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دورة األلعاب العربية الثانية عشرة

فضية »األثقال« لعبدالهادي وأخرى جديدة للعسكري في 100م

االحتاد الدولي لـ »السباحة« يرفض رفع علم الكويت

امللولي يبدأ مشواره بذهبيتني في »السباحة«
اس���تهل البط���ل االوملبي 
والعاملي الس���باح التونسي 
اس���امة امللولي مشواره في 
الدورة احلالية بذهبيتني مع 
الهجوم اجلدي للمغرب  بدء 

في العاب القوى.
وتوج امللولي القادم حلصد 
اكبر عدد من امليداليات الذهبية 
كونه متأهال سلفا الى االلعاب 
االوملبية، في س���باقي 200 م 

فراشة و400 م متنوعة. 
السباق االول، احتاج  في 
امللولي ال���ى 1.59.98 دقيقة، 
وتقدم على سباحنا يوسف 

ذهبيتها في سباق 100 م.
القوى، احرز  العاب  وفي 
املغرب 3 ذهبيات عبر محسن 
الش���اوري )القف���ز بالزانة( 
وحياة ملباركي )400 م حواجز( 
وريزالن سيبا )الوثب العالي( 
رفعت رصيده في صدارة جدول 
امليداليات الى 6 ذهبيات مقابل 
5 لقطر و4 لكل من البحرين 
وتونس، واثنتني لكل من مصر 

والسعودية والكويت.
وصرح���ت ري���زالن بعد 
الفوز على املصرية بس���نت 
ابراهي���م )1.76 م( بف���ارق 

احملاوالت والبحرينية مرمي 
االنصاري )1.70 م(، »انه امر 
رائع ان الفوز بهذا السباق بعد 
التدريب اجليد واالس���تعداد 
البدن���ي وامتن���ى ان اكون 
حصلت على رضا اجلماهير 
التونس���ية«.. وسجلت 1.76 
م ف���ي احملاولة الثانية، فيما 
متكنت املصرية بسنت ابراهيم 
من اجتياز العلو نفس���ه في 
احملاول���ة الثالث���ة ونال���ت 
البحرينية  الفضية، وجاءت 
مرمي االنصاري ثالثة ونالت 

البرونزية )1.70 م(.

أع���رب نائب رئي���س بعثة 
الكويت املشاركة بالدورة عبيد 
زايد عن أسفه وعدم رضاه من 
عدم رفع علم الكويت في مسابقة 
الس���باحة خالل تتويج بطلنا 
يوسف العسكري والذي تأهل الى 
اوملبياد لندن 2012 حيث تواجد 
ممثل االحتاد الدولي للسباحة 
والذي أصر على عدم رفع العلم 
في التتويج وذلك ألن الكويت 
حتت ايق���اف اللجنة االوملبية 
الدولية ونتائج السباحة تعتمد 
للتأهل لالوملبياد وهو امر ايجابي 

للمنتخبات املشاركة.
امليدالية  ان  العن���زي  وأكد 
الذهبية للعب���ة اجلودو يجب 
ان تذه���ب الى بطلنا يوس���ف 
العني���زي في ح���ال ثبوت ان 
الالعب املص���ري محمود جاب 
اهلل تعاطى منشطات اذ تنتظر 
جلنة املنشطات فحص العينة 
الثانية حيث كانت نتيجة األولى 
ايجابية، متمنيا ان حتل بأسرع 

وقت.
كما عبر عن سعادته باجنازات 
منتخباتنا في هذه الدورة مقارنة 
بآخر دورة والتي أقيمت بالقاهرة 
2007 وهو ما يؤكد ان لدينا أبطاال 

يستحقون االهتمام.

فضية جديدة للعسكري

وأح���رز العس���كري فضية 
أخرى للكويت أمس بعد حلوله 
ثانيا في سباق 100 متر فراشة 
بعد ان قطع املس���افة في زمن 

54.00 ثانية.
وجاء العس���كري في املركز 
الثاني بفارق ضئيل عن التونسي 
أسامة امللولي »53.73ث«، وأمام 
مواطن���ه اآلخ���ر تق���ي مرابط 

»54.54ث«.

