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 احمد مفرح قدم مستوى جيدا امام القادسية 

 فيصل القناعي يتسلم قميص منتخب الهوكي

 مانويل دا كوستا 

 ايكر كاسياس 

 «يد» القادسية بين الكبار .. والشباب في الصدارة

 قميص هوكي الجليد للقناعي 

 جالل إبراهيم: سفر شيكاباال لكينيا
  ال يسقط عنه العقوبة 

 كاسياس سفيرًا للنوايا الحسنة
املاتــــادور   عــــني كابــــنت 
اإلسباني وفريق ريال مدريد 
إيكر كاسياس سفيرا للنوايا 
احلسنه لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي االثنــــني املاضي في 
قصر األمم املتحدة في جنيڤ، 
وســــيترتب عليــــه االهتمام 
بالقضايــــا التــــي تؤثر على 
الشــــباب في البلدان النامية 
الفقر  مــــن  وتشــــجيع احلد 
التعليــــم والصحة. وزيادة 

وقال كاسياس للصحافيني في 
القصر برفقة مدير العالقات 
املؤسســــية في ريال مدريد 

أميليو بوتراغينيو، «شــــكرا لكــــم لطرح الثقة 
لي، وآمل أن اجلواب سيكون على أفضل وجه، 
وأود أن أشكر والدي ونادي ريال مدريد الذي هو 
بيتي الثاني على القيم التي غرسها فينا». وأبدى 
كاســــياس اعتزازه باالنضمام إلى قائمة سفراء 

األمم املتحدة التي تضم راؤول 
ورونالــــدو وزيــــدان وفيغو 
وڤييــــرا ودروغبا وأديبايور 
وباجيو وباالك، وقال «يشرفني 
أن أنضم إلــــى هذه الثلة من 
الالعبــــني الالمعني». وأكد أن 
«أفضل وسيلة للوصول إلى 
قلــــوب الناس هي مســــاعدة 
األطفــــال ومكافحــــة الفقر». 
وقال «إنها مسؤولية كبيرة، 
ولكن أعتقد أنني مؤهل للقيام 
بذلك، وأمتنى أن أكون عونا 
ألي أحد يحتاجني، وآمل أن 
يكون تعييني جيدا للجميع، 
وميكنني مساعدة احملتاجني». وقالت املدير املعاون 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ريبيكا غرينسبان 
«إن كاســــياس هو املرشح املثالي ليكون سفيرا 
للنوايا احلسنة، وليس كافيا أن يكون مشهورا، 

وعليه أن يكون مهتما مبشاكل املجتمع». 

 المرأة الحكم في الدوري اإلنجليزي بين الشكل واألداء

 محاكمة داكوستا لمزاعم عن اعتداء جنسي
  

  ظهر مدافع نادي وست هام اإلجنليزي مانويل دا كوستا 
من أجل بدء محاكمته بشأن مزاعم تتحدث عن قيامه باالعتداء 
جنسيا على سيدة. وقد وجهت االتهامات إلى الالعب البرتغالي، 
في أعقاب الكشـــف عن ذلك احلادث الذي زعمت من خالله 
ســـيدة أنها تعرضت لالعتداء من قبل دا كوســـتا في ملهى 
ليلي يقع شـــرق لندن. وأبرزت الصحافة ووسائل اإلعالم 
اإلجنليزية خبر امتثال الالعب لقرارات القضاء، بعد مثوله 
أمام محكمة قضاة ريد بريدج، للتحقيق معه بشأن ما نسب 
إليه من ادعاءات تتحدث عن قيامه باالعتداء اجلنسي وكذلك 

االعتداء املشترك على تلك السيدة.

