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مهاجم الوحدة إسماعيل مطر يحاول مراوغة حارس الوصل ماجد ناصر

العبو هوكي اجلليد تفوقوا على البحرين بسهولة

)هاني الشمري( محترف كاظمة األميركي مايكل سونال يسجل »دنك« في سلة الكويت

اختتام بطولة الجابر للرماية

الفزيع يتألق في قفز المسيلة

خطوة عمالقة للمنامة نحو كأس السلة

ملك إسبانيا يمنح لقب »ماركيز« لدل بوسكي
قرارات حاسمة لـ »فيفا« بإدخال 

التكنولوجيا والحكم الخامس

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الشيخ مشعل اجلابر اختتمت 
بطولة الش����يخ مش����عل اجلابر الثانية 
للرماية والتي نظمها قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وشاركت فيها 3 
ادارات عامة وأربع ادارات تتبع الوكيل 
مباشرة وتنافس على جوائزها 79 ضابطا 
م����ن مختلف الرتب خالل الفترة من 23 
ال����ى 27 يناير املاض����ي مبجمع ميادين 

الرماية.
وجاء في املركز االول الرائد عبداهلل 

باقر والثاني مقدم جمال العتيبي والثالث 
العقيد اسماعيل ياسني.

وفي اخلتام، هنأ مدير البطولة العقيد 
اسماعيل ياسني احلضور مبناسبة االعياد 
الوطنية وعيد اجللوس، مؤكدا ان الهدف 
من اقامة البطولة ممارسة الرماية وهي 
اح����دى الرياضات املهم����ة لرجال االمن 
وكذلك تعتبر املنافس����ة لق����اء ترفيهيا 
ملزيد من اواص����ر احملبة والترابط بعد 

عناء العمل.
وفي نهاية احلفل، قام راعي البطولة 
الشيخ مشعل اجلابر بتكرمي الفائزين.

توج الفارس عبدالرحمن الفزيع بطال 
للفئة املتقدمة واملتوسطة لبطولة نادي 
املس���يلة الناجحة لرياضة القفز على 
احلواج�����ز وفاز باجل���واد »لين��ارو« 
باملرك��ز األول على ارتفاع 130/125سم 
بزم�����ن 94.73ث دون اخط�����اء بع��د 
منافس�����ة قوية م�ع الف�����ارس احمد 
املضاحك����ة باجلواد »ماشومان« الذي 
احت��ل املركز الثان���ي بزمن 106.09ث 

دون اخط���اء، وجاء الف���ارس لورنزو 
باجلواد »روبن« في املركز الثالث بزمن 
109.82ث وارتكاب أربعة أخطاء، وقام 
الفائزين  الفرسان  البحر بتكرمي  مهند 
وهنأهم بالفوز وأعرب عن س���عادته 
بنجاح البطولة واكتساب الفرسان املزيد 
من اخلبرات وبروز العديد من املواهب 
البطوالت  اجلديدة وتعودها على جو 

واملنافسات.

المنامة ـ ناصر محمد
قط���ع املنامة نص���ف الطريق نحو 
الفوز بكأس زين لكرة السلة بعد تغلبه 
في اجلولة األول���ى على األهلي 96�85 
وستكون مباراة الفريقني يوم الثالثاء 
املقبل حاسمة لتحديد البطل أو تأجيله 

الى مباراة أخرى.
واستطاع املنامة بقيادة مدربه رابيدو 
تالفي األخطاء السابقة التي أدت الى تألق 
األميركي ماركون في املباراة الس���ابقة 
واحلد من خطوره ومراقبته التي ادت الى 
نسبة اختفائه في املباراة واستسالمه ولم 
يحرز سوى 15 نقطة )املباراة السابقة 43 
نقطة(، وقد فرض املنامة سيطرته حتى 
انه وصل بالفارق إلى 24 نقطة مع نهاية 

الربع الثالث 75�51، وفاز املنامة بثالثة 
أشواط من املباراة فيما عدا الرابع الذي 
قلص خالله األهالوية النتيجة فكانت 
النتائج )25�16(، )26�17(، )21�34( ومن 
جانبه تابع األميركي داريوس وسجل 
لفريقه 29 نقطة ومحمد حس���ن الذي 
قدم أجمل مبارياته وسجل 20 ومحمود 
غلوم 14، فيما تأثر األهلي بغياب حسني 
شاكر ولم تفلح محاوالت فيصل بورسلي 
مدرب الفريق في إعادة التوازن للفريق 
وإيجاد البديل الذي يستطيع ان يحل 
مكان األساسيني وسجل هاشم حبيب 21 
نقطة وميثم جميل 18 ومحمد قربان 15 
وأدار املباراة حكمان من تركيا واحلكم 

الدولي الكويتي محمد العميري.

