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درع تذكارية للشيخ أحمد الفهد من حمود ماجد

غالف الرزنامة

)هاني الشمري(البحريني أحمد املطوع يسجل نقطتني في سلة العربي مبراقبة البوسني الدن كادك وعبداهلل إبراهيم

بعد تغلبهما على النصر والعربي في الجولة الثامنة

القادسية والكويت في صدارة دوري »السلة«
يحيى حميدان

تصدر القادس���ية والكوي���ت ترتيب دوري كرة 
الس���لة برصيد 14 نقطة لكل منهما، بعد فوز االول 
على النصر 98-89، والثاني على العربي بس���هولة 
80-55 ضمن اجلول���ة الثامنة التي اقيمت اول من 
امس، وكانت مؤجلة من 13 اجلاري بسبب استضافة 
الكويت القمة اخلليجي���ة. واصبح للنصر 9 نقاط 
وللعرب���ي 11 نقطة. وقدم النص���ر واحدة من اجمل 
مبارياته، وكان قريبا جدا من حتقيق مفاجأة كبيرة 
بإسقاطه القادسية، لوال عامل اخلبرة الذي يفتقده 
العبو النصر في كيفية التعامل مع الثواني االخيرة 
من املباريات احلساس���ة، اضافة الى نوع من الظلم 
التحكيمي الذي تعرضوا له من طاقم حكام املباراة 
املؤلف من سالم الهزاع وعبدالرزاق سليمان واسامة 
شوقي، وعدم احتسابه لبعض االخطاء املتعمدة على 

العبي القادسية، وتضارب القرارات بني احلكام.
ومتكن النصر من التقدم في الربع األول 21-24، 
وحافظ عليه في الربع الثاني الذي شهد تبادل االدوار 
في التقدم بالنتيجة لينتهي 46-44 ملصلحة العنابي، 
بفضل املجهود الكبير الذي بذله بدر العتيبي واالميركي 
تشالز ريتشارد ويوسف عقاب ويوسف النوت. وفي 
الربع الثالث كان لالعبي القادسية عبداهلل الصراف 
واحمد س���عود وعبدالعزيز احلميدي كلمة اخرى، 
بعد ان س���اهموا بتألقهم في قلب الكفة ملصلحتهم 
في الربع الثالث 68-66، على الرغم من االستبسال 
الكبير لالعبي النصر، وفي الربع االخير ساهم الشد 
العصبي الذي كان واضحا على العنابي في خروجه 
خاسرا على الرغم من تقدمي الفريق مستوى كبيرا. 
وكان الصراف صاحب اعلى تس���جيل للنقاط ب� 26 
نقطة، واضاف احمد س���عود 19 نقطة واالميركيان 

جويل بوكس ونيكوالس زاكري 12 نقطة لكل منهما 
وعبدالعزيز احلميدي 9 نقاط.

وسجل للخاسر العتيبي 26 نقطة، ويوسف عقاب 
واالميركي براندون ميلسون 13 نقطة لكليهما ويوسف 
النوت 10 نقاط. وفي مب���اراة اخرى، حقق الكويت 
نقطتي مباراته امام العربي بسهولة كبيرة بعدما تقدم 
في االشواط االربعة )19-22(، )30-50(. )44-68(، 
واخيرا )50-55(. وسجل لالبيض حسني عبدالرحمن 
15 نقطة واالميركي اندريه بيتس 14 نقطة ومواطنه 
ايرا كالرك والبحريني احمد املطوع 11 نقطة. ولالخضر 
االميركي مايكل مارشال 15 نقطة ومحمد صالح 13 
نقطة وفهد الرباح 12 نقطة. قاد اللقاء احلكام سعود 
اليوسف وعبداهلل الس���بتي وحافظ احللبي. وفي 
لقاء قمة القاع، فاز الش���باب على الساملية 60-94، 
ليحقق اول فوز له في الدوري، ويرفع رصيده الى 
9 نقاط وهو نفس رصيد الساملية الذي لعب مباراة 

اكثر وخسر في جميع مبارياته.