 «قوى السيدات» يستعد للمشاركة في البطولة العربية
 مبارك الخالدي

  يواصل منتخب ألعاب القوى للســـيدات اســـتعداداته املكثفة على 
مضمار املرحوم احمد الرشـــدان بكيفان للمشاركة في البطولة العربية 
التي ســـتقام في مدينة ابوظبي خالل الفترة من ٧ الى ١٢ مارس املقبل. 
وثمنت املشرفة عواطف بن حسني دعم أولياء األمور للمنتخب والدعم 
املعنوي واملادي املقدم من رئيســـة جلنة رياضة املرأة الشيخة نعيمة 
األحمد. وقالت ان املنتخب مكون من العبات نادي سلوى ونادي العيون 
ونادي الفتاة، حيث تباشـــر الالعبات تدريباتهن على فترتني صباحية 
ومســـائية حتت إشراف مدربات متخصصات في ألعاب اجلري والوثب 
الطويـــل ورمي القرص ورمي الرمح ودفع اجللة. وأضافت بن حســـني 
ان الرياضة النسائية ستشـــهد طفرة على مستوى املالعب في القريب 
العاجل إذ سينتهي العمل من تشييد مضمار خاص للفتيات في منطقة 
صباح السالم ليكون مقرا لتدريب الفتيات حتت إشراف الطواقم الفنية 
النسائية. من جهتها، قالت مدربة املنتخب الروسية تياتينا كولوشينا 
ان الكويت زاخرة باملواهب النســـائية لكنها حتتاج الى إعادة اكتشاف 
وصقـــل املهارات الفردية بالتدريبات املكثفة، مشـــيرة الى ان الرياضة 

النسائية في الكويت قدمية عهد. 
  وأضافت اننا نتدرب بشـــكل مكثف لالستعداد لالستحقاقات املقبلة 
ونراهن على حتقيق الذهب في البطولة العربية. وقالت كولوشـــينا ان 
لديها العبات على مستوى عال أمثال منى شاكر ونور محمود وعايشه 

وليد وبتول أسد في لعبتي دفع اجللة ورمي القرص. 

 السعودية تستضيف «األلعاب الخليجية» الثانية 
   

  أعلـــن الرئيس العام لرعاية الشـــباب رئيس اللجنة األوملبية 
العربية الســـعودية االمير نواف بن فيصل بن فهد عن استضافة 
اململكة ألنشـــطة دورة األلعاب الرياضيـــة الثانية التي تقام على 

مستوى دول مجلس التعاون وذلك عام ٢٠١٥.
  وأوضح األمير نواف ان الدورة تهدف الى تعزيز مسيرة العمل 
الرياضي املشـــترك بـــني أبناء دول املجلس وتســـهم في االرتقاء 
باألنشطة واملنافسات الرياضية فيها. واشار الى أن اململكة ممثلة 
بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وجميع الهيئات املرتبطة بها دأبت 
على استضافة وتنظيم العديد من الدورات والبطوالت واللقاءات 
االقليمية والعربية والقارية والدولية التي شهد لها بالنجاح بفضل 
من اهللا ثم بفضل دعم احلكومة الرشيدة. وقال االمير نواف «اننا 
نسعد بتواجد اخواننا الرياضيني بدول املجلس بيننا ليتنافسوا 
جميعا في األلعاب الرياضية املقررة في برنامج الدورة وسنسعى 
الى تهيئة جميع السبل أمام املشاركني ليقدموا أفضل ما لديهم من 
قدرات وامكانات فنية ومهارية ترتقي في املســـتقبل الى مستوى 
املنافســـة القارية والدولية». وعبر في ختام تصريحه عن شكره 
لألمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ممثلة 

باإلدارة الرياضية فيها على ما تقوم به من جهود. 

