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العربي سيفتقد خدمات محمد املطيري ملدة أسبوعني وفي اإلطار حسني بوعباس

الجهراء يشّكل لجنة ويكّرم رؤساءه السابقين

جيالني يصل اليوم للتجربة مع العربي

الكويت تهيمن على »دراغ ريس«

»سلة الشباب« تضم الموتس
يحيى حميدان

تعاقدت ادارة نادي الشباب مع احملترف األميركي 
الموتس ليكون األجنب���ي الثاني في النادي مع 
مواطنه سويدر لتعزيز حظوظ الفريق في املنافسة 

على التأهل الى الدوري املمتاز.
ويلعب الموت���س في مركز صان���ع األلعاب 
واألطراف واجلناح وس���بق له اللعب في أوروبا 

وأميركا.

دعوة الدبوس العتزال البلوشي

بوربيع يتصدر الجولة الثانية لبطولة اإلمارات

يصل الهداف املغربي عبداملجيد جيالني الى البالد 
في ال� 12 ظهر اليوم الى النادي العربي للخضوع 
لتجربة اجلهاز الفني لألخضر قبل التوقيع معه 

لتمثيله في منافسات الدوري املمتاز.
ويتص���در اجليالني الذي ميث���ل فريق الدفاع 
احلدي���دي في املغرب الئحة ترتي���ب الهدافني في 

الدوري املغربي برصيد 7 اهداف وميتلك مقومات 
املهاجم الصريح.

اجلدير بالذكر ان اجلهاز الفني للعربي يجرب 
حاليا الالعب البرازيلي دانيال دي سيلفا كالعب 
ارتكاز بناء على طلب املدرب مارسيللو كابو الذي 

رشح الالعب إلدارة الفريق لضمه.

 ش����هدت اجلولة اخلامس����ة من البطولة العربية
لل� »دراغ ريس« لسباقات السيارات والتي اختتمت 
في قطر اجنازا كويتيا جديدا يضاف الى سلس����لة 
اجنازات الرياضة الكويتية حيث حقق املتس����ابق 
سعود الزبن املركز الثالث ضمن منافسات فئة 10.5 
وجاء باملركز االول االميركي مايك هيل ويليه باملركز 
الثاني مواطنه مورغان، أما فئة س����وبر ستريت 8 

سلندر فقد جاء املتسابق طالل بن عيدان في املركز 
الثاني وحل املتسابق مزهر التناك في املركز الثالث 
وقد تصدر هذه الفئة القطري علي املري اما فئة 4.5 
فجاء املتسابق بدر خورشيد في املركز الثاني وتصدر 
الفئة السعودي هشام املال وحل ثالثا االماراتي علي 
ب����ن عمير وفي فئة الدراج����ات النارية احتل محمد 

بوراشد املركز االول.

األلع���اب الى نتائجه���ا املميزة 
بالسرعة املمكنة، مشيرا الى ان 
التقييم سيش���مل اداء املدربني 
ايضا الن الهدف هو الوصول الى 
املثلى لتطوير نتائج  الطريقة 

األلعاب املختلفة.
وأش���ار الس���عيدي الى ان 
اللجنة س���ترفع تقاريرها الى 
مجلس االدارة التخاذ القرارات 
الالزم���ة بش���أنها تفعيال لدور 
اللجنة وحتقيق���ا للغرض من 

انشائها.
وأعلن السعيدي ان مجلس 
ادارة الن���ادي ق���رر اقامة حفل 
لتكرمي رؤس���اء مجالس ادارة 
النادي السابقني وأعضاء الشرف 
الداعمني له وهي السياسة التي 
كان والي���زال املجلس احلالي 
مؤمنا بها للتأكيد على التواصل 
االجتماع���ي بني ابن���اء النادي 
وقواعد اجلمعية العمومية الذين 
ان اختلفوا فانهم يلتفون حول 
النادي وابنائهم الالعبني، الفتا 
الى ان موعد اقامة احلفل سيعلن 

عنه في حينه.