  تأجيل جولة الغد 

قررت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في احتاد 
كرة السلة برئاس���ة عواد الشمري، تأجيل اجلولة 
ال� 12 للدوري املقررة غدا حتى اش���عار آخر، وذلك 

مبناسبة يوم عاشوراء.
وكان من املقرر ان يلعب في هذه اجلولة، كاظمة 
مع القادسية والساحل مع الكويت والنصر مع اجلهراء 

والشباب مع اليرموك.
الى ذلك، قررت جلنة املسابقات اقامة لقاء كاظمة 
واليرم���وك املقرر في اجلول���ة الثامنة في 13 يناير 
املقب���ل، وكان اللقاء قد مت تأجيل���ه بناء على طلب 

ادارة البرتقالي. 

الفهد أثنى على مشوار ماجد 
اثنى رئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ أحمد الفهد على 
مش���وار العب العربي حمود ماجد ملا قدم���ه لناديه طوال الفترة 
السابقة، وخص الفهد جتربة الالعب الناجحة مع النادي العربي في 
البطولة اآلسيوية، جاء ذلك خالل مقابلة الفهد ملاجد مبجلس االمة، 
حيث قام ماجد بدعوته حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام على 
هامش لقاء العربي امام الكويت في اطار منافسات بطولة الدوري 
املمتاز والتي ستقام بس���تاد صباح السالم في التاسع من يناير 

املقبل، حيث قدم الالعب للفهد درعا تذكارية بهذه املناسبة.

»راعي الحرشة« رزنامة الشهيد 
لعام 2010

انهى الزميل فيصل القناعي طباعة رزنامة الشهيد لعام 2010 
واختار لها اس���م »راعي احلرش���ة« وهي التس���مية التي اطلقها 
رفاق الش���هيد الشيخ فهد االحمد عليه عندما كان ضابطا في قوة 

املغاوير.
ويحرص الزميل فيصل القناعي على اصدار هذه الرزنامة سنويا 

تخليدا لذكرى الشهيد الشيخ فهد االحمد رحمه اهلل.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
قال رئيس مجلس إدارة نادي 
الزمالك ممدوح عب����اس إن إدارة 
النادي ستتمسك بحقها »الضائع« 
في قضية الالعب أحمد عيد عبد 
امللك، وسيتقدم مبذكرة إلى جلنة 
التظلمات بإحتاد الكرة إلعادة احلق 

ألصحابه.
وأض����اف عباس ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده ام����س مبقر نادي 
الزمالك مبيت عقبه أن مجلس إدارة 
النادي سيصعد املشكلة إلى أعلى 
املستويات حتى يأخذ نادي الزمالك 
حق����ه في مباراة ح����رس احلدود 
بس����بب إش����راكه لالعب موقوف 

حسب الالئحة.
وكان احتاد كرة القدم قد اعتمد 
نتيجة املباراة بني الزمالك وحرس 
احلدود لصالح االخير مما تسبب 
في أزم����ة بني الزمال����ك واالحتاد 
حيث يرى نادي الزمالك أن الالعب 
احمد عي����د عبدامللك كان ال يجب 
ان يلعب املباراة نظرا لطرده في 
مباراة سابقة بعد أن حصل على 
انذار مباشر من حكم املباراة مما 
يستوجب ايقافه مباراتني وليس 

مباراة واحدة.
من ناحية اخرى أعلن عباس 
انس����حاب الزمالك من جلنة البث 
الفضائي ملباريات الدوري املمتاز 

ملي����ون جنيه عل����ى األندية في 
موضوع البث الفضائي.

وتساءل عباس عن عدم تفعيل 
جلنة االنضباط الحتاد الكرة على 
الرغم من أن هذه هي اللجنة املنوطة 
بها إصدار العقوبات وتفعيلها، كما 
تساءل عن السبب وراء إعادة نظام 
االس����تبدال مرة أخرى في قوائم 
الالعبني وه����ل إعادته في صالح 

أندية معينة؟
وأوض����ح أن احتاد الكرة أجل 
العمومية غير  انعقاد اجلمعي����ة 
العادية خوفا من الزمالك لقدرته 
على حش����د عدد كبير من األندية 

لسحب الثقة من احتاد الكرة.

