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األنصار ينسحب
من كأس االتحاد اآلسيوي

41 نقطة لجيمس في سلة إنديانا

بيروت ـ ناجي شربل
أزم���ة جديدة يواجهها نادي االنصار بيروت حامل كأس لبنان 
ملوسم 2010، باجتاه رئيسه كرمي دياب الى اعالن االسباب الكامنة 
وراء انسحاب النادي من مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
»ألس���باب مادية خانقة مير بها النادي«، وس���يعقد دياب مؤمترا 
صحافي���ا قبل ظهر اليوم، ويتوقع ان يتوس���ع فيه في عرض ما 
يعانيه النادي، ووصول ادارته الى حائط مسدود جلذب مزيد من 
االموال، وانفاقها على مشاركات خارجية ال تتعدى مجرد املشاركة، 

بعيدا من اي هدف فني.
وبذلك ينتهي عهد س���عت فيه ادارة الن���ادي، وخصوصا ايام 
رئاس���ة س���ليم دياب والد الرئيس احلالي، للفوز بلقب عربي او 
آس���يوي، وكانت افضل نتائجه في هذا الس���ياق بلوغ الدور ربع 
النهائي »دوري املجموعات وقتذاك« ملس���ابقة دوري ابطال آسيا 

منتصف تسعينيات القرن املاضي.
وقد اكتفت اللجنة العليا لالحت���اد اللبناني لكرة القدم بإبداء 
األسف النسحاب االنصار من املسابقة اآلسيوية، من دون ان تتناول 
ما ميكن ان يلحق بالنادي من عقوبات من االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم، تتضمن تعليق مشاركات النادي اخلارجية. 

تعمل����ق لوبرون جيمس وقاد فريق����ه ميامي هيت الى الفوز على 
انديانا بيسرز 117 � 112 بتسجيله 41 نقطة وجناحه في 13 متابعة و8 
متريرات حاسمة ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. وكان 
ميام����ي متخلفا بفارق 14 نقطة قبل ان يخ����رج فائزا بفارق 5 نقاط. 
واضاف كريس بوش ودواين وايد وماريو تشاملرز 19 و17 و16 نقطة 
على التوالي للفائز الذي سجل انتصاره السابع على التوالي، وتقدم 
بف����ارق 5 انتصارات على صاحب املركز الثان����ي اتاالنتا هوكس في 
مجموعة اجلنوب الشرقي. في املقابل، كان روي هيبرت افضل مسجل 
في صفوف اخلاسر برصيد 20 نقطة و10 متابعات. وثأر ميامي هيت 
ألقس����ى خسارة له هذا املوسم أمام انديانا بيسرز عندما سقط أمامه 
77 � 93 في 22 نوفمبر املاضي. وتابع سان انطونيو سبيرز عروضه 
الرائعة في اآلونة االخيرة وتغلب على ديترويت بيستونز 100 � 89 
بفضل 19 نقطة لنجمه الفرنسي توني باركر. وأضاف دي جوان بلير 18 
نقطة و12 متابعة، واألرجنتيني مانو جينوبيلي 13 نقطة، واملخضرم 
تيم دنكان 10 نقاط و10 متاعبات، وقد جنح األساسيون ال� 5 بالتالي 
في صفوف سان انطونيو في تخطي حاجز ال� 10 نقاط. وفي املباريات 
األخ����رى، فاز اورالندو ماجيك على لوس اجنيليس كليبرز 101 � 85، 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على اتالنتا هوكس 117 � 83، وميلووكي 
باكس على تورونتو رابتورز 92 � 74، ومينيس����وتا متبروولفز على 
هيوسنت روكتس 112 � 108، وممفيس غريزليز على اوكالهوما سيتي 

ثاندر 105 � 101 بعد التمديد.

الزمالك يخصص نسبة من إيراد  مباراته
مع ستارز لصالح »شهداء الثورة«

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يعود الزمالك صباح اليوم الستئناف 
تدريباته، اس���تعدادا ملباراة العودة أمام 
ستارز الكيني 25 اجلاري ضمن منافسات 
دور ال���� 64 بدوري أبطال أفريقيا، حيث 
منح اجلهاز الفني بقيادة حس���ام حسن 
جميع الالعبني إجازة من التدريبات ملدة 48 
ساعة عقب مران االثنني املاضي، اللتقاط 
األنفاس والراحة السلبية قبل الدخول في 
املرحلة الثانية من برنامج اإلعداد الذي 
وضعه اجلهاز الفني للفريق خالل فترة 
توقف الدوري املصري، وهي املرحلة التي 
من املقرر ان تشهد العديد من املباريات 
الودية بهدف الوقوف على مستوى الالعبني 
بدنيا وفنيا ونفسيا قبل املواجهة املرتقبة 

بالبطولة القارية أمام ستارز الكيني.