االرتقاء مبس���توى األلعاب كل 
في موقعه اال ان هناك العديد من 
املعوقات نتيجة عدم االستقرار 
االداري في الفترة املاضية ألقت 
برواسبها على احملصلة العامة 

الداء فرق النادي.
اللجنة تهدف  ان  وأض���اف 
ملواصلة العمل مع ادارات األلعاب 
املختلفة وف���ق منهجية علمية 
وعملي���ة لتف���ادي الصعوبات 
ووضع احللول الناجعة لتعود 

مبارك الخالدي
ش���ّكل مجل���س ادارة نادي 
اجلهراء جلنة ثالثية برئاس���ة 
رئيس الن���ادي خالد اجلاراهلل 
الس���ربل  وعضوي���ة خال���د 
وعبداحلميد السعيدي ملتابعة 

وتقييم فرق النادي.
جاء ذلك بعد اجتماع ملجلس 
االدارة ناق���ش خالله األوضاع 
الفنية واالدارية للفرق متهيدا 
لتقيي���م أدائها ووضع البرامج 
واخلطط الكفيلة بإزالة املعوقات 
امام تطوير ادائها ليعود اجلهراء 
الى مكانته املرموقة كأحد الروافد 
األساسية للمنتخبات الوطنية 

جلميع األلعاب.
وقال عض���و مجلس االدارة 
عبداحلميد السعيدي ل� »األنباء« 
ان املجلس شكل اللجنة املذكورة 
بعد مناقشة مستفيضة ألوضاع 
األلعاب املنضوي���ة حتت لواء 
النادي وتقييم ادائها خالل الفترة 
املاضية حيث تأكد للمجلس مدى 
النوايا الصادقة ملديري ومشرفي 
األلعاب ورغبته���م اجلادة في 

يحيى حميدان
أكد مدير لعبة كرة السلة بالنادي العربي حسني بوعباس اقتراب 
ادارة الفريق من التعاقد مع محترف أجنبي ثاني الى جانب احملترف 
احلالي األميركي اوماري ويستلي لتدعيم صفوف األخضر في مشواره 

ببطولة الدوري املمتاز.
وأضاف بوعب���اس أنه حصل على موافق���ة ادارة النادي جللب 
محترف آخر في س���بيل تعزيز حظوظ األخضر في املنافس���ة على 
املراكز املتقدمة في الدوري وأيضا في بطولة كأس االحتاد، مش���يرا 
 الى أن هدف »س���لة األخضر« حالي���ا هو احلصول على أحد املراكز

ال� 3 األولى في الدوري واملنافسة على لقب الكأس.
وبني بوعباس ان نتائج األخضر ف���ي الدوري حتى اآلن تعتبر 
مرضي���ة على الرغم من هزميته في مبارياته ال� 3 أمام الكويت 97 � 
105 والساحل 62 � 70 والقادسية 69 � 75، موضحا ان الالعبني قدموا 

مجهودات خارقة وخسروا مبارياتهم ال� 3 بأداء مشرف.
وأوضح بوعباس ان أكثر ما يؤرق األخضر هو اإلصابات العديدة 
التي حلقت بالفريق في الفترة املاضية إذ وصلت حصيلة املصابني 
ال���ى 8 العبني وكان آخرها العب ارت���كاز الفريق محمد صالح الذي 
سيبتعد عن الفريق ملدة أسبوعني، مضيفا »هذا بخالف بقية الالعبني 
الذي يتلقون اإلبر واملسكنات قبل خوض املباريات ومنهم عبداحملسن 
خليفة وعبداهلل االبراهيم. وذكر بوعباس أن محمد محزم سيكون 
متاحا للمدرب مح���زم العتيق في مباراة كاظمة يوم اجلمعة املقبل 
حيث سيستمر غيابه عن مباراة اجلهراء غدا االثنني وذلك بسبب رغبة 

اجلهاز الطبي في منحه مزيدا من الراحة تفاديا ملعاودته اإلصابة.
وعن حظوظ األخضر في بقية املباريات في الدوري، أكد بوعباس 
ان الطموحات كبيرة بتحقيق نتائج أفضل مما مت حتقيقها إذ يحتاج 
األخضر لقليل من احلظ لكي يصارع الفرق املرشحة للحصول على 

البطولة.