منح العاهل اإلسباني امللك خوان كارلوس 
لقب »ماركيز« إلى املدرب فيسنتي دل بوسكي 
املدير الفني للمنتخب اإلس���باني الفائز بلقب 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حسبما أفادت 
اجلريدة الرسمية للبالد. كما قدم العاهل اإلسباني 
اللقب نفسه إلى الكاتب البيروفي ماريو فارجاس 

ليوس���ا واالقتصادي خ���وان ميجيل فيار مير 
والبروفيسور والوزير السابق أورليو مينينديز. 
وجاء تقليد دل بوس���كي بهذا اللقب بعدما قاد 
املنتخب اإلسباني للفوز بلقب كأس العالم للمرة 
األولى في التاريخ باإلضافة ملساهمته في االرتقاء 

بالقيم الرياضية.

س����يعقد االحتاد الدولي لكرة القدم في 5 مارس 
اجتماعا حاسما للبت في قضية احلكام ال� 5 واستعمال 
التكنولوجيا ملعرفة ما اذا كانت الكرة قد تخطت خط 
املرمى. وإذا مت اعتماد القرار فس����يتم تنفيذه للمرة 
األولى في البطوالت الدولية للمنتخبات في يورو 
2012 في پولندا وأوكرانيا وهو كان قد نفذ في بطوالت 

األندية منذ2009. اما بالنسبة للتكنولوجيا على خط 
املرمى فسيقترح اعتماد شريحة الكترونية تلصق 
على الكرة ميكنها إرسال إشارات للحكام تعلمه عما 
اذا كانت الكرة قد تخطت خط املرمى. هذا االجتماع 
سيعتبر ثورة في كرة القدم ويدفعها دفعة ايجابية 

نحو األمام لكي تتفادى أخطاء املاضي.

البرتقالي »يذل« األبيض في »ممتاز السلة«
فوز القادسية والجهراء على الساحل والعربي

يحيى حميدان
أحلق كاظمة الهزمي����ة األولى بالكويت 
98 � 76 ضمن مباريات اجلولة التاسعة من 
الدوري املمتاز لكرة السلة والتي أقيمت أول 
من أمس في صال����ة فجحان هالل املطيري 

بنادي القادسية.
ورف������ع البرتقالي رصيده الى 11 نقطة، 

فيما بات لألبيض 17 نقطة.
وتقدم كاظمة طوال فترات املباراة، وأنهى 
 األرب����اع لصاحله بفارق مري����ح )35 � 14(،
)51 � 37(، )76 � 55(، )98 � 76(، بفض����ل 
العرض القوي الذي قدمه العب��وه منذ انطالق 
املباراة، ومارسوا ضغط��ا هجوميا سريعا 
ساهم ف��ي إعطائه�م األفضلي��ة عبر حترك��ات 
األميركي مايك��ل سون��ال وأحمد البلوشي 
وأمني عبدالرحمن ومحمد أشكنان��ي وذلك 
بخالف التوفيق الذي حالفهم في تس����جيل 
الرميات الثالثية والتي كانت حاس����مة في 

توسيع الفارق لصاحلهم.
وفي اجلهة املقابلة، تفاجأ األبيض كثيرا 
بالبداية القوية لكاظمة، وعجز العب��وه عن 
مجاراة نظرائهم بعد أن سيطرت العصبية 
والتسرع على األداء العام للفريق األمر الذي 
جعلهم يقعون في الكثير من األخطاء سواء 

في التمرير أو التصويب نحو السلة.
وبرز من كاظمة في التس����جيل سونال 
بتسجيله 23 نقطة، واضاف البلوشي 14 نقطة، 
وأحرز أشكناني وعبدالرحمن وعبدالعزيز 

الربيعة 10 نقاط.
قاد املب����اراة طاقم حتكيم����ي مكون من 
اإليرانيني افرج اسكريان ورضا آدم والتركي 
ش����يخ موس����ى. وفي بقية اللقاءات، تغلب 
القادسية على الس����احل 85 � 74 ليتساوى 
 األصف����ر برصيده م����ع الكوي����ت املتصدر

ب� 17 نقطة لكليهما، فيما حصل الساحل على 
نقطت����ه ال� 12. وحقق اجلهراء فوزا متوقعا 
على العربي 90 � 82، ليرفع الفائز رصيده 
الى 12 نقطة واخلاسر الى 9 نقاط بهزميته 
في جميع مبارياته التسع في الدوري. الى 
 ذلك، تقام الي����وم 3 مباريات ضمن اجلولة
ال� 10 لدوري الدرج����ة االولى، حيث يلعب 
اليرم����وك مع الش����باب ف����ي ال� 5 مس����اء 
والصليبخات مع الساملية في ال� 7، والتضامن 
مع النصر في ال� 8:30، وتقام جميع املباريات 

في صالة نادي التضامن.

