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دورة األلعاب العربية الثانية عشرة

الساهر يحيي حفل اخلتام 

»سلة مصر« تتغلب على تونس

 منشطات في رفع األثقال وكمال األجسام 

استبعاد امللولي من سباق 100 متر

 سيدات لبنان بطالت السلة

اجلزائر تضمن ذهبية السيدات

املغرب يحرز ذهبية »الطريق«

أعلنت اللجن���ة املنظمة للدورة أن املطرب 
العراقي كاظم الساهر سيكون جنم حفل ختام 

الدورة يوم اجلمعة املقبل.
ومن املنتظر أن يش���تمل حفل اخلتام على 
عدد من الفقرات املتنوعة تبرز التالحم العربي 
والترابط مثلما كان احلال في حفل االفتتاح، وذلك 
مبشاركة واسعة من رياضيي ومسؤولي الدول 

العربية في مختلف األلعاب والرياضات.

وجتري حاليا االستعدادات النهائية للحفل 
اخلتامي وتقام البروفات بنادي السد مكان إقامة 
احلفل حتى يخرج بصورة مشرفة ال تقل عن 

حفل االفتتاح الذي القي استحسان اجلميع.
ودعت اللجنة املنظمة للدورة العربية الثامنة 
عشرة الضيوف املشاركني في األلعاب واملواطنني 
واملقيمني الى احلرص على حضور حفل اخلتام 

الذي سيكون مميزا بفقرات شائقة.

اكد رئي���س الوفد االماراتي عبداحملس���ن 
الدوسري ل� »فرانس برس« امس تلقيه رسالة 
من جلنة املنشطات تفيد ان نتيجة الكشف الذي 
خضعت له الرياضية االماراتية عائشة البلوشي 

في منافسات رفع االثقال جاءت ايجابية.
وقال الدوس���ري »تلقينا رسالة من جلنة 
املنشطات في الدورة العربية تفيد بأن نتيجة 
البلوشي  الرياضية االماراتية عائشة  فحص 
البلوش���ي فضية  جاءت ايجابية«. واحرزت 

وزن 58 كلغ.
واصدر الوفد االماراتي بيانا جاء فيه »مت 
ايقاف العبة املنتخ���ب االماراتي لرفع االثقال 
عائشة البلوشي الفائزة بامليدالية الفضية لوزن 
58 كلغ سيدات عن املشاركة في جميع املنافسات 
احمللية والدولية اعتبارا من 17-12-2011 وسحب 

امليدالية الفضية التي احرزتها«.

وتابع »جاء هذا االيقاف نتيجة الستخدام 
الالعبة دواء عن طريق اخلطأ بدون استشارة 
طبيب الوف���د او االدارية او املدرب، علما بأن 
الدواء يحتوي في تركيبته على مواد محظورة 

من الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات«.
وبدأت وتيرة حاالت املنشطات ترتفع مع 
اقتراب االيام االخيرة من الدورة، فقد كشفت 
مصادر موث���وق بها ايضا وجود اربع حاالت 
منشطات في منافسات كمال االجسام احداها 
تتعلق باالردني محمد اخلالدي احلاصل على 
امليدالية الذهبية في وزن 65 كلغ. والرياضيون 
الثالث���ة اآلخ���رون هم االردن���ي خالد مرواح 
)برونزية وزن حتت 75 كلغ(، والعراقي احمد 
جبار )فضية وزن حتت 70 كلغ(، والبحريني 
عبدالعزيز بومجايد )برونزية وزن حتت 70 

كلغ(.

حقق منتخب مصر حامل اللقب فوزا سهال 
على نظيره التونسي بطل افريقيا واحد أقوى 
املرشحني للذهبية 82-59 في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة اخلامسة. رفعت تونس 
رصيدها الى 3 نقاط في صدارة املجموعة، بعد 
ان كانت تغلبت على الكويت 67-59 في املباراة 
األولى، مقابل نقطتني ملصر، ونقطة للكويت. 
كان الربع االول متكافئا متاما وانتهى تونسيا 

بفارق نقطة واحدة 14-13، ثم فرض املنتخب 
املصري تفوقه على املجريات وتقدم في االرباع 

التالية 23-18 و23-13 و14-26.
برز من املنتخب املصري كل من عمر اجلندي 
)17 نقطة( وعاصم مرعي )13( وجنادي الشريف 
)12( ومهند الصباغ )11(، ومن املنتخب التونسي 
بشير حديدان )14 نقطة( ومراد املبروك )12( 

ولسعد شويا )11(.