فوز النصر

من جانب آخر، تغلب النصر بس���هولة على اليرموك 84 � 63 في 
املباراة التي جمعتهما أمس األول في صالة نادي الصليبخات ضمن 

مباريات اجلولة الرابعة لدوري الدرجة األولى في كرة السلة.
وشهدت اجلولة فوز الش���باب على الساملية 73 � 71، والتضامن 
على الصليبخات 84 � 81 بع���د التمديد اثر تعادل الفريقني 75 � 75 
ف���ي الوقت األصلي للمباراة. وأصبح ترتيب الفرق كالتالي: النصر 
8 نقاط، اليرموك 7 نقاط، التضامن والشباب 6 نقاط، الصليبخات 

5 نقاط، وأخيرا الساملية 4 نقاط.

برئاسة الجاراهلل وعضوية السربل والسعيدي

عبداحلميد السعيدي

محمد بوراشد تصدر فئة الدراجات النارية

املهاجم املصري أحمد بالل تألق أمام كينيا وسجل »هاتريك«

بوعباس: اإلصابات تفتك بـ »سلة األخضر«
النصر يطيح باليرموك في دوري »األولى«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حقق املنتخب املص����ري لكرة القدم فوزا كبيرا على 
نظيره الكين����ي 5 � 1 في الدور نصف النهائي من دورة 
حوض النيل، على ملعب بتروسبورت في القاهرة اجلديدة، 
وتأهل إلى املب����اراة النهائية من البطولة التي تقام غدا 
االثن����ني مبواجهة منتخب أوغندا الذي تأهل بعد تغلبه 

على الكونغو الدميوقراطية 1 � 0.
ويدي����ن املنتخب املصري بفوزه الرابع على التوالي 
في هذه الدورة، الى أحمد بالل الذي س����جل ثالثية )12 
و68 و88( وأضاف الس����يد حم����دي )21( ووائل جمعة 
)24( الهدفني اآلخرين، فيما سجل كيفن اوبوندو )66( 

هدف كينيا.
وضرب املنتخب املصري موعدا في النهائي مع نظيره 
األوغن����دي الذي تخطى عقبة جمهورية الكونغو بهدف 

وحيد سجله سادو موندي )34(.
وتس����ببت األمطار في تأجيل مباراة حتديد صاحب 

املركز اخلامس بني السودان وتنزانيا الى اليوم.
على صعيد آخر، في مفاجأة من العيار الثقيل تأكد 
غياب العب األهلي وقائد منتخب مصر أحمد حسن عن 
قائمة الفريق األحمر األفريقية للموسم اجلديد، بسبب 
رغبة اجلهاز الفني بقي����ادة البرتغالي مانويل جوزيه 
في انتظار عودة الالعب إلى التدريبات ثم مشاركته في 

املباريات ومن ثم قيده في القائمة باملرحلة الثانية.
في املقابل، عاد املهاجم األهلي عماد متعب للمشاركة 
في املباريات من جديد بعد غياب دام 5 ش����هور بسبب 

اإلصابة، وشارك في املباراة الودية أول من امس مبلعب 
مختار التتش امام الشمس وانتهت بالتعادل 1 � 1 ضمن 
استعدادات األهلي الستئناف مباريات الدوري املمتاز، 
والتي سيستهلها مبواجهة مصر املقاصة 22 اجلاري في 

ختام الدور األول.
وفي الزمالك يخوض الفري����ق ثاني مباراته الودية 
مبعسكر اإلمارات أمام احتاد جدة السعودي، استعدادا 
الستئناف الدوري املصري التي يستهلها مبواجهة اإلنتاج 
احلربي. ويأمل اجلهاز الفني للزمالك بقيادة حسام حسن 
ان يكون احلكم على مس����توى احلدث، وليس كاحلكم 
الذي أدار ودية األبيض أمام اصفهان اإليراني وتس����بب 

