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الرياضي  العربي  عن االحتاد 
للشرطة رئيس مجلس إدارته 
العميد خالد بن ناصر العطية 
وبحضور الشيخ عبداهلل بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني وزير 
الداخلية في  الدولة للشؤون 

دولة قطر الشقيقة.
وعقب التوقيع صرح النواف 
قائال: ان االتفاقية املبرمة بني 
االحتاد الدولي للشرطة ونظيره 
العربي تأتي كدعم كبير للحركة 
الرياضية الشرطية بشكل خاص 
الرياضية  املنظم���ات  ولبقية 

بشكل عام.

النواف: بروتوكول مهم 
بني »الدولي« و»العربي« للشرطة

القادسية أمام اجلهراء في »اليد« اليوم

االحتاد يعير حمادة للساملية

9 من وفد كرة املاء يعودون من اليونان

العربي والكويت يلتقيان مضر واألهلي

أزرق الشباب يسقط أمام اليابان

تستكمل مواجهات االسبوع االول من دوري 
الدمج لكرة اليد على صالة الش���هيد بالدعية 
مساء اليوم حيث يلتقي الساحل مع النصر في 

4:30 يليه اللقاء الذي يجمع الشباب واليرموك 
ويقام في ال� 6 مساء وتختتم املواجهات بلقاء 

القادسية واجلهراء في 7:30.

واف���ق احتاد الكرة على إعارة مس���اعد مدرب 
املنتخب االول عبدالعزيز حمادة إلى نادي الساملية 
بعد ان قدم االخير كتابا رسميا يطلب فيه خدمات 
حمادة الذي سيحل خلفا للبوسني جوزيك أجليك 
والذي يحقق نتائج متواضعة مع الفريق جعلته 

يقبع في املركز االخير من الدوري املمتاز بعد مرور 8 
جوالت بنقطتني فقط محققا تعادلني و6 هزائم دون 
اي انتصار. وجاء اعالن تعيني حمادة على لسان 
مدير الكرة في الساملية جاسم الهويدي الذي شكر 

احتاد الكرة للموافقة على التعاقد مع حمادة.

قال إداري وفد املنتخب الوطني لكرة املاء 
سالم العمران ان 9 من أعضاء الوفد عادوا امس 
من اليونان منهم 7 العبني ومش���رف الفريق 
واخصائي للعالج الطبيعي. مضيفا ان الالعبني 
ال� 7 قد متاثلوا للش���فاء وهم »بحالة جيدة«، 
مبينا ان الالعبني هم طالل العتيبي ومرزوق 
العجمي وراش���د عبداللطيف وعلي اسماعيل 
وعبدالعزيز سعدون ويعقوب التميمي ومحمد 

مندني.
وكانت احلافلة الت���ي أقلت بعثة املنتخب 
الوطني كرة املاء أثناء معس���كرهم في مدينة 
سالونيك باليونان قد تعرضت اخلميس املاضي 
حلادث سير اسفر عن اصابة عدد من الالعبني 

ومدرب املنتخب باصابات متفاوتة.
وفيما يتعلق ببقية العبي املنتخب كشف 
العمران عن إجراء عملية جراحية في العمود 
الفق���ري لالعب عدنان علي خان كما مت إجراء 
عملية رباط صليبي لالعب راشد مجيد مبينا 

أن العمليتني قد تكللتا بالنجاح.
واضاف ان الالعب محمد عاشور سوف يغادر 
إل���ى أملانيا إلجراء عملية جراحية في العمود 
الفقري وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات بواسطة 
سفارتنا في أملانيا للتنسيق مع املراكز الطبية 
هناك. ولفت الى ان مدرب املنتخب التشيكي 
الديسالف فيدومنسكي أجرى عملية جراحية 
في القفص الصدري والي���زال يتلقى العالج 