األزرق يستعد لألردن

يستعد »األزرق« ملباراة الغد 
امام األردن ف���ي نصف نهائي 
مس���ابقة كرة القدم مبعنويات 
عالي���ة بعد ان اس���تحوذ على 
العالم���ة الكاملة في مجموعته 
الثاني���ة برصي���د 6 نقاط من 
فوزين على عمان والسعودية 
بنفس النتيجة هدفني مقابل ال 
شيء ولم يدخل مرماه أي هدف، 
ويخوض غدا مباراته في نصف 
النهائي امام األردن نحو التأهل 

الى املباراة النهائية.
ولعبت عناصر اخلبرة في 
منتخبنا دورا في حتقيق هذه 
النتيجة حيث لم يجد صعوبة 
في حتقيق فوزي���ن طبيعيني 

ف���ي منافس���ة وزن 105 كل���غ 
مس���جال 290 نقطة حيث جاء 
بعد الالعب املصري عبدالرحمن 
الس���يد الذي حقق املركز األول 
وامليدالية الذهبية. وقال الالعب 
عبدالهادي ان امليدالية الفضية 
اجناز له شخصيا خاصة ان هذه 
الى صبر وقوة  اللعبة حتتاج 
حتمل وتدري���ب وفخور برفع 
العام  الكويت بالسجل  ترتيب 

بامليداليات.
من جانبه، أبدى رئيس وفد 
املالكمة ورفع االثقال عدنان رضا 
عن استيائه من النظام احلالي 
املطبق حاليا بالدورة باعتبار 
الفائز بالنقاط وإلغاء ميداليات 
اخلطف والنتر واملجموع وتطبيق 
النظام الدولي القاضي باعتبارها 
لعبة واحدة حتتسب باملجموع 
الث���الث ويتم توزيع  لأللعاب 
ميدالية واحدة فقط واثر على 
مستوى الكويت واجناز البطل 
حسن عبدالهادي يعتبر اجنازا 

لهذه اللعبة وفق االمكانيات.

طموحات في »أم األلعاب«

الى ذل���ك، يخ���وض بطال 
منتخبن���ا الوطني بدفع اجللة 
مشاري سرور واحمد غلوم نهائي 
املسابقة اليوم على ستاد خليفة 
الدولي حيث تقام منافسات أم 
األلع���اب واألمل معقود عليهما 
بقوة عل���ى حتقي���ق امليدالية 
الذهبي���ة على الرغ���م من قوة 
املنافسة بهذه اللعبة، كما يخوض 
العداء عمر الرشيدي تصفيات 
سباق 1500 متر مساء اليوم في 
مهمة صعبة، ويشارك الالعبان 
عبدالعزيز املنديل وزميله فواز 
دهش سباق تصفيات 110 امتار 

حواجز.

»الطائرة« أمام مصر

الطائرة«  يخ���وض »أزرق 
مباراة قوية أمام منتخب مصر 
في الدور نصف النهائي ملسابقة 
اللعبة الي���وم. وكان منتخبنا 
تأه���ل لنص���ف النهائ���ي بعد 
فوزه على منتخب السعودية 
بنتيجة ثالثة أش���واط مقابل 
ش���وط بعد لقاء مثير حسمه 
األزرق لصاحله.بينما خس���ر 
منتخبنا لطائرة السيدات من 
املنتخب اجلزائري بنتيجة ثالثة 
اش���واط مقابل ال شيء وخرج 
 من املنافس���ة والدورة رسميا.

الدوحة ـ وفد جمعية   ٭
الصحافيين

الذي سيلعب أساسيا حيث شارك 
فهد الرش���يدي ويوسف ناصر 
املباراتني  ف���ي  الكندري  وعلي 
السابقتني وقدموا أداء مطمئنا.

بعد فوزه على الس���عودية 
قال م���درب »األزرق« الصربي 
غ���وران توفاريت���ش ان كثرة 
الالعبني اجلاهزين أفادته حيث 
املباراتني املاضيتني  شارك في 
بتشكيلتني مختلفتني الفساح 
املجال ام���ام العناصر التي لم 
تش���ارك في السابق، وسيلعب 
أمام األردن بتش���كيلة مالئمة 

للفريق املنافس.
وقال انه مس���رور ملا قدمه 
الى نصف  الفري���ق والتأه���ل 
النهائي ووصف املنتخب األردني 
بانه فريق قوي وسبق ان واجهه 
3 مرات وفي كل مرة يحرز نتيجة 

طيبة.