 ٧٠ حصانًا في مزاد الخالدية
  

  التقى كبار مربي اخليول ومشاهير الهواة في أنحاء العالم في 
بلدة تبراك السعودية حلضور مزاد مزرعة اخلالدية لتربية اخليول 

العربية األصيلة خالل مهرجانها السنوي الذي يستمر اسبوعا.
  وقال متعب الشمري رئيس اللجنة اإلعالمية للمهرجان «القادمون 
للمزاد هم مـــن دول مجلس التعاون اخلليجي، وكذلك من األردن 
وسورية ومصر وأيضا بعض الدول العربية القتناء سالالت نادرة 
موجودة في اخلالدية، والهدف من املزاد دعم وتشجيع مالك اخليل 

العربية في جميع أنحاء العالم».
  واشتد التنافس خالل املزاد على شراء اخليول العربية األصيلة 
التي تباع بعشرات اآلالف من الدوالرات، وتباع اخليول الصغيرة 

السن غالبا في مزارع تربية خيول السباق.
  وقال السعودي ابراهيم القرشي الذي شارك في مزاد اخلالدية 
«دائما هاوي اخليل حينمـــا يبحث عن اخليل يبحث عن املزرعة 

أوال اذا كانت مزرعة مشهورة وعاملية.
  ويعرض هذا العام زهاء ٧٠ حصانا للبيع باملزاد خالل مهرجان 
اخلالديـــة الذي يحضره أعضاء من العائلة احلاكمة الســـعودية 

وسفراء عدد من كبار رجال األعمال في املنطقة. 

 قطر تعتذر عن مالقاة أوروغواي وتونس
  

  اعتذر املنتخب القطري عن اللعب وديا مع نظيريه األوروغوياني 
والتونسي في ٩ فبراير و٢٥ مارس املقبلني.

  وذكر املوقع الرســـمي لالحتاد القطري ان االعتذار عن اللعب 
يعود إلى انشغال الالعبني الدوليني بالبطوالت احمللية باالضافة 
إلى املشاركات اخلارجية التي تنتظر األندية القطرية خصوصا في 
املسابقات اآلسيوية. وتنطلق املرحلة الثانية من الدوري القطري 
في ٣ فبراير، وتشارك أندية الغرافة والريان والسد في دوري أبطال 

آسيا، والعربي واخلريطيات في دوري أبطال اخلليج.
  مـــن ناحية اخرى، أعلـــن االحتاد عن اقامة مبـــاراة ودية بني 
املنتخب االوملبي ونظيره اإليراني في طهران في ٩ فبراير في إطار 
االستعدادات اخلاصة بتصفيات اوملبياد لندن ٢٠١٢. وخسر املنتخب 
االوملبـــي القطري وديا أمام نظيره العماني ١ ـ ٣ الثالثاء املاضي. 
من جانب آخر، انتقل العب املنتخب األردني ونادي الوحدات الى 

العربي القطري في عقد ملدة ٥ أشهر مقابل ٢٠٠ ألف دوالر. 

 حامد العمران
  وضع القادســـية قدمه بقوة 
بني املتنافسني على الصعود إلى 
الدوري املمتاز لكرة اليد بعد فوزه 
املســـتحق على اجلهراء ٢٩ـ  ٢٤ 
(الشوط األول ١٥ ـ ١٤) في اللقاء 
الذي جرى أمس األول على صالة 
الشـــهيد فهد األحمد في الدعية 
ضمن منافسات األسبوع السادس 
لدوري الدمج، وبذلك رفع األصفر 
رصيده إلى ١٠ نقاط وبفارق نقطة 
عن الشـــباب املتصدر فيما بقي 
الســـابق  اجلهراء على رصيده 
بخمس نقـــاط وتأزم موقفه في 
التأهل النتظاره مباريات مع فرق 

املقدمة.
  وفي لقاء اخر حقق الشباب 
فوزا صعبا على خيطان ٢٦ـ  ٢٤ 
ليواصل انفراده بالصدارة برصيد 
١١ نقطـــة وبات قريبا من التأهل 
إلى املمتاز بقيادة املدرب الوطني 
يوسف غلوم، فيما مني خيطان 
بخسارته السادسة على التوالي 
وبقي في ذيل القائمة دون رصيد 

من النقاط.
  في املباراة األولى التي جمعت 
القادسية مع اجلهراء كان األصفر 
بعيدا عن مســـتواه في الشوط 
الدفاعية  األول وكثرت األخطاء 
وخاصة في النصف الثاني حيث 
لم يحســـن العبـــوه او مدربهم 
املصري حازم عواض التعامل مع 