األهلي يبحث عن معسكر

 من جه����ة اخرى، أك����د مدير 
الكرة بالفري����ق األول لكرة القدم 
بالنادي األهلي هادى خش����بة أن 
جلنة الكرة بالنادي ستعقد اجتماعا 
في 30 اجلاري إلعالن قائمة الفريق 
االفريقي����ة ومناقش����ة كل األمور 

اخلاصة بالفريق األول. 
وأشار خش����بة إلى أن اللجنة 
عقدت اجتماعا برئاس����ة رئيس 
النادي حسن حمدي وقررت تأجيل 
إعالن قائمة الفريق االفريقية إلى 30 
اجلاري لبحث بعض األمور اخلاصة 

مبا يخدم مصلحة الفريق.

التابعة الحتاد الكرة بسبب عدم 
جدوى وج����ود اللجنة واالنحياز 

التام الحتاد الكرة ضد الزمالك.
وأشار عباس إلى وجود بعض 
املخالفات املالية داخل احتاد الكرة 
أنه سيتقدم  حسب قوله، وأعلن 
ببالغ إلى النائب العام حيال هذه 
املخالف����ات عندم����ا يحصل على 
امللفات الكاملة إلدانة مس����ؤولي 

احتاد الكرة.

ورفض رئيس الزمالك االهانات 
املوجه����ة للن����ادي ف����ي القنوات 
الفضائية، وقال ان الزمالك سيظل 
كبيرا، وأعلن مقاطعة النادي لكل 
التي تهاجم  الفضائي����ة  القنوات 

النادي. 
وقال عباس إن املشكلة املثارة 
حاليا ليست بني الزمالك وحرس 
احلدود، ولكن بني الزمالك واحتاد 
الكرة ال����ذي قال انه يدار بطريقة 

فردي����ة منحازة ولي����س بطريقة 
مؤسسية.

وأشار عباس الى أن موضوع 
الثقة من االحتاد املصري  سحب 
لكرة القدم مس����ألة ستناقش في 
مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلى 
املستوى الشخصي يرى أن احتاد 
الكرة ال يس����تحق هذه الثقة ألنه 
يتعامل مع مصالح األندية بتحيز، 
وقال ان احتاد الك����رة أضاع 180 

الزمالك يعلن الحرب على اتحاد الكرة.. وعباس يهدد بالتصعيد

ممدوح عباس يهدد بتصعيد املشكلة الى اعلى املستويات خالل املؤمتر الصحافي

حتت رعاية وزير الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد وفي نهائي مثير وقوي لزعامة 
محافظة الفروانية لكرة القدم للكبار تغلب فريق ديوانية الهزاع على األهلي بالضربات الترجيحية 
1 ـ 0 بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة دون أهداف، حيث جاءت املباراة من كال الفريقني باحلذر 
الشديد منذ بداية الشوط األول حتى نهاية املباراة. وحسم مهاجم الهزاع املباراة بإحرازه الضربة 

الترجيحية الوحيدة واستحق لقب زعامة محافظة الفروانية لكرة القدم.
وبعد ختام املباراة قام رئيس اللجنة املنظمة العليا جاسم يعقوب بتسليم الكأس للفريق الفائز 

باملركز األول وامليداليات للفريق الثاني.
ــلوب نفسه بالفوز بالضربات الترجيحية على الوطنية  ــم فريق الديوانية باألس من جهته، حس
ــوبر للكبار فريق موناكو  ــه بطل محافظة اجلهراء وبذلك صعد لنهائي الس 3 ـ 2 ليعلن عن نفس
ــفريات بطل العاصمة وجريدة السياسة بطل حولي وديوانية الهزاع بطل الفروانية والشهيد  للس
جرمان املطيري بطل األحمدي وفريق بكر بطل مبارك الكبير وفريق الديوانية بطل اجلهراء. وصعد 
للبراعم فريق مركز شباب العارضية بطل الفروانية، وفريق مركز شباب القادسية بطل العاصمة 
وفريق الصباحية بطل األحمدي، وفريق مركز شباب القصور 3 بطل مبارك الكبير وفريق ميدان 

ب بطل حولي، وفريق امللكي بطل اجلهراء.
ــب الهيئة العامة  ــوبر للكبار والبراعم على مالع ــوم الثالثاء املقبل تصفيات الس ــتنطلق ي وس

للشباب والرياضة.