جمهور األزرق لفت األنظار

وس���جلت رابطة مشجعي 
»األزرق« حض���ورا طيب���ا في 
املباراتني السابقتني ولفتت اليها 
األنظار بأهازيجها طوال املباراة، 
ولم تشهد مسابقة الكرة حضورا 
كبيرا من اجلماهير باس���تثناء 
بع���ض اجلماهير الس���ودانية 
والعراقية قبل خروج فريقيهما 

من املنافسة.

الثويني وياسر شاركا في التحكيم

من جهة أخرى، شارك احلكم 
الدولي ومساعد احلكم ياسر احمد 
في ادارة بعض املباريات وأثنت 
جلنة احلكام على مستواهما في 
البطولة ولم تش���هد املسابقة 
حتى اآلن احتجاجات رس���مية 

على احلكام.

»السلة« تدرب

م���ن جه���ة أخ���رى، أجرى 
منتخبنا الوطني لكرة الس���لة 
تدريبا خفيفا أمس اس���تعدادا 
ملواجه���ة املنتخب املصري غدا 
على صالة نادي الغرافة ضمن 
مباريات دور الستة في مباراة 
صعبة يحت���اج األزرق للفوز 
بها من اجل ان يتأهل الى الدور 

نصف النهائي.
ق���د  الس���لة«  وكان »أزرق 
خس���ر أمس االول امام تونس 

.67-59

فضية لعبدالهادي

على صعيد آخر، حقق العب 
منتخبنا لرفع االثقال حس���ن 
الفضية  امليدالي���ة  عبدالهادي 

والتونس���ية س���ارة جلنف 
)34.26 ث(، ف���ي حني احرز 
منتخب سيدات مصر سباق 
م   100 م���رات   4 التتاب���ع 

متنوعة..
وكسرت السباحة اللبنانية 
كاتي���ا بش���روش االحتكار 
اليوم  االفريقي للذه���ب في 
االول، ونالت شرف ان تكون 
اول سباحة متوجة وان تكون 
ايضا اول رياضية تهدي لبنان 
ميدالية ذهبية في الدورة بعد 
ان اخفقت مواطنتها العداءة 
غريتا تسلكيان في الدفاع عن 

على خصميه املشاركني بالفريق 
األوملبي، وفي مباراته األخيرة مع 
األخضر السعودي فرط منتخبنا 
بف���وز كبير ميكن ان يصل الى 
أعل���ى نتيجة رقمية في تاريخ 
مواجهات األزرق واألخضر بعد 
ان أظهر بعض الالعبني تراخيا 
في استثمار بعض الفرص السهلة 
ومنهم بدر املطوع الذي سجل 
هدفا من ركلة جزاء وأضاع أكثر 
من فرص���ة بعضها من حاالت 

انفراد.
امل���درب الصربي  وعل���ى 
غوران توفاريتش ان يصحح 
من أخط���اء الفري���ق الفردية 
امام األردن  الغد  قبل مواجهة 
وان يبقي على العناصر التي 
أحسنت في لعبها في املباراتني 
التشكيلة  السابقتني، وايجاد 
املالئمة ملواجهة املنتخب األردني 
الذي يضم عناصر شابة قدمت 
مستويات جيدة في املجموعة 
الثالثة، ومن املتوقع ان يلعب 
بتوازن هجومي دفاعي يكفل له 
الوصول ملرمى اخلصم ويحفظ 

له مرماه.
وخاض األزرق تدريبه امس 
بتواجد جميع الالعبني فيما لم 
يشارك في التدريبات اجلماعية 
املدافع حس���ني فاضل إلصابته 
حيث يواصل غيابه عن اللعب 
منذ خروجه مصابا في املباراة 
األولى امام عمان، وادخل غوران 
العبيه في مناورة وجه من خاللها 
بعض االرشادات الفنية واظهر 
جميع الالعب���ني حضورا طيبا 
للعب في مباراة الغد، ولم يحدد 
غوران حتى امس رأس احلربة 

