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اجلهاز الفني لفريق أكادميية برشلونة في الكويت

درع تذكارية لبدر الشايع من عبداهلل الدويسان

هايف احلويلة يقدم مفتاح السيارة للفائر

أحمد حسن شاكرا اهلل على اإلجناز األفريقي

جانب من األعمال اإلنشائية مليادين الرماية

البروڤات واالستعدادات تتواصل لبطولة الرماية الدولية
يتزين نادي الرماية وميادينه 
بوجه مميز بعد ان حتول املجمع 
ال���ى قرية صغي���رة للتراث من 
الناحية املعمارية ومبا ينتش���ر 
فيه من مظاهر ومجسمات توحي 
مبا هو اصيل وله عالقة باملوروث 
كاخليام وبيوت الشعر يصاحبها 
تصميمات جديدة لبعض املداخل 
للمباني الرئيسية واملسرح وغيرها 
من املنش���آت في النادي لتحكي 

صورة املاضي العتيق.
وتس���تمر االعمال االنشائية 
باملجمع االوملبي مليادين الرماية 
على قدم وس���اق وفي سباق مع 
الزمن لبناء مسرح مؤقت بتصميم 
كويتي رائ���ع يكون مكانا ومقرا 
الئقا ملراسم حفل افتتاح البطولة 
الدولية االولى للرماية للشرطة 
التي تستعد الكويت الستضافتها 
ابتداء من منتصف فبراير اجلاري 
برعاية س���مو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
التحضي���ر حلفل  وانطل���ق 
الذي س���يكون مفاجأة  االفتتاح 
املهرجانات  للجماهير غي���ر كل 
الرياضية ويش���ارك فيه الطلبة 
الضباط بأكادميية الشيخ سعد 

اقامة احلفل االفتتاحي.
بدوره���ا، رحب���ت االحتادات 
الرياضية بإقامة بطولة سمو ولي 
العهد الدولية للرماية على ارض 

االحت���ادات مس���اندتهم الكبيرة 
الحتاد الشرطة في هذه البطولة 

العاملية.
واش���اد رئيس مجلس ادارة 

العبداهلل للعلوم العسكرية الذين 
يقوم���ون حاليا ببروڤات يومية 
بدأت مبكرا ومنذ اكثر من ش���هر 
تقريبا والتزال مستمرة حتى موعد 

الكويت  أثناء احتفاالت  الكويت 
بأعيادها الوطنية والتي ينظمها 
احتاد الش���رطة الرياضي وأبدى 
عدد من رؤساء وأمناء السر في 

نادي البولينغ الشيخ طالل احملمد 
الدولية للرماية  البطولة  بإقامة 
والتي حتمل اسم سمو ولي العهد 
وقال احملمد إن الكويت واجلماهير 
الرياضية تس���عد بإقامة بطولة 
دولية كبرى حتمل اسم رمز من 
رموز الكويت الذين نحبهم كثيرا، 
بدوره عبر أمني الس���ر العام في 
احتاد الكراتيه خلف الس���عيدي 
عن تهنئته لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
بأعياد الكويت الوطنية، من جانبه 
قال أمني الس���ر العام في احتاد 
اجلمباز س���يف ابوعدل إن سمو 
ولي العهد هو من رموزنا الغالية 
والتي نسعد بإقامة بطولة دولية 
الرماية باسمه ونسعى  كبطولة 
بكل جهدن���ا إلجناحها وظهورها 
بالشكل الذي يليق مبكانة سموه 
وعبر أمني السر العام في احتاد 
السلة ضاري برجس عن شكره 
للواء الش���يخ احمد النواف على 
جه���وده الواضح���ة ف���ي خدمة 
الرياضة الكويتية وعلى ما يبذله 
في س���بيل إجناح بطولة عاملية 

