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 مهاجم الزمالك شيكاباال سيتعرض لعقوبة بعد غيابه عن التدريب 

(األزرق.كوم)   فهد العنزي استحق الفوز بجائزة أفضل العب عربي واعد  

 العنزي أفضل العب واعد في استفتاء «الحدث الرياضي»
 بات فهد العنزي ثاني العب 
كويتي يفوز بلقب أفضل العب 
عربي واعد بعد ١٢ عاما من فوز 
فرج لهيب، في استفتاء مجلة 
الرياضية  الرياضي»  «احلدث 

اللبنانية لعام ٢٠١٠.
  وجاء اختيــــار العنزي بعد 
فوز مع االزرق بكأس «خليجي 
٢٠» في اليمــــن، وبكأس دورة 
غرب آسيا في االردن واختياره 
أفضل العــــب فيهما، وهو لقي 
النجم اإلماراتي  منافســــة من 
الصاعد عمر عبدالرحمن الذي 
كان أصغر العب في كأس اسيا 

٢٠١١ في قطر.
العنزي (٢٢ عاما)    وحصل 
بـــــ «ســــاحر اخلليج»  امللقب 
والذي كان اكتشــــاف «خليجي 
٢٠» على ٣٣١ نقطة، مقابل ٢٣٥ 
نقطة لإلماراتي الصاعد العب 

نادي العني.
  وبرز العنــــزي الذي أمضى 
مــــع بارتيزان  جتربة قصيرة 
بلغــــراد الصربي فــــي نوفمبر 
العــــام املاضي  املاضي، طوال 
ليحرز جنم نادي كاظمة جائزة 
الشيخ أحمد الفهد، الكرة الذهبية 

ألفضل العب عربي واعد.
  وحل النجم املغربي يوسف 
العربي العب نادي كاين الفرنسي، 
ثالثا مبتعدا عن صاحب املركزين 
األول والثاني بنقاط كثيرة إذ لم 
يجمع سوى ١٩٧ نقطة، متقدما 
بفارق ٦٠ نقطة عن جنم نادي 
الزمالك املصري محمد ابراهيم 

صاحب املركز الرابع.

    بوقرة أفضل العب

  وأصبح اجلزائــــري مجيد 
بوقرة اول العب يحرز جائزة 
الكرة الذهبية ألفضل العب عربي 

مرتني.
  وعلى رغم عدم تألق املنتخب 
اجلزائري فــــي مونديال ٢٠١٠، 
لم يخفت بريق مدافع رينجرز 
االســــكتلندي، فاحتفظ بلقب 
الدوري وبلقــــب أفضل العب 
جزائــــري، مــــع إجنــــاز جديد 
لقــــب أفضل رياضي  بإحرازه 

في اجلزائر.
  فبعد منافسة شــــديدة في 
النســــخة الـ ٢٧ عام ٢٠٠٩ مع 
املغربي مروان الشماخ، برز في 
نســــخة ٢٠١٠ مهاجم املنتخب 
الوطنــــي ونــــادي القادســــية 
بدر املطوع كمنافس رئيســــي 

لبوقرة.
  ووسع بوقرة هذه املرة الفارق 
بينه وبني مطارده املطوع إلى ٣٣ 
نقطة (٢٦٦ مقابل ٢٣٣)، ولم يكن 
مهاجم املنتخب املصري واألهلي 
محمد ناجي (جدو) على مسافة 

بعيدة فجمع ٢٠٦ نقاط.
  وشارك في االســــتفتاء ١٥١ 
ناقدا ومحلــــال ومدربا ومعلقا 
واعالميا من ١٧ بلدا عربيا مبن 
فيهم احملللون واملعلقون في ٦ 
قنوات رياضية فضائية عربية 
ووكالة أنبــــاء عاملية (فرانس 

برس).

  ترتيب أفضل العب عربي 
  

  ١ ـ اجلزائري مجيد بوقرة (رينجرز االسكتلندي) ٢٦٦ نقطة.
  ٢ ـ الكويتي بدر املطوع (القادسية) ٢٣٣.

  ٣ ـ املصري محمد ناجي «جدو» (األهلي) ٢٠٦.
  ٤ ـ املغربي منير احلمداوي (أياكس الهولندي) ١٠٠.

