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الفهد ينال جائزة »الهرم الذهبي«

العربي والنصر السعودي وديًا

المطوع ضمن القائمة الذهبية والعنزي في »الفضية«

طارق الشمري في طريقه إلى عمان لنيل البطاقة الدولية

فيصل واصل متألقا أمام العربي

شيكاباال يرفع احلذاء جلماهير األهلي

وفاز اجلمهور اليمني بجائزة أفضل جمهور 
لدوره الكبير في إجناح بطولة خليجي 20 التي 
استضافتها بالده. واحتفظ السباح التونسي 
أس���امة امللول���ي بلقب أفض���ل رياضي للمرة 

الثالثة.
وتقاسمت الفارستان السعودية دملا محسن 
صاحبة برونزية اوملبياد سنغافورة للشباب 
في قفز احلواجز واإلماراتية الشيخة لطيفة آل 
مكتوم صاحبة فضية قفز احلواجز في آسياد 

2010 لقب أفضل اجناز عربي للسيدات.

اختارت مجلة »األهرام العربي« الشيخ 
طالل الفهد رئيس احتاد الكرة لنيل جائزة 
الهرم الذهبي للعام 2010، في االستفتاء 
السنوي الذي تنظمه املجلة، وذلك تقديرا 
جلهده الكبير في إجنازات الكرة الكويتية 

للعام احلالي.
كما اختارت بدر املطوع جنم األزرق 
ضمن قائمة تشكيلة العرب الذهبية، بينما 

ضمت القائمة الفضية فهد العنزي.
واخت���ارت املجلة أيضا قائد وصانع 
ألعاب املنتخب املصري احمد حسن أفضل 
العب عربي وتوجت���ه بجائزة »النجم 

الذهبي«.
واحتفظ املنتخب املصري بلقب أفضل 
منتخب عربي بعد فوزه باللقب االفريقي 
ما مكنه من حتقيق أفضل اجناز للكرة 
العربية في التصنيف العاملي عبر تاريخه 
باحتالله املركز التاسع  وذهب لقب أفضل 
فري���ق عربي لناديي االحتاد الس���وري 
والفتح الرباطي املغربي املتوجني باللقب 
القاري األول في تاريخهما، االول عندما 
توج بكأس االحتاد اآلس���يوي، والثاني 

بكأس االحتاد االفريقي.
واستعاد املصري حسن شحاتة لقب 
أفضل مدرب عربي، ونال املغربي مروان 

الشماخ مهاجم ارسنال االجنليزي لقب أفضل 
العب عربي محترف ف���ي أوروبا للعام الثاني 

على التوالي.
وانتزع العب العني اإلماراتي عمر عبدالرحمن 
امللقب ب� »بعموري« )18 عاما( لقب أفضل العب 

صاعد في الوطن العربي.
أما أفضل طاقم حتكيم عربي فضم: السعودي 
خليل الغامدي ممثل العرب الوحيد في مونديال 2010، 
والتونسي بشير احلساني واملغربي رضوان عشيق. 

اما احلكم الرابع فكان اإلماراتي علي حمد.

صرح مدير الكرة بالنادي العربي سامي احلشاش 
بأن األخضر سيستضيف النصر السعودي 11 يناير 
اجلاري في لقاء ودي على س���تاد صباح السالم 

بالنادي العربي.

وأشار احلشاش إلى أن هذه املباراة تأتي ضمن 
استعدادات العربي لبطولة الدوري املمتاز التي 
ستستأنف عقب نهائيات أمم آسيا التي ستنطلق 

7 اجلاري في قطر.

الشيخ طالل الفهد

6 العبين أعلنوا الهجرة الجماعية إلى ُعمان
إبراهيم باٍق في العربي والرشيدي يوقع للعروبة

الكويت ه���ذه الفترة هو رغبتي 
في متثيل منتخب بالدي وجتنب 
ما حص���ل لبعض الالعبني الذي 
غادروا للعب خارج الكويت حيث 
مت حرمانهم من متثيل املنتخبات 

الوطنية.
وشدد ابراهيم على انه اليزال 
صغير السن وال يستعجل اخلوض 
في جتربة احترافية وان املستقبل 
التدريبات  امام���ه وس���يواصل 
بنفس العزمية واإلصرار لتطوير 

مستواه.