فى شأن آخر أكد رئيس نادي الزمالك 
املستشار جالل ابراهيم أنه سيتم تخصيص 
دقيقة ح���دادا على أرواح الش���هداء من 
املتظاهرين ورجال الشرطة في األحداث 
األخي���رة، وذلك خالل مباراة الزمالك مع 
ستارز الكيني تكرميا لهم. كما أعلن عن 
نيته التبرع بنصف إيراد املباراة، مشددا 
على أن مجلس اإلدارة يبحث عن طريقة 
مناس���بة يتمكن من خاللها من الوقوف 
بجانب أهالي ضحايا ثورة الشباب الذين 
ضحوا بأرواحهم من أجل حتقيق هدفهم 
النبيل، مش���يرا إلى أنه ف���ي حالة إذا ما 
أقيم���ت املباراة في حض���ور جماهيري، 
فس���ندرس التبرع بنصف إيراد املباراة 
ألسر الضحايا كأقل دور يقدمه الزمالك 

لهؤالء األبطال.

من جانب آخر، قرر مدير الكرة باألهلي 
املصري سيد عبد احلفيظ عودة الفريق 
االول بالنادي للتدريبات صباح السبت 
املقبل بعد فترة من االنقطاع اإلجباري عن 
التدريب بسبب الظروف احلالية، حيث 
مت االتف���اق بني عبد احلفيظ والبرتغالي 
مانويل جوزيه املدير الفني للفريق على 
العودة للتدريب���ات في هذا املوعد حتى 
يتمك���ن جوزيه من العودة من البرتغال 

ومتابعة التدريبات بنفسه.
ومن املقرر ان يتدرب الفريق على فترة 
واحدة صباحا حلني استقرار األمور في 
مصر وإلغاء حظر التجوال، وسوف يعقد 
جوزيه جلسة مع اجلهاز املعاون بالكامل 
فور عودته لالستقرار على برنامج الفريق 

في الفترة املقبلة.

المحكمة تنظر في قضية تحرش كيمبتر
ميثل احلكم األملاني ماي����كل كيمبتر اليوم أمام 
القضاء في هيشينغن للدفاع عن نفسه في دعوى 
مدنية اقامها ضده عضو سابق بلجنة احلكام التابعة 
الحتاد الكرة األملان����ي. كان كيمبتر ادعى في وقت 
سابق أن احلكم مانفريد أميريل حترش به جنسيا، 
وهو االدعاء الذي نفاه أميريل. وبعدما ادعى ثالثة 
حكام آخرين أن أميريل حترش بهم أيضا، اقام هذا 
األخير دعوى تشهير وش����هادة الزور ضد كيمبتر 

مطالبا بتعويض مادي قيمته 150 ألف يورو )203600 
دوالر(.

وسيتخذ احتاد الكرة األملاني قراره بشأن مستقبل 
كيمبت����ر، كحكم معتمد، مبج����رد الفصل في جميع 
الدعاوى القضائية احلالية. ومنذ تفجير هذه القضية 
العام املاضي، لم يدر كيمبتر س����وى مباراتني فقط 
إحداهما في دوري الدرجة الثالثة األملاني واألخرى 

في دوري الدرجة اخلامسة.

الهالل نادي العقد 
اآلسيوي األول

عقوبة كبيرة
على اتحاد جدة

الشهاب: تطور مستوى 
»بولينغ عبداهلل عدس« 

أعلن االحتاد الدولي للتأريخ 
واإلحصاء )IFFHS( عبر موقعه 
الرسمي على شبكة اإلنترنت، 
فوز الهالل السعودي لكرة القدم 
بلقب نادي العقد اآلسيوي األول 
خالل الفترة 2001 � 2010. وجاء 
في اإلعالن حصول الهالل على 
لقب نادي العقد اآلسيوي األول 
برصيد 813.0 نقطة متفوقا على 
237 ناديا آسيويا، في حني حل 
باختاكور األوزبكي ثانيا برصيد 
795.5 واحتاد جدة الس����عودي 
ثالث����ا برصي����د 775.5. ه����ذا،، 
وس����ينظم حفل تكرميي خالل 
الفترة املقبلة من العام احلالي 

لتتويج الهالل.