)2.00.75د(  العس���كري 
واملص���ري م���روان ه���الل 
)2.03.22د(، وف���ي الثان���ي 
ال���ى 4.15.94 دقائق، وجاء 
ام���ام مواطنه تق���ي مرابط 
)4.18.15د( واملغرب���ي مراد 

برادة )4.28.27د(.
وسيحاول امللولي ان يكون 
جنم الدورة املطلق من خالل 

مشاركات في عدة سباقات.
واحرزت املغربية البكري 
ذهبية 50م صدر بزمن 32.12 
ثانية، وجاءت امام املصرية 
م���ي مصطف���ى )33.38 ث( 

)أ.ف.پ( السباح يوسف العسكري جنح في خطف امليدالية الفضية في منافسات 200م فراشة من بني عمالقة السباحة 

»األزرق« أجرى 
تدريبه للقاء األردن 

غداً

»الطائرة« في لقاء 
مصيري أمام مصر
في نصف النهائي

»السلة« يتدرب 
استعداداً ملصر
في دور الستة

أك���د مدي���ر ع���ام الش���باب 
والرياضة في لبنان زيد خيامي 
أنه مت س���حب اجلواز اللبناني 
م���ن العب منتخب كرة الس���لة 
صامويل لونزو هوسكن ومنعه 
من املشاركة وإعادته الى بيروت 
املناسبة بعد  التخاذ اإلجراءات 

ثبوت احترافه في إسرائيل.
وقال خيامي لوكالة الصحافة 
الفرنسية »بناء على قرار اتخذ 
من قبل وزير الشباب والرياضة 
اللبنان���ي فيص���ل كرامي الذي 
اتصل بي في الدوحة، س���حب 
جواز السفر من الالعب هوسكن 
ومنع من املشاركة مع املنتخب، 
ومتت إعادته الى بيروت التخاذ 

اإلجراءات املناسبة«.
وتبني في سجل هوسكن )32 
عاما( عب���ر املواقع االلكترونية 
انه لع���ب حت���ى اآلن في دول 
عدة من ضمنها إس���رائيل وهي 
الواليات املتحدة )سياتل سوبر 
س���ونيكس( والصني واليونان 

وكرواتيا وإيران وروسيا.
وتابع خيامي: »ستقوم وزارة 
الش���باب والرياضة مع اللجنة 
االوملبية اللبنانية بفتح حتقيق 

حول هذا املوضوع«.
وقال »من املؤسف أن االحتاد 
السلة كان يعلم  اللبناني لكرة 
به���ذا املوض���وع وكان عليه أال 
يخطو ه���ذه اخلطوة، فنحن لم 
نبلغ بذل���ك، وكان يتعني على 
من يعلم باألمر في هذا االحتاد 
ان يخبر بذلك لكي ال يحصل ما 
الرياضية  حصل، فال املؤسسة 
الرس���مية بلغت وال مؤسس���ة 
األمن الع���ام بلغت، ألن الالعب 
كان يحمل جواز سفر نظيفا من 
دون تأشيرات دخول الى إسرائيل 
وحصل بناء علي���ه على جواز 

للمشاركة مع املنتخب«.
جدير ذكره ان هوسكن شارك 
مع منتخب لبنان في أول ثالث 
مباريات ضمن الدورة احلالية، 
حيث خرج من الدور األول بعد 
خس���ارتني أمام تونس واألردن 

وفوز على املغرب.
وغاب هوس���كن مع س���ائر 
الالعبني األساسيني عن املواجهة 
أم���س األول ضد فلس���طني في 

مباريات حتديد املراكز.