مستوى طاقم التحكيم النمساوي 
الذي ادار املباراة واكد ان احلكم 
روب����رت ش����ورجنهوفر لم يكن 
باملستوى املطلوب وجاءت قراراته 

عكسية.
من جانبه، ق����ال املدير الفني 
لالهلي عبدالعزيز عبدالش����افي 
ان فريقه جنح في إدارة مباراته 
مع الزمالك بالشكل األمثل، مؤكدا 
أن اجلهاز الفن����ي تصور املباراة 
وأس����لوب لعب املناف����س ونقله 
لالعب����ني الذي����ن أتقن����وا تنفيذ 
التعليم����ات. وأش����اد زيزو بأداء 
العبيه خ����الل املباراة على الرغم 
من الظروف الصعبة التي يعاني 
منها الفريق من غيابات وإصابات، 
وان املرحلة السابقة كانت صعبة 
ومهمة للغاية، لكن إدارة والعبي 
األهلي تداركوا املوقف واستطاعوا 

جتاوز املرحلة بثبات.
واضاف زيزو أن أداء فريقه كان 
جيدا عل����ى الرغم من عدم تنفيذ 
اجلوان����ب الهجومية على النحو 

األمثل.
وأكد أن ثقته لم تهتز بالعبي 
فريقه طوال املب����اراة، مؤكدا أن 
املكسب احلقيقي للفريق األحمر 
متثل ف����ي اكتس����اب العديد من 
القادرة عل����ى قيادة  العناص����ر 

السفينة احلمراء.

مبررات، ورفض ش����حاتة فكرة 
ف����ي ه����ذا املوضوع،  الته����اون 
وكان اجله����از الفني بصدد ضم 
شيكاباال لقائمة املنتخب في اطار 
االستعدادات لدورة حوض النيل 
الودية التي س����تقام من 5 الى 17 

اجلاري.
وس����خر ابراهيم حس����ن من 

إحالة الواقعة إلى جلنة املسابقات، 
أو جلنة االنضباط التخاذ القرار 

النهائي بشأنها.
وقرر اجلهاز الفني للمنتخب 
املصري بقيادة حس����ن ش����حاتة 
استبعاد ش����يكاباال من حساباته 
نهائيا وذلك بعد ان اعلن الالعب 
اعتزاله اللع����ب الدولي دون اي 

االنسحاب من الدوري«، فيما أرجأ 
احتاد الكرة، ممثال في املستشار 
الش����وربجي رئيس جلنة  عادل 
االنضباط تأجيل حسم أي قرار من 
املمكن أن يصدر ضد شيكاباال حلني 
االطالع على تقرير مراقب املباراة 
واحلكم الذي أدارها، باإلضافة إلى 
اللقاء حتى يتم  مشاهدة شريط 

قال مدير كرة القدم في الزمالك 
إبراهيم حس����ن إن العب الفريق 
محمود عبدالرازق »شيكاباال« أعلن 
اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية 
مباراة القمة ضد األهلي اول من 
امس، واضاف ان شيكاباال أرسل 
خطابا رسميا الحتاد الكرة يحمل 

قرار اعتزاله اللعب الدولي.
وبرر حس����ن قرار ش����يكاباال 
العدائي����ة ضده من  بالهتاف����ات 
مشجعي األهلي باإلضافة للضغوط 
الواقعة على الالعب جراء انتقادات 
بس����بب مزاعم ح����ول تهربه من 
اللعب ملنتخب مص����ر، وقال انه 
قرار انفعالي من الالعب وفيه نوع 

من التسرع.
وقد هدد الزمالك باالنسحاب من 
الدوري في حال توقيع أي عقوبات 
على »شيكاباال«. وكانت جماهير 
األهلي قد اطلقت بعض الهتافات 
جتاه شيكاباال عقب استبداله في 
نهاية املب����اراة، ما دفعه إلى الرد 
برف����ع حذائه في وج����ه جماهير 

