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عقدت جلنة فريق عمل ستاد 
جاب����ر الدولي اجتماع����ا لها ظهر 
امس األول تناول جميع املواضيع 
املدرجة على جدول أعماله واخلاصة 
باجناز العديد من امللفات العالقة 
بإدارة وتشغيل الستاد في القريب 
العاجل، وش����ارك ف����ي االجتماع 
ممثلون عن جهات ووزارات الدولة 
التي ش����اركت في تدريب اإلخالء 
الوهمي الذي اجري في 5 الشهر 
اجلاري حي����ث ناقش املجتمعون 
التقارير املرفوعة من تلك اجلهات 
ومناقشة متطلبات املرحلة املقبلة 
للقضاء على السلبيات التي اظهرتها 

من إجراء كل هذه التجارب.
من جهة أخرى اليزال مسؤولو 
الهيئة امام عدة اختيارات من بني 
الشركات العاملية ذات اخلبرة في 
ادارة الستادات العاملية وتشغيلها 
متهي����دا الختيار إحداها لتس����ند 
اليها مهمة إدارة وتشغيل الستاد 
واالس����تفادة من خبراتها في هذا 
املجال ضمان����ا لتوفير اكبر قدر 
من النجاح ما يجعل من احلضور 
الى ستاد جابر جانبا ترفيهيا ال 
يقل عن كونه مقرا إلقامة مباريات 

كرة القدم.
مبارك الخالدي  ٭

بفرق اإلنقاذ متمنيا ان تتمكن إدارته 
من اجناز مهامها في أوقات قياسيه 
تقل عن العشر دقائق وهي السقف 

األعلى احملدد لإلنقاذ.
وف����ي س����ياق متص����ل حدد 
املجتمعون 7 يناير املقبل موعدا 
إلجراء جتربة إخالء شاملة مبشاركة 
جميع اجلهات التي ش����اركت في 
التجربة األولى اذ من املتوقع ان 
تزيد نس����بة أعداد املتطوعني عن 
املرة الس����ابقة لوضع العديد من 
التص����ورات على احمل����ك وإجراء 
جترب����ة أكثر واقعية مبش����اركة 
احلضور احلقيقي الذين هم الهدف 

الفعلية. وش����دد فريق  التجربة 
عمل الستاد على أهمية الوقت في 
اسعاف املصابني حيث طالب فريق 
العمل بااللتزام بالهدف الرئيسي 
للتدريبات وهو الوصول الى معدل 
قياسي إلنقاذ املصابني واجلرحى 
واحمل����دد ب� 10 دقائ����ق من حلظة 
حدوث الواقع����ة وحتى الوصول 
الفروانية بصرف  الى مستشفى 
الكثاف����ة اجلماهيرية  النظر عن 
وقتها حيث أبدى ممثل الطوارئ 
الطبية سعي فريقه الى الوصول 
الى هذا املع����دل من خالل حتديد 
نقاط الدخول واخلروج اخلاصة 

)قاسم باشا( جانب من اإلخالء الوهمي الذي مت مؤخرا بستاد جابر  

مفاضلة بني أكثر من شركة عاملية إلدارة ستاد جابر

»الهيئة« و»الطوارئ« وصراع الـ 10 دقائق
الدف����اع  وزارة  أعلن����ت 
اجلي����ش  ان  البريطاني����ة 
البريطاني سينش����ر 13 ألف 
و500 جندي حلماية وتأمني 
أنشطة دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية املقبلة )لندن 2012( 
واملقرر إقامتها من 27 يوليو 

الى 12 أغسطس املقبلني.
الدف����اع  وذك����رت وزارة 
البريطانية ان العدد اإلجمالي 
للجنود املشاركني في عملية 
التأمني سيبلغ 13 ألف و500 
جندي، وهو م����ا يفوق عدد 
ف����ي  املتواجدي����ن  اجلن����ود 
البال����غ عددهم  أفغانس����تان 
9500 جندي طبقا لتقديرات 

الوزارة،. 
ويس����اهم جنود اجليش 
البريطاني في عملية التأمني 
الى جوار قوات الشرطة وقوات 
األم����ن اخلاص����ة ليصل عدد 
األفراد املش����اركني في عملية 
التأمني ال����ى 23 ألف فرد من 
مختلف ه����ذه الفئات على ان 
ينتشر هذا العدد في نحو 150 
موقعا تقام فيها املنافس����ات 

وكذلك أماكن التدريب.