في املستش���في متمنيا الشفاء العاجل جلميع 
املصابني. وذكر انه منذ اللحظات األولى لوقوع 
هذه احلادثة فإنه متت متابعتها حلظة بلحظة 
من قبل رئيس مجلس إدارة احتاد الس���باحة 

الشيخ خالد البدر وأعضاء مجلس اإلدارة.
وثمن العمران اجلهود الكبيرة التي بذلتها 
وزارة اخلارجية ممثلة بسفيرنا لدى اليونان 
رائد الرفاعي وأعضاء الس���لك الديبلوماسي 
العاملني بالسفارة. وأوضح بيان صدر امس 
عن سفارتنا باليونان ان اعضاء الوفد الذين 
غادروا هم: مشرف الفريق سالم العمران ومدلك 
ب���والك والالعبون عبدالعزيز  الفريق ديڤيد 
علي ويعقوب التميمي ومحمد محمد وراش���د 
سليم وطالل العتيبي وعلي اسماعيل ومرزوق 

العجمي.
واش���ار البيان الى ان ذل���ك يأتي في اطار 
مواصلة السفارة تقدمي كل املساعدات واخلدمات 
ملنتخبنا الوطني لكرة املاء بناء على التوجيهات 

السامية لصاحب السمو االمير.
وقال الس���فير رائد الرفاعي في البيان ان 
فريق عمل السفارة الذي يترأسه الزم اعضاء 

املنتخب في املطار حتى اقالع الطائرة.
اما بشأن املجموعة الثانية من اعضاء املنتخب 
وعددهم اربعة اعضاء فإنهم سيضطرون للمكوث 
في املستش���فى لبضعة ايام اخرى الستكمال 

العالج حتى يتمكنوا من العودة.

يخوض العربي والكويت اليوم مواجهتني 
حاس���متني ضمن اجلولة الثالث���ة للبطولة 
اآلس���يوية لكرة اليد املقامة حاليا في قطر، 
حيث يواجه العربي فريق مضر الس���عودي 
في الواح���دة ظهرا فيما يلتق���ي الكويت مع 
االهلي االماراتي في اخلامسة مساء. ويخوض 

االخضر اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة اثر 
تعادله مع فريق ثامن احلجج االيراني 23-23 
وخس���ارة من االهلي البحريني 21-25 فيما 
يلعب الكويت وفي جعبته نقطتان بفوز على 
اجليش القطري 27-24 وخسارة امام السد 

اللبناني 22-24.

خسر املنتخب الوطني للشباب حتت 19 أمام 
نظيره 0-1 في املباراة التي جمعتهما أمس على 
ستاد اإلمارات ضمن اجلولة الثانية في منافسات 
املجموعة األولى لنهائيات كأس آسيا التي تقام 
في اإلمارات. وباتت آمال منتخبنا ضعيفة في 

التأهل للدور ربع النهائي السيما أنه تعادل في 
اجلولة األولى مع اإلمارات 1-1 وميلك منتخبنا 
حاليا نقط���ة واحدة من مباراتني بينما ارتفع 
رصيد اليابان إلى 3 نقاط وسيلتقي منتخبنا 

مع إيران في اجلولة األخيرة غدا.

وقع كل من االحتاد الدولي 
الرياضي للش���رطة واالحتاد 
العربي للش���رطة بروتوكول 
تعاون مش���ترك يه���دف إلى 
البناء بني املنظمتني  التعاون 
رياضيا وفنيا، جاء ذلك خالل 
افتت���اح اجلمعي���ة العمومية 
الرياضي  العرب���ي  لالحت���اد 
للشرطة في العاصمة القطرية 

الدوحة.
الفريق الشيخ أحمد  وقام 
النواف رئيس االحتاد الدولي 
الرياضي للش���رطة بالتوقيع 
الفريق الشيخ أحمد النوافعن االحت���اد الدولي فيما وقع 

»الصقور« يستعد للتحدي في املوسم اجلديد لكأس بورش
يستعد فريق الصقور السعودي للمشاركة في املوسم 

الرابع من حتدي كأس بورش جي تي 3 الشرق األوسط، 
سلسلة سباقات السيارات األحادية الطراز الشهيرة، 

والتي تشهد مشاركة نخبة من السائقني الواعدين في 
املنطقة، حيث يقود الفريق سيارتني في البطولة.

