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 جنم التنس محمد الغريب يتحدى اإلسباني رافائيل نادال 

 الشيخة نعيمة األحمد تكرم أحد الفائزين 

 جنوم مصر يستمعون إإلى املدرب حسن شحاتة في تدريب سابق 

 الفراعنة يواجهون تنزانيا في افتتاح دورة «حوض النيل»
 إيقاف إبراهيم حسن وشيكاباال مباراة.. وجعفر يطلب الرحيل من الزمالك

   وكانت جلنة املسابقات قد قررت 
في اجتماعها االخير إيقاف شيكاباال 
مباراة واحدة وغرامة ٥ آالف جنيه ملا 
بدر منه من تصرفات غير الئقة جتاه 
جماهير األهلي، وإيقاف إبراهيم حسن 
مباراة واحدة لالعتراض على حكم 
املباراة وتغرميه ١٠ آالف جنيه. كما 
غرمت جماهير األهلي ٣٥ ألف جنيه 
بسبب هتافاتهم املسيئة ضد شيكاباال 
واستخدام الليزر في وجه عبدالواحد 
الســــيد حارس مرمى الزمالك وعدم 
حضور أي العب للمؤمتر الصحافي 

بعد القمة.
  مــــن ناحية اخــــرى، تعقد جلنة 
املئوية فــــي الزمالك مســــاء اليوم 
مؤمترا صحافيا مبقر النادي في ميت 
عقبة، إلعالن تفاصيل برنامج العمل 
لالحتفال باملئوية، ويحضر املؤمتر 
رئيس مجلس إدارة النادي املستشار 
إلى عضو  إبراهيم، باإلضافة  جالل 
مجلس االدارة د.أحمد شيرين فوزي 
رئيس جلنة املئوية، لشرح تفاصيل 
االحتفاالت اخلاصة باملئوية وموعد 
إقامة أول حفل فنــــي كبير احتفاال 

بهذه املناسبة. 

التابعة لالحتاد املصري  املسابقات 
لكرة القدم بإيقاف جنم الفريق األسمر 
محمود عبدالرازق «شيكاباال» ومدير 
الكرة بالفريق إبراهيم حسن مباراة 
واحدة مع تغرمي االول ٥ آالف جنيه 
و١٢ الف جنيــــه على خلفية أحداث 
مباراة القمــــة األخيرة التي جمعت 
بني االهلي والزمالك وانتهت بالتعادل 
السلبي، حيث سيعقد املجلس جلسة 
مساء اليوم ملناقشة العقوبات والتقدم 
بتظلم ضدها سواء للجنة املسابقات 

أو للجنة االنضباط باحتاد الكرة.
  وردا علــــى قرار هــــذه العقوبة، 
أكد ابراهيم حسن ان قرارات جلنة 
املسابقات األخيرة ضده وضد شيكاباال 
وجماهير الزمالك، ال تؤكد ســــوى 
وجود حــــرب على القلعة البيضاء، 
مشــــددا على أن تلك القرارات تعد 
مبنزلة خطة معلنة إليقاف مسيرة 
الزمالك ومنعه من حصد أي بطوالت 
في املوســــم احلالي، وتساءل مدير 
الكرة ملــــاذا مت تغرميي وانا أمارس 
حقي كمدير للكــــرة بالتعقيب بعد 
املباراة؟ وملاذا عوقبت انا ولم يعاقب 

غيري؟

جعفر مهاجم ذو امكانيات محدودة، 
ولم يكن يحلم بإحرازه هذا الكم من 
االهداف في موسم واحد، مشددا على 
أن اجلهـــاز الفني لن ميانع في رحيل 
الالعب ألي ناد إذا مـــا تقدم بعرض 
رســـمي، حتى لو كان األهلي، مؤكدا 
إذا األهلـــي طلب الالعـــب ووافق هو 
على الرحيل، فسيصطحبه من يده لـ 

«القلعة احلمراء».
  في شأن آخر، يدرس مجلس إدارة 
نادي الزمالك برئاسة جالل ابراهيم 
التقــــدم بتظلم ضد قــــرارات جلنة 

نظيره البوروندي.