استبعد السباح التونسي أسامة امللولي خالل 
تصفيات س���باق 100م صدرا ضمن منافسات 

مسابقة السباحة.
 والسبب في استبعاد امللولي هو ابتعاده 
ملسافة اكثر من 15 حتت املاء بعد غطسة البداية 
وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي، وكان 

امللولي احرز 4 ذهبيات في السباقات االربعة 
التي خاضها من اصل 5 سباقات، بينما ذهبت 
اخلامس���ة ملواطنه وسام اللومي الذي تصدر 
تصفيات الس���باق. ويطمح امللولي الى احراز 
اكبر عدد ممكن من الذهبيات والفوز بلقب افضل 

رياضي في الدورة وجائزته 70 الف دوالر.

أحرز منتخب لبنان للسيدات ذهبية مسابقة 
كرة السلة بفوزه على نظيره القطري 34-72 
وحصلت مصر على الفضية وذهبت البرونزية 
الى االردن الذي تغل���ب أيضا على الصومال 

.50-80
 وفاز منتخب لبنان مببارياته اخلمس على 
مصر واألردن والصومال والكويت وقطر فجمع 
10 نقاط، مقابل 9 نقاط ملصر التي خسرت مباراة 
واحدة فقط أمام لبنان، وكان رصيد االردن 8 
نقاط من 3 انتص���ارات على قطر والصومال 

والكويت وخسارتني أمام لبنان ومصر.
 وتوزعت نقاط املنتخب اللبناني على معظم 
الالعبات فلم تتخط اي واحدة حاجز العش���ر 
نقاط،  وسجلت نس���رين دندن )9( وكل من 
نارين غيوكشيان وليلى فارس وناتالي مامو 
8 نقاط. وسجلت لقطر وردة محمد )13 نقطة( 
وامال محمد )11( وامال صالح )8 نقاط(. وهي 
امليدالية الذهبية الثانية للبنان في الدورة حتى 
اآلن بعد التي نالتها السباحة كاتيا بشروش 

في سباق 200 م حرة أول.

ضمن منتخب اجلزائر للسيدات »نظريا« 
ذهبية مسابقة كرة اليد بفوزه على نظيره 
القطري 43-8 )الش���وط االول 21-2( امس 

في اجلولة قبل االخيرة 
وفي مب���اراة ثانية، ف���ازت تونس على 
االردن 49-14 )21-7(. والف���وز هو الرابع 
للجزائر مقابل تعادل مع تونس امس 27-
27، فرفعت رصيدها الى 9 نقاط في املركز 

االول، تليها تون���س ولها 7 نقاط.وتختتم 
املنافس���ات غدا فتلتقي اجلزائر مع االردن، 

وتونس مع قطر.
وستضمن اجلزائر اللقب حتى في حال 
خسارتها املباراة االخيرة امام االردن، وهو 
امر مس���تبعد اذ فازت عليه ذهابا بنتيجة 
كبيرة، ألن فارق االهداف شاسع ملصلحتها 

اذا تعادلت نقاطا مع تونس.

الدراجون العرب األفارقة على  س���يطر 
سباق الطريق لفرق الرجال وحصل املغرب 

على امليدالية الذهبية.

 وحلت تونس في املركز الثاني وحصلت 
عل���ى الفضية، فيما ذهب���ت البرونزية الى 

اجلزائر.

فرحة العبات لبنان باللقب

توج منتخبنا الوطني لرماية 
السكيت سيدات بامليدالية الذهبية 
واملكون من اميان الشماع وشيخة 
الرش����يدي واف����راح محمد حيث 
سجلت بطالتنا 176 نقطة توجن 
بالذهب باستحقاق وجاء املنتخب 
القطري باملركز الثاني برصيد 168 
الثالث  نقطة بينما ح����ل باملركز 
املنتخب البحرين����ي برصيد 150 
نقطة، بينما تأهل منتخبنا لنهائي 
رماية السكيت واملكون من ناصر 
املطيري وزيد املطيري وعبداهلل 

طرقي واألمل بتحقيق الذهب.
فيم����ا أحرزت إميان الش����ماع 
امليدالية الذهبية لفردي السكيت 
بينما حققت زميلتها أفراح محمد 
امليدالي����ة الفضية لتكون الرماية 
الكويتية قد هيمنت على مسابقات 

السكيت في الدورة.
وعبرت الفائ����زات الثالث في 
مسابقة رماية السكيت سيدات عن 
املركز  الكبيرة بتحقيق  فرحتهن 
األول وامليدالية الذهبية وسط فرحه 
عاشتها البعثة الكويتية املشاركة 
بالدورة، مؤكدات على تفوق الرماية 
الكويتية عربيا متمنيات ان تزداد 
غلة الكويت م����ن امليداليات بهذه 
الدورة وأهدين الفوز الى صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 

والشعب الكويتي.
وفي مسابقات البلياردو احرز 
الالع����ب ب����در العوض����ي ذهبية 
منافسات ال� »9 كرات« لفئة الفردي 
بعد فوزه بالنهائي على القطري 

بشار عبداملجيد.

