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دورة األلعاب العربية الثانية عشرة

تأه����ل منتخب مص����ر حامل 
النهائية  املب����اراة  ال����ى  الذهبية 
ملس����ابقة كرة اليد للرجال بفوزه 
على نظيره الس����عودي 31 - 21 
)الشوط االول 15 - 7( في الدور 
نصف النهائي. وتلتقي مصر في 
مباراة القمة اليوم مع قطر التي 
تغلبت على تونس بطلة افريقيا 
22 - 20 )9 - 6(. وكان����ت مصر 
تصدرت املجموعة االولى في الدور 
االول بع����د فوزي����ن على املغرب 
والس����ودان وتعادل مع قطر، في 
حني حلت الس����عودية ثانية في 
املجموعة الثانية خلف تونس. اما 
تونس فتصدرت ترتيب املجموعة 
ال����دور االول بأربعة  الثانية في 
انتصارات، وحلت قطر ثانية خلف 
مصر في املجموعة االولى. وتلتقي 
تونس والسعودية لتحديد صاحب 

امليدالية البرونزية.
املنتخب املصري احرز  وكان 
الذهبية في الدورة السابقة على 
ارضه عام 2007 على حساب نظيره 
اجلزائري، فيما كانت البرونزية 
من نصيب املنتخب الس����عودي، 
علما أن املسابقة اقيمت في حينها 
بنظام الدوري من مرحلة واحدة 

مبشاركة 7 منتخبات.

يسير السباح التونسي اسامة 
الطريق الصحيح  ف���ي  امللولي 
النتزاع جائزة افضل رياضي في 
امللولي  الدورة احلالية. واحرز 
حتى اآلن 7 ميداليات ذهبية في 8 
سباقات شارك فيها من اصل 8 بعد 
ان استبعد من نهائي 100م صدرا 
لتجاوزه املس���افة املسموح بها 

دوليا حتت املاء وهي 15 مترا.
وتفوق امللولي، الذي احرز 6 
ميداليات فردية، حتى اآلن على 
اصح���اب اكبر غل���ة من املعدن 
االصفر وانهوا املنافسات وحتديدا 
املصرية اميرة منصور في القوس 
والنشاب )6 ذهبيات اثنتان منها 
فردي���ة اضافة ال���ى برونزية( 
والس���عودي محمد السعيد في 
الرماية )6 ذهبيات اثنتان منها 
فردية اضافة الى فضية(، علما ان 
هناك عددا كبيرا من الرياضيني 
اآلخري���ن احرز كل منهم 3 او 4 

ميدالية ذهبية.
وميل���ك امللول���ي بقليل من 
التركي���ز لتالفي االس���تبعاد، 
فرصة رفع غلت���ه الذهبية الى 
16 ميدالية حيث شارك أمس في 
3 س���باقات )400م حرة و100م 
ظه���را والتتابع 4 م���رات 100م 
حرة(، واليوم في سباقني )100م 
حرة و200 متنوعة( وغدا في 4 
سباقات )50م ظهرا و200م صدرا 
و1500م ح���رة والتتابع 4 مرات 

100م متنوعة(.
واضافة الى القيمة املعنوية 
جلائزة افضل رياضي، خصصت 
اللجنة املنظمة للدورة قيمة مالية 
ه���ي 70 ال���ف دوالر، ويبدو ان 
امللولي هو املرشح االوفر حظا 

للحصول عليها.

شكك كثيرون في امكانية جناح 
لبنان في تنظيم الدورة العربية 
الثالثة عشرة عام 2015 باملستوى 
نفسه املرتفع الذي ارسته قطر في 
النسخة احلالية، لكنه قبل التحدي 
ووعد بدورة مختلفة متاما تنظيميا 
وفنيا بعد 4 سنوات. وقال مدير عام 
الشباب والرياضة في لبنان زيد 
خيامي لوكالة الصحافة الفرنسية 
»اذا كان الكالم انه من املستحيل بعد 
دورة قطر تنظيم دورة عربية نظرا 
لهذا النجاح الذي ال ننكره وكان 
باهرا على كل املستويات، فيعني 