العربية.ن����ت: أوقعت جلنة 
االنضباط في االحتاد السعودي 
لكرة الق����دم عقوبة بحق نادي 
احتاد جدة بلغت 150 ألف ريال 
س����عودي نتيج����ة التصرفات 
التي بدرت من جماهير النادي 
اثناء مباراة فريقها األخيرة امام 
الهالل على ستاد األمير عبداهلل 
الفيصل بجدة. واعتمدت اللجنة 
في اجتماعها تغرمي نادي االحتاد 
120 أل����ف ريال نتيج����ة تلفظ 
ب�  بألف����اظ وصفتها  جماهيره 
»النابية« وذلك حلدوثها للمرة 
الثالثة، كم����ا أوقعت غرامة 30 
ألف ريال وذلك لقيام اجلماهير 
ذاتها بقذف جماهير نادي الهالل 

أوضح العقيد وليد الشهاب 
عضو مجلس إدارة احتاد الشرطة 
ومدير لعبة البولينغ أن تطور 
مستوى بطولة املرحوم اللواء 
العجمي  متقاعد عبداهلل عدس 
املقامة حاليا على صالة كوزمو 
في س����وق الس����املية وينظمها 
احتاد الشرطة يأتي من اهتمام 
اجلهات املشاركة والالعبني ملا 
له����ذه البطولة من أهمية وقوة 
كونها بطولة مفتوحة للجميع 
ويشارك فيها العديد من الالعبني 
والالعبات من مختلف األعمار 

واجلنسيات.

الفهد يشيد بالتطور السريع للرياضة اآلسيوية

العربي يواجه الشباب البحريني
في »خليجية اليد«

أشاد رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد بالتطور السريع للرياضة اآلسيوية معتبرا 
ان البطوالت الثالث القارية التي اقيمت في االشهر 
االخيرة تثبت ذلك باألرقام، مش����يدا بنجاح دورة 
االلعاب اآلسيوية السادسة عشرة التي استضافتها 
مدينة غوانزو الصينية في نوفمبر املاضي، وببطولة 
اسيا للكرة الشاطئية في مسقط أواخر العام املاضي، 
ودورة االلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة في املآتا 

والتي اسدل الستار عليها االحد املاضي.
وقال الفهد »اثبتت هذه األلعاب التطور السريع 
للرياضة في القارة اآلسيوية، مبشاركة 45 احتادا 
وطنيا منضمة الى املجلس االوملبي اآلسيوي، و12300 
رياضي ورياضية في 67 لعبة«. وأوضح »لقد جرى 
خالل هذه االلعاب 2224 فحصا للكشف عن املنشطات 
ج����اءت نتيجة 12 منها ايجابية بينها س����ت حاالت 
تتعلق بلعبة كمال االجس����ام«.مضيفا »انا س����عيد 
لرؤي����ة معظم الدول اآلس����يوية، وقد حصلت على 
ميداليات في العاب مختلفة، وأريد في هذه املناسبة 

ان اوجه التهنئة الى اللج����ان االوملبية ال� 45 التي 
قدمت تضامنا كبيرا مع املجلس االوملبي اآلسيوي«. 
وكش����ف الفهد ان »هذه البطوالت ساهمت في بناء 
منشآت رياضية وتعزيز البنى التحتية في املدن التي 
استضافتها«. وختم »لقد شهدت الرياضة اآلسيوية 
بني عامي 2007 و2011 تطورا هائال، وقد اصبح لدينا 
اآلن 35 مشروعا ضمن خطة »اوملب آسيا«، وحققنا 
جناحات كبيرة في احتضان دورة االلعاب اآلسيوية 
داخ����ل قاعة في ماكاو عام 2007، واول دورة العاب 
آسيوية للشباب في سنغافورة عام 2009 وغيرها من 
البطوالت الهامة«. وتتضمن اجندة املجلس االوملبي 
اآلسيوي نشاطات عدة خالل السنوات املقبلة ابرزها 
اجلمعية العمومية املقررة في طوكيو في 14 يوليو 
املقبل، والبطولة اآلسيوية للكرة الشاطئية الثالثة 
ف����ي هاينغ الصينية في يوني����و عام 2012، ودورة 
االلعاب اآلسيوية للش����باب في ناجنينغ الصينية 
عام 2013، ودورة االلعاب اآلسيوية السابعة عشرة 

في اينشيون الكورية اجلنوبية عام 2014.