اللجن����ة االوملبية  أكد رئيس 
املصرية محم����ود أحمد علي أنه 
سيتم اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
فيما يتعلق بأزمة محمود جاب اهلل 
الفائ����ز بذهبية وزن 100 كغم في 
منافسات اجلودو وأيضا االحتاد 
التاب����ع له. وق����ال لوكالة االنباء 
األملاني����ة »من الطبيع����ي أن تتم 
معاقبة الالعب في مسألة تعاطيه 
املنشطات وهو ما أثبته الفحص 
الذي خضع له، باإلضافة إلى احتاد 
اجلودو، ألننا طالبنا كل االحتادات 
بإجراء اختبارات على كل رياضييها 
قبل فترة طويلة من دورة األلعاب 
العربية، وبالتالي عندما تكون هناك 
حالة تعاطي منشطات لدى أي من 
الرياضيني فإننا سنتخذ اإلجراءات 

الالزمة حيال ذلك«.
وأش����ار إلى عدم حضور أبرز 
الالعبني في منافسات اجلودو مثل 
هش����ام مصباح وإسالم الشهابي 
بحكم التزاماتهما الدولية، ومت منح 
الفرصة لرياضيني آخرين وبالتالي 
يعود القرار األول واألخير الحتاد 
اجلودو نفسه، ونحن كلجنة أوملبية 

نحترم ذلك القرار.

سحب جواز هوسكن 
ومنعه من اللعب

مع »سلة« لبنان

عقوبات بانتظار احتاد 
اجلودو املصري

استقبال حافل ألبطال »التنس«

بشروش: محظوظة لتمثيل لبنان 

تسيدت الكويت مسابقة التنس ضمن الدورة العربية وذلك 
بحصولها على ث����الث ميداليات )ميدالي����ة ذهبية وميداليتني 
فضيتني( وحظي وفد منتخبنا الوطني العائد من الدوحة برئاسة 
فالح العتيبي استقباال حافال بارض املطار حيث كان في مقدمة 
املستقبلني رئيس االحتاد الش����يخ أحمد اجلابر ونائب رئيس 
مجلس االدارة عبدالصمد العريان وامني السر العام عبدالرضا 
الغريب وعضو مجلس االدارة جمال املجدلي ومدير املنتخبات 
الوطنية والتدريب عبداهلل العدواني ومثل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة نائب مدير العالقات العامة في استقبال الوفد الذي 
طوق اعضاء الوفد بأطواق الورود. فقد حصل منتخب الكويت 
الوطني للتنس على ذهبية الزوجي للرجال عندما متكن ثنائي 
الكويت املكون من الالعبني محمد الغريب وعبداهلل مقدس من 
الفوز على الثنائي التونسي في املباراة النهائية التي وصال اليها 
بعد تغلبهما على ثنائي منتخبات مصر واملغرب والعراق، كما 
حصل مقدس على فضية الفردي بعد خسارته في املباراة النهائية 

من الالعب التونسي مالك اجلزيري الذي حقق الذهبية.
كما حصل فريق الكويت املكون من الالعبني محمد الغريب 
وعبداهلل مقدس وعلي الغريب وحسن املوسى على فضية الفرق 
بعد خس����ارته في اللقاء النهائي م����ن فريق مصر الذي حصل 
على ذهبية الفرق، ولكن فريق الكويت كان قد تخطى املنتخب 
املغرب����ي في اللقاء قبل النهائي ملس����ابقة فرق الرجال في فوز 
تاريخي كسر به احتكار املنتخب املغربي وتسيده لفئة الرجال 

على مدى العشرين سنة املاضية.

اعتبرت الس����باحة اللبنانية كاتيا بشروش أنها محظوظة 
لتمثيل لبنان، خصوصا في احملطة املقبلة في أوملبياد لندن 2012 

رغم أنها ولدت في الواليات املتحدة األميركية ونشأت فيها.
وقالت بش����روش )22 عاما( التي أهدت لبنان أول ميدالية 
ذهبية له في الدورة احلالية »أنا محظوظة لتمثيل لبنان حقا 
واملشاركة باسمه في دورة األلعاب االوملبية عام 2012، وسأبذل 

قصارى جهدي في الفترة التي تفصلنا عن االوملبياد«.
وتابعت في حديث الى املوقع الرسمي للدورة العربية »احمل 
جنسيتني )اللبنانية واالميركية(، وكل االمتنان إلى والدي الذي 
جعل هذا االمر يحدث، فعائلتي فخورة بي ما يجعلني سعيدة 
جدا وفخورة أيضا«. وكسرت بشروش االحتكار االفريقي للذهب 
في اليوم االول ملنافسات السباحة في الدورة العربية، ونالت 
شرف ان تكون أول سباحة متوجة، وان تكون أيضا أول رياضية 
تهدي لبنان ميدالية ذهبية بع����د ان أخفقت مواطنتها العداءة 