هذا الغاء للدورة العربية«.
وتابع »نحن في لبنان نظمنا 
الدورة عام����ي 1957 و1997، وفي 
النسخة االخيرة اعترف كل العرب 
بأن هذه ال����دورة كانت من اجنح 
الدورات، وهذا اعطى حافزا لبعض 
الدول ألن حتقق الدورة جناحات 
وصوال الى ما وصلت اليه في قطر«. 
وبالنسبة الى اجلوائز املالية التي 
اعتمدت في الدورة احلالية، قال: »ال 
شك أننا سنعتمد اجلوائز املادية 
للفائزين امن����ا بطريقة مختلفة 
وس����يكون البحث في متويل هذا 
املشروع عبر املؤسسات الكثيرة 
العمل على تأمني  حيث سيجري 

راع لكل بطولة«.

ذهبية »اليد«
بني مصر وقطر

جائزة »األفضل« 
تقترب من التونسي 

امللولي

لبنان يعد بتنظيم 
رائع في النسخة 

املقبلة

»األوملبية« تطالب بإلغاء نتائج لعبة كمال األجسام

تألق »الرماية« يتواصل.. وبرونزية للمنديل في »القوى«

..وفرحة عارمة ألبطالنا بامليداليات املتتالية
أه���دى ع���دد م���ن العبينا 
امليداليات الذهبية التي حققوها 
في الدورة احلالية الى صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد والى س���مو ولي عهده 
الشيخ نواف االحمد والشعب 

الكويتي.
ف���ي  الالعب���ون  وعب���ر 
تصريحات متفرقة ل� »كونا« عن 
فرحتهم بتحقيق هذه االجنازات 
ومس���اهمتهم بزيادة حصيلة 
الكويت من امليداليات واعتالء 
منصات التتويج وسماع عزف 
الس���الم الوطني وارتفاع علم 
الكوي���ت خفاقا في هذا احملفل 

الرياضي العربي الكبير.
وقال الع���ب البلياردو بدر 
امليدالية  الذي احرز  العوضي 
الذهبية في منافسات »9 كرات« 
لفئة الفردي، ان فرحته مضاعفه 
كونه حقق هذا االجناز للكويت 
في أول مشاركة رسمية للعبة 

في هذه الدورة.
واضاف العوضي ان املنافسة 
الت���ي وفقت فيه���ا باجتياز 5 
العبني لهم اجنازات متعددة في 
اللعبة لم تكن سهلة، مضيفا ان 
اصعب تلك املواجهات كانت مع 
مواطنه املتألق عبداهلل اليوسف 
في دور الثماني���ة اضافة الى 

نظيره القطري في النهائي.
في هذا السياق، قالت الرامية 
الكويتية اميان الش���ماع التي 
اح���رزت امليدالية الذهبية في 
منافسات »سكيت« لفئة الفردي 
للسيدات ان فرحتها ال توصف 
كونها ساهمت في تقدم ترتيب 

الكويت بني الدول املشاركة.
واضافت الشماع ان املنافسة 
كان���ت صعب���ة، خصوصا ان 
اآلم���ال كانت معق���ودة على 
لعبة الرماية باضافة النصيب 
االكبر من امليداليات للكويت في 
هذه الدورة سواء على صعيد 
منافسات الرجال او السيدات.

وعبرت عن بالغ سعادتها 
مبساهمتها الى جانب زميلتيها 
أفراح محمد التي حققت امليدالية 
الفضية في املسابقة وشيخة 
الرش���يدي باضافتهن جميعا 
امليدالي���ة الذهبي���ة الثاني���ة 
للكويت في منافسات »سكيت« 

للفرق.
وفي هذا االطار، قالت الالعبة 
الكويتية الواعدة مناير ساملني 
التي احرزت ميداليتني فضية 
وبرونزية في منافسات لعبة 
الدورة  الكراتيه للسيدات في 
»انها تشرفت بتحقيق أول اجناز 
كويتي للسيدات في اللعبة على 