الهزاع والديوانية بطال الفروانية والجهراء لـ »المحافظات«
الهذال يشيد بطراد

أش���اد د.عويد الهذال بالعب النص���ر واملنتخب الوطني 
س���ابقا حكيم طراد ملا قدمه س���واء لناديه أو لألزرق طوال 
مش���واره الرياضي وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة، 
ووجه طراد الدعوة لله���ذال حلضور مهرجان تكرميه الذي 
س���يقام في ال� 29 من يناير املقب���ل، على هامش اللقاء الذي 
يجمع النصر مع القادسية في إطار منافسات الدوري املمتاز 
على ملعب األول حتت رعاية الشيخ مبارك احلمود محافظ 
اجلهراء، وفي نهاية اللقاء أهدى طراد الهذال درعا تذك��ارية 

به���ذه املناسب���ة.

الخبيزي والخضرا يفوزان ببطولة النادي 
للقفز وإصابة سامانثا والجواد ناستازي

توج الفارس خالد اخلبيزي باجلواد كوروالنو والفارس 
اسامة اخلضرا باجلواد فيندكس من نادي الصيد والفروسية 
أبطاال لبطولة النادي الرابعة للقفز على احلواجز للفئة املتقدمة 
على ارتفاع 130/125سم التي شارك فيها 9 فرسان وفارسات، 
بعد تخطيهما احلواجز دون أخطاء، وشهدت هذه الفئة سقوط 
الفارسة سامانثا واجلواد ناستازي وتعرضهما لإلصابة ومت 
نقلها الى املستشفى وقد قام خليل أسد بتكرمي األبطال بعد 
التتويج. وفي الفئة املتوسطة على ارتفاع 115/110سم احتل 
الفارس عدي النصف املركز األول بفارق الزمن عن الفارسة 
يارا الهنيدي وجميلة املطوع وجنالء اجلريوي، وقام خليل 

أسد وخليفة اخلرافي بتكرمي الفائزين. 
وعلى ارتفاع 105/90سم التي شارك فيها 35 فارسا وفارسة 
جنح كل من س���لوى القاضي وصبا عوض ومحمد معرفي 
ومحمد الشباك وعبدالرحمن الفزيع واميل بكير ومنذر النعمة 

وراشد العجمي في تخطي احلواجز دون أخطاء.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى عضو مجلس إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة طليان علي طليان لوفاة )زوجته(، 
تغمد اهلل الفقيدة بواس���ع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وألهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

حارس النصر يهدي الشباب فوزًا غاليًا
الهالل  الشباب مالحقة  تابع 
املتصدر بعد تغلبه على النصر 
3 - 2 على ستاد األمير فيصل بن 
فهد بالرياض في ختام املرحلة 

الرابعة عشرة لكرة القدم.
الش���مراني  وس���جل ناصر 
)45( وعب���داهلل ش���هيل )52( 
وعبداهلل االسطى )68( اهداف 
الشباب، واألرجنتيني ڤيكتور 
البرتو فيغيروا )47 و66( هدفي 

النصر.
ورفع الشباب رصيده الى 33 
نقطة، اما النصر فتجمد رصيده 
عند 15 نقطة في املركز السابع.