 

  ترتيب أفضل العب واعد
  

  ١ ـ الكويتي فهد العنزي (كاظمة) ٣٣١ نقطة.
  ٢ ـ اإلماراتي عمر عبدالرحمن (العني) ٢٣٥.

  ٣ ـ املغربي يوسف العربي (كاين الفرنسي) ١٩٧.
  ٤ ـ  املصري محمد إبراهيم (الزمالك) ١٣٧.

 غياب دي كامارغو 
  

  أعلن بوروسيا مونشنغالدباخ صاحب املركز االخير في الدوري 
االملاني ان العبه الدولي البلجيكي ايغور دي كامارغو سيغيب من 
اسبوعني الى ٣ اسابيع بعد تعرضه الصابة في الكاحل االيسر في 

املباراة ضد باير ليڤركوزن (١-٣).
  وأوضح النادي العريق املهـــدد بالهبوط ان املهاجم البرازيلي 
االصل يعانـــي من اضرار في االربطة والعضالت على مســـتوى 
الكاحل االيســـر، وهو سبق ان غاب في بداية املوسم ملدة شهرين 

بسبب اصابة مماثلة.
  والتحق دي كامارغو مبونشنغالدباخ في يوليو املاضي قادما 
من ســـتاندار لياج البلجيكي، وسجل لفريقه اجلديد ٣ اهداف في 

١٣ مباراة في الدوري. 

 «الكرة» يعفو عن موقوفي «األولمبي»
  

  مبارك الخالدي
  عاد من سورية أمس وفد منتخبنا األوملبي لكرة القدم بعد أن أقام 
هناك معسكرا تدريبيا استعدادا ملواجهة منتخب بنغالديش املقررة 
في ٢٣ الشهر املقبل ضمن تصفيات أوملبياد لندن ٢٠١٢. في غضون 
ذلك، تتجه النية لدى جلنة املسابقات في احتاد الكرة الى رفع االيقاف 
عن الالعبني الذين مت ايقافهم في الفترة املاضية ألسباب مختلفة وهم 
حمد أمان وجابر جازع وأحمد ابراهيم ومحمد دهش وعبداهللا الطاهر 
وعبدالعزيز فتحي كميل وذلك في سبيل تعزيز صفوف «األوملبي» 
في تصفيات االوملبياد والتي يأمل من خاللها االحتاد الى ايصال هذا 
املنتخب للمرة الرابعة في تاريخ الكرة الكويتية بعد اوملبياد موسكو 
١٩٨٠ وبرشــــلونة ١٩٩٢ وســــيدني ٢٠٠٠. ويأتي هذا القرار املتوقع 
ان يصدر خالل اليومني القادمني على ضوء املســــتوى املهزوز الذي 
ظهر به األوملبي خالل مواجهته الودية أمام سورية والتي مني فيها 
بخسارة فادحة وبنتيجة ٠-٤، وقبلها مواجهة األردن والتي خسرها 
٠-٣. هذا وتبدو جلنة املسابقات مقتنعة باألسباب التي دفعت أمان 
وجازع للهروب للعب في الدوري العماني. ومن جهة أخرى، ينتظر أن 
يستأنف األوملبي تدريباته خالل اليومني القادمني تدريباته االستعدادية 
ملواجهة بنغالديش، ويدرس االحتاد اقامة معسكر تدريبي خارجي 
في احدى الدول اخلليجية الفســــاح املجال أمام اجلهاز الفني العطاء 

املزيد من التدريبات قبل انطالق تصفيات األوملبياد. 

 «دربي دمشق» بين الوحدة والجيش
  

  يعاود الدوري الســـوري لكرة القدم مشواره من جديد اليوم، 
بعد توقف دام نحو ٧ اســـابيع بســـبب ارتباط املنتخب السوري 

باملشاركة في نهائيات امم آسيا في الدوحة.
  ويتصدر دربي العاصمة بني الوحدة واجليش مباريات املرحلة 
السابعة، ويلتقي في دمشق املجد مع الكرامة، وفي حمص الوثبة 
مع امية، وفي حلب االحتاد مع تشـــرين، وفي الالذقية حطني مع 
الفتوة، وفي حماة النواعير مع الشـــرطة، وفي احلسكة اجلزيرة 

