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 خالد عبدالقدوس 

 محافظ الفروانية عبداحلميد احلجي يسلم الفائز الكأس 

 جماهير الزمالك تترقب مصير مدافع فريقها محمود فتح اهللا

 عاشور يجدد مع األهلي وأبوالسعود يعود للتدريبات

 فتح اهللا يرفض شروط الزمالك للتجديد
  ويتمسك بخفض الشرط الجزائي

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  أعلن النادي األهلي املصري 
جتديد عقد جنم خط وســـطه 
حسام عاشور ملدة ثالث سنوات 
بعد اجتماعه مع سيد عبداحلفيظ 
القيعي  الكـــرة وعدلـــي  مدير 

مسؤول التعاقدات بالنادي.
  وأثبت عاشور والءه للقلعة 
احلمراء عبر ترك التقدير املادي 
للنادي األهلي، ليبقى ثالثة اعوام 

جديدة مع الشياطني احلمر.
  مـــن ناحية أخـــرى، اقترب 
الدولي أحمد فتحي من جتديد 
عقده مـــع الفريق حيث تتبقى 
النهائية قبل  التفاصيل  بعض 

اإلعالن عن متديد العقد.
  الى ذلك، يعود حارس مرمى 
أبوالســـعود  األهلـــي محمود 
للمشاركة في التدريبات اعتبارا 
من اليوم لتصبح فرصة حلاق 
الالعب بلقاء االحتاد السكندري 
واملقرر له اليوم اجلمعة املقبل 
اللقاء  بستاد اإلســـكندرية في 
املؤجل بني الفريقني من اجلولة 
اخلامســـة من مسابقة الدوري 

املمتاز كبيرة للغاية.
  وكانت حالة مـــن القلق قد 
أصابت اجلهـــاز الفني للفريق 
األحمـــر بقيـــادة عبدالعزيـــز 
عبدالشافي (زيزو) وذلك بعد 
إصابة احلارس وغيابه عن مران 
الفريق خالل اليومني املاضيني 
بســـبب كدمة في الساق، حيث 
يعاني األهلي من غياب احلارسني 
اآلخرين شريف إكرامي وأحمد 
عادل عبداملنعم بسبب إجرائهما 
جلراحة الغضـــروف، وغياب 
أبوالسعود عن املباريات يعني 
الناشئ  االعتماد على احلارس 
محمد مختار في املباريات املقبلة 
وهـــي املخاطرة التي يخشـــى 
اللجوء  الفنـــي لألهلي  اجلهاز 
إليها، ورغم غياب احلارس عن 
التدريبات السابقة إال أن طبيب 
الفريق د.مجدي عبدالعزيز أكد 
أن أبوالســـعود سيكون جاهزا 
حلراســـة العريـــن األحمر في 
لقاء الفريق القادم امام االحتاد 

السكندري.
  وظهر الثالثي سيد معوض 
الدين أحمـــد وأمير  وشـــهاب 
سعيود مبســـتوى فني وبدني 
جيد خـــالل التدريبات، وباتوا 
جاهزين خلـــوض املباراة بعد 
التعافي من اإلصابات التي حلقت 

بهم مؤخرا.

الزمالك، مشـــيرا إلى ان كل ما 
حدث أنه طلب من اإلدارة وضع 
شرط جزائي مناسب للرحيل في 
السنة الثانية من عقده إذا جاءه 
عرض أوروبي مناسب، وأنه لم 
ميانع أن يتم كتابة بند في العقد 
بأال يفعل الشرط اجلزائي إال في 
حالة رحيله لنادي أوروبي واال 
يسمح له بفسخ العقد للرحيل 

لنادي مصري أو ناد عربي.
  وأضاف فتح اهللا ان العاقل 
يـــرى أنه ال يريـــد الرحيل من 
الزمالك وال يريد إثارة املشاكل، 
مشـــددا على أنه لن يلعب في 
أي نـــاد مصري غيـــر الفريق 