األزرق يواجه األردن 

يتطلع منتخبنا الوطني مساء 
اليوم الى عبور األردن نحو نهائي 
مسابقة كرة القدم في املواجهة التي 
جتمعهما على ملعب نادي الغرافة 
ويسبق اللقاء مباراة بني البحرين 
وفلسطني لتحديد الطرف األول في 
النهائي، وكان منتخبنا قد تصدر 
مجموعته الثانية بعد تغلبه على 
عمان والسعودية ويسعى اليوم 
الى اثبات أحقيته في املنافسة على 
الذهبية بعد ان وضعته الترشيحات 

في املقدمة.
واستعدادا ملباراة اليوم شحذ 
املدرب الصربي غوران توفاريتش 

عل���ى الرغ���م م���ن ان طموحنا 
كان واليزال بتحقيق املزيد من 
امليداليات الس���يما ان مشاركة 
بطالتنا كانت ممي���زة وحققن 

اجنازات رفعت اسم الكويت.

السلة يواجه مصر

يواج���ه منتخبنا لكرة الس���لة 
منتخ���ب مصر الي���وم على صالة 
الغرافة في لق���اء مصيري يحتاج 
األزرق للفوز ب���ه حتى يتمكن من 
مواصلة طريقه بقوة في املنافسة على 
احد املراكز األولى خاصة بعد ان خسر 
مباراته األولى من املنتخب التونسي 
مما صعب من مهمته باملجموعة اذ 
يلعب بفرص���ة واحدة هي الفوز ال 
غير، عل���ى الرغم من وجود بعض 
االصابات في صفوفه كنايف الصندلي 

وعبدالعزيز ضاري.

قفز الحواجز 

يب���دأ الي���وم فرس���ان الكويت 
منافسات قفز احلواجز فردي على 
ميدان الشقب وميثل الكويت في هذه 
املسابقة الفرسان عبدالوهاب الفارس 
وعل���ي اخلرافي وخال���د اخلبيزي 
ومحمد النهام علما بأن الفارس علي 
اخلرافي هو الوحيد املشارك بحصانه 
أما البقية فاس���تعانوا بخيول من 
اللجنة املنظمة التي أجرت قرعة بني 
اخليول لتوزيعها على املتسابقني.

وقال مدير الفريق خليل اسد ان 
طموح الفرس���ان هو املنافسة على 
حتقيق احدى امليداليات رغم الظروف 

لكن لدينا ثقة بالعبينا.

مواجهات قوية للسباحة 

يواصل سباحو الكويت منافسات 
قوية اليوم مبجم���ع حمد لأللعاب 
املائية حيث يدخل السباحان يوسف 
العسكري وسعود الطيار تصفيات 
400 م حرة كما يشارك سلمان قلي 
وش���قيقه زين ف���ي تصفيات 50م 
فراش���ة فيما يخوض أبناء ثويني 
عبداهلل وش���عيب تصفيات 100 م 
ظهر ويواجه أبطالنا البطل األوملبي 
التونسي أسامة امللولي مما يجعل 

املنافسات قوية وصعبة.
الدوحة ـ وفد جمعية   ٭
الصحافيين

د.عبداملجيد البناي ولم يشارك 
اخلالدي في املباراتني السابقتني 
كالعب أساسي، وتعرض أيضا 
احمد الرش���يدي الى اصابة في 
عضل���ة الفخذ ومازال حس���ني 
فاضل يتلقى العالج حتى نهاية 

البطولة.

 4 يريدون الهداف

يتنافس عل����ى لقب الهداف 4 
العب����ني ولكل منه����م هدفان وهم 
الع����ب منتخبنا يوس����ف ناصر 
والبحرينيان اسماعيل عبداللطيف 
وسامي احلسيني واألردني عبداهلل 
س����الم، وجميعهم متواجدون في 
نصف النهائي مما يزيد من حدة 

املنافسة على اللقب.

 رحالت للمشجعين

 وفرت اخلطوط اجلوية الكويتية 
رحالت للمشجعني حلضور مباراة 
اليوم من اجل تشجيع األزرق في 
مباراة اليوم في حني تتواجد في 
الدوحة رابطة مش����جعي األزرق 
بقيادة هيثم رمضان منذ انطالقة 

الدورة.

