
رياضةالجمعة  ١٥  يناير  ٢٠١٠   36

مهزلة تحكيمية أهدت الكويت الفوز على القادسية في «السلة»
دعوة الفهد لتكريم طراد أخطاء الحكام مازالت تتوالى مع ختام مباريات القسم األول للدوري

القبندي يدعو حجي العتزاله

اليوسف ُيشيد بعطاء الدويسان

«الصيد» ينظم بطولة القفز

السويق يواجه النهضة

رياح شمالية تستهدف
اتحاد الكرة اللبناني

في الذكرى السابعة الستضافة الحلبة أول سباقاتهاحسام يرفض عودة زكي

البحرين تجمع أبطال العالم لفورموال واحد

هاما بتزامن جائزتها الكبرى مع 
الفورموال واحد  احتفال بطولة 
بيوبيلها املاسي مبرور ٦٠ عاما 
على نشأة البطولة في عام ١٩٥٠ 
مما يجعل من هذا احلدث احتفاال 
حقيقيا لبطولة الفورموال واحد 

وتاريخها العريق.
وتســـتغل حلبـــة البحرين 
الدولية ذكرى اليوبيل املاســـي 
إلقامة حدث فريد من نوعه وغير 
مســـبوق في العالم بأسره حني 
جتمع فـــي احتفال تاريخي بني 

ستستضيف اجلولة االفتتاحية 
األمر الذي سيكون مبثابة العالمة 
الفارقة حللبة البحرين الدولية، 
بعد النجاح املبهر الذي سجلته في 
غضون السنوات الست املاضية، 
والفريد في استضافة البحرين 
لسباقات الفورموال واحد للعام 
السابع على التوالي لن يقف عند 
اململكة في احلصول  حد جناح 
على حـــق اســـتضافة اجلولة 
االفتتاحية فقط، بل ستشـــهد 
حلبة البحريـــن حدثا تاريخيا 

جميع أبطال ســـباقات اجلائزة 
الكبرى للفورموال واحد منذ ١٩٥٠، 
ممن بقوا على قيد احلياة وبوجود 
السيارات نفسها التي حققوا من 
خاللها تلك االجنازات احملفورة 
في ذاكـــرة التاريخ وعلى رأس 
احلاضرين السير جاك برابهام، 
ميكا هايكنن، جودي سكيكتير، 
مايكل شوماخر، لويس هاميلتون، 
فرناندو الونسو، جنسون باتون، 
كيكي روزبيـــرغ، نيكي الودا، 
الســـير جاك ستيوارت وماريو 

اندريتي.
 وأعلن كال من مارتن ويتكر 
والشيخ سلمان بن عيسى عن 
التنازلي النطالق ســـباق  العد 
اجلائـــزة الكبـــرى، كمـــا أعلنا 
التدشني الرسمي للحملة اإلعالمية 
والترويجيـــة لســـباق جائزة 
البحريـــن الكبـــرى، وبينا آخر 
االستعدادات الستضافة احلدث 
الذي يعتبر  الكبيـــر  الرياضي 
ثالـــث أكبر حدث من نوعه بعد 
كأس العالم واأللعاب األوملبية، 
موضحـــني أن حلبـــة البحرين 
الدولية افتتحت رسميا من قبل 
ملك البحرين الشـــيخ حمد بن 
عيســـى آل خليفة في ١٧ مارس 
٢٠٠٤، وأنهـــا اآلن مقبلـــة على 
استضافة سابع سباق للجائزة 
الكبـــرى، ومتضي بقوة حلصد 
املزيد من اإلجنازات التي حولتها 
إلى «موطن لرياضة السيارات 

في الشرق األوسط».

أعلنت حلبة البحرين الدولية 
وشركة طيران اخلليج ـ الناقلة 
الوطنية ململكة البحرين عن آخر 
استعداداتهما الستضافة سباق 
جائزة البحرين الكبرى لطيران 
اخلليج ملوسم ٢٠١٠، محتفلتني 
الســـابعة الستضافة  بالذكرى 
سباق الفورموال واحد حيث مت 
إطالق العد التنازلي على انطالقة 
الســـباق العاملي خـــالل مؤمتر 
صحافي أقيم في حلبة البحرين 
الدولية، حتدث فيه كل من مارتن 
ويتكر الرئيس التنفيذي حللبة 
البحرين الدولية، والشيخ سلمان 
بن عيســـى آل خليفة الرئيس 
التنفيذي للعمليات في احللبة.