مع الطليعة.
  ويتطلع كل من الوحدة السادس (٩ نقاط) وجاره اجليش الثالث 
وحامل اللقب (١٠ نقاط) الى تعويض خسارته في املرحلة املاضية 
وان كانت املواجهة بينهما لن تخلو من الصعوبة واحلساســـية 
املفرطة كمـــا هي عادة مواجهات اجليـــران املتكافئة واملفتوحة 

باحتماالتها. 
  ويدخل لقاء املجد الثالث عشـــر (٥ نقـــاط) وضيفه الكرامة 
اخلامس (١٠ نقاط) خانة التكافؤ بغض النظر عن فارق الترتيب 
بينهما، وذلك لتقارب مستوى الطرفني مع افضلية نسبية للكرامة 

الذي يتطلع للبقاء في دائرة املنافسة على اللقب. 

 شالكه يضم أفيالر 

 الشقيقان يوسف وفرحان إلى صاللة 

 الحكمة يهزم هوبس في «سلة دبي»

 أعلن شالكه األملاني أنه ضم 
الالعب البرازيلي دانيلو أفيالر 
على ســـبيل اإلعارة من نادي 

كارباتي لفيف األوكراني.
  وســـيظل أفيالر (٢١ عاما) 
الذي يلعب فـــي مركز الظهير 
األيسر بكارباتي، ولكنه أيضا 
الوسط،  اللعب في خط  يجيد 
مع شالكه لنهاية املوسم اجلاري 
فقـــط. وانضم أفيالر لصفوف 

كارباتي قادما مـــن نادي ريو 
كالرو في مايو ٢٠١٠. 

  وقد لعب جميـــع مباريات 
الســـت في  الفريق األوكراني 
املوفـــق بدور  مشـــواره غير 
املجموعات من بطولة الدوري 
األوروبـــي لهذا املوســـم، ومن 
بينها مباراتا الفريق أمام منافس 
شالكه بالدوري األملاني بوروسيا 

دورمتوند. 

الشــــقيقان يوسف   تعاقد 
سعد وفرحان سعد العبا نادي 
الســــاحل مع صاللة العماني 
لتمثيــــل الفريق في املباريات 
القدم  املتبقية من دوري كرة 
الالعبني  ليســــتمر احتــــراف 
الكويتيني في الدوري العماني 

هذا املوسم.
  وافــــاد موقــــع «كــــورة» 
االلكتروني بانه لم يتم الكشف 
عن قيمة العقد ولكن مدة العقد 

قد تكون حتى نهاية املوســــم 
احلالي، ويعتبر يوسف سعد 
(٢١ ســــنة) وفرحان سعد (١٩ 
سنة) من الالعبني اجليدين في 
الساحل وينتظرهما مستقبل 

جيد نظرا لصغر سنهما.
  يذكر ان العبي الساحل الذين 
احترفوا حتى اآلن في سلطنة 
عمان وصل عددهم الى ٨ العبني، 
ويحتل صاللة املركز السادس 

برصيد ١٣ نقطة.   أنهى احلكمة اللبناني لقاء 
القمة الــــذي جمعه مبواطنه 
هوبس لصاحله عندما هزمه 
٩٥-٨٢ (الشــــوط االول ٥٠-

٤٦) ضمن املجموعة االولى من 
دورة دبي الدولية الـ ٢٢ لكرة 
الســــلة التي تقام على صالة 

النادي األهلي.
  وضمن احلكمــــة صدارة 
املجموعة بعدما أنهى مبارياته 
الــــدور االول بالعالمة  فــــي 
الكاملة، في حني أصبح هوبس 
ثانيا بعدما تعرض خلسارته 
االولى بعد فوزين على االحتاد 

السوري ومنتخب االمارات.
فــــرق املجموعة  ان    يذكر 
األربعة ضمنت تأهلها الى ربع 
النهائي، وهي خاضت مبارياتها 

لتحديد املراكز فقط.
  وجاء اللقاء اللبناني مثيرا 
منذ بدايته حيث تقدم هوبس 
٥-٠ لكــــن ثالثيــــات صباح 
خوري (١٢ نقطة) وروني فهد 
(٨ نقاط) فعلت فعلها إلعطاء 

التقدم للفريــــق األخضر في 
نهاية الربع االول ٣٣-٢٥.