األبيض.
املقابل تعجـــب مدير    فـــي 
الكرة بالزمالك ابراهيم حســـن 
من طريقة تعامل فتح اهللا معه 
ومع إدارة النادي بشأن جتديد 
تعاقده مع الفريق، مشددا على 
أنه لن يحضر جلسه أخرى مع 
الالعـــب للحديث عن التجديد، 
امللـــف ملجلـــس اإلدارة  تاركا 
ليحسمه بالطريقة التي يراها، 
وذلك بعدما شـــعر بأن الالعب 
ال يريد التجديـــد بعد املماطلة 
وكثرة طلباته رغم االتفاق أكثر 

من مرة.
  وأضاف ابراهيم حســـن ان 
الالعـــب أراد أن نرتضي بجعل 
قيمة الشرط اجلزائي ٣ ماليني 

جنيه فقط.
  ويرى مدير الكرة ان هذا املبلغ 
ال يليق بالعب باسم وإمكانيات 
املدافع الدولي، وضرورة أال يقل 
الشرط اجلزائي لفتح اهللا عن 
مليونـــي دوالر، وذلك لتغطية 
تكاليف ما سيحصل عليه الالعب 

خالل أول موسمني.
  وطلب إبراهيم حسن من فتح 
اهللا أن يعيد تفكيره في مسألة 
جتديد تعاقـــده مع الزمالك، أو 
يفصح عالنيـــة عن رغبته في 

الرحيل إذا ما أراد ذلك.
  وكانت اجللسة التي جمعت 
بني فتح اهللا ومسؤولي الزمالك 
باءت بالفشل ولم يوقع الالعب 
على عقود التجديد بسبب رغبته 
في وضع شـــرط جزائي قيمته 
ثالثة ماليني جنيه، وهي الرغبة 
التي ردت عليها اإلدارة البيضاء 
بأنها ستضع خمسة ماليني يورو 
كشـــرط جزائي وهو ما رفضه 
املدافع الدولي وجعله ميتنع عن 

التوقيع على عقود التجديد. 

  مـــن جهـــة أخرى، كشـــف 
الزمالك ومنتخب مصر  مدافع 
محمـــود فتح اهللا عن تفاصيل 
املشكلة األخيرة التي منعته من 
التوقيع على عقود جتديد عقده 
مع الفريـــق األبيض، مؤكدا ان 

املفاوضـــات في مرحلة االتفاق 
لكن املشـــكلة تكمن في خروج 
بعض األشخاص للحديث عن 
أسرار هذه املفاوضات وذلك هو 
ما يزيد من حساسية اجلماهير 
جتاه مسألة جتديدي، موضحا 

انه باق مـــع الزمالك والتجديد 
مسألة وقت، وانه إذا أراد الرحيل 
عن القلعة البيضاء فسيكون من 
السهل عليه أن يبلغ إدارة النادي 
بذلـــك، خاصة أن هذا املوســـم 
سيكون األخير له بتعاقده مع 

 البدري مدرباً للمريخ السوداني 
 تعاقد املريخ السوداني رسميا مع حسام البدري 
املدير الفني السابق لألهلي املصري ملدة عامني خلفا 
ــي كروجر. وقد أنهى البدري إجراءات تعاقده  لألملان

مع جمال الوالي رئيس املريخ امس.
  وسيكون أحمد ناجي مدرب حراس املرمى ضمن 
الطاقم الفني الذي سيساعد البدري. وقام البدري بزيارة 

الى ملعب املريخ واجته الى مقر إقامة الالعبني.
ــيعود إلى القاهرة وسيختار    وقال البدري انه س

اجلهاز املعاون له فور عودته غير أنه استقر بشكل 
نهائي على ضم أحمد ناجي كمدرب حلراس املرمى 

معه في اجلهاز الفني.
ــات مع عصام  ــه ال يجري أي مفاوض ــد أن   وأك
احلضري لضمه للمريخ مؤكدا أن هذه املفاوضات 
جتري بني إدارة النادي السوداني واحلضري. وأعرب 
ــتقبال اجلماهير  ــعادته البالغة باس البدري عن س

السودانية له. 