المطيري يحقق برونزية

الوطني  أحرز العب منتخبنا 
للكراتي����ه عب����داهلل املطي����ري 
امليدالية البرونزية في منافسات 
حتت 60 كلغ كاتا بعد فوزه علي 
العب منتخب لبنان سامر الزين 
بالنقاط 7-2 فيما ودع العبنا محمد 
القطان منافسات الكاتا وخرج من 

التصفيات.

الشيخة نعيمة حزينة لوضع الفروسية

عبرت رئيسة جلنة رياضة املرأة 
باللجنة االوملبية الشيخة نعيمة 
األحمد عن أمله����ا في ان تتواجد 
الكويتية في اوملبياد لندن  املرأة 
العام القادم مؤكدة ان هذا الطموح 
ليس باملس����تحيل في حال توافر 
االستعداد اجليد لبطالت الكويت 

في جميع األلعاب.
وقالت الش���يخة نعيمة انها 
سعيدة باالجنازات التي حققها 
أبطال وبطالت الكويت في الدورة 
العربي���ة املقامة حاليا بالدوحة 

همم الالعبني بعد ان أوصاهم قبل 
مران أمس بضرورة اجلدية واللعب 
بروح قتالية وع����دم التقليل من 
أمر اخلصم، ووصف املباراة بأنها 
صعبة حيث ان الطرف اآلخر يسعى 
أيضا الى الف����وز، ومن ثم ادخل 
غوران الالعبني في حصة تدريبية 
تنوعت ما ب����ني تدريبات اللياقة 
والتطبيقات التكتيكية حيث وزع 
العبيه ال����ى مجموعتني من اجل 

الثبات على تشكيلته األساسية.
وفي املناورة األخيرة قبل مواجهة 
اليوم اشرف غوران على تصحيح 
بعض األخطاء في خط الدفاع الذي 
س���يفتقد الى العبه حسني فاضل 
الس���تمرار اصابته، وركز املدرب 
الهجومية  على ضرورة املساندة 
من قبل الظهيرين وخصوصا عامر 
املعتوق صاحب النزعة الهجومية 
اجليدة، وفي خط الوسط سيعتمد 
غوران عل���ى العبيه طالل العامر 
وفهد االنصاري ومنح احلرية لبدر 
املطوع في التحرك في املس���احة 
مابني الوسط والهجوم وسيفاضل 
املدرب مابني يوسف ناصر وعلي 
الكندري وفهد الرشيدي للعب في 

مركز املهاجم الرسمي.
ويجب على منتخبنا ان يتعامل 
مع املباراة بكل جدية وأخذ احلذر 
من منافس����ه األردني، واستثمار 
املباراة من اج����ل حتقيق نتيجة 
معنوية للوصول الى النهائي قبل 
استعداد األزرق خلوض املنافسة 
احلاسمة أمام كوريا اجلنوبية في 

29 فبراير املقبل في سيئول.
أما املنتخب األردني فقد تصدر 
مجموعته الثالثة التي ضمت الى 
جانبه فلسطني وليبيا والسودان، 
العراقي عدنان  ويقوده املدرب 
حمد وتضم صفوفه بعض العبي 
املنتخب األول الذي تأهل للدور 
النهائي من تصفيات كأس العالم 
2014 وبعض العبي االوملبي ومن 
ابرز العبيه املهاجم عبداهلل سالم 
الذي س���جل هدفني لفريقه في 

املباريات املاضية.
وتعرض حارس األزرق نواف 
اخلالدي ال���ى اصابة في الكتف 
اثناء التدريبات وعولج بأخذ إبرة 
من قبل اخصائي العالج الطبيعي 

راميات الكويت تألقن في مسابقة ال� »سكيت«

)األزرق . كوم( العبو األزرق مطالبون بالفوز على األردن 

األزرق عينه على النهائي في مواجهة األردن

سيدات الرماية يتربعن على »ذهب السكيت«

ذهبية للبلياردو عن 
طريق العوضي

السلة يواجه 
املنتخب املصري
في لقاء مصيري

جدول ترتيب امليداليات
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة
162 645741مصر
31222780تونس
28252982قطر

19144174املغرب
10121739الكويت

10101535السعودية
991432البحرين
7142445اجلزائر
7132545العراق
771529األردن

641222اإلمارات
45918عمان
341017لبنان
2237اليمن

04610السودان
0257ليبيا

0235فلسطني
0112جيبوتي

منافسات اليوم
كرة القدم

الدوري والكأس8:30الكويت � األردن
الدوري والكأس5:30البحرين � فلسطني

كرة السلة )رجال(
اجلزيرة الرياضية 111الكويت � مصر
اجلزيرة الرياضية 1:151اجلزائر � قطر