في إلغائها.
في شأن آخر، انتقل الغاني رحيم ايو العب الزمالك 
السابق الى نادي ليرس البلجيكي من دون مقابل، بسبب 
التخبط اإلداري وقيام النادي بعمل اس����تبدال الالعب 
باجلزائري أمني عوديه دون االنتظار للوصول الى اتفاق 

مع مسؤولي ليرس.
ومن جان����ب آخر، يلتقي املنتخ����ب املصري نظيره 
الفرنس����ي اليوم في كأس العالم لك����رة اليد ال� 22 التي 

تستضيفها السويد.
وكان املنتخب املصري قد خسر أولى مبارياته أمام 
أملانيا 25 � 30 ضمن املجموعة األولى والتي تضم منتخبات 

فرنسا وتونس والبحرين وإسبانيا.
وخسرت اجلزائر أمام صربيا 24 � 25 والبحرين أمام 

إسبانيا 22 � 33 وتونس من فرنسا 19 � 32.

قطر تغري »فيفا« بـ 6 مميزات
لنقل مقر االتحاد اآلسيوي 

يبدو أن نجاح قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 
ألول مرة على أرض الش���رق األوس���ط وتحت سمائه قد فتح 

شهية مسؤولي البلد العربي إلى ما هو أكبر.
من جانبها كشفت صحيفة »تليغراف« عن تقدم قطر بطلب 
لالتحاد الدولي لكرة القدم من أجل نقل مقر االتحاد اآلس���يوي 
إلى العاصمة القطرية الدوحة بدال من تواجده في كوااللمبور 

الماليزية.
 تج�در اإلش����ارة إل���ى أن قطر ق�د أرفق����ت ط�لبها الم�وجه

ل� »فيفا« بعدد من المميزات التي ستمن�حها لالت�حاد اآلسي�وي 
إذا ما تواج���د على األراضي القطرية وج���اءت هذه المميزات 

كالتالي:
1- س���تقوم قطر بمنح مقر جديد لالتحاد اآلس���يوي على 
كورنيش الدوحة مع تحمل قط���ر تكاليف اإليجار مع منحهم 

قطعة األرض التي سيقام عليها المبنى.
2 - تعه���دت قطر بإقامة مجمع س���كني مكون من 30 ڤيال 
للعاملين في االتحاد مع توفير ش���قق في األبراج السكنية في 

الدوحة مع التكفل بمصاريف هذه الوحدات.
3 - طائ���رة خاصة تحت تصرف رئي���س االتحاد تتيح له 

القيام ب� 25 رحلة سنوية حول العالم.
4- عم���ل تخفيض 50% على الخط���وط الجوية للعاملين 

األوروبيين في االتحاد.
5- عق���د اتفاق بين دولة قط���ر واالتحاد يقضى بأن يكون 

األخير مستقل إداريا وسياسيا عن الدولة.
6 – ستمنح قطر س���يارة BMW كبيرة الحجم وأخرى ذات 
حجم متوس���ط لنائب الرئيس باإلضافة إلى س���يارة لكزس 
كبيرة الحجم للسكرتير العام مع منح هذه السيارات تراخيص 

ديبلوماسية. 

النصر يستغني رسميًا عن جوني
مبارك الخالدي

علمت »األنباء« ان ادارة النصر اس����تغنت رس����ميا عن خدمات 
الالع����ب البرازيلي جوني الندرينيو لتواضع مس����تواه وذلك بعد 
ان وقعت االدارة بش����كل رسمي مع البيروڤي روبرتو ميرنيو على 
سبيل االعارة من نادي س����اليريتانا االيطالي في سعي اجلهازين 
الفني واالداري للعنابي العادة ترميم صفوف الفريق الذي يستعد 
للمشاركة في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي في مارس املقبل وهي 
امل����رة االولى في تاريخ النادي. اجلدي����ر بالذكر، ان قرعة البطولة 
اآلسيوية اوقعت العنابي في املجموعة الثالثة الى جوار اندية دهوك 

العراقي والفيصلي االردني واجليش السوري.