 «شواهين» تفوز بكأس األمير للهجن

 ٦٣ جوادا في سباق «الصيد»

 العويش مع السالمية في إسكواش األندية العربية

 يد الشواطئ إلى عمان
 يغادر اليوم إلى سلطنة عمان وفد املنتخب الوطني لكرة 
يد الشواطئ للمشاركة في االسياد، وقد اختار اجلهاز الفني 
١٠ العبني هم حمد الرشيدي، يوسف مدوه، علي اشكناني، 
صالح اجليماز، احمد الدويسان، عبداهللا احلجرف، عبدالعزيز 

يالوس، حمد يالوس، سامح الهاجري، نصير حسن. 
  ويرأس الوفد خالد عبدالقدوس رئيسا وفيصل املطيري 
مشـــرفا ونبيل طـــه مدربا ومســـاعد الرنــدي مســـاعــدا 

للمـدرب.
  من جانبه أكد رئيس الوفد خالد عبدالقدوس ان املنتخب 
على أمت االســـتعداد البدني والفني للبطولة، مشـــيرا الى 
ان املعســـكر الذي اقيم في تركيا كان ايجابيا ولعب خالله 
املنتخب ٥ مباريات ساعدت في انسجام املنتخب، واعدا بأن 
يظهر بصورة افضل من املشـــاركــة االخيــرة في بطولــة 

اخلليـج. 
 رماية إنجلترا 

  يختتم معسكره بالكويت
  

  اختتم وفـــد االحتاد االجنليزي لرماية للمعاقني معســـكره 
التدريبي على مجمع ميادين الشـــيخ صبـــاح األحمد األوملبي 
الذي أقيم خـــالل الفترة من ١٤ الـــى ٢٠ نوفمبر املاضي وضم 
الوفد خمسة من رماة املنتخب اإلجنليزي املتميزين في رماية 
البندقية ٥٠م الى جانب رئيس الوفد ناثان ليم ومدربني اثنني 
استعدادا للمشاركات الدولية واالوملبية املقبلة خاصة ان االحتاد 
البريطاني سوف يفتتح بطولة األلعاب االوملبية للمعاقني التي 

سوف تقام في لندن ٢٠١٢.
  من جهته قال رئيس الوفد ناثان ان مجمع ميادين الشـــيخ 
صباح األحمد األوملبي يعـــد منظومة متكاملة للرماية الدولية 
واألوملبية ملا يتمتع به من تقنيات عالية املستوى وكل التجهيزات 

واملعدات التي تتطلبها اللعبة. 
  وأكد أن اختيار الكويت إلقامة املعسكر التدريبي كان موفقا 
من قبل االحتاد البريطاني للرماية. ووجه الشـــكر إلى رئيس 
وأعضـــاء مجلس إدارة نادي الرماية ملا لقيه وأعضاء الوفد من 

حفاوة. 

 تشكيل لجنة دوري الوزارات
  

  اصدر رئيس مجلس االدارةـ  املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح قرارا بتشكيل اللجنة الرياضية العليا 
لدوري الوزارات واملؤسسات والهيئات التابعة الدارة الرياضة 
للجميع برئاســــة داود الداود ونائبه مساعد الكريباني ووليد 
ســــلطان مقررا وعضوية كل من حامد الهزمي واحمد الصايغ 
وتوفيق العيد، واحمد القالف، وممدوح العنزي ممثال عن وزارة 
الدفاع، وعماد بهبهاني ممثال عن احتاد الشرطة وصالح حمود 

ممثال عن احلرس الوطني.
  حيث بدأت اعمالها باستعراض االنشطة املختلفة للموسم 
الرياضي اجلديد وحتديد الشــــروط اخلاصة بهذه االنشــــطة 

وتعميمها على اجلهات املشاركة.
  واكد رئيــــس اللجنة الرياضية داود الــــداود اهمية دوري 
الوزارات واملؤسسات احلكومية والرياضية بالنسبة للمشاركني، 
مثمنا الدعم الالفــــت الذي يقوم به مدير عــــام الهيئة د.فؤاد 
الفالح ونائبــــه عصام جعفر من اجل اســــتمرار هذا الدوري 
سنويا وحرصهما على تســــخيـــر جميـــع السبـــل لتفعيل 
مفهوم الرياضة للجميع الذي بـــدأ يدخـــل حيـــز االنتشـــار 

في منطقـــة اخلليــج.