غريتا تسلكيان في الدفاع عن ذهبيتها في سباق 100 م.
وأحرزت بشروش املركز االول في سباق 200 م حرة قاطعة 
املسافة بزمن 2.01.83 دقيقة، وتقدمت على املغربية سارة البكري 

)2.03.10 د( والتونسية زينب خلف اهلل )2.05.04 د(.
كما أضافت ميدالية برونزية في س����باق 100 فراش����ة خلف 

املصرية فريدة هشام عثمان واجلزائرية فلة بنعاشور.
وتقول السباحة اللبنانية: »لبنان في ذهني وقلبي، وكنت 
أقول لوالدي منذ ان تخرجت من املدرس����ة الثانوية بأنني أريد 
أن أشارك باس����م بلدي، ولكنه لم يكن يعتقد أن هذا االحتمال 
س����يصبح واقعا. لقد أصبح حلمي اآلن حقيقة«. كانت الزيارة 
االولى لبش����روش الى لبنان في الربيع املاضي وأكدت في هذا 
الصدد »كان حق����ا انطباعا عاطفيا لعدة أمور، فالتقيت أقاربي 
للمرة األولى وحصلت على برنامج السباحة وذهبت الى اجلامعة 
اللبنانية، وبدأت التحضير للمشاركة في دورة االلعاب اجلامعية 

العاملية. لقد تدربت في لبنان لبعض الوقت«.

الشيخ أحمد اجلابر يتوسط جنوم منتخبنا للتنس

)أ.ف.پ( السباحة اللبنانية كاتيا بشروش سعيدة بالذهبية 

منافسات اليوم
الكرة الطائرة )رجال(

1فلسطني � العراق
3السعودية � األردن

اجلزيرة الرياضية 52الكويت � مصر
اجلزيرة الرياضية 72قطر � اجلزائر

كرة اليد )سيدات(
اجلزيرة الرياضية 122تونس � األردن
اجلزيرة الرياضية 22اجلزائر � قطر

كرة اليد )رجال(
اجلزيرة الرياضية 41مصر � السعودية

اجلزيرة الرياضية 61تونس � قطر
كرة السلة )سيدات(

الدوري والكأس10األردن � الصومال
الدوري والكأس12:15قطر � لبنان

كرة السلة )رجال(
3:30فلسطني � السودان
5:45السعودية � العراق

ألعاب القوى
تبدأ املنافسات من 9 صباحا وحتى 7 مساء

السباحة
تنطلق املسابقات من 10 صباحا وحتى 7.30 مساء

جدول ترتيب امليداليات
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة
605237149مصر
27232676قطر

24142361تونس
17143970املغرب

10101535السعودية
891229البحرين
7141738اجلزائر
791733الكويت
771327األردن
6122341العراق
641222اإلمارات
45918عمان
2136اليمن
13913لبنان

0459السودان
0257ليبيا

0235فلسطني
0112جيبوتي

فاز منتخب لبنان لكرة السلة 
الس����وداني  للرجال على نظيره 
114-71 في مباريات حتديد املراكز. 
وفي مباراة أخرى فاز العراق على 

املغرب 61-68.
الربع  وبعد فوز املغ����رب في 
االول 14-12 اس����تطاع العراق ان 
يعود الى أج����واء املباراة وينهي 
الشوط األول متقدما 37-25 قبل 

ان يفوز باللقاء.
وقدم الفريق السوداني عرضا 
طيبا في الرب����ع األول الذي أنهاه 
لبنان لصاحله بفارق 4 نقاط بواقع 
26-22. لكن الفارق أخذ في االتساع 
في األرباع التالية مع زيادة الفريق 
اللبناني ايقاعه ليحس����م املباراة 

بفارق مريح.
وقلص منظمو األلعاب منافسات 
الدورة العربية أمس النشغال قطر 

باالحتفال باليوم الوطني.

فوز لبنان والعراق 
في »السلة«