  وفــــي مباراة قمــــة ثانية 
ضمن املجموعة الثانية، احلق 
الوحدة السوري اول خسارة 
باالحتاد السكندري املصري 
عندما أســــقطــه بصعوبـــة 

.٨٨-٨٥
  وكان ادم سميث زان أفضل 
مســــجل في صفوف الوحدة 
برصيد ٢٨ نقطة مقابل ١٨ نقطة 
لزميله ريكي كليمانز، في حني 
كان اسماعيل احمد البعيد عن 
مستواه االفضل عند االحتاد 

وسجل ١٩ نقطة.
  وضمن املجموعة نفسها، 
حقق انيبال زحلة اللبناني فوزا 
متوقعا على الشارقة االماراتي 
٩٣-٧٨ وخرج الشارقـــة نهائيا 
من البطولــــة بعدما احتــــل 
املركـــــــز اخلامس واالخيـــر 
في املجموعة. وتأهـــل االحتاد 
وانيبال والوحدة وسمارت الى 

ربــع النهائــي. 

الكاميروني إيتو الذي ســــجل 
العدد ذاتــــه (١٧) لكن املطوع 
تفــــوق في عــــدد املباريات مع 
املنتخــــب (١٠ مقابل ٨)، وكان 
املطوع ســــجل هدفه الـ ١٧ في 
اليوم األخير من العام ٢٠١٠ في 

مرمى زامبيا (٤-٠).
  وقاد املطــــوع االزرق للفوز 
ببطولة «خليجي ٢٠»، ونال لقب 
الهداف برصيد ٣ أهداف.وسجل 
املطوع امللقب بـ «املرعب الصغير» 
أســــرع هدف في «خليجي ٢٠» 
(بعد ٢١ ثانية فقط) في املنتخب 
العراقي في نصف النهائي، وبات 
ثاني العب كويتي يسجل في ٤ 
دورات خليجية برصيد ٨ أهداف 
متجاوزا بشار عبداهللا بفارق 

هدف واحد.
  ولفت محمد ناجي «جدو» 
جنم األهلـــي ومنتخب مصر، 
األنظار بعد تألقه في أمم أفريقيا 
في أنغوال في أول ظهور له مع 
منتخب بالده حيث تصدر قائمة 
الهدافـــني برصيد ٥ أهداف في 
الفوز  ٦ مباريات أغالها هدف 
بالبطولة في مرمى غانا قبل ٥ 
دقائق من انتهاء املباراة النهائية، 
علما انه لم يشارك في أي مباراة 

ضمن التشكيلة األساسية.
  لم يخض جــــدو (٢٦ عاما) 
ســــوى مباراتــــني وديتني مع 
منتخب مصر قبل بطولة أفريقيا، 
ولعب حتى االن ١٢ مباراة دولية 

سجل خاللها ٨ أهداف. 

  وكان بوقرة (٢٨ عاما) أول 
العب جزائري يفــــوز بجائزة 
الكرة الذهبية العربية بعد النجم 
العاملي رابح ماجر الذي كان فاز 

بها قبل ٢٢ عاما.
الــــذي عينه    ونــــال بوقرة 
صندوق األمم املتحدة للطفولة 

«يونيسيف» ســــفيرا للنوايا 
احلســــنة للمنظمــــة، في مايو 
املاضي جائزة أفضل هدف في 
اســــكتلندا بعد الفــــوز الكبير 
على دندي يونايتد (٧-١) في 
ديسمبر ٢٠٠٩، واختير ضمن 
القائمة األولية ألفضل العب في 

أفريقيا.
  وخاض بوقــــرة ٤٧ مباراة 
دولية مــــع منتخــــب اجلزائر 
وســــجل ٤ أهــــداف، كمــــا فاز 
بالدوري االسكتلندي وبالكأس 
أيضا في ٢٠٠٩ واحتفظ بالدوري 

في ٢٠١٠.