ويشارك في الفريق السعودي حامل لقب حتدي كأس 
بورش جي تي 3 الشرق األوسط والفائز بالبطولة مرتني، 
كل من سائقي سيارات السباق عبدالعزيز تركي الفيصل 

وفيصل بن الدن، وذلك بهدف حتقيق األلقاب الفردية 
واجلماعية للفريق اجلديد.

يشار إلى أن الفريق ضم في املوسم املاضي كال من 
الفيصل وبطل سباقات الدريفت سعيد املوري، أما في 

هذا املوسم فيعود بن الدن للمشاركة بعد إنهاء دراسته، 
ويتوقع أن يكون من املنافسني على لقب البطولة.

وسيكون على السائقني مجددا قيادة سيارات بورش 911 

جي تي 3 على مدار 12 جولة ما بني نوفمبر 2012 ومارس 
2013 جتري خالل ست عطالت أسبوعية مفعمة باحلماس 

والتشويق.
يعتبر حتدي كأس بورش جي تي 3 الشرق األوسط 

من أمتع سباقات السيارات التي تقام في منطقة الشرق 
األوسط ويحظى بشعبية منقطعة النظير في السعودية، 
وبخاصة مع تطلع فريق الصقور السعودي إلى حتقيق 

لقب أفضل فريق جديد في البطولة.
ويقود فريق الصقور السعودي عبدالعزيز الفيصل الذي 

يعد حامل راية سباقات السيارات في املنطقة.
يتمتع السائق البالغ من العمر 29 عاما بشخصية مميزة، 
وقد بدأ أولى مشاركاته في عالم سباقات السيارات قبل 7 
سنوات وتوج بطال لتحدي كأس بورش جي تي 3 الشرق 
األوسط في أول مواسم البطولة عام 2010/2009، وحقق 

املركز األول 9 مرات بينما أنهى السباق في مرتبة متقدمة 

12 مرة.
كما فاز بلقب البطولة في موسمها الثالث الذي انتهى في 
ابريل العام املاضي، وبهذا الفوز يكون السائق السعودي 

الشاب حقق ثاني ألقابه في البطولة ورسخ مكانته 
املرموقة في املنطقة، فيما يستعد اآلن للدفاع عن لقبه 

في املوسم اجلديد.
وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز تركي الفيصل، حامل 

لقب البطولة: »قطع فريق الصقور السعودي شوطا 
كبيرا، وسنواجه في هذا املوسم منافسة شديدة أمام 

نخبة متميزة من السائقني، ولكننا مستعدون لهذا 
التحدي. ستكون بال شك جتربة مختلفة هذا العام، فأنا 

ال أسعى إلى الدفاع عن لقبي فحسب، بل أتطلع أيضا 
إلى إحراز لقب »أفضل فريق« مبشاركة فيصل. علينا أن 
نحافظ على رباطة جأشنا وال نستسلم للضغوطات، وأن 

نحقق نتائج مميزة منذ البداية مع اتباع خطط دقيقة«.
فريق الصقور يخوض منافسة قوية في البطولة

»NBA« الفوز األول لليكرز على ديترويت في الـ

البدري يتمسك باألمل ومعلول يعد باللقب

 حق����ق ل����وس اجنيلي����س 
ليكرز احد ابرز املرشحني للقب 
فوزه االول هذا املوس����م وجاء 
على ديترويت بيستونز 108-
79 اول من ام����س االحد ضمن 
الدوري االميركي للمحترفني في 
كرة السلة )NBA(، كانت بداية 
ليكرز سيئة جدا بخسارته في 
املباريات الثالث االولى امام داالس 
مافريك����س 91-99 وبورتالند 
ترايل باليزرز 106-116 ولوس 

