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براعم أكادميية برشلونة بعد تكرميهم

الشيخ ضاري الفهد والوزير تيمور خان في نادي الصيد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال األمير علي بن احلسني

النصر يصارع األصفر للظفر بلقبه األول

الفريق الشيخ أحمد النواف متوسطا أعضاء املكتب التنفيذي

فهد ربيع تألق وأحرز أغلب أهداف الفحيحيل

العب سلة أميركي يعلن إسالمه

الشباب يهزم التضامن في »أولى السلة«

وزير الرياضة الكازاخي يزور نادي الصيد

ولي العهد يستقبل علي بن الحسين

النواف: إستراتيجية جديدة
لتوسيع قاعدة »دولي الشرطة«

أعلن العب كرة الس���لة احملترف في فريق 
الوحدة السعودي األميركي كالفن وليم دخوله 
في االسالم، وقال وليم انه اقتنع بالدين االسالمي 

بعد ان قرأ عنه وعرف انه دين اهلل اخلامت.
وبحسب موقع »سبق« السعودي ان جهودا 
كبيرة قام بها املش���رف الع���ام على كرة القدم 
بفريق الوحدة حامت خيمي وش���قيقه املشرف 

العام على كرة الس���لة سابقا هشام خيمي مع 
الالعب لتعريفه باالس���الم، وعندما وجدا منه 
اهتماما ملعرفة معل��ومات عن االس���الم، قاما 
بإمداده بالكتب التي تعّرف االس���الم وحقيقة 
الدين، واالجابة عن التساؤالت التي كان يطرحها 
كالفن التي توجت بإعالن الالعب دخوله االسالم 

أول من امس.

حقق الشباب فوزا مس���تحقا على التضامن
71-70 ضمن مباريات اجلولة الثالثة لدوري 
الدرجة األولى لكرة السلة التي أقيمت أمس األول 
في صالة نادي الصليبخات، ورفع الشباب رصيده 

الى 4 نقاط، وأصبح للتضامن 4 نقاط.

وتغلب النصر على الصليبخات 73-64، ليرفع 
الفائز رصيده الى 6 نقاط واملهزوم الى 4 نقاط.

وفاز اليرموك بس���هولة على الساملية 58-81 
ليرتقي برصيده الى 6 نقاط، فيما أصبح للسماوي 

3 نقاط.

قدم نادي الصيد والفروس���ية عرضا ألجمل 
اخليول العربية األصيلة ونظم س���باقا ملس���افة 
1400 متر احتفاء بزيارة وزير الشباب والرياضة 
الكازاخس���تاني تيمور خان للبالد مع وفد رفيع 
املس���توى مبناس���بة اعالن انطالق شعلة دورة 
األلع���اب اآلس���يوية الش���توية الس���ابعة التي 
تستضيفها كازاخس���تان في 25 اجلاري حتى 6 

فبراير املقبل.
وكان في اس���تقبال خان رئيس نادي الصيد 

والفروسية الشيخ ضاري الفهد ومدير عام النادي 
عبداهلل فيروز وعدد من اعضاء النادي وجمع من 
مربي اخليول ومالكي االسطبالت في النادي حيث 

رحب الشيخ ضاري بالوزير الكازاخي.
وجال الوزي���ر الكازاخي على مضمار النادي 
واطلع على عرض ألفضل سالالت اخليول العربية 
واستمع الى شرح مفصل عن كل جواد وفرس ومدى 
االهتمام بها. ثم تابع احد الس���باقات من اجلياد 

املنوعة السطبالت مشاركة في نادي الصيد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس األمير علي بن احلسني بن 
طالل نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

ورئيس االحتاد األردني لكرة القدم وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. وقد حضر املقابلة نائب وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

أعلن رئيس االحتادين الدولي والكويتي للشرطة 
الفريق الش���يخ أحمد النواف عن اس���تراتيجية 
جديدة متعددة احملاور بهدف توسيع قاعدة الدول 
األعضاء في االحتاد الدولي. وقال خالل ترؤسه 
امس االجتم���اع االول للمكتب التنفيذي لالحتاد 
الدولي للشرطة ان االستراتيجية تهدف ايضا الى 
توحيد أجندة األنشطة والبطوالت التي ينظمها 
االحتاد بالتنسيق مع االحتادين األوروبي والعربي 

للش���رطة بحيث ال تتعارض تلك البطوالت مع 
برامج االحتادات املذكورة.