يس����تهل العربي في الرابعة مساء مشواره في 
بطولة األندية اخلليجية أبطال الكأس لكرة اليد املقامة 
حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 
19 فبراير اجلاري، حيث يلتقي الشباب البحريني 
ضمن منافس����ات املجموعة األول����ى، كما يلتقي في 
السادس����ة والنص����ف الريان القطري مس����تضيف 
البطولة مع مسقط العماني ضمن منافسات نفس 
املجموع����ة. يذكر ان املجموعة الثانية تضم كال من 
النور السعودي واألهلي البحريني واجليش القطري 

والشباب اإلماراتي.
ويسعى العربي لتجاوز الشباب اإلماراتي في أولى 
مبارياته والذهاب بعيدا في البطولة ولديه القدرة على 
ذلك لوجود مجموعة من الالعبني املميزين يقودهم 

املخضرم علي مراد.وقد اس����تعان األخضر بصانع 
العاب القادس����ية مهدي القالف الذي يعد من أفضل 

جنوم اللعبة مع العب الكويت محمد الغربللي.
وبهذا يكون العربي لديه أكثر من العب مميز في 
جميع املراكز دون استثناء ابتداء من اخلط اخللفي 
الذي سيشغله الثالثي القالف ومراد والغربللي واخلط 
االمامي بوجود حسن الشطي ومصطفى حبيب على 

األجنحة وحسني الشطي على الدائرة.
ويستمد العربي قوته من حراس املرمى املتألقني 
مهدي خان وعب����داهلل الصفار وعبداهلل احللواجي 
الذين دائما ما يشكلون صمام أمان الفريق، ويحتاج 
األخضر إلى تفعيل دور خط الدفاع الذي يحتاج الى 

الظهور مبستوى أفضل في البطولة.

الشيخ أحمد الفهد خالل مشاركته في افتتاح »آسياد غوانزو«

الشيخ جابر املبارك مع العقيد الركن حميد دحل العنزي في بطولة عسكرية سابقة

تسليم الكأس الى كابنت املنامة

حسن الشطي إحدى األوراق الرابحة في العربي

الحرس األميري في مواجهة قوية مع الشرطة العسكرية
تختتم بطولة دوري اجليش 
لكرة السلة في التاسعة والنصف 
من صباح اليوم في صالة نادي 
الكوي���ت والتي ينظمها مديرية 
االحتاد الرياضي العسكري في 
لقاء مثير وقوي بني فريقي احلرس 
األميري والشرطة العسكرية بعد 
فوزهما في الدور قبل النهائي على 
هيئة التعليم العسكري والقوة 
البرية اللذان يلعبان على حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
ويق���ام النهائي بالتزامن مع 
الكوي���ت بأعيادها  احتف���االت 
ال���� 50  الوطني���ة والذك���رى 
لالستقالل وال� 20 للتحرير وال� 
5 لتولي صاحب الس���مو األمير 

مقاليد احلكم.
من جانبه، تقدم مدير االحتاد 
الرياضي العسكري العقيد الركن 
حمي���د دحل العن���زي بخالص 
التهاني والتبريكات ملعالي نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
املبارك  الش���يخ جاب���ر  الدفاع 
مبناسبة عودته ساملا معافى إلى 
ارض الكويت بعد رحلة العالج 

العسكرية ومنتسبيها دائما.

مستوى متطور

وأشار العنزي إلى املستوى 
املتطور للبطوالت الرياضية التي 
تنظمها مديرية االحتاد الرياضي 
العسكري وتطور الالعبني الذي 
يقدمون مس���تويات كبيرة مما 
يجعل البطوالت مثيرة وال تعرف 
نتيجته���ا إال مع صافرة احلكم، 
وتابع لقد تابعنا بطولة دوري 
اجليش لكرة السلة وما تخللها 

من مباريات قوية.
وأض���اف هذه املس���تويات 
املتطورة دلي���ل اهتمام اجلهات 
املش���اركة في البطولة وسعيها 
للفوز باللقب مما يجعلنا نهتم 
أكثر وأكث���ر بالبطوالت القادمة 
وحتسني مستواها لألفضل مما 

يخدم الرياضة العسكرية.
وأوض���ح أن مديرية احتاد 
الشرطة العسكري تسعى دائما 
إلى تنظيم بطوالت يستفيد منها 
العسكريون رياضيا مما يطور 
أداء العمل في جميع القطاعات.

اجل تطوير املستوى العسكري 
الكويتي رياضيا، والشكر موصول 
إلى نائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الش���يخ 
خالد اجل���راح الصباح ورئيس 
هيئة التعليم اللواء الركن حامد 
مكي القالف على دعمهم للرياضة 

الناجحة.
وقال: باسمي وباسم جميع 
منتس���بي مديري���ة االحت���اد 
الرياضي العسكري أهنئ سيدي 
وزير الدفاع بالعودة إلى ارض 
الكويت احلبيبة من رحلة العالج 

الناجحة.