الصعي���د العرب���ي الى جانب 
حصولها عل���ى ميداليتني في 

مسابقتني مختلفتني«.
في السياق ذاته، أوضح العب 
مسابقة الشراع الكويتي احمد 
عبدالسالم الذي حقق امليدالية 
الفضية انه هذه امليدالية حتفزه 
على مضاعفة جهوده من اجل 
اثب���ات احقيته في املنافس���ة 
وتفعيل دور املشاركة الكويتية 
الرغم من  اللعب���ة عل���ى  في 
صعوبة املنافسة في اكبر جتمع 
رياضي عربي، متمنيا التوفيق 
للجميع في هذه الدورة وبقية 

االستحقاقات املقبلة.

الرامي����ان زي����د  أح����رز 
املطي����ري وعب����داهلل طرقي 
الس����كيت  فضية وبرونزية 
عل����ى التوالي للفردي ضمن 

منافسات مسابقة الرماية.
وج����اء في املرك����ز األول 
االماراتي س����عيد آل مكتوم 

الذي أحرز الذهبية.
وحق����ق ايض����ا منتخبنا 
لرماية السكيت واملكون من 
الرماة زيد املطيري وناصر 
املطيري وعبداهلل طرقي املركز 
الثالث واحلصول على امليدالية 
البرونزية حيث حقق منتخبنا 
355 نقطة خلف صاحب املركز 
االول املنتخب القطري الذي 
حقق 358، بينما حقق املنتخب 
االماراتي املركز الثاني برصيد 

358 نقطة ايضا.

خسارة »السلة«

خس����ر منتخبنا الوطني 
لكرة الس����لة م����ن املنتخب 
املصري بنتيج����ة 63 - 79 
املنتخب املصري  ليتص����در 
املجموع����ة االول����ى في دور 
الستة برصيد 6 نقاط وحل 
ثانيا املنتخب التونسي وجاء 
الثالث  منتخبنا ف����ي املركز 
برصي����د نقطتني وفقد االمل 
املنافسة والتأهل للدور  في 

نصف النهائي.
وقدم منتخبنا مس����توى 
طيب����ا إال ان خب����رة العبي 
املنتخ����ب املص����ري كان����ت 
احلاس����مة، وعاب منتخبنا 
االرت����داد الس����ريع وضياع 
الفرص السهلة خاصة الرميات 

احلرة.
وجاءت نتيجة اش����واط 
املباراة 22 - 9، 32 - 27، 64 - 
46 وأخيرا النتيجة النهائية 79 
- 63 وبهذه النتيجة سيلعب 
منتخبن����ا مع الفائز من لقاء 
قطر واجلزائر على املركزين 

اخلامس والسادس.

مطالبات بإلغاء »بناء 
األجسام«

من جهة أخرى، قال أمني سر 

دف����ع اجللة للرج����ال ضمن 
منافسات ألعاب القوى.

وجاء ه����ذا االجناز ألبل 
بتسجيله مسافة 18.74 مترا 
خلف نظيره املصري ياسر 
فرج الذي حصل على امليدالية 

الذهبية مبسافة 19.44م.
وح����از القط����ري خال����د 
السويدي امليدالية البرونزية 
ب����� 17.79 مت����را، بينما جاء 
العبنا مش����اري س����رور في 
املركز الرابع ب� 17.76. وحصل 
العداء عبدالعزيز املنديل على 
برونزية سباق 110م حواجز 
القوى  العاب  ضمن مسابقة 
بعد ان قطع املس����افة بزمن 

)13.78 ثانية(.

