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األصفر بطل »االتحاد« للمرة الثالثة في تاريخه
بعد تغلبه على النصر في المباراة النهائية

خلف السالمة قدم أداء جيدا وصنع الهدف األول

يحيى حميدان
توج القادسية بطال لبطولة كأس احتاد كرة القدم للمرة 
الثالث���ة في تاريخه بعد ف���وزه على النصر 2-0 أمس في 
نهائي البطولة الذي أقيم في ستاد الصداقة والسالم بنادي 

كاظمة.
واحرز هدفي االصفر سعود املجمد )36( وفيصل العنزي 
)53(. وتسلم العبو القادس���ية امليداليات الذهبية وكأس 
البطولة م���ن عضو احتاد الكرة مان���ع احليان بعد ختام 

املباراة، كما تسلم العبو العنابي امليداليات الفضية.
وق���دم االصفر أداء الفتا في ش���وط املباراة األول وكان 
الطرف األكثر استحواذا على الكرة ودانت له السيطرة في 
معظم فترات الشوط على الرغم من احملاوالت التي قام بها 
العب���و النصر التي كادت تثمر هدفا من احداها بعد أن قام 
فيصل العدواني مبراوغة حارس القادس���ية صالح مهدي 
وم���رر الكرة الى البرازيلي جوني ال���ذي لم يتعامل معها 

بالشكل املطلوب ليبعدها دفاع القادسية )22(.
وبعد عدة محاوالت، افتتح سعود املجمد التسجيل لصالح 
األصفر بعد أن سلمه خلف السالمة كرة جميلة قام بعدها 
املجمد املندفع من اخللف باملرور من دفاع النصر والتسديد 

بقوة على ميني احلارس محمد الصالل )36(.
وفي الش���وط الثاني، متكن فيصل العنزي من تعزيز 
تقدم القادس���ية من خالل مجهود فردي توجه بتس���ديدة 
بعيدة املدى من مس���افة تقارب ال� 25 ياردة ذهبت سريعة 

على يسار الصالل الذي عجز عن ابعادها )53(.
واندف���ع العنابي الى األمام في س���بيل تعديل النتيجة 
دون ج���دوى من خالل التحركات اخلطيرة التي كان يقوم 
بها عبداهلل عبدالعزيز وغازي القهيدي وفيصل العدواني 
والبرازيلي جوني وكاد أكثر من العب يقلص الفارق لوال 
التسرع الكبير الذي عاب العنابي في اللمسة األخيرة امام 

املرمى.
قاد املباراة احلكم ولي���د الفرج وعاونه محمد الفرحان 
وحمود السهلي، وأنذر الفرج كال من سعود املجمد )القادسية( 

والبرازيلي الياس لويس )النصر(.

ضاري الفهد يشيد بالبلوشي 

كميل يهدي كتابه للقناعي

مصر مع كينيا في نصف نهائي »حوض النيل«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يس����تضيف اليوم اس����تاد الكلية احلربية 
مباراتي الدور نص����ف النهائي لدورة حوض 
النيل الدولية الودية، التي تس����تضيفها حاليا 
مصر، حيث تلعب مصر مع كينيا في الثامنة 
مساء بتوقيت الكويت وتسبقها مباراة اخرى 
الكونغو مع أوغندا في ال� 4.30 مساء. ويسعى 
منتخب مصر صاحب املركز األول باملجموعة 
االول����ى برصيد 9 نقاط حلس����م تذكرة التأهل 
للمباراة النهائية امام كينيا صاحب املركز الثاني 

في املجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.
ويسعى املدير الفني حسن شحاتة إلى مواصلة 
العروض اجليدة في الدورة التي بدأها بالفوز 
الكاسح على تنزانيا بخماسية مقابل هدف، ثم 
الفوز على اوغندا بهدف دون رد، واخيرا على 
بوروندي بثالثية نظيفة. وهو حتديدا ما جعل 
شحاتة يش����دد في محاضراته الفنية املاضية 
على حتذير العبيه من التهاون بالفريق الكيني 
الذي لن يكون منافسا سهال، وطالبهم باجلدية 

الكاملة واستمرار العروض اجليدة.
ومن املنتظر ان يشهد تشكيل الفريق بعض 
التغييرات فيع����ود بعض النجوم مثل حارس 
املرم����ى عبدالواحد الس����يد ومحمود فتح اهلل 
ووائل جمعة ومحمد أبوتريكة وحس����ام غالي 
وأحمد عيد عبدامللك ومحمد عبدالشافي للعب 

من بداية املباراة، وإن كان شحاتة يحرص على 
اختيار التشكيل في اللحظات األخيرة.