الوحدة »يقطع« الوصل »هوكي الجليد« سادس اآلسياد الشتوي 

صعد الوحدة حامل اللقب الى املركز الثالث بعد 
فوزه الكبير عل����ى ضيفه الوصل 4 � 0 في املرحلة 
الثانية عشرة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم. ورفع 
الوحدة رصي����ده الى 18 نقطة ليحتل املركز الثالث 
بف����ارق األهداف عن األهلي، في حني تراجع الوصل 
الى املركز اخلامس برصيد 17 نقطة. وأنعش الوحدة 
آماله في الدفاع عن لقبه وخصوصا انه ميلك مباراة 
مؤجلة م����ع االهلي تقام  في 14 اجلاري. وس����جل 
للوحدة بشير سعيد )6( والبرازيلي فرناندو بيانو 
)82( ومحمد الكثيري )89( واسماعيل مطر )90(. 
وتراجع األهلي الى املركز الرابع بتعادله س����لبا مع 
مضيفه الظفرة الذي صعد الى املركز التاسع بعدما 

رفع رصيده الى 12 نقطة.

قطر

انتزع العربي فوزا غاليا على ام صالل 2 � 1 في 
املرحلة الثانية عش����رة من ال����دوري القطري لكرة 
القدم. ورفع العربي رصي����ده الى 27 نقطة، بينما 
جتمد رصيد ام صالل عند 10 نقاط في املركز التاسع. 
وحقق الوكرة فوزه الثاني وجاء على حساب مضيفه 
اخلور 2 � 1. ورفع الوكرة رصيده الى 8 نقاط وتقدم 
الى املركز الس����ابع على حساب اخلور الذي جتمد 

رصيده عند 7 نقاط.

عمان

استعاد العروبة صدارته للدوري العماني لكرة 
الق����دم اثر تغلبه على عمان 2 � 0 في ختام املرحلة 
الثانية عشرة. ورفع العروبة رصيده في الصدارة الى 
26 نقطة، بينما تراجع عمان الى املركز الرابع برصيد 
17 نقط����ة وبفارق األهداف عن النهضة الذي اصبح 

ثالثا اثر فوزه العريض على اهلي سداب 4 � 0. 
وحقق مسقط فوزا صعبا على النصر 1 � 0.

األردن

تس����بب احلارس الدولي عامر ش����فيع في عدم 

إكمال مباراة فريقه الوح����دات املتصدر مع ضيفه 
منش����ية بني حس����ن بعدما اعتدى على احلكم في 
الوقت بدل الضائع عندما كان التعادل سيد املوقف 
1 � 1 في املرحلة الثانية عشرة من الدوري األردني 

لكرة القدم.
وقرر حكم املباراة ادهم مخادمة إيقافها في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع بسبب اعتداء شفيع 

عليه بالضرب بعد حصوله على بطاقة حمراء.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن احتاد كرة 
القدم األردني بصدد اعتبار الوحدات خاسرا 0 � 3 
وفقا لألنظم����ة واللوائح وبعد االطالع على تقرير 
حكم اللقاء ومراقب املباراة احلكم الدولي الس����ابق 

عوني حسونة.
ويترب����ع الوحدات على صدارة الدوري برصيد 
31 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادل وحيد، 
فيما ميلك منش����ية بني حسن الذي يعتبر مفاجأة 

املوسم، 17 نقطة في املركز اخلامس.
وعلى س����تاد احلسن في مدينة اربد رفع الرمثا 
رصيده ل� 16 نقطة بعد فوزه على جاره كفرس����وم 

.0 � 2
وعل����ى ملعب البتراء بعمان، حقق البقعة فوزا 
مثيرا على اجلزيرة 3-2 ليتقدم إلى املركز الثالث 
مؤقتا برصيد 21 نقطة، وجتمد رصيد اجلزيرة عند 

12 نقطة في املركز التاسع.