فضية وبرونزية لمناير

بدورها، احرزت الالعبة 
الواعدة مناير ساملني ميداليتني 
فضية وبرونزي����ة للكويت 
ضمن منافسات لعبة الكراتيه 

للسيدات.
الفضية  امليدالية  وجاءت 
لالعبة مناير في منافس����ات 
قت����ال ل����وزن 50 كغم حيث 
منحتها القرعة اجتياز الدور 
االول )ب����اي( لتفوز في دور 
االربعة عل����ى االردنية رغد 

احملتسب بنتيجة )2 - 0(.
وفي الدور النهائي خسرت 
ساملني امام الالعبة املصرية 
 ياس����مني رش����يد بنتيج����ة
)0 - 4(. وأضاف����ت مناي����ر 
البرونزي����ة  امليدالي����ة 
الكراتي����ه  ف����ي مس����ابقات 
االس����تعراضي )كات����ا( بعد 
فوزها في مباراة املركز الثالث 
على نظيرتها البحرينية سارة 
حسن بنتيجة )2 - 0( قبل 
ان تخسر في دور االربعة امام 

املغربية سلمى عسيلي.
وفي املقابل أضاف الالعبان 
عب����داهلل املطيري وعبداهلل 
العتيبي ميداليتني برونزيتني 
ضمن منافسات الرجال )قتال( 

لوزني 60 و67 كغم.
 ٭الدوحة ـ وفد جمعية 
الصحافيين

الريان  اخلامسة على صالة 
في لقاء صعب بني اجلريحني، 
وطموح شباب االزرق الفوز 
وحتقيق البرونزية على الرغم 
من قوة املنتخب اجلزائري.

من جانب����ه، عبر رئيس 
الطائرة كمال  الك����رة  احتاد 
االيوبي ع����ن حزنه خلروج 
ال����دور نصف  منتخبنا من 
النهائي على الرغم من االداء 
الطيب لالزرق امام املنتخب 
املصري القادم من بطولة كأس 
العالم واملستعد جيدا، اال ان 
االمل موجود بتحقيق امليدالية 
البرونزية، كما اش����اد بروح 
الالعبني واملستوى اجليد الذي 
ظهروا به السيما دور اجلهاز 
الفني واالداري للمنتخب الذي 
بذل جهدا كبي����را في الفترة 

االخيرة.

»الشراع« يحقق الفضية

أحرز منتخبنا للش����راع 
فئة 470 واملكون من الالعبني 
سعود املسعود وسالم قلي 
املركز الثاني وامليدالية الفضية 
بعد منافسة قوية مع املنتخب 
البحرين����ي صاحب الذهبية 
واملنتخب القطري الذي حل 

باملركز الثالث.

األنظار على »التماسيح«

الى ذلك، تتج����ه االنظار 
ابطالنا بالسباحة حيث  الى 
الثويني  يخوض عب����داهلل 
وزميله س����لمان قلي سباق 
نهائي 100م حرة في س����باق 
ق����وي ومثير وس����ريع، كما 
سيخوض السباحان يوسف 
الطيار  العسكري وس����عود 
نهائي 200م متنوع، وستكون 
مواجهة بني العسكري والبطل 
امللولي في  التونسي اسامة 
الكثيرون  س����باق يترقب����ه 
ويتوقع ان يش����هد منافسة 

قوية بينهما.

أبل يحرز فضية »الجلة«

أبل  الالع����ب احمد  حقق 
امليدالية الفضية في مسابقة 

اللجنة االوملبية ونائب رئيس 
البعثة الكويتية عبيد زايد انه 
بعد ظهور 10 حاالت متنشطة 
مبس����ابقة كمال األجس����ام 
ومغادرة بعض الالعبني من 
دون اجراء الفحص مع تخاذل 
من قبل االحتاد العربي لكمال 
االجسام، طالبنا بالغاء نتائج 
املسابقة أو سحب امليداليات 
من املتنشطني وفرض عقوبات 
عليهم من اجل اال تكرر مثل 
هذه االمور حتى تكون املنافسة 

شريفة بني املتسابقني.
وشكر زايد اللجنة املنظمة 
الطبية  وللدورة واللجن����ة 
والرقابة للمنش����طات على 
جهودها في محاربة هذه اآلفه 

التي تهدد صحة الالعبني.