اجنيليس كليبرز 105-95.
لم يك����ن كوبي براينت جنم 

ليك����رز االول في ه����ذه املباراة 
كما جرت الع����ادة وكما حصل 
في املباراة السابقة ضد كليبرز 
حني س����جل 40 نقطة، اذ اكتفى 
بتسجيل 15 نقطة مع 7 متابعات 
و8 متري����رات حاس����مة، اذ كان 
دوايت هوارد االبرز مسجال 28 
نقط����ة مع 7 متابع����ات، اضاف 
لليكرز ايضا ميتا وورلد بيس 
18 نقطة وبو غاسول 14 اخرى، 
في حني كان يوناس جيريبكو 
افض����ل املس����جلني لديترويت 
برصيد 18 نقطة، وعلق غاسول 

على الفوز قائال »كان يجب ان 
النزيف، ولم يكن هناك  نوقف 
افضل من هذه املباراة لوضع حد 
اليقاف مسلسل الهزائم وحتقيق 

فوز قوي«.
الثالثة على  اخلس����ارة هي 
التوالي لديترويت بيس����تونز 
صاحب املركز االخير في املجموعة 
الوس����طى، وتغل����ب نيويورك 
نيكس على فيالدلفيا س����فنتي 
سيكسرز 100-84، سجل لالول 
كارميلو انطوني 27 نقطة وجاي، 
آر سميث 20 نقطة مع 9 متابعات، 

وللثاني جرو هوليداي 27 نقطة 
مع 7 متريرات حاسمة وتادوس 
يون����غ 16 نقطة مع 6 متابعات، 
كما فاز تورونتو رابتورز على 
مينيسوتا متبروولفز 86-105، 
وكان دي مار دي روزان وكايلي 
لوري االبرز في صفوف الفائز 
بتسجيل كل منهما 22 نقطة مع 
7 متابعات، واض����اف زميلهما 
الن اندرسون 18 نقطة، في حني 
سجل اندري كيريلنكو 17 نقطة 
ملينيس����وتا، وقاد الثالثي جاي 
جاي ريديك )24 نقطة( وارون 

افالو )22( وغلني ديفيس )22( 
اورالندو ماجيك الى الفوز على 
فينيكس صنز 115-94 رغم تألق 
لويس سكوال الذي جنح في 24 
نقطة مع 7 متابع����ات ومايكل 
بيزل����ي برصي����د 22 نقطة و6 
متابع����ات، وفاز اتالنتا هوكس 
على اوكالهوما سيتي 95-104، 
س����جل لالول آل هورفورد 23 
نقطة و12 متابعة ولو وليامس 
19 نقطة، وللثاني كيفن مارتن 
28 نقطة وكيف����ن ديورانت 22 

نقطة و12 متابعة.

املدير  البدري  أشاد حس���ام 
الفني لالهلي بأداء العبيه عقب 
الترجي بنهائي  انتهاء مب���اراة 
دوري ابطال افريقيا على املجهود 
والقتال حتى اخر دقيقة من اجل 
تعديل النتيجة والس���عي نحو 

حتقيق الفوز.
واشار البدري الى ان نتيجة 
املباراة بالتعادل االيجابي بهدف 
لكل فريق ال تعبر عن سير اللقاء 
حيث اهدر الالعبون العديد من 
الفرص امام املرمى بصورة غير 
طبيعية بينما جنح الترجي في 
استغالل ضربة ركنية اولى في 

املباراة.
واضاف ان الهدف الذي سجله 
الترج���ي يعكس س���ير املباراة 
وطريقة الترجي في اللعب بحذر 
دفاعي شديد واالعتماد فقط على 
املرت���دة وهو ما كان  الهجمات 
يريده الترجي بالفعل وجنح في 
اخلروج بالنتيجة ولكنه خسر 