ومت الكشـــف عن االنشـــطة 
العديدة التي ستقام قبل وأثناء 
سباق اجلائزة الكبرى، مدشنة 
التسمية الرسمية للسباق وهي 
عبارة عن كلمة «السباق األول» 
التي مت تضمينها كل  االعالنات 
والبوسترات الدعائية في البحرين 

وخارجها.
 تســـتضيف حلبة البحرين 
الدولية «موطن رياضة السيارات 
في الشـــرق األوســـط» اجلولة 
األولـــى واالفتتاحيـــة لبطولة 
العالم للفورموال واحد ملوســـم 
٢٠١٠ املنظمة من االحتاد الدولي 
للســـيارات والتي ســـتقام في 
الفتـــرة مـــن ١٢ الـــى ١٤ مارس 
القادم، وسيمثل احلدث إجنازا 
فخورا جدا ململكة البحرين كونها 

يحيى حميدان
أســـدى احلكام خدمة كبيرة 
للكويت بعد أن ساهموا بصورة 
مباشرة في فوزه على القادسية 
٨٧ – ٨٠ بعد مباراة مليئة باألخطاء 
التحكيميـــة، أقيمت امس االول 
في صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادســـية ضمن اجلولة 
الـ ١٧ واالخيرة من القسم االول 

لدوري كرة السلة.
وفي مباراة مؤجلة من اجلولة 
الثامنة، فاز كاظمة على اليرموك 
٨٧ – ٧١ ليتصدر الكويت وكاظمة 
ترتيب فرق الدوري برصيد ١٩ 
نقطة لكل منهما من ١٠ مباريات، 
فيما أصبح القادسية ثالثا برصيد 
١٨ نقطة من ١٠ مباريات، واليرموك 
تاسعا برصيد ١٣ نقطة من ١٠، علما 
أنه مت تأجيل اجلولة الـ ١٢ الى ٢٩ 
اجلاري بسبب يوم عاشوراء. وفي 
مباراة القادسية والكويت، دخل 
طاقم احلكام املكون من عبداهللا 
السبتي ومحمد العميري ومحمد 
سبتي، وهم عاقدون العزم على 
تعويض الكويت عن اخلطأ الفادح 
الذي ارتكب من قبل حكام مباراة 
االبيض مع اجلهراء في اجلولة 
الـ ١٥، وحتاملوا بصورة كبيرة 
القادسية، حتى  وواضحة على 
ان قراراتهم كانت عكسية دائما، 
وتغاضوا كثيرا عن احتســـاب 
بعض االخطاء املتعمدة والفنية 
افقد العبي  الكويت، ممـــا  على 
القادســـية التركيـــز رغم انهم 
كانـــوا قريبني جدا مـــن انتزاع 
نقطتي املباراة خاصة في الدقائق 

االخيرة.
ورغم االخطاء التحكيمية التي 
بدأت من الربع الثاني بعد عرقلة 
االميركــــي اندريه بيتس محترف 
االبيض لعبــــداهللا الصراف ولم 
يحتسبها احلكام، االمر الذي جعل 
االخطاء تتوالى وبصورة غريبة، 
خاصة في الثوانــــي االخيرة من 
القادســــية  املباراة، عندما قلص 
الفارق الى ٦ نقــــاط بعد ان كان 
متأخرا في الربع الثالث بفارق ٢١ 
نقطة (٦٤ – ٤٣ ملصلحة الكويت) 

بفوز القادسية على النصر، رغم 
ان الثانـــي كان االحق واالجدر، 
ووقـــع الظلم في بقية اجلوالت 
على القادســـية أمـــام اجلهراء، 
الكويت  وأجحف احلكام حـــق 
بنقطتـــي مباراته امام اجلهراء، 
ثم عاد احلـــكام ليكفـــروا عن 
ذنوبهم بإهداء الساحل الفوز على 
اجلهراء في اجلولة التي تلتها، 
وما يحصل في مباريات الدوري 
يجعلنا نأسف كثيرا على مستوى 
احلكام، خاصة مع تطور عدة فرق 
في دوري هذا العام ودخولها على 
خط املنافسة بشراسة من خالل 
االستعداد االكثر من جيد جلميع 
الفرق للدوري، اضافة الى صرف 
اموال طائلة من قبل ادارات االندية 
للتعاقد مع محترفني أجانب على 
مســـتوى عال، واجلميع تطور 
في هذا املوسم، اال اللجنة الفنية 
املسؤولة عن احلكام في االحتاد 

التي تسبح عكس التيار.
وبالعودة الى املباريات، تغلب 
العربي على الصليبخات ٦٢ – ٥٤ 
ليصبح رصيد االخضر ١٧ نقطة 
من ١١ مباراة في املركز السادس 
وللصليبخـــات ١٤ نقطة من ١١ 
مباراة في املركز الثامن. وتغلب 
النصر علـــى التضامن ٨٣ – ٧٣ 
ليرفع رصيده الى ١٥ نقطة من 
١٠ مباريات في املركز الســـابع، 
وحل التضامن في املركز العاشر 

برصيد ١٣ نقطة من ١١ مباراة.