وأضاف النواف ان االستراتيجية اجلديدة تشمل 
تطوير املوارد املالية لالحتاد الدولي وتسهيل كل 
الصعوبات التي تعترض مشاركة الدول األعضاء 
في أنش���طة االحتاد واتاح���ة االمكانيات الالزمة 
لتطوير النشاط الرياضي الشرطي على املستوى 

الدولي.

حامد العمران
يبدو ان االنسحابات أصبحت 
الدمج لكرة  موضة في دوري 
اليد، ف����أول من امس اعترض 
مدير اللعبة في الساحل فوزي 
املهدي على احد قرارات احلكام 
في لقاء فريقه مع القادس����ية، 
وتوجه الى الالعبني طالبا منهم 
االنس����حاب ولكنه تراجع عن 
ق����راره، ليطالبه بعدها محمد 
املباراة مبغادرة  جابر مراقب 
الصالة اال انه رفض، فما كان 
من احلكم اال ان منحه 5 دقائق 
للخروج ولكنه أصر على وجوده 

بالصالة ليعلن بعدها احلكم 
النتيجة  املباراة وكانت  انهاء 
حينها تشير الى تقدم القادسية 
22-11، وسيرفع تقرير الى جلنة 
املسابقات التي بدورها ستطبق 
الالئح����ة واعتب����ار الس����احل 
منسحبا لتصبح النتيجة 0-10 
لألصفر. وبذلك رفع القادسية 

رصيده الى 6 نقاط.
لق����اء آخ����ر تغلب  وف����ي 
الفحيحيل على النصر 22-24 
)الشوط االول 12-9( وبذلك رفع 
األحمر رصيده الى 6 نقاط فيما 
بقي النصر على رصيده السابق 

4 نقاط، وجاءت املباراة حماسية 
وكان الفحيحيل متقدما اغلب 
أوق����ات املباراة ومتيز باللعب 
املتألق فهد  اجلماعي بقي����ادة 
ربيع الذي سجل اغلب أهداف 

فريقه.
وفي لقاء ج����رى أمس فاز 
العربي على اليرموك 27-30.

وتقام اليوم مباراتان حيث 
يلتقي في اخلامسة الكويت )6 
نقاط( مع الشباب )5( ويتبعها 
الساملية )6( مع الصليبخات 
ف����ي السادس����ة  )نقطت����ني( 

والنصف.

االتحاد المصري يكّرم شحاتة

األصفر يفوز على الساحل باالنسحاب

مصر إلى نصف نهائي »حوض النيل«

الفحيحيل يهزم النصر بجدارة في »اليد«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أس���فرت نتائج اجلولة الثالثة باملجموعتني 
األولى والثانية بدورة حوض وادي النيل الودية 
التي تس���تضيفها حاليا مصر، عن فوز املنتخب 
املصري على بوروندي 3-0، وكذلك فوز الكونغو 
على السودان 2-1، في حني تعادل تنزانيا واوغندا 
1-1، وبهذه النتائج يلتقي في الدور نصف النهائي 
مصر أول املجموعة األولى مع كينيا ثاني املجموعة 
الثانية، بينما يلتقي الكونغو اول املجموعة الثانية 

مع اوغندا ثاني املجموعة األولى.
وكان املنتخب املص����ري فاز على بوروندي 
بثالثية في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء االول 
من امس على ملعب اإلسماعيلية وسجل الثالثية 
محمد ناجي »جدو« في الدقيقة 1 وأحمد علي في 

الدقيقة 10 والسيد حمدي في الدقيقة 80.
من جانبه اكد املدرب العام للمنتخب املصري 
ش����وقي غريب أن اجلهاز الفني أشرك 22 العبا 
في املباريات الثالث التي خاضها الفراعنة أمام 

تنزانيا وأوغندا وبوروندي.
ويك����رم االحتاد املصري لك����رة القدم اليوم 
املدير الفني للمنتخب حسن شحاته بأحد فنادق 

القاهرة.
ويأتي التكرمي بعد حصول شحاتة على املركز 
الرابع عشر بني قائمة أفضل مدربي العالم لعام 

2010 بحسب تصنيف االحتاد الدولي للتأريخ 
واالحصاء.