وتلقى النصر ضربة موجعة 
في الدقيقة الرابعة بطرد حارس 
مرماه خالد راضي لعرقلته ناجي 
مجرشي خارج املنطقة اجلزاء، 

وهو ما استغله الشباب الفتتاح 
التس���جيل عب���ر البديل ناصر 
الشمراني بعد 10 دقائق من نزوله 
ارضية امللعب اثر كرة عرضية من 
اجلهة اليسرى لعبداهلل الشهيل 
فتابعها برأسه على ميني احلارس 

عبداهلل العنزي )45(.
ونش���ط النصر في الشوط 
الثاني عل���ى الرغم من النقص 
الع���ددي في صفوف���ه، وجنح 
فيغيروا في تعديل النتيجة بعد 
ان تالعب بثالثة مدافعني وسدد 
كرة زاحف���ة على ميني احلارس 

وليد عبداهلل )47(.
وقدم حارس النصر العنزي 
هدية ثمينة للشباب على أثر كرة 
عرضية سهلة لعبداهلل شهيل، 
حي���ث فاجأ احل���ارس اجلميع 

بإدخالها مرماه بدل إبعادها )52(، 
بيد ان فيغي���روا ادرك التعادل 
مبجهود فردي رائع جتاوز من 
خالله اكثر م���ن ثالثة مدافعني 
الكرة على يسار وليد  وس���دد 

عبداهلل )66(.
لك���ن فرحة النص���ر لم تدم 
طويال حيث كان حارس مرماه 
العنزي كرميا جدا مع الش���باب 
اثر خروج خاطئ لكرة عرضية 
غير خطرة على مشارف املنطقة 
اقتنصها عبداهلل االسطى برأسه 

ووضعها داخل املرمى )68(.
وف���ي مباراة ثاني���ة، تعادل 
االتفاق م���ع االهلي 0 - 0 على 
س���تاد األمير محمد بن فهد في 
الدمام. وطرد العب األهلي منصور 

احلربي )69(.

يقيم نادي الشباب مهرجان احياء لذكرى الفقيد 
عبدالكرمي اخلباز رئيس النادي الس���ابق وذلك في 
السابعة من مساء االربعاء املقبل على الصالة املتعددة 
االغراض. ووجه النادي العديد من الدعوات ألعضاء 
مجلس االمة وادارات النادي السابقني والالعبني القدامى 
الذين عاصروا الفقيد، وكذلك وجهت الدعوى الشقائه 

وابنائ���ه للحضور وكذلك وجه���ت الدعوة لعدد من 
الش���خصيات الرياضية. وسيحمل املهرجان عنوان 
»حلظ���ة وفاء« للفقي���د اخلباز الذي ب���دأ العبا في 
الستينيات واستمر حتى وصل مديرا للكرة وتدرج 
حتى وصوله لعضوية االدارة وترؤسه مجلس االدارة 

لعدة سنوات.

الشباب ولحظة وفاء للفقيد عبدالكريم الخباز

عربيةمتفرقات

بات الوحدة واإلمارات أول املتأهلني الى 
نصف نهائي كأس اإلمارات لكرة القدم بعد 
فوزهما على النصر 5-3 بعد التمديد وعجمان 

1-0 على التوالي في الدور ربع النهائي.
ويلتقي الوحدة واإلمارات في نصف النهائي 

في 21 يناير املقبل.
تلتقي كوريا الشمالية مالي اليوم في افتتاح 
ــي ينظمها االحتاد  ــة الصداقة الدولية الت بطول

القطري لكرة القدم.
وهي املرة االولى التي تخصص فيها البطولة 
للمنتخبات االولى بعدما كانت تقتصر منذ موسم 
2001 على املنتخبات االوملبية ومنتخبات الشباب 
وذلك تلبية لرغبة مدرب قطر الفرنسي برونو 
ــتفادة من اللعب فيها في اعداد  ــو لالس ميتس
ــرين في  املنتخب القطري لكأس اخلليج العش
ــة عشرة في  ــيا اخلامس اليمن 2010 وكاس آس

الدوحة 2011.
انفرد العهد مؤقتا بصدارة بطولة لبنان 
لكرة القدم بفوزه على التضامن صور 0-2 