وكان قريبا من قلب النتيجة لوال 
تدخل احلكام الذي حال دون فوز 
القادســــية. وكان الربع االول قد 
انتهى ملصلحة القادسية ٢١ – ١٧، 
وقلــــب الكويت الكفــــة ملصلحته 

عند نهاية الربع الثانــي ٤٢ – ٣٩، 
وحافظ عليه في الثالث ٧١ – ٥٨، 
وأكمــل تقــدمـــه حتــى نهايـــة 

املبـــاراة ٨٧ – ٨٠.
وســـجل بيتـــس ٢١ نقطـــة 

للكويت، وأحرز حسني اخلباز 
١٨ نقطة، وعلى اجلانب األخر كان 
الصراف االكثر تسجيال للنقاط 
للقادســـية ٢٦ نقطة، تاله فهاد 

السبيعي ١٥ نقطة.

وال نعلم حقيقة الى متى يتم 
السكوت من قبل احتاد كرة السلة 
على اخطاء احلـــكام التي باتت 
السمة االبرز في مباريات الدوري، 
القريب ساهم احلكام  وباالمس 

 بلـــغ الرفاع الدور نصف النهائي بفوزه الكبير على 
الشباب ٥-١ على ستاد البحرين الوطني بالرفاع ضمن 
منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة والثالثني 
ملســـابقة كأس ملك البحرين لكرة القدم، وســـجل علي 
السيد عيسى (٢٢) واســـماعيل عبداللطيف (٣٨ و٤٠) 
وأحمد مطر (٤٤) وحســـني سلمان (٦٤) اهداف الرفاع، 
ومحمود منصور (١٧) هدف الشـــباب، وشهدت املباراة 
طرد العبي الرفاع نضال اسماعيل (١٥) وأحمد بوبشيت 
(٥٥)، والعب الشباب إلياس شاكر (٧٩)، وأهدر الرفاع 
ركلة جزاء عن طريق اسماعيل عبداللطيف تصدى لها 
احلارس محمود العجيمي (٢١)، وأهدر الشباب ركلة جزاء 
في الشوط الثاني عن طريق محمود منصور تصدى لها 
احلارس علي ســـعيد (٥٦). وسيلتقي الرفاع مع الفائز 

من لقاء اليوم اجلمعة بني املنامة واحلد.

 الرفاع لنصف نهائي كأس الملك 

قدم مســــؤولو الفريق االول لكرة السلة في نادي القادسية كتاب احتجاج 
رسميا الى احتاد اللعبة على خلفية قيام احلكام بإنهاء املباراة مع الكويت 
قبل ثانية و١٥ جزءا باملائة من الثانية من نهايتها رسميا، اضافة الى االحتجاج 
على طاقم حكام املباراة. وقام مراقب املباراة عبدالرحمن أمني بســــحب بطاقة 
العب القادسية عبدالعزيز احلميدي، وكتابة تقرير بزميله عبدالعزيز النقي 
الذي لم يكن مسجال في كشوفات الفريق خالل املباراة، بسبب تهجمهما على 

احلكام بعد نهاية املباراة.

تتجه النية لدى ادارة نادي القادســــية الى االستغناء عن محترف الفريق 
االول لكرة الســــلة االميركي جويل بوكس وتعويضه مبحترف اخر وذلك 
لتواضع مســــتوى الالعب في املوسم احلالي على الرغم من انه كان احد ابرز 
احملترفني مع االصفر في البطولة اخلليجية لالندية التي حصل عليها القادسية 
في ابريل املاضي. وبدأت ادارة القادســــية في دراسة العديد من السير الذاتية 
للمحترفني االجانب قبل التعاقد مع احدهم ليكون احملترف الثاني في الفريق 

الى جانب االميركي نيكوالس زاكري.