األهلي.
وقال مصدر مس����ؤول داخل 
الزمالك ان أي عقوبات ستصدر 
ضد شيكاباال من شأنها أن تثير 
أزمة ليس����ت في محلها، متابعا 
»إذا حدث ذلك س����يكون للزمالك 
رد فع����ل عنيف قد يصل إلى حد 

األيام املاضية ش���هدت محاوالت 
مع ناد عماني لكنها لم تكن جدية 
وامنا على س���بيل التعرف على 
كيفية االنتقال واالحتراف ألندية 
خارجية من غير تأكيد منه على 

االنتقال في هذه الفترة.
واضاف انني ملتزم مع فريقي 
حتت 21 سنة في النادي ومواظب 
على حضور التدريبات بش���كل 
يوم���ي ولكن ما يؤس���ف له هو 
جتاهل اجلهاز الفني للفريق األول 
في النادي جلهودي واملس���توى 

ال���ذي وصلت إلي���ه اذ ليس من 
املعقول ان امثل منتخب بالدي في 
عدة مناسبات وال يتم استدعائي 
حتى اآلن لتمثيل فريقي األخضر 

في املناسبات احمللية.
وأوضح إبراهي���م ان املدرب 
البرازيلي مارسيللو كابو جتاهله 
حتى ف���ي كأس االحتاد التي من 
املفترض ان تكون جتربة لالعبني 
للوقوف على مستوياتهم لكنني ال 
اعرف السر وراء جتاهلي، مضيفا 
ان الس���بب الرئيسي لبقائي في 

ليست مناسبة ولكن االخطاء 
الدفاعية التي وقع فيها العبو 
النصر اعط���ت الفرصة لعلي 
الش���طي وحمد  مراد وحسن 
حسني للتسجيل والتقدم بفارق 
هدفني ليطلب م���درب النصر 
وقتا مستقطعا مع اجراء بعض 
التغييرات بدخول خالد حسني 
ليضيف للخط اخللفي قوة الى 

جانب تألق فيصل واصل وجناح 
مناور دهش في مهمته القيادية، 
اضافة الى بروز اجلناح االمين 
متعب املطيري والعب الدائرة 
فال���ح الزعبي مع تواجد الفت 
للحارس جابر العازمي ليتقدم 
العنابي ويحول تأخره من 11-9 
الى تق���دم 15-11 اي ان النصر 
سجل 6 أهداف ولم يسجل العبو 

العربي اي هدف.
كانت مشاركة طالل عباس 
ايجابية في اخلط اخللفي وال 
نعلم ما هي وجهة نظر املدرب 
خالد بن عاشور من ابقاء عباس 
على دكة االحتياط على الرغم 
انه يعتب���ر أفضل العبي  من 
العربي ومس���تواه أفضل من 
زمالئه االساسيني وكان وجوده 

حامد العمران
ضرب النص���ر عصفورين 
بحجر واحد بفوزه على العربي 
27-26 »الشوط األول 13-16« 
األول اقتناص الفوز والبقاء في 
دائرة املنافسة والثاني ضرب 
ناقوس اخلطر للفرق املرشحة 
واإلعالن ع���ن العنابي اجلديد 
بأدائه املتكامل. وذلك في اللقاء 
الذي جرى أمس األول على صالة 
الشهيد فهد االحمد بالدعية في 
ختام مباريات األسبوع الثاني 
م���ن دوري الدمج لك���رة اليد 
واملؤهل إلى ال���دوري املمتاز. 
وبذلك تساوى النصر مع العربي 

برصيد نقطتني.
كانت املباراة بني مد وجزر 
فت���ارة يتق���دم العربي بفارق 
هدف���ني وتارة اخ���رى يتقدم 
العناب���ي بف���ارق 4 اهداف ثم 
يع���ود األخضر للتقدم ما يدل 
على ان الفريقني غير مستقرين 
فنيا طوال الستني دقيقة، ولكن 
أيض���ا يدل على ان الالعبني ال 

يعرفون اليأس.
 وكانت البداية عرباوية على 
الرغم من ان تش���كيلة البداية 

مؤثرا وس���اعد األخضر على 
حتقيق التعادل ولكن اخلبرة 
الكبيرة لالعبي العنابي بقيادة 
واصل ادت الى استعادة التوازن 
واعادة التقدم بفارق 3 أهداف 
وفي النهاية قّلص العربي الفرق 
إلى ه���دف.أدار اللقاء باقتدار 
الدوليان فوزي ابراهيم وجاسم 

سويلم.