 «الصحافيين» تكرم زكريا بدران
  

  تقيم جمعية الصحافيني حفل تكـــرمي للزميل زكريا بدران 
مبناســـبة مغادرته البالد وعودته بصفة نهائية لبلده بعد ان 

خدم في مجال الصحافة الرياضية في الكويت ٣٠ عاما.
  ويقـــام احلفل مبقر اجلمعية في الســـابعة مســـاء االربعاء 

املقبل. 

 برعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي ناب عن سموه محافظ الفروانية 
الفريق متقاعـــد عبداحلميد احلجي وبحضور 
جماهير غفيرة يتقدمهم الشيخ دعيج االبراهيم 
ود.جيل الغاير ود.محمد اشكناني من اجلامعة 
االميركية وهيـــا اخلالدي واالمني العام لنادي 
ســـباق الهجن عضو اللجنة التنظيمية لدول 

مجلس التعاون ربيح العجمي.
  توج الذلـــول «شـــواهني» لناصر العجمي 
بطال لكأس سمو األمير املخصص للقايا أبكار 
على مســـافة ٤ كيلومترات بعد ســـباق مثير 
وتنافس كبير مع الذلول سرابه لزباران محمد 
العجمـــي وفعايـــل لعلي مانــــــع العجمـــي 
ومشهـــورة ملشرف العبدانـــي ونهايـــة حملمـــد 

االحيمــر.
  وقام الفريق احلجي بتقدمي الكأس الى ناصر 

العجمـــي وهنأه بالفوز واعرب عن ســـعادته 
وتشـــرفه باإلنابة عن صاحب الســـمو االمير 
في تســـليم الكأس وحضور مهرجان رياضة 

التراث.
  كما فازت الذلول «الصايلة» حلسني الدواس 
بكأس النـــادي املخصص للجدعات ابكار على 
مســـافة ٥ كيلومترات بعد منافسة مع الذلول 
براقة ملشرف العبداني وجميلة لسالم الهاجري 
التي احتلت املركز الثالث وقام الشـــيخ دعيج 
االبراهيم بتســـليم الكأس الى دواس العجمي 

وهنأه بالفوز.
  وقام امني السر العام ربيح العجمي بتقدمي 
دروع تذكارية الـــى محافظ الفروانية الفريق 
عبداحلميد احلجي والشـــيخ دعيج االبراهيم 
ود.جيـــل الغايـــر ود.محمد اشـــكناني وهيا 

اخلالدي. 

 يشهد مضمار نادي الصيد والفروسية برعاية 
الشيخ ناصر صباح االحمد وزير الديوان االميري 
في الثالثة بعد ظهــــر اليوم االجتماع اخلامس 
لســــباق اخليل لهذا املوســــم الذي قيد فيه ٦٣ 
جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها ١٦ جوادا 
وفرســــا من جياد الدرجة الثالثة تتنافس على 
الكأس املقدمة من الشــــيخ ناصر صباح االحمد 

على مسافة ١٢٠٠ متر.
  وهناك سبعة جياد من ابطال الدرجة الثانية 
تتنافس على الكأس املقدمة من الشيخ ضاري 
الفهد رئيس نادي الصيد والفروسية على مسافة 

١٤٠٠ متــــر وهي جبل علي لبورســــلي ومتعمد 
للمطرقة وحميدان لدســــمان ورميان للعومير 
وابو سلطان للنشاما وهال طالل لالبرق ومهلي 

للنصف.
  واعرب الشــــيخ صباح الفهد امني عام نادي 
الصيد والفروسية عن سعادته بتطور سباقات 
املوسم واشتداد التنافس بني العديد من االسطبالت 
وشكر الشيخ ناصر صباح االحمد على دعمه الال 
محدود لرياضة االباء واالجداد، كما شكر الشيخ 
ضاري الفهد رئيس نادي الصيد والفروسية على 

جهوده الطيبة ودعمه.