م����ن جانب آخ����ر، يخ����وض منتخب مصر 
للناش����ئني حتت قيادة املدير الفني محمد عمر 
في السادسة مساء اليوم بتوقيت الكويت مواجهة 
قوية أمام بوركينا فاسو ، حيث ال بديل عن الفوز 
للمنتخب املصري او البوركيني للصعود للدور 
نصف النهائي بالبطول����ة االفريقية، وبالتالي 
التأهل لنهائيات كأس العالم للناش����ئني التي 
ستقام باملكسيك. اما التعادل فيدخل املنتخبني 
في حسابات معقدة. وفي األهلي أكد التونسي 
رياض بن صالح وكيل أعمال الالعب الكونغولي 
الدولي ديبا ايلوجنا مهاجم جنران السعودي انه 
علم بعرض األهلي عن طريق مسؤولي جنران 
الذين اتصلوا به وأبلغوه باألمر، وأنه مستاء من 
عدم قيام مسؤولي األهلي باالتصال بايلوجنا، 
مؤكدا انه لو كان هناك تنسيق مسبق بني إدارة 
األهلي والالعب ووكيله، كنا سندخل جميعا في 

مفاوضات جادة ومباشرة مع إدارة جنران.
من ناحية اخرى، عقد رئيس مجلس إدارة 
األهلي حس����ن حمدي ورئي����س مجلس إدارة 
ڤودافون حامت دويدار اجتماعا عصر االول من 
امس في أحد فنادق القاهرة مت على إثره توقيع 
عقد رعاية ڤودافون لقناة األهلي ملدة 3 سنوات 

مقبلة.

الشيخ ضاري الفهد يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي

)عادل يعقوب(محمد املطيري يتعرض للمضايقة من العب كاظمة أمني عبدالرحمن

فيصل القناعي يتسلم الكتاب من سعد كميل

استقبل رئيس نادي الصيد 
والفروس���ية الشيخ ضاري 
الفهد العب نادي القادس���ية 
واملنتخب الوطني سابقا أحمد 

البلوشي.
الفهد مبس���يرة  واش���اد 
التي  الفترة  البلوشي خالل 
قضاها في املالعب وبأخالقه 
وطال���ب اجلماهير بحضور 
مباراة اعتزال البلوشي الذي 
يستحق التكرمي بسبب عطائه 
املميز، متمنيا التوفيق له في 

حياته املهنية.
وشكر البلوشي الفهد على 
استقباله ودعمه ومساندته 
له في مب���اراة اعتزاله التي 
ستقام في فبراير املقبل أمام 
العربي في القسم الثاني من 

الدوري املمتاز.

أه���دى احلكم الدولي 
السابق سعد كميل كتابه 
»سعد كميل 25 عاما مع 
الس����ر  الصافرة« ألمني 
العام جل�معية الصحافيني 
ونائب رئي���س االحتاد 
الدولي للصحافة الرياضية 
أثن�اء  القناع���ي  في�صل 

زيارته ل�ه بال�جمعية.
وأشاد القناعي بتاريخ 
احلكم الدولي املتميز خالل 
مس���يرته ف���ي التحكيم 
وم���ا قدم���ه للرياض���ة 

الكويتية.
واش���ار إلى سمعته 
الطيب���ة وأخالق���ه التي 
يضرب بها املثل، متمنيا 
ان يك���ون س���عد كميل 
مثاال وقدوة للحكام في 

الكويت.

»أبشر« يفوز
بسيارة المبارك

برعاية وحضور الشيخ مبارك 
العبداهلل ورئيس فروسية اجلهراء 
محمد العجم����ي وأعضاء مجلس 
اإلدارة فاز اجلواد »أبشر« السطبل 
األزرق بالسيارة املقدمة من ورثة 
املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك 
املخصصة جلياد الدرجة الثانية 

على مسافة 1200 متر.

»البولينغ« إلى أبوظبي
غادر أمس وفد املنتخب الوطني 
الى ابوظبي  للبولينغ متوجه����ا 
للمش����اركة في بطولة آسيا ال� 21 
التي يس����تضيفها احتاد االمارات 
للبولينغ خالل الفترة من 15 الى 
24 يناير اجلاري ويترأس الوفد بدر 
النجدي مدير املنتخبات الوطنية 
آن����درو فراولي مدربا  وعضوية 
ومحمد درويش مساعدا للمدرب 
ويضم الالعبني فاضل املوسوي، 
محمد الرجيبة، خالد الدبيان، باسل 
العنزي، محمد كامل الزيدان وفهد 

الرغيب.