سورية

بقيت الصدارة على حالها بعد فوز الكرامة على 
ضيفه الطليعة 2 � 1 والشرطة على مضيفه اجلزيرة 1 
� 0، فيما تلقى اجليش حامل اللقب خسارته اخلامسة 
على التوالي على يد مضيفه االحتاد 0 � 2 في املرحلة 

التاسعة من بطولة سورية لكرة القدم.
وفي دمشق سقط املجد امام ضيفه تشرين 0 � 
1 وفاز الوحدة على الفتوة 4 � 1، وفي الالذقية فاز 
حطني على الوثبة 2 � 1، وفي حماة سقط النواعير 

في فخ التعادل أمام ضيفه امية 2 � 2. 

استانة ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
أح����رز املنتخب الوطني لهوك����ي اجلليد املركز 
السادس في دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة 
التي تستضيفها استانة واملاتا من 25 يناير املاضي 
وتختتم اليوم مبشاركة 45 دولة في مختلف األلعاب 
داخل الصالة وخارجها، وذلك بعد فوزه على املنتخب 
البحريني امس بنتيجة 23- 0 في املباراة االخيرة 
للمنتخب التي جمعتهما في قصر الرياضة في استانة 

العاصمة الكازاخستانية.
وجنح اخيرا املنتخب الوطني في حتقيق الفوز 
االول واليتيم له في ال����دورة على البحرين محتال 
املركز السادس في الدورة في لعبة الهوكي للرجال 
بعد ان عصفت به االصابات والغيابات التي أفقدته 
حظوظه للمنافسة على احد املراكز الثالثة االولى، 
حيث من املقرر ان يعود الوفد من كازاخستان صباح 
غد الستئناف تدريباته استعدادا لكاس آسيا للتحدي 
للرجال التي تستضيفها الكويت في صالة التزلج 
في 24 ابريل املقبل للظهور بشكل افضل من االسياد 
الشتوي بعد تصحيح االخطاء واعادة تاهيل الالعبني 

املصابني.
وحصل حارس املرمى جاسم دشتي على جائزة 
افضل العب في املباراة بعد ان شارك للمرة االولى 

بديال للحارس االول جاسم الصراف.
من جهته، قال رئيس الوفد فهيد العجمي ان املركز 
السادس حفظ ماء الوجه وال يلبي الطموحات التي 
كن����ا نأمل فيها رغم الفوارق والظروف التي مر بها 
املنتخب الوطني باالضافة الى اجنازه الذي يعتبر 

جيدا اذا ما نسب الى جلنة هوكي اجلليد عكس جميع 
املنتخبات االخرى املشاركة التي تنتمي الى احتادات 

عريقة تلقى الدعم املادي منذ فترة طويلة.
واض����اف رئيس جلنة هوك����ي اجلليد ان اآلمال 
كان����ت معلقة على الدورة اال ان مش����اركة عدد من 
احملترفني مع منتخبات اخرى جرى جتنيسهم قبل 
ال����دورة بفترة قصيرة منع منتخبات وطنية بحتة 
من املنافسة على اللقب الس����يما منتخب االمارات 
وماليزيا حيث ابدى رؤس����اء الوفود انزعاجهم مما 

جرى باالضافة الى مدربي املنتخبات تلك.
من جهته، قال مدرب املنتخب الوطني التشيكي 
يان بريش����تا في املؤمتر الصحافي الذي عقد امس 
وحضرت����ه »األنباء« ان املركز الس����ادس ال يرضي 
طموح����ه وتوقعاته بعد ان تفاءل خيرا في حتقيق 
ميدالية اوملبية في اآلسياد للمرة االولى في تاريخ 
اللعبة في الكويت، مبديا استعداده للتحضير لكاس 
اسيا للتحدي في الكويت على ان يتم توفير جميع 
مس����تلزمات املنتخب واستقرار وضعه في الكويت 
من خالل االنته����اء من جميع العقود جلهازه الفني 
لكي يعمل بشكل افضل قبل كاس آسيا للتحدي التي 

تعتبر محطة مهمة للعبة في القارة الصفراء.
من جانب اخر، قال نائب رئيس الوفد الشيخ نواف 
احلمد املبارك انه كان يتمنى حتقيق احدى امليداليات 
لكن الظروف التي مر بها املنتخب لم تساعد في ذلك 
وأيده في ذلك كل من مدير املنتخب محسن املعصب 
وعبداهلل الغريب عضو اللجنة بضرورة تصحيح 

االخطاء واالستعداد للبطوالت املقبلة.