اختيار تشكيلة »اليد« لأللعاب الخليجية
أعلن احتاد كرة اليد عن أسماء العبي املنتخب األول املشارك في 
بطولة األلعاب اخلليجية األولى التي تقام في البحرين من 16 الى 26 
أبريل املقبل، وهم: سلمان املزعل، مهدي عبداحلليم، حمد الرشيدي، 
جابر العازمي )حراس املرمى( عبدالعزيز الزعابي، ناصر بوخضرا، 
مشاري العتيبي، محمد البلوشي، فيصل واصل، سامح الهاجري، 
سالم عبدالسالم، حسني الشطي، سعود العنبري، مشاري عباس، 
فهد ربيع، محمد وعبداهلل وخالد الغربللي، نصير حسن، عبداهلل 
اخلميس، مشاري صيوان، سلمان الشمالي، سعد احليدري، مشعل 
طه، عبداهلل مصطفى، عبداهلل احلجرف، عبدالرحمن املزين، ابراهيم 

األمير، مطلق الدوسري، عبداهلل فرج وناجي الشطي.
 كما وضع االحتاد اخلطة اإلعدادية، وتبدأ في املعسكر الداخلي 
من الفترة 2 الى 9 مارس، ومن ثم املغادرة الى تركيا إلقامة معسكر 
خارج����ي من 10 الى 22 منه، وثم االنتقال الى املعس����كر األخير في 

أملانيا في الفترة من 23 مارس حتى 10 أبريل.

أم���ني صن���دوق  اس���تقبل 
نادي الصيد والفروس���ية حمد 
الدبوس العب نادي القادس���ية 
واملنتخب الوطني السابق أحمد 

البلوشي. 
ومتنى الدبوس من اجلماهير 
حضور مباراة اعتزال البلوشي 
الذي يستحق التكرمي من اجلماهير 
بسبب عطائه املميز خالل الفترة 
املاضية، متمنيا التوفيق للبلوشي 
في حياته املهنية.  ورد البلوشي 
ش���اكرا الدبوس على استقباله 
ودعمه ومساندته له في مباراة 
اعتزاله املقررة في فبراير املقبل 
أمام العربي في القسم الثاني من 

الدوري املمتاز.
البلوش���ي دعوة  ق���دم  كما 
للدبوس حلضور املباراة، ودرعا 

تذكارية.

عاد بطل العالم والكويت في الدراجات املائية محمد بوربيع 
إل���ى تألقه املعتاد من خالل فوزه باملركز األول في س���باق فئة 
الستوك 1600 سي س���ي للمحترفني للجولة الثانية من بطولة 
االمارات للدراجات املائية التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات 
البحرية على شواطئ املارينا بدبي مبشاركة نخبة من االبطال 

العامليني واخلليجيني.
وقد اس���تطاع بوربيع ان يحتل املركز األول في السباق فيما 
ج���اء زميله محمد الباز بطل اجلول���ة األولى باملركز الثالث في 

السباق نفسه.
وس���تقام البطولة هذا املوسم من سبع جوالت، حيث تتنقل 
ب���ني اندية ابوظبي ودبي والفجيرة في االش���هر الثالثة املقبلة 
حتى مرحلة اخلتام التي تس���تضيفها لؤلؤة اخلليج في ال� 30 

من ابريل املقبل.

13 ناديًا في الدوري الثقافي
أعلنت اللجنة املنظمة للدوري الثقافي لألندية الشاملة واملتخصصة 
عن مش����اركة 13 ناديا في دوري هذا العام وهي القادسية والكويت 
والعربي واليرموك والصليبخات والش����باب والفحيحيل والنصر 
واملعاقني والبحري والس����املية والفتاة واجلهراء. وأش����ار رئيس 
اللجنة املنظمة طارق احلسون ان النادي الذي سيحقق املركز األول 
سيحصل على خمس نقاط تندرج بصورة رسمية ضمن نقاط كأس 

التفوق العام لألندية بعد كل موسم.

»الفراعنة« وأوغندا لنهائي دورة »حوض النيل«
استبعاد أحمد حسن أفريقيًا وعودة متعب إلى األهلي

حمد الدبوس يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي

محمد بوربيع