حتمل اسم سمو ولي العهد

أكاديمية برشلونة للسفر إلى كاتالونياإشادات واسعة باستضافة الحدث الكبير

الشايع يدعم مهرجان اعتزال الدويسان

الهالل والنصر والشباب واألهلي 
في ربع نهائي كأس ولي العهد

انتخابات األولمبية اللبنانية اليوم

200 ذلول في سباق الهجن

بدء »القدرة والتحمل« اليوم

تعادل مثير بين الجزيرة والظفرة 

 الوحدة يواجه تشرشل 

جتري أكادميية نادي برشلونة � الكويت العديد من االختبارات 
والتدريبات اس���تعدادا للسفر الى برش���لونة في فبراير اجلاري، 
حيث ينال الالعبون الذين يتم اختيارهم فرصة التدرب في نادي 

برشلونة وخوض مباريات مع فرق في النادي الكاتالوني.
وتقام هذه التدريبات حتت إشراف املدير الفني اإلسباني جوزيف 
باالدا ورئيس املدربني عبدالعزيز العوضي، باإلضافة إلى مجموعة 
من املدربني في األكادميية، سعيا للوصول إلى أفضل النتائج. يذكر 
أن األكادميية ضمت في املوس���م احلالي، اثنني من أفضل املدربني 

الوطنيني.

ق���دم العب املنتخب الوطني ونادي كاظمة لكرة القدم عبداهلل 
الدويسان الدعوة لرجل االعمال بدر الشايع حلضور مباراة اعتزاله 
التي س���تقام في 15 اجلاري بني كاظمة والقادس���ية ضمن بطولة 
الدوري املمتاز برعاية النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
وثمن الشايع بادرة الالعب الدويسان كما اعرب عن استعداده 

الجناح مباراة االعتزال.
وقدم الدويس���ان درعا تذكارية للش���ايع وشكره على حسن 

االستقبال ومساهمته في جناح مباراة اعتزاله.

الرياض ـ خالد المصيبيح
دخلت مس����ابقة كأس ولي العهد الس����عودي مراح����ل اثارتها في 
الدور ربع النهائي عندما مت اعالن اللقاء املرتقب الذي سيجمع قطبي 
العاصمة االربعاء املقبل لتحديد الفريق املتأهل للدور نصف النهائي 
وذلك بع����د جتاوزهما لفريقي الفيصلي والرائد في دور ربع النهائي 
فل����م يجد الهالل صعوبة ف����ي الفوز على الفيصلي ف����ي اللقاء الذي 
جمعهما على ارض س����تاد االمير فيصل ب����ن فهد بهدفني مقابل هدف 
واحد بعد شوط اول سلبي اجاد فيه مدافعو الفيصلي احكام رقابتهم 
على مصادر اخلطورة في الهالل حتى كسر السويدي ويلي هامسون 
حصار مدافعي الفيصلي في الدقيقة 56 وس����جل الهدف االول للهالل 
واضاف مدافع الفيصلي عقيل بلغيث الهدف الثاني للهالل باخلطأ في 
مرم����اه قبل ان يقلص مهاجم الفيصلي عبدالعزيز فالته النتيجة الى 
هدف بتسجيله هدف فريقه الوحيد 88 وسيالقي الهالل النصر الذي 
جتاوز الرائد في لقاء بريدة بهدفني دون مقابل سجال عن طريق العب 
الفريق املصري حس����ام غالي في الدقيقة 65 و84 في وقت كانت فيه 
ادارة الرائد قد كرمت حسام غالي بتقدميها هدية تذكارية له مبناسبة 
فوز منتخب مصر بكأس األمم االفريقية وشارك النصر العبه اجلديد 

الغيني باسكال فيندينو الذي قدم اداء جيدا.
وبلغ الش����باب الدور ذاته بعد فوزه على القادسية بهدفني مقابل 
هدف واحد للقادسية كان قد تقدم به اوال عن طريق العبه االورغواني 
فدان كارلوس 33 وتعادل وليد اخلرافي للش����باب 38 قبل ان يسجل 
البرازيلي مارسيليو كماتشو هدف الفوز للشباب 56 وسيقابل الشباب 

الفائز من مباراة الوحدة والطائي.