»الطائرة« تنافس على 
البرونزية

بع����د خس����ارة منتخبنا 
الوطني للك����رة الطائرة من 
املنتخب املصري وفقدانه أمل 
املنافسة على امليدالية الذهبية 
والفضي����ة، اصبح منتخبنا 
ينافس عل����ى احتالل املركز 
البرونزية  الثالث وامليدالية 
حي����ث س����يواجه املنتخب 
الس����اعة  اجلزائري غدا في 

العب البلياردو بدر العوضي سعيد بالذهبية

»الوطنية لالتصاالت« ترعى منتخباتنا

فضائح املنشطات تعصف 
بالدورة وإلغاء 14 ميدالية

»القطري« ينهي عقد الزاروني

تواصل الش����ركة الوطنية لالتص����االت تقدمي دعمها الكامل 
للوفد املشارك في الدورة احلالية، حيث اهدى الكويت حتى اآلن 
حصيلة كبي����رة من امليداليات امللونة. ويتكون الوفد الكويتي 
املش����ارك من العبني من مختلف الرياضات الفردية واجلماعية 
اهمها: التنس واجلودو والتايكوندو والكراتيه والرماية والسلة 
والطاولة واالس����كواش والغولف وألعاب القوى والفروس����ية 
وكمال االجسام واجلمباز والبولينغ والبلياردو ورفع االثقال 
واملالكمة والسباحة واملبارزة والدراجات الهوائية. وقال مدير 
ادارة العالق����ات العامة في »الوطني����ة لالتصاالت« عبدالعزيز 
البالول: يسرنا ان نكون جزءا من هذا احلدث املميز وهو دورة 
االلعاب العربية، ف� »الوطنية« تس����عى جاهدة لتكون جزءا ال 
يتجزأ من املجتمع ككل، وتعكس رعايتنا لدورة االلعاب العربية 
الثانية عشرة جهودنا لتخطي حدود الكويت والتوسع اقليميا 

في دعمنا للوفود الرياضية الكويتية.

اكدت اللجنة الطبية والرقابة على املنشطات في الدورة احلالية 
وجود 14 حالة ايجابية، منها 9 نال اصحابها ميداليات ذهبية. 
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية كشفت استنادا الى مصادرها 
ثبوت احلاالت ال� 14 ومعظمها في رياضة كمال االجس����ام، مع 

االشارة الى توصية بحل االحتاد العربي لهذه اللعبة.
واعلنت اللجنة الطبية في بيان لها »اكتشاف عدد من املخالفات 
النظمة مكافحة املنش����طات بلغ عددها 14 مخالفة سجلت بحق 
الالعب����ني، وتقرر الغاء اي ميدالية او جوائز او نتائج من التي 
حتصلوا عليها اثناء املنافسة، وسحب بطاقة اعتماد كل منهم 
واستبعادهم من الدورة«. وتابع البيان »كما متت احالة قضية 
كل رياضي او رياضية الى املنظمات الرياضية الدولية املختصة 

ذات العالقة لتنفيذ القرارات واستكمال االجراءات النظامية«.
واضاف »ان تطبيق برنامج الرقابة على املنشطات في الدورة 
والذي قامت ب����ه اللجنة الطبية والرقابة على املنش����طات في 
الدورة وحتت اشراف الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات، عزز 
مصداقية الرياضة العربية واكد التزام الدول العربية بتطبيق 
برامج الرقابة على املنش����طات وحماية عدالة الرياضة وصحة 
الرياضي����ني«. واش����ار البيان الى ان����ه »مت التعاقد مع املختبر 
السويس����ري لفحص العينات والتي بدأ برنامج جمعها في 4 
اجلاري مع بدء وصول الالعبني الى القرية االوملبية وحتى يوم 

17، ومت اخذ 402 عينة داخل املنافسات وخارجها«.
واحلاالت التسع املتعلقة بامليداليات الذهبية هي: 7 في كمال 