االداء في املباراة.
ومتسك البدري باألمل مشيرا 
الى ان املباراة املقبلة في تونس 
الثان���ي للنهائي  الش���وط  هي 
وكرة القدم ال تعرف املستحيل 
وال يوجد بها اي ثوابت وهو ما 
سيعمل على نقله لالعبني من اجل 

العودة بكأس البطولة.
فيما أبدى نبيل معلول املدير 

الفني���ة  اللجن���ة  عق���دت 
ل���دورة كأس اخلليج احلادية 
والعش���رين جدول مباريات 
»خليجي 21« اجتماعها الثاني 
الدورة  صباح أمس في مبنى 
الكائن بضاحية السيف العتماد 
املهمة  العديد من املوضوعات 
على جدول األعمال ومناقشة 
التنس���يقية  بعض املواضيع 

املتعلقة بعملها.
وت���رأس االجتم���اع أحمد 
النعيمي رئيس اللجنة الفنية 
بحضور كل من األعضاء: القطري 
سعود املهندي، الكويتي سهو 
السهو واإلماراتي راشد الزعابي، 
والعمان���ي صالح الفارس���ي، 
الش���يباني  واليمن���ي حميد 
والعراقي طارق أحمد، ونائب 
مدير الدورة ميرزا أحمد، فيما 
اعتذر السعودي عبداهلل السهلي 
عن احلض���ور نظرا الرتباطه 
باجتم���اع اجلمعية العمومية 

لالحتاد بالسعودية.
واعتم���دت اللجن���ة جدول 
مباريات »خليجي 21« بتحديد 
أيام ومواعيد مباريات الدورة 
باإلضافة الى موعد حفل االفتتاح 
الذي يقام في اخلامس من يناير 
2013 وحتى الثامن عشر منه، 
كم���ا مت اعتماد موعد مباريات 
النهائي���ة واملب���اراة  األدوار 
الثامن  التي تقام في  النهائية 
عشر من الش���هر نفسه. وأكد 
أحمد النعيمي مدير الدورة أن 
اللجنة اعتمدت الفنادق بصورة 
رسمية ومت حتديد فندق الريتز 
كارلتون لكبار الش���خصيات، 
وفن���دق الدبلومات ملنتخبات 
املجموعة األولى، وفندق كراون 
بالزا ملنتخبات املجموعة الثانية، 

وقد تس���بب حارس االهلي 
اكرمي ف���ي نتيجة املباراة التي 
ب���ني األهلي  انته���ت بالتعادل 
والترج���ي 1-1 في ذهاب نهائي 
دوري األبطال االفريقي مبلعب 
العرب، بس���بب  اجليش ببرج 
خطأه ف���ي التعامل مع الضربة 
الركنية االولى التي احتس���بت 
عل���ى االهلي، ووضع فريقه في 

موقف صعب جدا.
فقد تقدم وليد الهشري بهدف 
برأسية لفريق الترجي بعد مرور 
3 دقائق من عمر الشوط الثاني 
قبل أن يتعادل الس���يد حمدي 

بهدف في الدقيقة 89.
املب���اراة حصول  وش���هدت 
هاريسون أفول والدربالي على 
بطاقتني صفراويني ليغيبا عن 

مواجهة النهائي في رادس.
وأه���در محم���د أب���و تريكة 
فرصتني لتسجيل هدف لألهلي 
بواقع واحدة في كل شوط. وانضم 
الس���يد حمدي لصفوف هدافي 
النهائية  املباري���ات  األهلي في 

للبطولة االفريقية الكبرى.
وستقام مباراة اإلياب في ملعب 
رادس بتونس يوم السبت 17 من 
شهر نوفمبر اجلاري لتحديد بطل 
القارة االفريقية واملتأهل لكأس 

العالم لألندية 2012 باليابان.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

مع جماهيره بعد انتهاء الشوط 
الثان���ي الذي يقام م���ن املباراة 

النهائية بتونس.
وأكد حارس الترجي التونسي 
معز بن شريفية ان نادي األهلي 
كان بكل صراحة أفضل من الترجي 
على امتداد املباراة، وقدم العبوه 
أثبت  الترجي  أداء متميزا فاجأ 
من خالله أنه يبقى دوما فريق 

املناسبات الكبرى.