  جعفر يطلب الرحيل من الزمالك

  على صعيد آخر، كشف املدير الفني 
للفريق االول لكرة القدم في الزمالك 
حسام حسن عن طلب مهاجم الفريق 
أحمد جعفر الرحيل عن القلعة البيضاء 
بعد انتهاء مباراة القمة، واضاف انه 
فوجئ بطلب جعفر، خاصة أنه كان 
أكثر املســـاندين له في النادي خالل 
الوقت التي هاجمت فيه جماهير الفريق 
األبيض الالعب بقسوة، مشيرا الى أن 

  ويســـبق لقـــاء «الفراعنة» مع 
تنزانيـــا مباراة اخرى بني املنتخب 
السوداني مع نظيره الكيني، ويسعى 
كل جهاز فني باملنتخبني الى الفوز 
على حساب اآلخر الستمرار فريقه 
باملنافسة على لقب البطولة، السيما 
ان اجلانبني يعتبران مباريات دورة 
حوض النيل من اهم البروڤات القوية 
لهما قبـــل الدخول في بطولة كأس 

االمم االفريقية للمحليني. 
  وعلـــى ســـتاد كلية الشـــرطة 
بالعباســـية يلتقي منتخب اوغندا 

مرانه اخلتامي امس على ستاد الكلية 
احلربية، بحضـــور جميع الالعبني 
واستمر املران ملدة ساعتني تقريبا، 
ظهر خالله العب الزمالك شـــيكاباال 
الذي انضم ملعسكر املنتخب مؤخرا 
مبستوى رائع للغاية، كما ظهر في 
حالة نفســـية طيبة انعكست على 
عالقته بأفراد اجلهاز الفني للمنتخب، 
كما ظهر احلماس على جميع الالعبني 
حلجز مكان لهم فـــي قائمة الفريق 
االساسية، وقد ركز شحاتة خالل املران 
على االنتشار السريع داخل امللعب 
وســـرعة التمرير من ملسة واحدة، 
باإلضافـــة إلى التدريب على الكرات 

الثابتة والعرضيات.
  في املقابل، يدخل منتخب تنزانيا 
اللقاء بطموحات كبيـــرة، يأتي في 
مقدمتها الفوز على املنتخب املصري 
افريقيـــا» وبالتالـــي ضمان  «بطل 
االســـتمرار في املنافســـة على لقب 
البطولـــة وهو ما طالـــب به املدير 
الفني للمنتخب التنزاني العبيه خالل 
التدريبات الســـابقة، مشددا عليهم 
بضرورة أال يكونوا صيدا ســـهال لـ 

«الفراعنة».

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اليوم دورة حوض وادي    تنطلق 
النيل التي تستضيفها مصر حتى ١٧ 
اجلاري، وتقام ٣ مباريات في االفتتاح 
فيتقابل السودان مع كينيا في الـ ٣:٤٥ 
عصرا بتوقيت الكويت، واوغندا مع 
بوروندي في الـ ٥:٤٥ مســـاء، ومصر 

مع تنزانيا في الـ ٨ مساء.
  ويسبق لقاء «الفراعنة» مع تنزانيا 
حفل افتتاح مبسط، لن تتجاوز مدته 
١٥ دقيقة، ويحضـــره عدد كبير من 
الوزراء ورؤساء االحتادات الكروية 

للدول املشاركة في البطولة.
  ويشهد ســـتاد املقاولون العرب 
باجلبل االخضر مباراتني اهمهما بني 
املنتخب املصري ونظيره التنزاني، 
الدورة  فـــي  ويشـــارك «الفراعنة» 
من اجل االســـتعداد اجليـــد لباقي 
مبارياته بالتصفيـــات املؤهلة المم 
افريقيا ٢٠١٢ التي ستقام في غينيا 
االســـتوائية والغابون، ويستهلها 
«الفراعنة» مبواجهة جنوب افريقيا 

في جوهانسبرغ في مارس املقبل.
  وكان منتخب «الفراعنة» قد أدى 
بقيادة املدير الفني حســـن شحاتة 