احتجاج من القادسية على التحكيم األصفر يتجه لالستغناء عن بوكس

برعاية رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد ينظم 
النادي في الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم البطولة الرابعة للقفز 
على احلواجز ضمن االستعدادات لبطولة الكويت الدولية املقبلة 
في نطاق املجموعة العربية السابعة لتصفيات العالم للقفز على 
احلواجز. وأكد عضو مجلس ادارة النادي ومدير رياضة القفز خليل 
اسد ان الفهد حريص على االرتقاء بهذه الرياضة وبالرغم من وجود 
العديد من فرسان وفارسات الكويت في بطولتي أبوظبي والشارقة 
ضمن التصفيات لكأس العالم اال ان نادي الصيد والفروسية يقيم 
بطولة اليوم العطاء املجال لبقية الفرسان والفارسات واكتساب 
اخلبرة واالحتكاك، كما اشاد مدير عام النادي عبداهللا فيروز ببادرة 
الفهد والهيئة العامة للشباب والرياضة بتكرمي فرسان وفارسات 

الكويت الذين حققوا اجنازات طيبة في موسم ٢٠٠٩.

ستكون مباراة السويق املتصدر والنهضة حامل اللقب وصاحب 
املركز الثاني اليوم في واجهة مباريات املرحلة العاشرة لكرة القدم، 
ويلعب مســـقط مع السيب وعمان مع العروبة.ويتصدر السويق 
الترتيب برصيـــد ٢٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن النهضة الوصيف، 

ويأتي اخلابورة ثالثا ومسقط رابعا ولكل منهما ١٣ نقطة.
ومن املتوقع ان تكون مباراة القمة مثيرة نظرا ملا ميلكه الفريقان 
من جنوم خاصة السويق الوحيد الذي لم يخسر هذا املوسم بعد 

تسع مباريات حيث حقق ٨ انتصارات مقابل تعادل واحد.

بيروت ـ ناجي شربل
شهدت كرة القدم اللبنانية تطورات دراماتيكية في الساعات القليلة 
املاضية، بدت كالنار واحلمم التي تتجمع في بركان متهيدا النفجاره. 
فبعد الغياب املستمر لرئيس االحتاد هاشم حيدر عن جلسات اللجنة 
االدارية، في موقف رافض لكل ما يجري، وحتديدا ألساليب االمني العام 
رهيف عالمة، حتركت اندية محافظة الشــــمال باجتاه وزير الشباب 
والرياضة د.علي عبداهللا، مستنكرة اصرار االمني العام لالحتاد على 
ما اعتبرته تنكيال بنادي املودة طرابلس، والعمل على حتطيم الفريق 
بايقاف اكبر عدد من العبيه، تصفية حلسابات انتخابية تعود النتخابات 
جلنة محافظة الشمال التي فشل فيها عالمة في ايصال مسحوبني عليه. 
والتقى وفد من نادي املودة ضم رئيسه خالد الكيالني ووفيق ابراهيم 
الوزير عبداهللا في مكتبه أمس، وعرض له ايقاف االحتاد بتحريض 
من عالمة ٥ من الالعبني االساسيني للفريق بتهمة االعتداء على حكم 
املباراة مع طرابلس الرياضي جهــــاد غريب واملراقب أمين معاليقي، 
واالخير أحد الراسبني من الئحة عالمة في انتخابات جلنة احملافظة. 
وشكا الوفد مما سماه امعانا في ضرب النادي واالصرار على اسقاطه 
الى الدرجة الثالثة بعد معاقبتــــه ماليا ونقل مبارياته من طرابلس، 
وأخيرا ايقاف حارس مرمى الفريق حسن ابو لقمة سنتني، بعد شهر 

ونصف الشهر على احلادثة.
ونقل الوفد عــــن عبداهللا رغبته فتح حتقيــــق جدي في احلادث 
وفــــي قرارات االحتاد. كما تقدم ١٦ ناديا شــــماليا بعريضة ضمنوها 
كتاب اســــترحام الى االحتاد، واملطالبة باالقالع عن اســــتهداف نادي 
املودة. وتطورت االمور اثر تقدمي رئيس جلنة محافظة الشمال النجم 
الكروي املعــــروف الياس جورج اســــتقالته، احتجاجا على محاولة 
حتطيم ناد طرابلسي، وما اعتبره «متاديا في العقوبات التي تخطت 

كل منطق».