بيروت ـ ناجي شربل
عرض رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر تسوية 
النتخابات اللجنة االولمبية اللبنانية المقررة اليوم في فندق 
»الحبتور« بسن الفيل. وقال في اجتماع ثالثي ضمه كممثل عن 
حركة »أمل« وحسام زبيبو عن »تيار المستقبل« وجهاد سالمة 
عن »التيار الوطني الحر«: »تمر البالد بحالة توافق وتسوية. 

والبد ان ينسحب ذلك على القطاع الرياضي.
 ونحن كطائفة شيعية لدينا وزير للشباب والرياضة والمدير 
العام في الوزارة ورئيسة لدائرة االتحادات. لذا سنترك لغيرنا 
)وهو يقصد الطائفة السنية( من الشركاء في الوطن نيل مناصب 
في القطاع الرياضي«. وقصد حيدر التخلي عن ترشيح رئيس 
اتحاد الكانوي كاياك مازن رمضان لمنصب االمين العام للجنة 
االولمبية، مسميا الناشط في »تيار المستقبل« عزة قريطم لهذا 

المنصب. وتابع حيدر متناوال موضوع رئاسة اللجنة.
 وطلب من زبيبو التوقف عن دعم عضو اللجنة االولمبية 
الدولية طوني خوري في معركة الرئاس���ة. وأشار في الوقت 
عين���ه الى عدم حماس���ته النتخاب رئيس نادي مون الس���ال 
انطوان شارتييه رئيسا للجنة، داعيا الى التفتيش عن رئيس 

توافقي. 
ومع ان حيدر لم يكش���ف هوية المرش���ح التوافقي، اال انه 
غمز من قناة رئيس االتحاد اللبناني للكرة الطائرة جان همام، 
وهذا ما عبر عنه زبيبو صراحة بتسمية همام مرشح تسوية. 
اال ان رئي���س اتحاد الطائرة لم يعلق على الموضوع، متفاديا 
ان يكون زبيبو يريد ش���ق الصف الذي يجمع بلوكا انتخابيا 

قوامه همام وشارتييه. 
وتش���ير المعلومات الى جهود حثيثة في الساعات القليلة 
المقبلة التي تفصل عن االنتخابات، والى نشاط لسالمة بتحريك 
نواب »تكتل التغيي���ر واالصالح« في اتجاه دوائر الرئاس���ة 
الثاني���ة في عين التينة حيث مقر رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، لتأمين انتخاب ش���ارتييه، وقال هم���ام في هذا الصدد: 
»ملتزم بدعم شارتييه، شرط اال تؤدي التحوالت الى خسارة 

معسكرنا االنتخابات«.

انطالق كأس آسيا لليد

تنطلق منافسات كأس االمم اآلسيوية الرابعة عشرة لكرة 
اليد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، بين 6 و19 الجاري، 
بمش���اركة 12 منتخبا. وتم توزيع المنتخب���ات ال�12 الى اربع 
مجموعات، ضمت كل واحدة ثالثة منتخبات يتأهل منها األول 
ووصيفه الى الدور الثاني، ثم توزع المنتخبات الثمانية المتأهلة 
ال���ى مجموعتين تضم الواحدة اربع���ة منتخبات، ويتأهل من 
كل منه���ا منتخبان الى نصف النهائي، قبل الوصول الى الدور 
النهائي للبطولة. يشار الى ان المنتخبات التي تحتل المراكز 
الثالثة االولى مع نهاية البطولة تتأهل مباش���رة الى نهائيات 
كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في السويد عام 2011. وضمت 
المجموعة االولى الس���عودية، الصين وس���ورية حيث يبدو 
المنتخب السعودي مرش���حا قويا للتأهل.وضمت المجموعة 
الثانية اليابان، البحرين والعراق، مع أفضلية لليابان والبحرين.
ضمت المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية )حاملة اللقب(، قطر 
واالمارات العربية المتحدة، ويبدو المنتخب الكوري مرشحا 
فوق العادة للمحافظة على لقبه، في حين تبدو قطر مرشحة 
قوية لبلوغ االدوار المتقدمة. وضمت المجموعة الرابعة، لبنان 
)الدولة المضيفة(، ايران واالردن، وستكون المنافسة قوية بين 

المنتخبات الثالثة مع أفضلية للبنان وايران.