 ناجي: سعيد بعودة جوزيه
 أعرب أحمد ناجي العائد ملنصب مدرب حراس 
املرمى للفريق األول لكرة القدم في النادي األهلي 
عن سعادته للعودة إلى املنصب، واختيار جلنة 
الكرة فـــي النادي له ضمن أفـــراد اجلهاز الفني 

للقلعة احلمراء.
  وأكد ناجي في تصريح لوكالة األنباء األملانية 
أن سعادته ال تتمثل في العودة لألهلي فقط ولكن 

لعودة البرتغالي مانويل جوزيه إلى منصب املدير 
الفنـــي للفريق خاصة أنه عمل معه لفترة زمنية 

طويلة.
  وأضـــاف أن جوزيه من املدربني املتميزين في 
القلعة احلمراء وبإمكانه إعادة األلقاب والبطوالت 
للنادي األهلي ومن ثم فإنه سيسعى لبذل قصارى 

جهده خالل الفترة املقبلة. 

 سلطان بن فهد يستقبل بالتر

 الغريب يواجه نادال في قطر

 تكريم الفائزين في الرماية التكتيكية والثابتة

 كاظمة والقادسية بصدارة «تمهيدية القوى» 

  القادسية يتصدر بطولة اتحاد الطائرة
 يلتقي جنم الكويت واخلليج محمد الغريب بطل 
العالم واملصنف األول على العالم اإلسباني رافائيل 
نادال بالعاصمة القطريــــة الدوحة في بطولة قطر 
إكسون موبيل املفتوحة للتنس ٢٠١١ التي انطلقت 
امس األول وتستمر حتى التاسع من الشهر اجلاري، 
مبشــــاركة نخبة من أفضل العبي التنس في العالم 
يأتي في مقدمتهم نادال والبطل السويسري روجيه 

فيدرر وتبلغ جوائز البطولة مليون دوالر.
  وسيلتقي الغريب وزميله القطري مبارك شنان 
في مسابقة الثنائي مع نادال ومواطنه مارك لوبيز 
اليوم، يذكر ان الغريب التقى بطل العالم السويسري 
فيدرر في الدور الثاني للفردي في بطولة دبي املفتوحة 
للتنس عام ٢٠٠٦، وكان فيدرر وقتها املصنف األول 
على العالم ضمن تصنيف رابطة الالعبني احملترفني 

العاملية. وكان االحتاد القطري للتنس قد منح الغريب 
بطاقة استثناء Wild Card للمشاركة في الدور الرئيسي 
للزوجي في هذه البطولة املهمة هذا العام، وذلك تقديرا 
إلجنازاته في اللعبة على مســــتوى املنطقة والتي 
كان آخرها فوزه بلقب بطولة كأس اخلليج للتنس 
للرجال والســــيدات ٢٠١٠ التي اختتمت مؤخرا في 

مدينة الفجيرة باإلمارات ومحافظته على اللقب.
  كما منح االحتاد القطري بطاقة استثناء مماثلة 
للمغربي رضا العمراني لكونه أفضل العب في افريقيا 
وأفضل العب عربي علــــى قائمة التصنيف العاملي 
للمحترفني ATP، كما أشرك الالعبني القطريني مبارك 
شنان ليزامل الغريب وعبدالرحمن احلارب ليكون 
زميال للمغربي رضا العمراني في مسابقة الزوجي 

ضمن البطولة. 

 زينب أبو سيدو
  حتت رعاية الشــــيخة نعيمة األحمد أقام فريق 
الرماية التكتيكية باالسلحة الدفاعية، وهو أول فريق 
كويتي مدرج حتت مظلــــة الرابطة العاملية للدفاع 
باملسدس، حفل تكرمي الفائزين ببطولة الكويت االولى 
للرماية التكتيكية والثابتة في مجمع ميادين الرماية، 
نظم البطولــــة رئيس الفريق املدرب الدولي محمد 
خالدي واملدرب عماد االنصاري املفوضان عن االحتاد 
العاملي للدفاع باملسدس، وشهدت البطولة مشاركة 

نسائية فاعلة إضافة إلى مشاركة اجلمعية الكويتية 
لهواة الالسلكي والكويت رايدرز. وقامت الشيخة 
نعيمة االحمد بتكرمي الفائزين وهم: عمر االنصاري 
وعلي حســــني، وعلي الكندري للرماية التكتيكية، 
ومعالي اســــامة، وعذاري الصفي وتهاني الهاملي 
للرماية الثابتة ١٠ امتار نســــاء، ومحمد العدواني 
وسعيد املري، واحمد فاضل للرماية الثابتة ١٠ امتار 
رجال، وعلي عبدالعزيز، ووليد الشهاب وهيثم أبل 

للرماية الثابتة ١٥ مترا رجال. 