أكد رئيس االحتاد اإليطالي 
لكرة السلة دينو مينيغني أن 
قرار س���حب ترشح إيطاليا 
وفرنس���ا وأملانيا وكرواتيا 
البطولة األوروبية  لتنظيم 
عام 2015 جاء بسبب األزمة 

االقتصادية.
وقال مينيغني: »ينطلق 
االختيار من املشكلة املالية، 
فق���د توجهنا إل���ى االحتاد 
الدولي مقترحني اش���تراك 
احتادات وطني���ة قوية في 
البطولة، وس���عينا  تنظيم 
النفقات  إلى تأجيل تسديد 
الت���ي كان مقررا له أن يبدأ 
عام 2012 إلى عام 2013، إال 
أننا اكتشفنا بعد مباحثات 
أنن���ا عاجزون عن  صعبة 
حتمل هذه النفقات. ويفسح 
هذا التطور اجلديد املجال أمام 
ترشح أوكرانيا املدعوم من 

حكومتها«.

أعرب املهاجم اإلجنليزي 
الدولي واين روني، هداف مان 
يونايتد، عن امتنانه لتقليص 
عقوبة إيقافه من 3 مباريات إلى 
مباراتني خالل نهائيات كأس 
األمم األوروبية املقبلة )يورو 
2012(، وس���يتمكن روني من 
املشاركة مع املنتخب اإلجنليزي 
املب���اراة األخي���رة بدور  في 
املجموعات أمام أوكرانيا، التي 
تستضيف البطولة مشاركة مع 
پولندا. وقال روني لصحيفة 
»صن« البريطانية امس »لقد 
فوجئت، بصراحة لم أكن أتوقع 
ذلك، ولكني مم���ن لتقليص 
العقوب���ة، وس���عيد باللعب 
ف���ي دور املجموعات«. وكان 
القدم  االحتاد األوروبي لكرة 
)يويف���ا( قلص اول من أمس 
عقوبة اإليقاف املفروضة بحق 
روني من 3 مباريات دولية إلى 
اثنتني فقط، وس���بق لليويفا 
أن فرض عقوب���ة اإليقاف 3 
مباريات على روني بعد طرده 
بس���بب ركله العب منتخب 
مونتنيغرو )اجلبل األسود( 
مي���ودراج جودوفيت���ش في 
املباراة التي انتهت بالتعادل 2 
� 2 في أكتوبر املاضي في ختام 
مس���يرة املنتخب اإلجنليزي 

بات من املقرر أن تستضيف 
بطول����ة أس����تراليا املفتوحة 
للتنس، أولى البطوالت األربع 
الكبرى »جراند سالم« في 2012، 
أغلب جنوم اللعبة احلاليني، 
بعد أن تأكدت مشاركة 99 من 
بني أفضل مائة العب والعبة في 

التصنيف العاملي للجنسني.
وسيكون الصربي نوفاك 
ديوكوفيت����ش املصنف األول 
عامليا في مقدمة املشاركني على 
مالعب ملبورن، حيث يدافع 
ع����ن اللقب، فيما سيس����عى 
السويس����ري روجيه فيدرر 
املصن����ف الثالث إل����ى إحراز 
لقبه الس����ادس في أستراليا 
في خالل الفت����رة من 16 إلى 

29 يناير املقبل. 