استئناف الدوري

تعود عجلة بطولة لبنان لكرة القدم للدوران بعد توقف لمدة 
ش���هر اثر نهاية دور الذهاب، الذي شهد تصدر االنصار بفارق 
نقطة واحدة عن النجمة حامل اللقب ونقطتين عن العهد. ويلعب 

اليوم العهد الثالث مع الحكمة العاشر على ملعب صيدا.
ويتوقع ان تكون المواجهة سهلة مع الحكمة الذي يمر بفترة 
حرجة، وهو استرجع مهاجمه السابق البرازيلي المخضرم طومي 
جياكوميللي وتعاقد مع العب الوسط االوكراني دنيس بولك.

ويلعب شباب الساحل مع المبرة على ملعب الصفاء.

برعاية محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل، يشهد مضمار 
الشهيد فهد االحمد بنادي الهجن مبنطقة جويهل في كبد الساعة ال� 
1:30 من بعد ظهر اليوم السباق العشرين للهجن الذي قيد فيه 200 
ذل���ول من احليل والثنايا ابكار وجذعات ابكار ولقايا ابكار منها 50 
ذل���وال من اجلذعات ابكار تتنافس على كأس محافظ مبارك الكبير، 

كما تتنافس لقايا ابكار على الكأس املقدمة من النادي.

تنظم الرابطة الكويتي���ة لبطوالت القدرة والتحمل حتت رعاية 
الشيخ ضاري الفهد في ال� 7:30 من صباح اليوم مبنطقة كبد البطولة 
اخلامسة للقدرة والتحمل على مسافة 100 كيلو. وقال رئيس الرابطة 
اياد املطوع ان البطولة ستجرى على اربع مراحل وهي املرة االولى 

حيث جرت البطوالت السابقة على مسافة 80 كيلو.

فقد اجلزيرة املتصدر نقطتني ثمينتني بتعادله املثير مع ضيفه 
الظفرة 2-2 في افتتاح املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االماراتي 

لكرة القدم.
ورف���ع اجلزيرة رصي���ده الى 33 نقطة، وق���د ال يبقى منفردا 
بالصدارة ف���ي حال فوز الوحدة الثان���ي )30 نقطة( على ضيفه 
عجمان االربع���اء املقبل في ختام املرحلة، ف���ي حني بقي الظفرة 

سادسا برصيد 19 نقطة.
وسحق االمارات ضيفه النصر بأربعة اهداف سجلها املغربي نبيل 
الداوودي )51 و73( وااليراني رضا عنايتي )78( وحسن الشريف 

)90( مقابل هدف لالكوادوري كارلوس تينوريو )75(.
وادت اخلس���ارة الكبيرة الى اقالة مدرب النصر االملاني فرانك 
باكلسدروف وتعيني مساعده التونسي عادل السليمي بديال مؤقتا 

له.
وشهدت املباراة حدثا مهما هو تسجيل حارس االمارات حسن 
الش���ريف هدفا هو االول من نوعه في تاريخ كرة القدم االماراتية 
عندما اطلق الكرة من منطقته مباشرة فدخلت مرمى حارس النصر 
اسماعيل ربيع. واصبح النصر مهددا بالهبوط الى الدرجة االولى 
بعدما توقف رصيده في املركز العاشر عند 12 نقطة بفارق نقطتني 

امام االمارات احلادي عشر.

يتطلع الوحدة االماراتي للتأهل الى الدور االول )دور املجموعات(
من دوري ابطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف تشرشل برزارز 
الهندي اليوم في الدور التمهيدي الثاني. وكان الوحدة حقق فوزا 
مميزا على الكرامة السوري 1-0 السبت املاضي في حمص في الدور 
التمهيدي االول، واصبح االقرب للتاهل الى الدور االول واالنضمام 
الى فرق املجموعة الثانية التي تضم االحتاد السعودي وزوب اهن 

االيراني وبونيودكور االوزبكي.