وتقدم العنزي بالشكر اجلزيل 
العامة للجيش  لرئيس األركان 
الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد 
الكبير  الصباح عل���ى اهتمامه 
العس���كرية  والدائم بالرياضة 
ودعمه الالمح���دود للرياضيني 
والبطوالت التي يشاركون بها من 

في نهائي دوري الجيش لكرة السلة

المنامة »زين« السلة البحرينية

المنامة ـ ناصر محمد
توج املنامة ببطولة كأس زين لكرة السلة أولى بطوالت املوسم 
السالوي واس���تعاد اللقب من جديد بعد تغلبه للمرة الثانية على 
األهلي منافسه التقليدي بنتيجة 105-81 في املباراة التي اقيمت بينهما 
امس األول لينجح املنامة في الفوز وتأكيد جدارته بخطف اللقب بعد 

ان عمل منذ بداية املوسم على تقدمي كل الدعم لفريقه.
اقيمت املباراة برعاية الرئيس التنفيذي باللجنة األوملبية الشيخ 
خال���د بن عبداهلل آل خليفة الذي ت���وج الفريق بالكأس بعد غياب 
موس���مني وكانت نتائج االش���واط االربعة 16-27، 17-32، 24-31، 

15-24، وقد شهدت املباراة حضورا جماهيريا غفيرا.
وأكد املنام���ة تفوقه من البداية وخاص���ة بالربع الثاني في ظل 
تألق االميركي داريوس الذي سجل 35 نقطة، وقد شاء سوء احلظ 
ان يالزم األهالوية في االصابات فبعد خس���ارة صانع العابه حسني 
ش���اكر وغيابه من املباراة األولى اصيب هاشم حبيب وفقد الفريق 
جهوده وعاد مرة اخرى ليصاب صانع األلعاب محمود اكبر، وافتقد 
الفريقه قوته الضاربة ولم يظهر االميركي ماركون، فيما كان ميثم 
جميل االبرز في فريقه وتأثر الفريق ومدربه فيصل بورسلي لعدم 

وجود البديل اجليد.
وقد حرص مدرب املنامة رايي���دو على اعطاء الفرصة لعدد من 
العبيه بعد ان اطمأن على النتيجة اال انه عاد ولعب باالساسيني من 
جديد واس���تطاع ان يحقق اول بطولة له مع املنامة وان يرد الدين 
لفريقه من األهلي الذي فاز عليهم في نهائي الدوري املوسم املاضي 
مبباراتني، وس���جل للمنامة احمد عبدالعزيز 20 نقطة محمد حسن 

واحمد املطوع ومحمود غلوم 9، فيما كان ابرز املسجلني لألهلي ميثم 
جميل 30، األميركي ماركون 23 وهشام سرحان 11.

أدار اللقاء طاقم حتكيم تركي تورتان تيس���يل وفيدات برالدس 
والدولي الكويتي عبداهلل الس���بتي وكان التحكيم جيدا ساعدتهم 

الروح الرياضية التي كانت عليها املباراة وسيطرة املنامة.

البحرين في الصدارة

م���ن جهة اخرى واصل نادي البحري���ن صدارته لدوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم محافظا على سجله نظيفا دون اي خسارة وذلك 
بعد تغلبه على التضامن 4-2 ليرفع البحرين رصيده الى 15 نقطة 
وال ي���زال التضامن من دون اي رصي���د من النقاط، احرز للبحرين 
مدافع التضامن حسني علي في مرماه باخلطأ بالدقيقة 45 واحملترف 
ماكس )52( من ركلة جزاء وعبداهلل جناحي )55( وش���اكر سلمان 
)89 من ركلة جزاء( وللتضامن حسن عطية )16( وابراهيم خليل في 
الوقت الضائع من الشوط االول، ومتكن االحتاد احد املنافسني بقوة 
على اللقب من خطف هدف التعادل للفريق عن طريق جونس���ون 
احملترف وذلك في مباراته امام س���تره وسجل العب االحتاد فبراي 
هدف س���ترة في مرماه بطريق اخلطأ في الدقيقة 17 ليرفع االحتاد 

رصيده الى 13 نقطة وسترة 12.
وجنح الرفاع الشرفي في تعويض خسارته السابقة والفوز على 
البديع بثالثة اهداف مقابل هدف احرزها احمد سعد )57(، اندرسون 
)79(، محمد النصف )89( وللبديع فؤاد احمد )90( ليرفع الشرقي 

رصيده الى 12 والبديع نقطة واحدة.

تّوج باللقب بعد فوزه على األهلي