ثنائي اخلط اخللفي في اجلهراء 
عبداهللا احلجرف واحمد مفرح، 
خاصة الثاني الذي استغل ضعف 
عبدالرحمـــن املزين في اجلانب 
الدفاعي وعدم اخلروج للمقابلة 
ليســـجل ما يقـــارب ٥ أهداف، 
وعلى الرغم من استبدال املزين 
بناصر بوخضـــرا إال ان ذلك لم 
يجد نفعا واستطاع اجلهراوية 
حتويل تأخرهم بفارق ٤ أهداف 
إلى تقدم ١٤ـ١٣ في الدقيقة األخيرة 
من الشوط األول، إال انه نتيجة 
الستعجال العبي اجلهراء استطاع 
بوخضرا أن يسجل هدفني متتاليني 
لينهي القادســـية الشوط األول 

لصاحله بفارق هدف.
  وفي الشـــوط الثاني تعامل 
عواض جيدا مع مفاتيح اللعب 
عند اجلهراء بوضع علي البلوشي 
ناحية مفرح ليحد من خطورته 
إلى جانـــب تركيـــز اللعب في 
الهجوم ناحية الناشـــئ الواعد 
الذي ســـجل  مبـــارك اخلالدي 

هدفني وتسبب في ضربتي جزاء 
ليتقدم االصفر بفارق وصل إلى ٤ 
أهداف، وكان العبا اخلط اخللفي 
في األصفر املزين ومهدي القالف 
حاضرين بقوة، فاملزين سجل من 
التصويبات اخلارجية بحرفنة 
والقالف قـــاد اجلانب التكتيكي 
بخبرة الكبـــار ليحاول اجلهراء 
القطار األصفر من خالل  إيقاف 
حتويـــل دفاعه إلـــى ٢/٤، لكن 
اللعب اجلماعي للقادســـية أدى 
الى احملافظة على النتيجة. وظهر 
حارس األصفر علي كرم مبستوى 
جيد ساهم في فوز فريقه. أدار 
اللقاء احلكمان علي عباس وهاني 

ابل الذي ظهر مبستوى جيد.
  وتقام اليوم مباراتان في ختام 
األســـبوع السادس حيث يلتقي 
الســـاملية (٨ نقاط) مع الساحل 
(نقطتني) في اخلامســـة عصرا، 
فيما يتقابل الفحيحيل (٨ نقاط) 
مع التضامن الذي ليس له رصيد 

في السادسة والنصف. 

 استقبل امني السر العام جلمعية الصحافيني 
نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية 
فيصل القناعي رئيس جلنة هوكي اجلليد الكويتية 
فهيد العجمي وعضو اللجنــة حسني الفيلكـاوي.  
حيث قدما له قميصا تذكاريا يحمل اسم القناعي 
وهو القميص نفسه الذي سيرتديه املنتخب الوطني 

للهوكي في مشـــاركته القادمة في دورة االلعاب 
اآلسيوية الشتوية. وقد اشاد العجمي بالدور الكبير 
الذي يقوم به فيصـــل القناعي خلدمة الرياضة 
الكويتيـــة في املجال االعالمـــي، ومتنى القناعي 
للمنتخب التوفيق في مشاركتهم واحلصول على 

مركز متقدم في الدورة. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  يؤدي الفريق االول لكرة القدم بالزمالك حتت 
قيادة املدير الفني حسام حسن مرانه االساسي اليوم 
على احد املالعب الفرعية القريبة من فندق االقامة 
الذي تقيم به بعثة الفريق بنيروبي، اســـتعدادا 
ملواجهته املرتقبة مع ستارز الكيني بعد غد ضمن 
منافسات دور الـ ٦٤ لدوري ابطال االندية االفريقية، 
ويختتم الزمالك تدريباته غدا «اجلمعة» على امللعب 
الذي سيقام عليه املباراة وفي نفس توقيتها. وكان 
الزمالك خاض اول تدريباته بنيروبي مساء امس 
مبشـــاركة جميع الالعبني وفي مقدمتهم محمود 