 زياد العويش 

 حامد العمران
  تقدم نــــادي الســــاملية إلى 
الكويــــت بكتاب  نــــادي  ادارة 
رسمي يطلب فيه العب الفريق 
األول لالسكواش زياد العويش 
للمشــــاركة مع السماوي على 
البطولة  فــــي  ســــبيل اإلعارة 
التي تقام في  العربية لألندية 
األردن خالل الفترة من ١٤ إلى 
١٨ اجلــــاري وقد وافق األبيض 

على طلب اإلعارة.
  مــــن جانبــــه، أكــــد الالعب 
ان املشاركة مع  العويش  زياد 
«الســــماوي» فخر له لتمثيل 
الكويت فــــي البطولة العربية، 
مشــــيرا الى ان الساملية يعتبر 
من الفرق املرشحة عربيا حلصد 
اللقب لوجود الالعبني الدوليني 
عبداهللا املزين والشقيقني سالم 
وفالح فايز حيث يعتبر الثالثي 
من العبي النخبة على املستوى 
احمللي والعربي واآلسيوي، وهذا 
ما يجعل الساملية منافسا قويا 
للفرق املصرية على املركز األول، 
متمنيا أن يقدم شخصيا املستوى 
املأمول في البطولة ويساهم في 
إحراز البطولــــة واجناز جديد 

لالسكواش الكويتي.
  وقال العويش انه سيشارك 
في البطوالت الدولية املفتوحة 
خالل الفترة املقبلة لتحســــني 
تصنيفــــه العاملــــي، مؤكدا انه 
سيشــــارك خالل الســــنة فيما 
ال يقل عــــن خمــــس بطوالت 
حتى يضمــــن االحتكاك القوي 

وزيادة اخلبرة الدولية، مشيرا 
الى انه عقد العزم على العودة 
إلى املنتخب من خالل تطوير 

مستواه الفني.
  وشــــكر مجلس ادارة نادي 
الكويت على املوافقة للمشاركة 
مع الساملية، كما شكر االحتاد 

وخــــص بالذكــــر رئيس جلنة 
املسابقات وليد الصميعي لتفهمه 
ملشاركات الالعبني في البطوالت 
الفردية اخلارجيــــة والتعاون 
الكبير من املدير الفني في االحتاد 
ناصر زهران الذي دائما ما يكون 

قريبا من العبي األندية. 

 المبرة رابعًا مؤقتًا بفوزه على النجمة 
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 بيروت ـ ناجي شربل
  عانى النجمة خسارته الثانية على التوالي، والثالثة 
ــم، بسقوطه أمام مضيفه املبرة ٠ ـ ١ في  هذا املوس
ــاراة التي أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل  املب
شمعون الرياضية في بيروت. وصعد املبرة بهذا الفوز 
الى املركز الرابع مؤقتا بـ ١٦ نقطة، فيما هبط النجمة 
ــادس وتوقف رصيده عند ١٣ نقطة.  الى املركز الس
وجاءت املباراة ضعيفة املستوى واألداء من الطرفني، 
ــتطاع البرازيلي جورج دا سيلفا خطف هدف  واس
ــلم كرة وصلت إليه  الفوز في الدقيقة ٢٨ عندما تس
عن طريق اخلطأ من العب النجمة اغوب دونابديان، 
سددها جورجينيو زاحفة من خارج املنطقة خدعت 
ــتقرت في الزاوية  ــعد واس حارس النجمة نزيه أس
ــديدة مماثلة إثر  ــرى. ورد أكرم املغربي بتس اليس
حتضير من عباس عطوي بجانب القائم األمين في 

ــالم صور فوزه الثاني على  الدقيقة ٣٠. وحقق الس
ــه على ضيفه اإلخاء األهلي عاليه ٢ ـ  التوالي بتغلب
ــالم  ١ على ملعب صور البلدي في البص. وكان الس
تعرض لسبع هزائم متتالية منذ بداية املوسم. وافتتح 
ــطيني محمد أبو عتيق التسجيل للسالم بعد  الفلس
ــى انطالق املباراة، عندما تلقى عرضية  ٤٠ ثانية عل
من علي حوراني فسدد من بعيد كرة زاحفة الى ميني 
حارس اإلخاء ربيع الكاخي. وانتظر اإلخاء الى مطلع 
الشوط الثاني إلدراك التعادل عندما مرر علي واصف 
محمد كرة عرضية الى داخل املنطقة، فسدد حسني 
طحان كرة قوية ارتدت من العارضة الى املتابع بول 
رستم الذي أودعها الشباك اخلالية في الدقيقة ٥٢. 
ومنح االحتياطي الشاب أمني عيسى الفوز للسالم في 
الدقيقة ٧٢ بتسديدة الى يسار الكاخي بعد متريرة 

طويلة من عباس خليفة.