  من جهته، نال املطوع لقب 
هداف العالم لعام ٢٠١٠ حسب 
الدولي للتأريخ  موقع االحتاد 
واإلحصاء لتســــجيله ١٧ هدفا 
منها ١٠ مع منتخب الكويت و٧ 
القادسية في كأس االحتاد  مع 
االســــيوي، وقــــد تقــــدم على 

 بوقرة أول العب يحرز الكرة الذهبية ألفضل العب عربي مرتين

 إبراهيم حسن يتوعد شيكاباال بعقوبات مضاعفة

 الزمالك إلى كينيا لمواجهة ستارز في أبطال أفريقيا 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  تغادر القاهرة مساء اليوم بعثة 
الزمالك متوجهة الى كينيا استعدادا 
ملباراة ستارز في الدور التمهيدي 
من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 

املقررة السبت املقبل.
إدارة    ومتنى عضو مجلــــس 
البعثة طارق  الزمالك ورئيــــس 
الفوز  الزمالك  أنيس ان يحقــــق 
على بطــــل كينيا ليكــــون خير 
عودة للبطــــوالت األفريقية التي 
لم يشــــارك فيها الفريق منذ عام 
٢٠٠٨ وبداية االنطالقة نحو الفوز 

باللقب األفريقي.
  في شأن آخر، أكد مدير الكرة 
فــــي الزمالك إبراهيم حســــن انه 
ســــيوقع عقوبــــة مضاعفة على 
محمود عبدالرازق «شــــيكاباال» 
وفقا لالئحة بعــــد تغيب األخير 
عن تدريبات الفريق، حيث أغلق 
الالعب هاتفه احملمول، مشيرا الى 
ان شيكاباال تغيب عن التدريبات 
من دون إذن مــــن اجلهاز الفني، 
وأرجع حسن سبب غياب الالعب 
الى املشادة اخلفيفة التي حدثت في 
ستاد القاهرة عقب مباراة الفريق 
األبيض مع اإلنتــــاج احلربي في 
ختام الدور األول للدوري، والتي 

انتهت بالتعادل السلبي.
  أما بخصوص اجللســــة التي 
عقدهــــا مســــؤولو الزمالــــك مع 
العب اياكس الهولندي الســــابق 
أحمد حسام «ميدو» إلنهاء جميع 
األمور املتعلقة بعودة الالعب الى 
صفوف األبيض، أكد مدير الكرة ان 
اجللسة استمرت ٣ ساعات ونصف 
الساعة، ومت خاللها االتفاق على 
كل التفاصيــــل، وســــيقوم ميدو 
الساعات  بالتوقيع رسميا خالل 

القليلة املقبلة.
  وضم الزمالك األردني الدولي 
حسن عبدالفتاح ملوسم ونصف 

املوسم مقابل مليون دوالر.
  من جانب آخر، أعرب رئيس 
الوزراء املجــــري فيكتور أوربان 
عن سعادته الشديدة بالتواجد في 

القاهرة وحضور تكرمي النجمني 
الكبيرين بوشــــكاش  املجريــــني 
وهيديكوتي مبقر االحتاد املصري 
لكرة القدم، خالل احلفل الذي أقامه 
االحتاد لتكرمي النجمني الكبيرين. 
وبدأت مراسم احلفل بكلمة رئيس 
االحتاد ســــمير زاهر، معربا عن 
ســــروره بتكرمي اسمني كبيرين 
قاما بإثراء كــــرة القدم في مصر 
عن طريق ناديي األهلي واملصري، 
وان هذا التكرمي يعد أفضل إشادة 

بالنجمني الكبيرين.
  بــــدوره، أعرب أوربــــان عن 
ســــعادته لهذه اللفتة الطيبة من 
اجلانب املصري، مؤكدا انه مهما 
حدث فلن يستطيع أن يصف حب 
املجريني لهيديكوتي وبوشكاش، 
ويكفــــي أن األخير هو من أوصل 

املجر إلى مونديال ١٩٥٤، مشيرا 
إلى أن كرة القدم ليست مجرد لعبة 
بل هي أفضل وسيلة لتعلم احترام 
اآلخــــر. على صعيــــد آخر، أعلن 
مجلس إدارة النادي اإلسماعيلي 
عن انتقال مهاجمه الدولي احمد 
علي إلى نادي الهالل الســــعودي 
رسميا على سبيل اإلعارة ملدة ٦ 

أشهر مقابل ٤٥٠ ألف دوالر.
  ويغادر الالعب القاهرة خالل 
الساعات القليلة املقبلة إلى دبي 
الفريق  الى معســــكر  لالنضمام 

السعودي.