وكان شحاتة قد قاد منتخب مصر للتتويج 
بكأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في 

عام 2010 وهو اجناز غير مسبوق.
من جانب آخر، يختتم اليوم املنتخب املصري 
للناشئني تدريباته استعدادا ملواجهته املرتقبة 
الثالثة ببطولة األمم األفريقية التي تستضيفها 
حاليا رواندا، والتي ستكون امام بوركينا فاسو 
غدا، وسيكون اللقاء مصيريا، حيث سيحسم الفائز 
به مقعده ببطولة كأس العالم، فضال عن تأهله 

للدور نصف النهائي بالبطولة األفريقية.
على صعيد آخر، نف����ى عضو مجلس إدارة 
نادي الزمالك ورئيس جلنة االحتفال باملئوية 
أحمد ش����يرين األنباء التي ت����رددت في الفترة 
األخيرة حول موافقة ريال مدريد االس����باني أو 
توتنهام االجنليزي على املش����اركة في املئوية 
التي سيقيمها الزمالك مبناسبة مرور 100 عام 

على تأسيسه.
وأكد شيرين في تصريحاته للنشرة االعالمية 
اخلاصة بالنادي أن هناك مفاوضات مع مسؤولي 
ريال مدريد اإلسباني ومان يونايتد االجنليزي 
عن طريق رعاة املئوية للحصول على موافقة أي 

منهما بشأن لعب مباراة ودية مع الزمالك.

الجهراء يرفض انتقال حواس

الغربللي يشيد بمشوار البلوشي

سباق القدرة والتحمل يقام السبت

تكريم المميزين في أكاديمية برشلونة

مبارك الخالدي
رفض مجلس ادارة نادي اجلهراء العرض املقدم من ادارة نادي النصر 
لضم الالعب احمد حواس حلاجة الفريق جلهوده في االستحقاقات 
املقبلة، وكانت ادارة النصر قد تقدمت في وقت س���ابق بطلب ضم 
حواس لتدعيم صفوف العنابي الذي يستعد للمشاركة في منافسات 
كأس االحتاد اآلسيوي خلفا لالعب طالل نايف الذي مت ايقافه مؤقتا 
بسبب احترافه اخلارجي وعدم وضوح موقف احتاد الكرة واألندية 

بشكل عام من الالعبني احملترفني خارج البالد دون اذن انديتهم.
كما شهد التدريب األخير للفريق مهاجما برازيليا للوقوف على 

حالته الفنية قبل اتخاذ قرار بالتعاقد معه.

أشاد عضو اجلمعية العمومية بنادي القادسية سامي الغربللي 
بالعب األصفر واملنتخب الوطني س���ابقا أحمد البلوشي وما قدمه 

خالل مسيرته وتواجده بني جدران النادي.
وأكد ان الالعب يعد احد أوفى ابناء القادسية وكان مثاال يحتذى 
في اخللق، اذ لم يسمع طوال فترة لعبه أنه افتعل مشكلة في النادي 

أو مع الفرق األخرى.
وشكر البلوشي الغربللي على اس���تقباله ودعمه ومساندته له 
في مباراة اعتزاله التي س���تقام في فبراي���ر املقبل أمام العربي في 
القسم الثاني من الدوري املمتاز كما قدم دعوة الى الغربللي حلضور 

املباراة.

تنطلق بطولة الشهيد فهد األحمد لسباق القدرة والتحمل للفروسية 
ملس���افة 100 كيلومتر يوم السبت املقبل والتي ينظمها نادي الصيد 
والفروسية مبشاركة 70 فارسا وفارسة. وقال رئيس قسم رياضة 
القدرة والتحمل في النادي اياد املطوع ل� »كونا« ان اللجنة املنظمة 
أكملت كل اس���تعداداتها الفنية واالدارية للبطولة التي س���تقام في 
منطق���ة كبد. وأض���اف ان جلنة طبية خاصة مكون���ة من 10 أطباء 
ستتولى فحص اخليول املشاركة للتأكد من سالمتها قبل يوم واحد 
من بدء السباق الذي سيشهد ايضا لقاء تنويريا مع الفرسان ومالك 
اخليول لشرح مراحل السباق االربع والقوانني التي ستتبعها اللجنة 

في السباق واملتوافقة مع قوانني االحتاد الدولي للفروسية.