23 ألف جندي 
حلماية 

أوملبياد لندن

إيطاليا تهرب 
من تنظيم 
»سلة أوروبا«

روني سعيد 
لتقليص عقوبته 

»أستراليا« تنتظر 
كل النجوم

»تلفزيون فرنسا«: وصول 
»اجلزيرة« صفعة كبيرة لنا

تغرمي األهلي والزمالك 
95 ألفًا بسبب الشماريخ

الشناوي ضمن أفضل الصاعدين 

احملياني »أنقذ« الهالل من االتفاق

هوشة ملطمور في فرانكفورت

تخوف مدير الرياضة في فرنسا »تلفزيون فرنسا« دانيال 
بيالليان من مستقبل االعالم الفرنسي مع وصول اجلزيرة 
الرياضية. وقال بيالليان: وصول اجلزيرة الى فرنسا صفقة 
كبيرة لنا جميعا، كانال بلوس، اي اف 1، وتلفزيون فرنسا، 
هي مؤسس����ة متعددة اجلنس����يات، اليوم في فرنسا وغدا 
في اوروبا. وردا على س����ؤال عن شراكة تلفزيون فرنسا 
للجزيرة في نقل »يورو 2012«، قال بيالليان: لم ال؟ بفرض 
الرعاة الرسميني لالحتاد الوروبي لكرة القدم 19 مباراة لهذا 
سيتبقى 12 للبيع، في الوقت احلالي ال شيء واضح برأيي، 
اليويفا هي اآلن في مفاوضات حصرية مع اجلزيرة وسنرى 

من بعدها ما ستعرضه القناة في السوق.

قررت جلنة املس����ابقات التابعة لالحتاد املصري لكرة 
القدم برئاسة عامر حسني توقيع غرامة مالية على األهلي 
20 ألف جنيه بس����بب قيام جماهيره بإش����عال الشماريخ 
في مباراته أمام إنبي 7 نوفمبر املاضي، كما قررت اللجنة 
توقيع غرامة مالية 75 ألف جنيه على الزمالك منها 55 ألف 
جنيه بسبب تكرار إشعال جماهيره الشماريخ خالل مباراته 
أمام املقاولون العرب، باإلضافة إلى حصول خمسة العبني 
بالفريق على البطاقة الصفراء وكذلك إيقاف الالعب أحمد 
توفيق بس����بب طرده خالل اللقاء نفسه، كما قامت اللجنة 
بتوقيع عقوبة 20 ألف جنيه بسبب خروج جماهير الزمالك 
على النص وإش����عال الش����ماريخ خالل مباراة الفريق مع 
س����موحة التي أقيمت 3 نوفمبر املاضي. ويواصل الدوري 
املصري املمتاز انطالقاته اليوم ليصل الى اجلولة الثامنة، 
حيث تقام اربع مباريات معظمها غير جماهيرية، وتستهل 
املنافسات بلقاء اجلونة مع االنتاج احلربي في الثالثة عصرا 
»بتوقيت الكويت«، ثم تتعاقب باقي اللقاءات في السادسة 
إال ربعا مساء بإقامة مواجهتي االحتاد السكندري مع طالئع 
اجليش وبتروجت مع سموحة، وتختتم مباريات اليوم بلقاء 
الداخلية مع غزل احمللة. في حني تختتم منافسات اجلولة 
غدا بإقامة خمس مباريات أخرى يتقابل خاللها الزمالك مع 
املصري البورسعيدي وانبي مع وادي دجلة وحرس احلدود 
مع احتاد الشرطة واالسماعيلي مع املقاصة وتليفونات بني 