عبد الرازق «شيكاباال».
  في شأن آخر قرر اجلهاز الفني للزمالك خصم 
١٠٨ آالف جنيه من مستحقات صانع العاب الفريق 
«شـــيكاباال» بسبب املشـــكلة التي افتعلها عقب 
مباراة االنتاج احلربي ودخوله في مشادة كالمية 
مع بعض زمالئه بالفريق، وتغيبه عن تدريبات 
الفريق عقب استئنافها بعد مباراة اإلنتاج، وتغيبه 

لليوم الثاني على التوالي عن التدريبات.
  من جانبه، اكد رئيس نادي الزمالك املستشار 
جالل ابراهيم أن سفر شـــيكاباال مع الفريق الى 
كينيا ال يعني بالضرورة رفـــع العقوبات عنه، 
مشيرا إلى أن سفر الالعب مع البعثة جاء ليكون 

حتت أعني اجلهاز الفني، ولن يكون معنى انضمامه 
للقائمة أنه سيشـــارك حتما فـــي اللقاء وان هذا 
االمر يرجع إلى وجهة نظر اجلهاز الفني بقيادة 

حسام حسن.
  من جانب آخر، يختتم االهلي اليوم تدريباته 
استعدادا ملباراة الغد التي سيخوضها امام احتاد 
الشرطة. ومن املقرر ان يكون املران تكتيكيا من 
الدرجة االولى، حيث يسعى جوزيه الى جتهيز كل 
عناصر الفريق فنيا ومهاريا. من جهته، بدأ احتاد 
الكرة تنفيذ قراره بالكشف الطبي عن املنشطات 
جلميع فرق الدوري املمتاز مع بداية الدور الثاني 
وهو ما اســـتلزم توضيح إجراءات هذا الكشف 
من طبيب األهلي د.وليد عبد الباقي، الذي اكد أن 
الكشف على املنشطات ليس باألمر اجلديد على 
العبي القلعة احلمـــراء، حيث انهم اعتادوا على 
ذلك من خالل املشـــاركة فـــي مختلف البطوالت 

اإلفريقية.
  وأكد العب االهلي وقائد املنتخب املصري أحمد 
حسن أن كل ما يشغل باله حاليا هو التركيز في 
إنهاء برنامجه العالجي الذي يؤديه بكل قوة في 
قطر والعودة ســـريعا من جديد للمالعب، وأنه 
متفائـــل للعودة للمالعب بصـــورة قوية تؤهله 

الستكمال مشواره. 

 عاشور يتكفل بصفقة القالف
  

  تكفل مدير فريق كرة اليد بالنادي العربي حسني عاشور 
ــدي القالف الى األخضر  ــية مه بصفقة انتقال العب القادس
ــتقام في قطر ١٠  ــاركة في بطولة اخلليج التي س وذلك للمش

فبراير املقبل. 

 الالعبان تعهدا ببقاء الفريق في الدوري الممتاز 

 الجاراهللا: جون وماكينغا هديتنا لجماهير الجهراء 
 مبارك الخالدي

  قال رئيس مجلس ادارة نادي 
اجلهراء خالد اجلاراهللا ان صفقة 
التعاقـــد مع الالعب البحريني 
جيسي جون واالنغولي اندريه 
ماكينغا هي هدية من مجلس 
االدارة الـــى جماهيـــر الفريق 
وأهالي اجلهراء، مشيدا باملستوى 

املتميز لالعبني.
  وقال اجلاراهللا في حفل تقدمي 
الالعبني واملؤمتر الصحافي الذي 
أقيم في فندق املوفنبيك امس 
ان مجلس االدارة واجلهاز الفني 
الالعبني  يعوالن على جهـــود 
الفريق  لإلبقاء على حظـــوظ 
في دائرة املنافســـة ومساعدة 
العبي الفريق، الفتا الى ان صفقة 
التعاقد مع جيسي جون متت 
ايام وفي ســـرية  خالل ثالثة 