»تنفيذي الشرطة الدولي«
يشيد بدور الكويت

غادرت أمس الوفود املش���اركة في اجتم���اع املكتب التنفيذي 
لالحتاد الدولي للش���رطة الذي عقد حتت رئاس���ة الفريق الشيخ 
أحمد النواف رئيس االحتادين الدولي والكويتي للشرطة وبحضور 
األعضاء الثمانية. وكان في وداع الوفود املش���اركة العقيد الركن 
نبيل الشطي األمني العام املس���اعد لالحتاد الدولي ومدير املكتب 
الرئاس���ي في الكويت وعدد من قيادات احتاد الش���رطة الرياضي 

والقيادات األمنية في وزارة الداخلية.

6 ألعاب في »الرياضة للجميع«
أعلنت اللجنة املنظمة العليا ملهرجان الرياضة للجميع التاس����ع 
للرجال والس����ادس للمرأة أن املهرجان الذي سيقام خالل الفترة من 
5 � 9 مارس املقبل سيش����هد مجموعة من اللقاءات الرياضية في كرة 
القدم للصاالت والطائرة والسلة وتنس الطاولة ولعبة كرة السرعة 
باإلضافة إلى أنش����طة رياضية أخرى مبشاركة دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي أكدت مشاركتها. جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته 
اللجنة أمس مبقر الهيئة العامة للش����باب والرياضة برئاس����ة نائب 
رئيس اللجنة داود الداود وبحضور أعضاء اللجنة املنظمة، حيث مت 
اعتماد محضر االجتماع الثاني والبرنامج الزمني للمهرجان وألعابه 
واعتماد شعار املهرجان، حيث تقرر أن تقام املباريات على صالة نادي 
اليرموك، ويتخلل املهرجان كذلك إقامة س����باق للمشي ومسابقة في 

لعبة البولينغ وغيرها من األلعاب.

العربي، سجل  نقطة. ولصالح 
األميركي اوماري ويس����تلي 33 
نقطة، فيما أحرز فهد الرباح 17 
نقطة وعبد احملس����ن خليفة 9 
نقاط، ويعيب األخضر ضعف 
الالعبني  النقاط لبقية  تسجيل 
حيث انحصر التس����جيل على 
هذا الثالثي فق����ط. أدار املباراة 
طاقم حتكيمي مكون من أحمد 
العصفور وحافظ احللبي وسالم 

الهزاع.
وفي مباراة اخ����رى، تغلب 
الكويت على الساحل 72 � 64، 
ليحاف����ظ األبيض على س����جل 
انتص�ارات����ه ويرف����ع رصيده 
الى 6 نقاط بال�ت��س�����اوي م�ع 
الق�ادس�ية، فيما أصبح للساحل 

5 نقاط.
الى ذلك، تقام مس����اء اليوم 
ف����ي صال����ة نادي  لق����اءات   3
الصليبخات ضمن اجلولة الثالثة 
ل����دوري الدرجة األولى في كرة 
السلة، حيث يلتقي الصليبخات 
مع التضامن في ال�5، والساملية 
مع الشباب في ال�7، والنصر مع 

اليرموك في ال� 8:30.

الجهراء يتعاقد مع أودن

م����ن جهة أخ����رى، تعاقدت 
إدارة نادي اجلهراء مع احملترف 
األميركي جون أودن والذي يلعب 
في مركز االرتكاز حتت الس����لة 
ليك����ون بديال ملواطن����ه جمال 
نيكوالس وال����ذي أبلغه مدرب 
الفريق األميركي فالتون سيلي 
برغب����ة النادي في التخلي عنه 
مباشرة بعد انتهاء مباراة الفريق 

أمام كاظمة.
الذي سبق له  ويصل أودن 
اللعب مع كاظمة قبل موسمني 

الى البالد اليوم.

األميركي مايكل سونال بتسجيله 
22 نقط����ة ومحمد أش����كناني 14 
نقطة وأحمد البلوش����ي 11 نقطة 
وفهد الرجيبة 8 نقاط. قاد املباراة 
احلكام سعود اليوسف وعابر العابر 

ومحمد عبداملنعم.
وش����هدت اجلولة الثالثة فوز 
القادس����ية على العربي 75 � 69، 
ليرفع األصفر رصيده الى 6 نقاط، 
فيما حصل األخضر على نقطته 

الثالثة بعد هزميته في مبارياته 
الثالث. وكان العربي قد تفوق على 
القادسية عند نهاية الربع األول 12 
� 11، بيد أن األصفر قلب الطاولة في 
بقية األرباع وحتى النهاية )43 � 

.)69 � 75( ،)47 � 59( ،)26
وبرز من القادسية في التسجيل 
فهاد السبيعي وعبداهلل الصراف 
)18 نقطة(، واألميركي جويل بوكس 
15 نقطة وعبدالعزيز احلميدي 14 