إصابة الصادق في حادث

تعرض العب الفريق األول 
لكرة اليد بنادي الشباب جعفر 
الصادق حلادث مروري مروع 
أدى الصابته بكسر في الرقبة 
إل���ى جانب بع���ض اإلصابات 
املتفرقة في اغلب أنحاء جسده، 
ويرق���د حاليا في مستش���فى 
مبارك، وبذلك من احملتمل أن 
يغيب الص���ادق عن املباريات 
األربع املقبلة الى حني متاثله 
للشفاء.يذكر أن الصادق برز 
مع الفريق األول للشباب منذ 
املوس���م املاض���ي ويعتبر من 
املدرب  املهم���ة عن���د  االوراق 
الوطني يوسف غلوم وغيابه 

يعتبر مؤثرا على فريقه.

والكرامة السوري.
ومن جهة اخ���رى قال مدافع 
العربي واملنتخب االوملبي أحمد 
إبراهيم انه لن يفكر في خوض 
جتربة احترافية في الوقت الراهن 
لرغبته في متثيل األزرق االوملبي 
الذي يس���تعد خلوض مواجهة 
التمهي���دي للتصفيات  ال���دور 
املؤهلة ألوملبياد لندن 24 فبراير 
و9 م���ارس املقبلني امام منتخب 

بنغالديش.
ل� »األنباء« ان  ابراهيم  وقال 

 مبارك الخالدي
تردد امس ان هناك 6 العبني 
أعلنوا الهجرة اجلماعية من فرقهم 
إلى عمان من اجل احلصول على 
التي تتيح لهم  الدولية  البطاقة 
اختيار اي ناد يرغبون في اللعب 
معه، والالعبون هم احلارس احمد 
الفضلي وطارق الشمري »كاظمة«، 
واحلارس سعد العنزي ومحمد 
فريح وخال���د القحطاني وحماد 
العبيدلي »الساحل«. ولكن يبقى 
الس���ؤال هل هناك قانون يسمح 
باحتراف احلراس في عمان، ونحن 
نعلم ان قانون االحتادات اخلليجية 
جميعا ال يسمح باحتراف احلراس.

وفي هذه احلالة ال ميكن للحارسني 
العنزي والفضلي االحتراف.

والطري���ف ان اغلب الالعبني 
الساحل  املهاجرين يكونون من 
حيث وصل العدد اآلن إلى 6 فقد 
س���بق هؤالء األربع���ة احلاليني 
الالعبان مرزوق زكي وعبيد منور 
الذي انتقل للعربي في وقت سابق، 
ورمبا بعد أقل من شهر جند فرق 
الصف الثان���ي تعاني من غياب 
العبيها األساس���يني بسبب عدم 
وجود عقود بني األندية والعبيها 

املهاجرين.
ومن املتوقع أن ينضم محمد 
فريح وخالد القحطاني إلى صفوف 
العربي بع���د وصول بطاقتيهما 
الذي  الدولية خصوص���ا فريح 
سبق ان تقدم له األخضر بعرض 
الرفض من مجلس  رسمي القى 

إدارة الساحل.
من جان���ب آخر ينهى مهاجم 
األزرق السابق فهد الرشيدي اليوم 
إجراءات انتقاله رسميا الى العروبة 
العماني حيث مت االنتهاء من كل 
التفاصيل املادية املتعلقة بالعرض 
املقدم من العروبة للرشيدي الذي 
سبق ان مثل التضامن قبل انتقاله 
خل���وض جترب���ة احترافية مع 
اندية احلزم السعودي والساملية 