تامة.
  وأكـــد ان مجلس االدارة لن 
يتوانى عن دعم الفريق األول 
النهـــوض مجددا  ليتمكن من 
والعودة الى دائرة املنافســـة، 
مثمنا دور شـــركة هاتريك في 
التعاقد مع الالعبني، مضيفا اننا 
نعلم مدى تطلع جماهيرنا لرؤية 

العبني على مستوى عال ولذلك 
فاننا نعتبر صفقة جيسي جون 
وماكينغا هدية منا الى جماهير 
اجلهراء وأهلها األوفياء الذين 
طاملا دعموا الفريق وآزروه. وبني 
التعاقد مع  اجلاراهللا ان قيمة 

جون هي ١٠٠ ألف دوالر حتى 
نهاية املوسم.

  من جهته، قال اندريه ماكينغا 
انني سعيد بتواجد العب كبير 
بحجم جـــون معنا في الفريق 
وأنا اعرف امكاناته الفنية جيدا 

وســـنعمل معا على املساهمة 
بقوة لبقاء الفريق في الدوري 

املمتاز.
  اما جـــون فقال انني اعرف 
الكرة الكويتية جيدا من خالل 
املواجهات مع املنتخب البحريني، 

كما انني شـــاهدت عددا من 
األشرطة للجهراء الذي يضم 
عناصر جيدة تتميز باحليوية 
وسأعمل ما في وسعي ألكون 
عند حســـن الظـــن وليبقى 

الفريق في املنافسـة. 

 مساعدة احلكم سيان ماسي خالل مباراة ليڤربول وولڤرهامبتون

 أدان االحتــــاد اإلجنليــــزي 
لكــــرة القدم ســــخرية معلقني 
اجنليزيني خالل مباراة ليڤربول 
وولڤرهامبتون عندما شــــككا 
في قدرة الســــيدات على إدارة 
مباريــــات كرة القدم. وقد اتهم 
كل من املذيع في محطة سكاي 
سبورتس ريتشارد كيز واحمللل 
الرياضي أندي غراي مساعدة 
احلكم ســــيان ماســــي بأنها ال 
تعرف قاعدة التسلل واعتبروا 
أنه من األفضل أن ينزل شخص 
ما الى امللعب ويشرح لها قاعدة 
التسلل دون أن يعلموا أنهم على 
الهواء. وصرحت شبكة سكاي 
سبورتس بأنها علقت بالفعل 
عمل املعلقني، وقررت طردهما 
العمل لتعرضها التهامات  من 
او حتى لدعاوى قضائية. وفي 
تطور مهم، وقف مدرب ليڤربول 
اجلديد كيني دالغليش إلى جانب 
مســــاعدة احلكم سيان ماسي 

في اللقاء الذي جمع فريقه مع 
وولڤرهامبتون. وأكد دالغليش 
أنه ال يهمه جنــــس احلكم بل 
يكترث فقط لألداء اجليد واجلاد 
فاألهم في نظره أن يتم التعامل 
وفق قوانني لعبة كرة القدم فقط. 
من جهتــــه ضم مدرب منتخب 
اجنلترا فابيو كابيللو صوته 

إلى مدرب ليڤربول مدافعا عن 
املساعدة ماســــي ضد أي نقد 
مؤكدا أنها كانــــت عادلة.ومن 
املستنكرين أيضا مدير توتنهام 
االجنليزي دونا كولن الذي أكد 
أن ماسي لديها احلق في التحكيم 
مبباريات الدوري املمتاز دون 

أي تفرقة أو متييز.

 (كرم ذياب)  األنغولي ماكينغا والبحريني جيسي جون مع خالد اجلاراهللا وسعود احلجرف