  قال نائب رئيس احتـــاد ألعاب القوى محمد 
خلفان ان نتائج اليوم األول للبطولة التمهيدية 
لفئتي العمومي والناشـــئني كانت متوقعة النها 
البطولة األولى للموسم احلالي. وبالنسبة لترتيب 
الفـــرق بعد اليوم األول، فقـــد تصدر كاظمة فئة 

العمومي برصيد ٥٠ نقطة، فيما حل الساحل ثانيا 
٣٧ نقطة، والقادسية رابعا ٣٥ نقطة.  أما في فئة 
الناشئني، فقد حل الساملية اوال برصيد ٤٨ نقطة، 
وجاء كاظمة ثانيا ٤٠ نقطة، والقادسية ثالثا ٣١ 

نقطة، والساحل رابعا ٢٤ نقطة.

  انفرد القادســـية بصدارة القسم األول من 
بطولة االحتاد للكرة الطائرة الرابعة بفوزه على 
نظيره التضامن ٣-٠ ضمن مباريات األسبوع 
الثامن في مباراة لم يعان فيها العبو القادسية 
كثيرا لتحقيق الفوز، وجاءت نتائج االشواط 

٢٥-١٩ و٢٥-١٧ و٢٥-٢١.
  وانفرد القادسية بالصدارة مستغال خسارة 
مطارده كاظمة امام العربي ٠-٣، وجاءت نتائج 
األشواط ٢٥-١٤ و٢٥-١٥ و٢٥-١٥.وأنعش الساحل 

آماله في بلوغ املربع الذهبي بفوزه على الكويت 
٣-١، وجاءت نتائج األشواط ٢٦-٢٤ و٢٢-٢٥ 

و٢٥-٢١ و٢٥-٢٢.
  وتغلـــب اجلهراء على الشـــباب ٣-٠، فيما 
تغلب الصليبخـــات على الفحيحيل بالنتيجة 

ذاتها، وفاز اليرموك على الساملية ٣-٠.
  ويتصدر القادســـية البطولـــة برصيد ١٨ 
نقطة يليه العربــي ١٦ نقطـــة، وكاظمة ثالثا 

١٥ نقطة. 

 اســــتقبل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس 
االحتاد العربي السعودي لكرة القدم األمير سلطان بن 
فهد بن عبدالعزيز رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا) جوزيف بالتر مبناسبة زيارته للمملكة.
  وحضر االســــتقبال نائب الرئيس العام لرعاية 
الشباب ونائب رئيس االحتاد العربي السعودي لكرة 
القدم االمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز. 
ورحب الرئيس العام لرعاية الشباب برئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 
للمملكة، منوها باجلهود التي يبذلها بالتر خلدمة 
كرة القدم وبرامجها والعمل على تطويرها في جميع 

أنحاء العالم.
  وناقش األمير سلطان بن فهد مع رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم عقب ذلك مجاالت التعاون املشترك 
بني االحتادين الســــعودي والدولي وســــبل دعمها 

وتطويرها بني اجلانبني.
  وأشــــاد بالتر بدور األمير ســــلطان بن فهد بن 
عبدالعزيــــز واألمير نواف بن فيصــــل بن فهد بن 
عبدالعزيز وجهودهما في ســــبيل تعزيز العالقات 
الثنائية ما بني االحتادين الســــعودي والدولي وما 
يقدمانه من جهد وعطــــاء من أجل خدمة الرياضة 

السعودية وبصفة خاصة كرة القدم وبرامجها.  