الترجي سعادته  الفني للنادي 
بالنتيجة التي انتهت اليها مباراة 
ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال 
افريقيا بالتعادل مع االهلي بهدف 

لكل فريق مشيدا بأداء العبيه.
وانهى معلول حديثه بنبرة 
كبيرة من التفاؤل قائال ان الشوط 
انتهى بالتعادل  االول بالقاهرة 
وهي نتيجة تص���ب في صالح 
الترجي س���يحتفل  فريقه وان 

وفندق الشيراتون للجنة الفنية، 
وفندق أليت سبا )منتجع أليت( 
الى  للجنة احلكام، وبالنسبة 
فندق اإلعالميني فسيتم حتديده 

الحقا.
اللجنة  النعيم���ي أن  وأكد 
الفنية س���تقوم بالتنسيق مع 
عضوي جلن���ة احلكام لدورة 
كأس اخلليج احلادية والعشرين 
وهم���ا املاليزي محمد صبحي 
الدين واملصري جمال الغندور 
وذلك م���ن أجل اختيار األطقم 
التحكيمية املشاركة في الدورة 
وذلك العتمادها رسميا من قبل 
اللجنة الفنية وإنهاء الترتيبات 

الكاملة بهذا الشأن.

خروج خاطئ من حارس االهلي شريف اكرامي تسبب في دخول كرة رأسية من التونسي وليد الهشري الى املرمى

اجتماع اللجنة الفنية لكأس اخلليج العربي ال� 21

صبحي الدين والغندور يختاران احلكام

»فنية خليجي 21« تعتمد جدول املباريات وفنادق سكن الوفود

جدول مباريات »خليجي 21«
امللعبالوقتاملنتخباناملجموعةاليوم والتاريخ
الوطني17:45حفل االفتتاحالسبت 2013/1/5

الوطني19:15البحرين × عماناألولى
مدينة خليفة21:15قطر × اإلماراتاألولى

مدينة خليفة16:15الكويت × اليمنالثانيةاألحد 2013/1/6
مدينة خليفة19:15السعودية × العراقالثانية

راحةاالثنني 2013/1/7
الوطني16:15عمان × قطراألولىالثالثاء 2013/1/8

الوطني19:15البحرين × اإلماراتاألولى
مدينة خليفة16:15العراق × الكويتالثانيةاألربعاء 2013/1/9

مدينة خليفة19:15اليمن × السعوديةالثانية
راحةاخلميس 2013/1/10
مدينة خليفة17:45اإلمارات � عماناألولىاجلمعة 2013/1/11

الوطني17:45البحرين × قطراألولى
الوطني17:45الكويت × السعوديةالثانيةالسبت 2013/1/12

مدينة خليفة17:45العراق × اليمنالثانية
راحةاألحد 2013/1/13
راحةاالثنني 2013/1/14
الوطني16:15أول املجموعة األولى × ثاني املجموعة الثانيةقبل النهائيالثالثاء 2013/1/15

الوطني19:45أول املجموعة الثانية × ثاني املجموعة األولى
راحةاألربعاء 2013/1/16
مدينة خليفة15:30اخلاسر من 13 × اخلاسر من 14املركزين 3 + 4اجلمعة 2013/1/18

الوطني17:45الفائز من 13 × الفائز من 14املركزين 1 + 2

نقل مواجهة سورية إلى الفلبني في »ديفيز«
أعلن االحتاد الفلبيني لكرة التنس عن نقل 
مواجهة سورية والفلبني في مسابقة كأس ديفيز 
من سورية الى الفلبني بسبب االحداث اجلارية. 

وكانت املواجهة املقررة في الدور االول من من 
املجموعة االوقيانية-االسيوية الثانية مقررة 

في سورية في فبراير املقبل.