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
منح اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة 
حسام حسن راحة ســــلبية لالعبني اليوم، عقب املباراة الودية التي 
خاضهــــا الفريق االبيض في الثانية من ظهــــر امس امام فريق مصر 
املقاصة متصدر مجموعة الصعيد في دوري املمتاز «ب» مبلعب الهدف، 
والتــــي تأتى كرابع جتربة ودية للزمالــــك خالل فترة توقف الدوري 
احلالية. ومن املقرر أن يعود الالعبون لالنتظام داخل املعسكر املغلق 
الذي سيقيمه الفريق ابتداء من غد في ٦ أكتوبر، ويستمر حتى يوم 
٢٢ يناير اجلاري الذي سيشــــهد مشــــاركة الزمالك في مباراة اعتزال 
عبداحلميد بسيوني العب الزمالك الســــابق واملدرب املساعد لفريق 
حــــرس احلدود حاليا. من ناحية اخرى رفض حســــام حســــن فكرة 
عــــودة مهاجم الفريق عمرو زكى للتدريبــــات دون معاقبته، وطالب 
املدير الفني مسؤولي القلعة البيضاء خالل حديثه معهم ملناقشة أمر 
الالعب املتمرد او املنقطع عن التدريبات منذ قرابة األســــبوعني دون 
سبب واضح أو مقنع، بضرورة إلزام عمرو زكي بالتدريب مع فريق 

الشباب بالنادي كنوع من العقاب له.

 وجـــه العـــب الفريق األول لكـــرة القدم في نـــادي التضامن 
ومنتخب الشـــرطة الســـابق احمد القبندي الدعـــوة الى محافظ 
الفراونيـــة الفريق املتقاعد عبداحلميد حجـــي حلضور مهرجان 
اعتزالـــه الذي ســـيقام فـــي ٤ فبراير املقبل علـــى هامش مباراة 
التضامن مع الكويت في الـــدوري املمتاز على ملعب األول حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية ووزير 
 االســـكان والتنمية ورئيس اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد. 
 من ناحيته، أشاد حجي بالقبندي وما قدمه لناديه طوال مشواره 
الرياضي، وطالبه بعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه إلى 
العمل اإلداري أو الفني.وفـــي نهاية اللقاء أهدى القبندي محافظ 

الفراونية درعا تذكارية.

أشاد الشيخ تركي اليوسف بنجم املنتخب الوطني ونادي كاظمة 
لكرة القدم السابق عبداهللا الدويســــان وباملستوى الذي قدمه طيلة 
مشواره الكروي وباألخالق العالية التي متيز بها داخل وخارج املالعب، 
مشيرا الى ان اإلصابات التي تعرض لها الدويسان عجلت بقرار اعتزاله 

وحرمتنا من بروز احد املهاجمني املتميزين في املنتخب والنادي.
جاء ذلك خالل اســــتقبال اليوسف للدويســــان مبناسبة اعتزاله 
في ١٥ فبراير املقبل مبباراة كاظمة والقادســــية ضمن بطولة الدوري 

املمتاز.
وقدم الدويســــان درعا تذكارية الى اليوسف لدعمه وحرصه على 

جناح املباراة ودوره مع الرياضيني في اكثر من مناسبة رياضية.
وقد ثمن اليوسف مبادرة الدويسان وطلب منه العمل في اجلهاز 

الفني او االداري لالستفادة من جهوده.
اجلدير بالذكر ان مباراة االعتزال ستقام برعاية النائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

أشاد رئيس احتاد العاب غرب آسيا الشيخ طالل الفهد بالعب الفريق 
األول لكرة القدم في نادي النصر واملنتخب الوطني السابق حكيم طراد، 
مبا قدمه لناديه واألزرق خالل مشواره الرياضي، وطالبه ببذل املزيد 
خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة الرياضة الكويتية، وعدم االبتعاد 

عن املجال الرياضي واالجتاه إلى العمل اإلداري أو الفني.
ووجه طراد الدعوة الى الفهد حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام 
في ٢٩ اجلاري على هامش مباراة النصر والقادسية في الدوري املمتاز 
على ملعب األول حتت رعاية محافظ اجلهراء الشيخ مبارك احلمود. 

وفي نهاية اللقاء قدم طراد الى الفهد درعا تذكارية.

الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من حكيم طراد

العب القادسية عبداهللا الصراف في نقاش حاد مع احلكم محمد سبتي بعد نهاية املباراة

عبداحلميد حجي مستقبال أحمد القبندي

األملاني مايكل شوماخر جالسا على سيارة فريقه اجلديد في حلبة خيريز

عبداهللا الدويسان يقدم درعا تذكارية إلى الشيخ تركي اليوسف