كاظمة يرد على اتحاد الكرة
إلنشاء رابطة دوري المحترفين

أرسل نادي كاظمة كتابا للرد على طلب احتاد الكرة بشأن 
ابداء الرأي في إنشاء رابطة دوري احملترفني لكرة القدم ملوسم 

2011�2012 جاء فيه: 
بعد االطالع على مس���ودة النظام االساسي لرابطة دوري 
احملترفني لالندية وعلى معايير االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
للمشاركة في دوري ابطال آسيا، رأينا اآلتي: اوال: ان استيفاء 
املعايير احملددة من قبل االحتاد اآلس���يوي ما هي اال متطلب 
حتمي وخط���وة أولى فعندما يتم تطبيقها يتس���نى بعدها 
لالحتاد الكويتي ان ينش���ئ رابطة لدوري احملترفني لالندية 
وعن���د االطالع على تلك املعايير يتب���ني لنا ان هناك بعض 
املعايير اجلوهرية لم يتم استيفاؤها حتى وقتنا هذا، نسرد 
لكم بعض االمثلة على هذه املعايير: احلد االدنى لعدد الفرق 
املشاركة في الدوري املمتاز هو 12 فريقا في املوسم 2011�2012، 
ان تك���ون هناك الئحة تنظم انتقاالت الالعبني، ان يصل عدد 
الالعبني احملترفني في الفريق االول الى 20 العبا محترفا في 

املوسم 2011 � 2012، حتويل االندية الى كيانات جتارية.
 ثانيا: بالنظر الى مسودة النظام االساسي لرابطة دوري 
احملترفني لالندية وجدنا ان هناك العديد من املالحظات عليها 
باالضافة الى وجود تناقضات بني بعض موادها والتي بتواجدها 
يصعب ان ت���ؤدي الرابطة االهداف التي انش���ئت من اجلها 
وبالتالي ستعوق هذا النظام نس���رد لكم بعض مالحظاتنا 

على سبيل املثال ال احلصر:
 تش���ير املادة األولى الى القانون رقم 38 لسنة 1964 في 
شأن العمل في القطاع االهلي علما ان هذا القانون مت الغاؤه 
واستبدل بالقانون رقم 6 لسنة 2010، التناقضات الواردة بني 

مواد النظام االساسي نفسه كما ورد.

النصر يفوز على العربي في »اليد«

الزمالك يهدد باالنسحاب من الدوري إذا ُوقعت عقوبات على شيكاباال
الالعب أعلن االعتزال دوليًا بسبب جمهور األهلي وشحاتة يستبعده من حساباته

أشبال القادسية
 أبطال الجودو

الرميثي: سعداء بتواجد 
ميالن في اإلمارات

أحرز العب فريق اجلودو بالقادسية 
لفئة األش��بال )حتت 14 س��نة( سيد 
بهبهاني امليدالي��ة الذهبية بعد تغلبه 
على العب الساملية عبداهلل اسماعيل 
في املباراة النهائية لفئة وزن حتت 80 
كيلوغراما في ختام بطولة اجلودو التي 
أقيمت أول من أمس على صالة اجلودو 
والتايكوندو مبشاركة 10 أندية، كما 
حقق زميله إس��ماعيل قمبر امليدالية 

الذهبية لفئة وزن حتت 70 كيلو.

اخت��ارت العديد م��ن املنتخبات 
واألندي��ة العاملي��ة الكبي��رة دول��ة 
اإلمارات إلقامة معسكراتها الشتوية، 
وتشهد حاليا وجود العديد من الفرق 
واملنتخبات، م��ن بينها فريق ميالن 
اإليطالي، حيث يقيم معسكره حاليا، 
أكد رئيس االحتاد اإلماراتي لكرة القدم 
محمد خلفان الرميثي أن فريق ميالن 
يحظى بجماهيرية كبيرة داخل اإلمارات 
والعالم العربي.  و»نحن سعداء بوجود 

هذا الفريق العريق في دولتنا.