سويف مع املقاولون العرب.
القاهرة: سامي عبدالفتاح  ٭

أعلن االحت����اد االفريقي لكرة القدم »الكاف« عن قائمته 
املختصرة للمرش����حني ألفضل العبي القارة السمراء لعام 
2011، والتي كشفت عن »مفاجأة«، متثلت في استبعاد النجم 
العاجي، ديديه دروغبا، الذي فرض اسمه على القائمة خالل 
السنوات االخيرة. وفيما خلت قائمة الالعبني احملترفني من 
اسم مهاجم فريق »تشيلس����ي« االجنليزي، الفائز باللقب 
القاري عام����ي 2006 و2009، فقد ضمت في املقابل، اس����م 
النج����م الكاميروني، صامويل إيت����و، مهاجم نادي »آجني 
ماخاتش����كاال« الروسي، والذي سبق له الفوز باللقب أربع 
مرات. وباالضافة الى ايتو، فقد ضمت القائمة اسماء اربعة 
العبني آخرين، هم الغاني أندريه أيو، العب وسط »أوليمبيك 
مرسيليا« الفرنسي، واملالي سيدو كيتا العب وسط »برشلونة« 
االسباني، والس����نغالي موسى سو العب »ليل« الفرنسي، 
وايخرا الايفواري يايا توريه، جنم »مانشس����تر يونايتد« 
االجنليزي. وجاء احلارس الدولي املصري، احمد الشناوي، 
حارس مرمى النادي »املصري البورسعيدي«، على رأس قائمة 
الالعبني املرشحني للقب »أفضل موهبة صاعدة«، الى جانب 
اإليفواري سليمان كوليبالي العب »توتنهام« االجنليزي، 

والنيجيري احمد موسى العب »فينلو« الهولندي.

بعد ان سجل هدف الفوز للهالل في الوقت بدل الضائع 
في اجلولة املاضية امام جنران، عاد املهاجم عيسى احملياني 
مرة اخرى وانقذ فريقه من اخلسارة امام االتفاق عندما 
سجل هدفي التعادل في وقت كان فيه االتفاق متقدما، وفي 
االحساء، وصل الفتح الى املركز اخلامس مؤقتا بانتظار 
ما قدمه االحتاد مساء امس وذلك بعد فوز مستحق على 
الفيصلي بهدفني نظيفني. وف���ي جنران، تلقى االنصار 
خسارته للمرة الثانية عشرة دون ان يحقق نقطة واحدة 
كرقم قياسي لم يسبقه اي فريق سعودي طوال تاريخ 
املسابقة ان يحقق ذلك، وكانت آخر لقاءاته اخلسارة امام 

جنران بهدفني مقابل هدف واحد لالنصار.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

اشتبك اجلزائري كرمي مطمور مع زميله النمساوي ايرفن 
هوفر خالل تدريبات نادي اينتراخت فرانكفورت االملاني، 
ووصل االمر الى حد التشابك بااليدي بني الالعبني، ما دفع 

مسؤولي النادي لتصعيد االمر وحتويلهما للتحقيق.
وذك����رت صحيفة »اخلبر« الرياضي����ة نقال عن جريدة 
»بيلد« االملانية ان الصراع بني الالعبني تطور ليتحول الى 
شبه حلبة مالكمة، حيث بدأت تفاصيل الشجار عندما اعتدى 
الالعب النمس����اوي ايرفن هوفر باملرفق على كرمي مطمور 
في كرة مش����تركة بينهما، وبعدها لم يتقبل اجلزائري ذلك 
االمر ليدخل في مناوش����ات معه، واختلط احلابل بالنابل، 
واصيب على اثرها كرمي بجروح ونزيف باجلبهة، واستدعت 

اخراجه من احلصة التدريبية لتلقي العالج.
ومن املنتظر ان يتم اس����تدعاء ك����رمي مطمور والالعب 
النمساوي من طرف جلنة االنضباط التابعة للنادي لالستماع 
القوالهما قبل ان تقرر بحقهما عقوبة مالية قاسية وحرمانهما 
من اللعب مع الفريق في املباريات املقبلة من الدوري االملاني 

� الدرجة الثانية.

اجلزائري كرمي مطمور اثناء شجاره مع النمساوي ايرفن هوفر