شفيع يتسبب في إيقاف مباراة الوحدات والمنشية بالتر يعتذر عن عدم زيارة فلسطينالعجمي: فوزنا على البحرين حفظ ماء الوجه ولكنه ال يلبي الطموحات 

»الريال« ينشئ أكاديمية في الرياض

أعلن االحتاد الفلس���طيني لكرة القدم أمس ان رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر اعتذر عن عدم زيارته لألراضي 
الفلسطينية في 9 اجلاري بس���بب »الظروف غير املستقرة في 

الشرق األوسط«.
وكان يفترض ان يحضر بالتر مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إطالق أول دوري للكرة النسائية في األراضي الفلسطينية 

وان يشارك في وضع حجر األساس ملنشآت رياضية.
 وقال االحتاد الفلسطيني في بيان ان رئيس االحتاد جبريل 
الرج���وب »تلقى مكاملة هاتفية من جوزيف بالتر رئيس االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(«.
وأضاف ان بالتر قدم للرجوب »اعتذاره الشديد عن عدم قدومه 
لفلسطني ألسباب خارجه عن اإلرادة بسبب الظروف غير املستقرة 
في منطقة الشرق األوسط«. وسيعقد على هامش انطالقة الدوري 
النسائي الفلسطيني ملتقى ألكثر من 30 إعالميا من الدول العربية، 
بحضور رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، 

حسبما اشارت مصادر في االحتاد الفلسطيني.

اتفق نادي ريال مدريد األس���باني لكرة القدم مع مؤسسة األمير 
سلمان الرياضية في العاصمة السعودية الرياض على إنشاء أكادميية 

اجتماعية رياضية في السعودية.
وأعلن ريال مدريد على موقعه باالنترنت أن رئيسه فلورنتينو 
بيريز وإنريكي سانشيز نائب رئيس أكادميية ريال مدريد الرياضية 
سيوقعان مع األمير محمد بن سلمان وعبدالعزيز آل مسعود مدير 
مؤسسة األمير س���لمان على عقد األكادميية يوم االثنني املقبل في 

العاصمة السعودية الرياض.

الزمالك يرشح ليبيا الستضافة
مباراة اإلياب أمام ستارز

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يواصل الزمال��ك تدريباته على ملع��ب حلمي زامورا 
مبيت عقبة اس��تعداداً ملباراة الع��ودة في دور ال� 64 من 
دوري أبطال افريقيا أمام س��تارز الكيني التي ستقام في 

13 اجلاري.
وكان تدريب االمس الذي خاضه الفريق في العاش��رة 
صباحاً قد ش��هد تواجد جميع عناصر الفريق. ويخوض 
الزمال��ك تدريباته ف��ي فترة الصباح فق��ط، نظراً حلظر 
التجول الذي تشهده مصر حالياً بسبب االضطرابات التي 

تشهدها البالد حالياً.
في شأن آخر، أكد مدير الكرة بالزمالك إبراهيم حسن 
ان اجلهاز الفني لفريق االبيض بقيادة حسام حسن يدرس 
فكرة إقامة معسكر بعيدا عن القاهرة خالل الفترة احلالية 
من أجل االس��تعداد اجليد ملواجهة ستارز خاصة في ظل 
غموض املوقف بالنسبة ملباريات الدوري بسبب حالة عدم 

االستقرار التي تشهدها القاهرة حاليا.
وأكد ابراهيم حسن أن املسؤولني بالنادي يدرسون إقامة 
مباراة الع��ودة أمام بطل كينيا في ليبيا أو نيروبي إذا لم 
تتغير األوضاع في مصر بعد األحداث التي تعيشها بسبب 
املظاهرات واألوضاع الصعبة، وانه بدأ التشاور بالفعل في 
هذا اخلصوص مع املدير الفني للفريق االبيض ومجلس 
اإلدارة بالنادي برئاسة املستشار جالل إبراهيم، وقد القى 
امر اقامة اللقاء في ليبيا املوافقة والترحيب االكبر من جانب 
اجلهاز الفني ومسؤولي النادي، خاصة بعد ان اعلن نادي 

أهلي طرابلس الليبي موافقته على استضافة املباراة.
وأشار إلى أنه إذا رفض مسؤولو نادي ستارز الكيني 
إقامة املباراة في ليبيا فسيضطر الزمالك إلى خوض اللقاء 

في كينيا.