االجسام و2 في اجلودو.
وتتوزع حاالت كمال االجسام على اربعة قطريني: هم وحيد 
السويدي )وزن حتت 70 كغم( ووليد مال اهلل )وزن حتت 75 
كغم( وجالل الرياشي )وزن حتت 85 كغم( وكمال عبدالرحمن 
)وزن حتت 90 كغم(، وعلى مصريني هما محمود الفضالي )وزن 
حتت 80 كغم( ومصطفى عبدالعزي����ز )وزن حتت 100 كغم(، 
واردن����ي هو محمد اخلالدي )وزن 65 كغ����م(. وتعود امليدالية 
الذهبية الوحيدة التي ابقي عليها في مس����ابقة كمال االجسام 

الى املصري عطية الشعالن في وزن فوق 100 كلغ.
اما في اجلودو، فإن احلالة االولى تتعلق باملصري محمود 
جاب اهلل التي اعلن عنها قبل ايام في وزن دون 100 كغم، والثانية 

تتعلق باملغربي صفوان عطاف في وزن دون 81 كغم.
وهن����اك ثالث حاالت اخرى ايجابية في رفع االثقال لكل من 
االردني حسني مروح )برونزية وزن حتت 75 كغم(، والعراقي 
احمد جبار )فضية وزن حتت 70 كغم(، والبحريني عبدالعزيز 

بومجايد )برونزية وزن حتت 70 كغم(.
فض����ال عن حال����ة ايجابية في رياضة رف����ع االثقال تتعلق 
باالماراتية عائشة البلوشي التي نالت فضية وزن 58، واكدها 
رئيس الوفد االماراتي عبد احملسن الدوسري الذي اصدر بيانا 
اوقف فيه الالعبة. واحلالة رقم 14 تتعلق بالعب كرة الس����لة 
العراقي حسن الس����يمرلي، حيث اكدت املصادر »الغاء نتائج 

منتخب العراق لكرة السلة في الدورة«.

.. و»القطرية« ستعاقب رياضييها المخالفين

أك����دت اللجنة األوملبية القطرية انها س����تعاقب الرياضيني 
القطريني املخالفني لقوانني املنشطات بعد ان ثبت وجود مواد 
محظورة في عينات اربع����ة قطريني نالوا ذهبيات في رياضة 
كمال االجسام. وجاء في بيان للجنة االوملبية انها »بصدد اتخاذ 
اإلجراءات املناسبة في حق الالعبني املخالفني«، مؤكدة »ان هذا 
احلادث، الذي يعد األول من نوعه في تاريخ الرياضة القطرية، 
لن مي����ر دون معاقبة هؤالء الالعبني وفق����ا لألنظمة واللوائح 

املعمول بها في هذا اخلصوص«.

أقال االحت���اد القطري لكرة القدم م���درب منتخب بالده 
البرازيلي سيباستياو الزاروني.

وأص���در االحتاد القطري بيانا عب���ر موقعه االلكتروني 
الرس���مي أكد فيه انه انهى عقد الزاروني بصورة ودية بعد 
االجتماع الذي عقده مع املدرب، وبعد اجتماع مجلس االدارة، 
مضيفا انه سيكش���ف عن املدرب اجلدي���د للمنتخب قريبا 

وسيكون من امللمني بالكرة القطرية.
ويعتبر االوروغوياني خورخي فوس���اتي مدرب الس���د 
والبرازيلي باولو اوتوري مدرب املنتخب القطري االوملبي من 

اقرب املرشحني لتولى تدريب املنتخب في املرحلة املقبلة.
وتولى الزاروني املهمة في 8 اغسطس املاضي وقاد املنتخب 
في 10 مباريات رس���مية وودية ولم يحقق الفوز طوال هذا 
املشوار اال مرتني على املنتخب االندونيسي بتصفيات كأس 

العالم بجاكرتا والدوحة.
وقدم االحتاد القطري الشكر لالزاروني على اجلهد الذي 
قام به الفترة املاضية، مؤك���دا ان انهاء التعاقد ال يقلل ابدا 
من شان الزاروني كمدرب له اسمه وسمعته وله دوره ايضا 

في تطوير مستوى فريق نادي قطر.
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