 أسرة علي صباح السالم تكّرم 
  الرماة الفائزين في «غوانزو»

 «القوى» يعسكر في ماليزيا
  استعدادًا لبطولة مجلس التعاون

 صرح أمني السر العام املســــاعد الحتاد ألعاب القوى محمد عايض 
العتيبــــي بأن مجلــــس إدارة االحتاد في اجتماعه الــــدوري األخير قرر 
املوافقة على املشاركة في بطولة مجلس التعاون الرابعة عشرة للعمومي 
والسابعة للناشئني التي سيستضيفها االحتاد السعودي خالل الفترة 
مــــن ٣٠ مارس إلى ١ ابريل ٢٠١١ علــــى مضمار مدينة األمير عبداهللا بن 

جلوي الرياضية مبحافظة اإلحساء باملنطقة الشرقية.
  وقال العتيبي ان مجلس اإلدارة أقر في اجللسة نفسها إقامة معسكرين 
تدريبني خارجيني للعمومي والناشــــئني، وقد مت تشــــكيل وفد منتخب 
العمومي من سيف الدوسري (رئيســــا للوفد) وجنم السويلم (مديرا 

للفريق) وفاروق الشاعر (مشرفا للفريق) و٢٧ العبا و٥ مدربني.
  كما مت تشكيل وفد معسكر منتخب الناشئني على النحو التالي: فهد 
العازمي (رئيسا للوفد) وسالم األحمد (مديرا للفريق) وعلي التميمي 

(مشرفا للفريق) و٢٩ العبا و٦ مدربني.
  كما قرر مجلس اإلدارة املوافقة على املشاركة في البطولة اآلسيوية 
الختراق الضاحية التي ســــتقام في نيبال في ٢٥ فبراير القادم على ان 
يقام معسكر تدريبي استعدادا لها اعتبارا من ٢٥ اجلاري وحتى موعد 
البطولة، ومت تشكيل وفد املعسكر والبطولة على النحو التالي: سيار 
العنزي (رئيســــا للوفد) واملدرب الوطني عبداهللا العازمي و٦ العبني 
هم: عبداهللا مطلق الشــــمري وفيصل غازي اخلضر وعبداهللا القبندي 

وعبداهللا احلربي وعبداهللا سامي الشمري وعبداهللا املضاحكة.
  وعن بطولة مجلس التعاون للعمومي والناشــــئني التي ستقام في 
السعودية قال العتيبي ان مجلس اإلدارة وافق على تشكيل الوفد اإلداري 
للبطولة، حيث سيترأس الوفد صالح الباتل رئيس االحتاد وفهد العازمي 
(مديرا للفريق) وجنم السويلم (إداري) وفاروق الشاعر (مشرفا لفريق 

العموم) وعلي التميمي (مشرفا لفريق الناشئني).
  وأضاف ان مجلس إدارة االحتــــاد قرر تعيني محمد بن عبدالرحمن 
املرابط مديرا فنيا لالحتاد خلفا للمدير السابق طاهر ريغي الذي أنهيت 

خدماته بنهاية شهر ديسمبر املاضي. 

 قررت أسرة املغفور له الشيخ علي صباح السالم تكرمي أبطال 
الرماية الكويتية في دورة األلعاب اآلســـيوية الـ ١٦ التي أقيمت 
خالل شهر نوفمبر من العام املاضي في مدينة غوانزو الصينية 
وحققوا اجنازات غير مسبوقة، على هامش حفل ختام كأس املغفور 
له الشـــيخ علي صباح السالم الذي يقام يوم السبت ٨ اجلاري. 
والرماة الذين سيتم تكرميهم هم عبداهللا الرشيدي، وناصر املقلد 
احلائزان امليدالية الذهبية في الفردي، وخالد املضف، وعبدالرحمن 
الفيحان، وناصر املقلد احلائزان امليدالية الذهبية في الفرق، وخالد 
املضف الفائز بامليدالية الفضية، وتكرمي فريق السكيت املكون من 
عبداهللا الرشيدي، وزيد املطيري، وصالح املطيري، وفريق الدبل 
تراب املكون من األبطال فهيد الديحاني ومشـــفي املطيري وحمد 

العفاسي املتوجني بامليداليات الفضية. 