وكان املطيري قد سجل 12 نقطة 
في املباراة منها 3 رميات ثالثية، 
فيما كان األكثر تس����جيال للنقاط 
عبدالعزيز ضاري )20 نقطة( والذي 
كان له دور بارز في فوز فريقه من 
خالل ادائه القتالي الكبير هجوميا 
ودفاعيا، وأضاف األميركي ديريك 
ترافر 13 نقطة ومواطنه نيكوالس 

10 نقاط أخرى.
وعل����ى اجلهة األخ����رى، برز 

يحيى حميدان
زاد محمد املطيري جراح كاظمة 
بعد ان سجل رمية ثالثية مثيرة في 
آخر ثانيتني ليقود فريقه اجلهراء 
الى فوز رائع 69 � 66 ضمن مباريات 
اجلولة الثالثة للدوري املمتاز لكرة 
السلة التي أقيمت أمس األول في 
صالة يوس����ف الش����اهني بنادي 

كاظمة.
وأهدت ثالثية املطيري اجلهراء 
أول فوز في الدوري ليرفع رصيده 
الى 4 نقاط، فيما تلقى البرتقالي 
هزميته الثالثة على التوالي ليصبح 

رصيده 3 نقاط.
وكانت املباراة في طريقها الى 
وقت إضافي بعد ان كان التعادل 
مسيطرا في الثواني األخيرة 66 � 
66، إال أن املطيري كان له رأي آخر 
بعد أن س����دد رمية ثالثية ببرود 
ألهبت حماس اجلماهير  أعصاب 
اجلهراوية التي س����اندت الفريق 

بقوة في املباراة.
واستطاع البرتقالي أن يتقدم 
بالنتيجة في الربع األول 19 � 13، 
وفي بقية األرباع كان التعادل هو 
السمة الغالبة على مجريات اللقاء، 
حيث انتهى الربع الثاني 35 � 35، 
والثالث 53 � 53، وكان كل فريق 
جديرا بالفوز ف����ي نهاية املباراة 
بعد األداء اجليد الذي قدماه خاصة 

في الدفاع.
وفي الربع األخير، كان احلماس 
طاغيا على األداء من اجلانبني مع 
التقدم  محافظة »كظماوية« على 
في النتيجة، إال أن اجلهراء حصل 
على التقدم بالنتيجة للمرة الثانية 
في املباراة )66 � 64( بعد التقدم 
األول )51 � 49(، ثم سجل كاظمة 
سلة التعادل ورد عليها املطيري 
بثالثية جميلة أنهت املباراة لصالح 

فريقه.

شاعر مصري: »فيفا« سبب الفرقة العربية
اتهم ش���اعر مصري االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بأن له 

دورا في فرقة الدول العربية.
وفاجأ الشاعر املصري هشام اجلخ جمهور املهرجان الشعري 
االماراتي »أمير الش���عراء« بالقاء قصيدة تنتقد انقسام السودان 
وتنتقد األنظمة العربية وحملها املسؤولية عن التشتت والفرقة 
العربية. اجلخ معروف بقصائده السياس���ية الساخنة، وهو أحد 
املتس���ابقني ال� 20، الذين وصلوا ملرحل���ة التصفيات النهائية في 
املسابقة وجاءت قصيدته مخالفة للمعتاد في »أمير الشعراء« اذ 

يلقي الشعراء املتنافسون غالبا قصائد رومانسية.

سعود بن عبدالرحمن: الدورة العربية  
ستنقل لمصاف الدورات األولمبية

أوضح الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني امني عام اللجنة 
االوملبية القطرية ان الدورة العربية التي ستقام من 11 الى 25 نوفمبر 
املقبل في الدوحة ستكون مبصاف الدورات االوملبية وستشكل نقلة 
نوعية في تاريخ الدورات العربية. وقال الش���يخ سعود »الدورة 
العربية وضعت ضمن اخلطة االس���تراتيجية لدولة قطر، فاملهمة 
التي تنتظرنا ليس���ت االستضافة فقط امنا االبداع فيها، ستكون 
هن���اك نقلة نوعية للدورات العربية، وس���يتم نقل دورة االلعاب 
العربية الى مصاف االلعاب االوملبية س���واء من حيث التنظيم او 
النقل التلفزيوني او عملية اختيار الالعبني وايضا التنظيم الفني 

الذي سيكون بالتنسيق مع االحتادات املعنية«.

»مطيري الجهراء« يزيد جراح كاظمة في »ممتاز السلة«
فوز القادسية والكويت على العربي والساحل

)هاني الشمري(نهير الشمري يتسلم الكأس من مانع احليان بحضور فواز احلساوي