  األردني عبدالفتاح إلى األبيض

  انتقل العب وســــط الوحدات 
ومنتخب االردن لكرة القدم حسن 
عبدالفتــــاح الى الزمالك ملوســــم 

ونصف املوســــم مقابــــل مليون 
دوالر بحسب ما اكد مدير اعماله 
مؤيد شرقطلي. وقال شرقطلي في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 
«اجتمعنا بالتوأم حسام وابراهيم 
حسن في الدوحة على هامش بطولة 
آسيا، واتفقنا معهما على انضمام 
عبدالفتاح الى صفوف الزمالك ملدة 

موسم ونصف املوسم».
  ولفت عبدالفتــــاح (٢٨ عاما) 
االنظار مع منتخب بالده في كأس 
آســــيا املقامة حاليا في الدوحة، 
حيث سجل هدف السبق في مرمى 
اليابــــان (١ ـ ١) في مباراتهما في 
اجلولة االولــــى،  ثم حصل على 
جائزة افضل العب في املباراة التي 
فاز فيها األردن على السعودية ١ 

ـ ٠ في اجلولة الثانية.

 جماهير الزمالك تهدد بنشر صور يارا عارية 
 شـــن مجموعة من جماهير 
الزمالك هجوما عنيفا على مهاجم 
االهلي عماد متعب وخطيبته يارا 
نعوم وصـــل حلد تهديد متعب 
برفع صور خطيبته عارية في 
املدرجات خالل مباريات األهلي 
وهو األمر الذي أثار غضب متعب، 
خاصة أن يارا ابتعدت عن األضواء 
منذ اعالن خطوبتهما ويتردد أنها 
في طريقها العتزال التمثيل بناء 

على رغبة الالعب.
  ولم تعد هذه هي املرة األولى 
التي يتعرض فيها متعب ويارا 
للهجوم من اجلمهور، فمنذ انتشار 
اخبار عن ارتباطهما واالنتقادات 
تالحقهما وطالب عدد كبير من 
جمهـــور االهلـــي باالبتعاد عن 
يارا وحتى بعد اعالن ارتباطهما 
بشكل رسمي وفور الكشف عن 
صور خطبتهما، حيث انتقد عدد 
كبير من االشخاص قبالت متعب 

 عماد متعب مع خطيبته يارا نعوم ليارا. 

 الشقيقان يوسف وفرحان يحمالن فانيلة نادي صاللة بعد توقيع العقد

 تأجيل مباراة المبرة واألنصار 
  في كأس لبنان لدواٍع أمنية 

  
  لم يكتب للدور ربع النهائي ملسابقة كأس لبنان لكرة القدم أن 
يســـتكمل بسبب تأجيل املباراة األخيرة بني األنصار حامل اللقب 

واملبرة والتي كانت مقررة على ملعب بيروت البلدي.
  وجاء قرار التأجيل بعد حضور الفريقني واحلكام الى امللعب، 
حيـــث أجرى االحتاد اللبنانـــي لكرة القدم اتصـــاال مع الفريقني 

وأبلغهما قرار التأجيل.
  وأشار أمني سر نادي املبرة حسني فضل اهللا الى أن قرار التأجيل 
سببه دواع أمنية، خصوصا أن لبنان مير بفترة حساسة جدا على 
املستويني السياسي واألمني، كما صرح مدير نادي األنصار بالل 
فراج في حديث إذاعي بأن تأجيل املباراة جاء بطلب من مخابرات 
اجليش اللبناني. وكشف فضل اهللا انه قد راسل االحتاد اللبناني 
قبل أيام بضرورة نقل املباراة كونها تقام على أرض غير محايدة 
إال أن االحتاد لم يأخذ بهذا األمر. وستقام املباراة اليوم على ملعب 
بلدية برج حمود. وضرب العهد بقوة بعدما اكتسح االخاء االهلي 
عاليه ٥-١ على ملعب بلدية برج حمود ليلحق بالصفاء الى الدور 
نصف النهائي. وتأهل أيضا شـــباب الساحل بفوزه على السالم 

زغرتا (درجة ثانية) ٢-٠ على ملعب جونية البلدي.  