في افتتاح املرحلة العاشرة.
ورفع العهد حامل لقب 2008 رصيده الى 24 

نقطة بفارق 3 نقاط عن األنصار الثاني.
ــى الصدارة  ــة حامل اللقب ال صعد الكرام
مستفيدا من فوزه على مضيفه جبلة 3-0 ومن 
ــارة اجليش املتصدر السابق امام مضيفه  خس
ــة في حماة 0-2 في ختام املرحلة الـ 13  الطليع
ــورية لكرة  ــن دور ذهاب بطولة س االخيرة م

القدم.
ورفع الكرامة رصيده في الصدارة الى 26 

نقطة وله 3 مباريات مؤجلة مع اجليش والشرطة 
ــد رصيد جبلة عند 9  والطليعة، في حني جتم

نقاط في املركز الثاني عشر.
ــد 25 نقطة في  ــد رصيد اجليش عن وجتم
املركز الثاني مقابل 14 نقطة للطليعة في املركز 

العاشر.
حس���م الوحدات حامل اللقب قمته أمام 
الفيصل���ي املتصدر في  التقلي���دي  غرميه 
صاحله بالفوز عليه 2-1 على ستاد مدينة 
امللك عبداهلل الثاني في عمان أمام أكثر من 
15 ألف متفرج في املرحلة ال� 10 من الدوري 

األردني لكرة القدم.
وفي مباراة ثانية على ستاد احلسن في 
مدينة اربد، فاز كفرسوم على العربي بهدف 

وحيد سجله ليث جمال )30(.
وارتقى كفرسوم الى املركز السابع برصيد 
11 نقط���ة، بينما جتمد رصيد العربي عند 4 

نقاط في املركز األخير.
ــري لكرة القدم انه لن  اعلن االحتاد اجلزائ
يسمح ملدافعه في فريق رينجرز االسكوتلندي 
مجيد بوقرة بخوض مباراة الدربي امام سلتيك 
ــل. واوضح االحتاد  ــي الثالث من يناير املقب ف
ــمح حملترفيه في اجنلترا  اجلزائري انه لن يس
واسكوتلندا بالبقاء مع انديتهم بعد التاريخ الذي 
حدده االحتاد الدولي لاللتحاق مبنتخب بالدهم 
ــكر  وهو 30 اجلاري. وتدخل اجلزائر في معس
ــا. واوقعت  ــدادي للعرس القاري في فرنس إع
القرعة اجلزائر في املجموعة االولى الى جانب 

أنغوال املضيفة ومالي وماالوي.

 الفودري: الدعم مطلوب 
للرياضات البحرية

طالب أمني السر العام بالنادي 
الشراع  البحري ورئيس جلنة 
الفودري،  والتجدي����ف خال����د 
الش����ركات  بضرورة أن تلعب 
واملؤسسات األهلية والتجارية 
والبنوك دورا أكبر في دعم أنشطة 
النادي خاصة في مجال األنشطة 
الرياضات البحرية وعلى وجه 
الش����راع  اخلصوص رياضات 
والتجديف والكايات والدراجات 
الفورم����وال،  املائي����ة وزوارق 
مشيرا الى أن النادي والالعبني 
بأمس احلاجة إلى وجود الدعم 
واالهتمام الكافيني لالرتقاء في 
مستوى هذه الرياضات وتعزيز 
مجاالت املش����اركات اخلارجية 
البطوالت  على مستوى جميع 
اخلليجية والعربية واآلسيوية 
والدولية وعلى مستوى األلعاب 

األوملبية.
وأشار الفودري إلى أنه على 
الرغ����م من ضع����ف االمكانيات 
املتوافرة لدعم الالعبني افتقارهم 
لوجود جهات ومؤسسات جتارية 
وبنوك ترعاهم إال أنهم استطاعوا 
أن يحققوا إجن����ازات رياضية 
واسعة في بطوالت عديدة ولعل 
التي  العاملية  أبرزها اإلجنازات 
حققها أبط����ال الدراجات املائية 
وبطل الفورموال يوسف الربيعان 
ومنتخب الشراع وآخرها بطولة 

البحرين الدولية للشراع.