»الالزوردي« يظفر بسيارة »الخليفة« في األحمدي

م أبطال أفريقيا.. وعباس يتحالف ضد زاهر وزير الداخلية كرَّ

اثبت اجلواد »الالزوردي« الس���طبل 
احلذران قوته عندم���ا تفوق على ابطال 
الدرجة الثالثة مسجال رقما قياسيا ظافرا 
بسيارة ورثة املغفور له الشيخ عبداهلل 
اخلليفة، كما حقق اجلواد البطل »عالي 
الهمة« السطبل اخلالد والسالم فوزا كبيرا 
عندما تغلب على جياد الدرجة االولى في 
مسافة 2400 متر ويتوج بطال لكأس الشيخ 
احمد العبد اهلل وذلك في سباق االجتماع 
السادس عشر الذي اقيم عصر امس االول 

على مضمار فروسية االحمدي.
وحضر االجتماع جماهير غفيرة وفي 
مقدمته���م هايف احلويلة رئيس مجلس 
االدارة الذي قام في ختام السباق بتسليم 

الكاسني الى اسطبلي احلذران واخلالد.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أقام حبي����ب العادلي وزير 
الداخلية حفل استقبال وتكرمي 
املنتخب املصري لكرة  لبعثة 
القدم ابطال افريقيا 2010، وذلك 
بالنادي العام لضباط الشرطة 

تكرميا لإلجناز الكبير.
حضر احلفل حس����ن صقر 
رئيس املجلس القومي للرياضة، 
وس����مير زاهر رئيس اإلحتاد 
القدم، وقيادات  املصري لكرة 

وزارة الداخلية.
وقد وجه وزي����ر الداخلية 
الرياضية  التهنئة للمنظومة 
املصرية على هذا االجناز غير 
املس����بوق في تاريخ الرياضة 

املصرية.
وأكد الوزير خالل اللقاء أن 
ما حققه املنتخب الوطني لكرة 
القدم إمنا جاء بفضل الرعاية 
الكرمية والدائمة التي يوليها 
الرئيس محمد حسنى مبارك 

للرياضة والرياضيني.
العادلي  كما أش����اد حبيب 
باألداء املشرف والراقي لبعثة 
املنتخب الوطني، والذي اتسم 
طوال مباريات البطولة بالعزم 
واخلبرة والسلوك احلضاري 
الرياضية  بال����روح  والتحلي 

العالية.
واشار العادلي إلى أن التقدم 
الرياضي والذي حتققه مصر في 
عدد من املجاالت ال ينفصل عن 
مسيرة متسارعة اخلطى للتنمية 
التي تشهدها البالد، وأن مظاهر 
احلماس اجلماهيري واالبتهاج 
واالحتف����ال بتحقيق البطولة 
وخروج آالف الش����باب تأكيد 
على رسوخ املشاعر الوطنية 
النسيج  لدى املواطنني وقوة 
املجتمع����ي املص����ري، وأيضا 
مدى توافر مقومات االستقرار 

والوعي اجلماهيري. 
وقد أعرب الالعبون وصقر 
الفني  وزاهر وأعضاء اجلهاز 
واإلداري عن تقديرهم لالحتفاء 
التهنئة  والتك����رمي، وقدم����وا 
مجددا مبناسبة االحتفال بعيد 

الشرطة.
وفي نهاية اللقاء أهدى وزير 
الداخلية درع الشرطة لكل من 

صقر وزاهر وحسن شحاتة.

عباس يتحدى زاهر

يبدو ان رئيس مجلس ادارة 
نادي الزمالك ممدوح عباس قد 
اتخذ قرارا بال����رد فعليا على 
موقف االحت����اد املصري لكرة 
الق����دم املتعنت ضد ناديه في 
كثير م����ن املواقف، والتي كان 
آخرها جتاهل طلب الزمالك عدم 

اعتماد نتيجة مباراة احلرس 
والتي شارك فيها الالعب احمد 
عيد عبداملل����ك وهو موقوف 
البطاقة  بسبب حصوله على 
احلمراء مباشرة، حيث اجتمع 
عباس مساء اول من امس في 
مقر النادي مبيت عقبة مع ما 
يقرب من عش����رة رؤساء من 
األندية املصرية في مقدمتهم 
رئيس النادي األهلي حس����ن 
حمدي لترتيب كيفية مواجهة 
رئيس احتاد الكرة سمير زاهر 