انطالقا من االهتمام الذي توليه أكادميية برشلونة لتعليم فنون 
كرة الق���دم لطالبها على جميع األصعدة الفني���ة والتربوية، قامت 
األكادميية مؤخرا بتوزيع ميدالي���ات وكتب على الالعبني املميزين 
خلقا وتعامال داخل األكادميية، بناء على تقييم املدربني لكل العب، 
ألن���ه من الضروري متابعة الالعب فني���ا وتربويا للوصول به إلى 

األفضل دائما.

صراع على أول ألقاب الموسم في نهائي كأس االتحاد اليوم

القادسية للقبه الثالث والنصر يحتاج إلى البطولة
مبارك الخالدي

تقام الي���وم املباراة النهائية 
لبطولة كأس االحتاد في نسختها 
اخلامسة حيث يلتقي القادسية 
والنص���ر على س���تاد الصداقة 
والسالم، ويطمح الفريقان للظفر 
بأول لقب لهذا املوسم رغم تسمية 
البطولة بالتنشيطية، اذ يتطلع 
األصف���ر لزيادة غلت���ه واحراز 
الكأس للمرة الثالثة في تاريخ 
املس���ابقة، بينما يحتاج النصر 
للفوز بالكأس ليكون اول لقب له 
محليا خاصة انه قدم مستويات 
متطورة املواسم املاضية، كما ان 
الظفر باللقب يعد دفعة معنوية 
كبيرة له اذ سيشارك ألول مرة في 
تاريخه في بطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي مارس املقبل.
وقد تأهل الفريقان الى نهائي 
البطولة عب���ر املجموعة األولى 
حيث حل القادس���ية في املركز 
األول برصيد 27 نقطة بينما جاء 
النصر ثانيا برصيد 26 نقطة، 
وفي الدور نص���ف النهائي فاز 
األصف���ر على ثان���ي املجموعة 
الثاني���ة التضام���ن 4-0، فيما 
الكويت صاحب  النصر  تخطى 
املركز االول في املجموعة الثانيه 

4-2 بركالت الترجيح.
والتقى الفريقان هذا املوسم 
القادسية  ثالث مرات حيث فاز 
مرتني بنفس النتيجة 3-1 احداهما 
في اجلول���ة الثالثة من الدوري 
املمتاز بينما اس���تطاع العنابي 
التغلب على األصفر 4-1 في ذهاب 
دوري املجموعات من البطولة.

واعتمد اجلهاز الفني لألصفر 
على مجموعة محددة من الالعبني 
هي خليط م���ن عناصر اخلبرة 
والشباب بسبب النقص العددي 
الكبير في صفوف الفريق الشتراك 

النصرالقادسية
4:15

الثالثة الرياضية

البطولة الذي يعني احراز كأس 
طال انتظارها، فالعنابي بالفعل 
يحتاج الى بطولة متنح الالعبني 
واجلهازين الفني واالداري الثقة 

في االستحقاقات املقبلة.
وميتلك م���درب الفريق علي 
الش���مري املفاتيح القادرة على 
حتقيق مبتغ���اه بتواجد محمد 

الصالل في حراسة املرمى وعصام 
فايل واحمد الرش���يدي وغازي 
الدفاع وعمر قمبر  القهيدي في 
العدواني وعبدالعزيز  وفيصل 
الداود في الوسط ومحمد راشد 
وبندر العجمي والهداف البرازيلي 
جوني الندرينيو »9 اهداف« في 

املقدمة.

وعمر بوحمد وس���عود املجمد 
واملغربي عصام العدوة.

ويحرص اجلهاز الفني بقيادة 
محمد ابراهي���م دائما على فتح 
اللع���ب عبر االطراف وإرس���ال 

الكرات العكسية للمهاجمني.
وفي املقابل يأمل العبو النصر 
الف���وز األه���م لهم في  حتقيق 

جل العبيه مع املنتخب الوطني 
في كأس آسيا بقطر اال ان التوليفة 
احلالية استطاعت بلوغ املباراة 
النهائية بأريحية عالية تش���ير 
الى علو كعب االصفر وتاريخه 
الش���مري  الكبير بتواجد نهير 
الشمالي وخلف السالمة  وعلي 
ونواف املطيري واحمد البلوشي 