 تصاعدت االستعدادات النطالق كأس آسيا ٢٠١١ 
لكرة القدم التي تقام في قطر، من خالل بدء عمل 
مكتب االحتاد اآلسيوي لكرة القدم في العاصمة 
ــق عمل االحتاد  ــيقوم فري القطرية الدوحة. وس
ــيوي لكرة القدم مبتابعة سير االستعدادات  اآلس
النهائية النطالق البطولة، في املالعب اخلمسة: ستاد 
خليفة الدولي وستادات أندية السد والغرافة والريان 
ــيا ٢٠١١ مبشاركة  وقطر. وتقام نهائيات كأس آس
١٦ منتخبا خالل الفترة من ٧ إلى ٢٩ يناير املقبل. 
ــوزوكي: «هذه  ــر البطولة توكواكي س وقال مدي
خطوة كبيرة من أجل إقامة أهم بطولة آسيوية على 
مستوى املنتخبات الوطنية بنجاح.. االستعدادات 

وصلت إلى املراحل النهائية في جميع املالعب إلى 
ــب التدريبية والفنادق، وأنا واثق أن  جانب املالع
ــيكون جاهزا متاما عند بدء وصول  كل شيء س

املنتخبات الوطنية إلى الدوحة».
  وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة األنباء 
ــة احمللية املنظمة في قطر  القطرية (قنا): «اللجن
قامت بعمل رائع حتى اآلن من أجل تلبية املتطلبات 
الالزمة للبطولة، وأنا واثق من قدرتهم على توفير 
أجواء مثالية للمنتخبات املشاركة من أجل املنافسة».

وأوضح: «هذه أهم البطوالت اآلسيوية، ومن خالل 
ــل مع اللجنة احمللية املنظمة، نريد أن نحقق  العم

جناحا كبيرا».

 اختتمت في العاصمة اإلماراتية أبوظبي امس 
األول فعاليات أكبر بطولة عربية للطيران الشراعي 
(باراغاليدينغ). وأعلنت اللجنة املنظمة للبطولة أن 
ــابق القطري أحمد ازينة فاز باملركز األول  املتس
ــتيفن جيلبرت في املركز  بينما جاء البريطاني س
الثاني وتاله السويسري باسكال لودي في املركز 
ــرة األولى من  ــت بقية املراكز العش الثالث. وكان
ــابقني من ماليزيا والسعودية وقطر  نصيب متس

واإلمارات وفرنسا وجنوب أفريقيا.
ــيخ أحمد بن حمدان آل نهيان راعي    وقال الش
البطولة وقائد فريق اإلمارات في تصريحات لوكالة 
األنباء األملانية إن البطولة التي استمرت فعالياتها 

ثالثة أيام لم تشهد أي حوادث، مشيرا إلى أن اللجنة 
املنظمة قررت إقامة دورتها الثانية العام املقبل في 
نفس املوعد. وأوضح أن البطولة شهدت مشاركة ٥٨ 
متسابقا من ١٩ دولة خليجية وعربية وأجنبية من 
احملترفني والهواة، منها اإلمارات وقطر والسعودية 
وباكستان والهند وأملانيا وسويسرا واليابان وإيطاليا 

وپولندا وأستراليا وبريطانيا.
ــي نظمها ملتقى  ــى أن البطولة الت ــار إل   وأش
اإلمارات للطيران بالتعاون مع ملتقى هواة الطيران 
ــة التنافس على دقة الهبوط على  تندرج حتت فئ
الهدف، واملتبع من قبل املنظمة الدولية للرياضات 

اجلوية. 