فاجأ حارس مرم��ى الزمالك محمد عبد املنصف زمالءه الدوليني 
في الفريق األبيض باالحتفال بهم، وقدم لهم تورتة كبيرة تقديرا منه 
ملجهوده��م في بطولة أمم افريقيا التي انتهت مؤخرا بانغوال وفازت 
مصر بلقبها للعام الثالث على التوالي. واكد منصف ان هذا االحتفال 
هو اقل ش��يء يس��تطيع ان يقدمه لزمالئه بعد االجناز العظيم الذي 
قاموا به في انغوال، مش��يرا الى ان��ه كان يتمنى التواجد مع زمالئي 
في املنتخب، ولكنه في كل االحوال س��عيد بهذه البطولة التاريخية، 
نظرا ألن اي اجناز يحقق��ه املنتخب املصري يعد في النهاية اجنازا 

للمصريني جميعا.

»تورتة« عبد المنصف 

خالل اجلمعية العمومية لالحتاد 
املزعم عقدها اليوم مبقر االحتاد 

باجلبالية.
الى ذلك، يعقد اليوم اجتماع 
العمومية لالحتاد  اجلمعي����ة 
املص����ري لكرة الق����دم، والتي 
من املنتظر ان تش����هد عاصفة 
شديدة، بسبب حتفظ بعض 
االندية على تصرفات مجلس 
االحتاد برئاسة سمير زاهر، وفي 
مقدمتها اندية الزمالك والنصر 

واملصري البورسعيدي.

االتحاد جدد لـ »جدو«

توفيق يقترب
 من أندرلخت 

 دعم اإلسماعيلي
بـ 5 ماليين جنيه

ح���رص رئي���س منطقة 
االسكندرية طلعت فواز على 
االجتم���اع مع مجل���س ادارة 
الس���كندري برئاسة  االحتاد 
محم���د مصيلحي في حضور 
منير جاسر مدير عام النادي 
للوقوف عل���ى آخر تطورات 
الوض���ع فيم���ا يخص قضية 
»جدو«. ومن جانبه أكد فواز 
أن ن���ادي االحتاد قام بتجديد 
عقد الالعب يوم 1 يناير املاضي 
قبل سفره إلى أنغوال للمشاركة 
مع املنتخ���ب املصري في أمم 
أفريقيا، كما أنه مت توثيق عقد 
الالعب في منطقة االسكندرية 
لكرة القدم، واالحتاد املصري 
يوم 20 من ذات الشهر، وشدد 
فواز على ان مس���ؤولي زعيم 
الثغر موقفهم س���ليم في هذا 
االمر، خاصة بع���د االتهامات 
من جانب بعض املس���ؤولني 

بالتزوير.

اقترب العب وسط املنتخب 
املصري األول لكرة القدم ونادي 
انبي عبدالعزي���ز توفيق من 
االنتقال لصف���وف أندرخلت 
البلجيك���ي بدءا من املوس���م 
املقبل، وذلك بعدما تقدم األخير 
الالعب،  بعرض رسمي لضم 
وكان توفي���ق ضم���ن كتيبة 
انغوال  املنتخب املصري بأمم 
رغم انه لم يشارك في أي مباراة 

في البطولة.

اعلن وزير البترول م.سامح 
النادي  ان����ه س����يدعم  فهم����ي 
االس����ماعيلي ب� 5 ماليني جنيه 
كدفعة مبدئية في إطار تعهده 
النادي حت����ى تنفك  بتدعي����م 
املالية ويصرف رواتب  عثرته 
املوظف����ني املتأخ����رة منذ ثالثة 
أشهر، باإلضافة لتدبير مصاريف 
إلى كينيا ملواجهة بطل  السفر 
الدوري هن����اك في الدور ال� 32 
لبطولة دوري األبطال االفريقي 
حت����ى يكمل الفريق مس����يرته 
الناجحة في الدوري والبطولة 

األفريقية.


