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القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 
حقق الزمالك فوزا غاليا سجله على حساب 
بتروجيت 3-2 في املباراة املؤجلة من اجلولة 

الـ 17 من الدوري املصري لكرة القدم.
ورفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة ليقفز إلى 
املركز الثالث في جدول الدوري بفارق نقطتني 
فقط خلف بتروجيت، وبفارق سبع نقاط فقط 
عن األهلي املتصــــدر ليدخل الزمالك بقوة في 

دائرة املنافسة على لقب املسابقة.
وتقدم أحمد جعفر للزمالك في الدقيقة 19 
وتعــــادل إيريك بيكوي لبتروجيت من ضربة 
جزاء )23( وسجل شيكاباال وأحمد جعفر هدفني 
آخرين للزمالك )64 و82( قبل أن يحرز بيكوي 
الهدف الثاني لبتروجيت من ضربة جزاء أيضا 
)98(. وفي القاهرة، تقدم اإلســــماعيلي بهدف 
ســــجله عبداهلل الشحات في الدقيقة السابعة 
وتعادل إنبي بهدف سجله عبدالعزيز توفيق 
من ضربة جزاء في الدقيقة 74. وبالعودة لفوز 
الزمالك، قال حسام حسن املدير الفني للزمالك 
إن فريقه أصبح قادرا على الفوز على أي منافس 

بعد هزمية بتروجيت بالسويس.
وأضاف حسن في املؤمتر الصحافي عقب 
املباراة »راض عن األداء بشــــكل عام، وإن كان 
هناك بعض عالمات االســــتفهام على مستوى 

بعض الالعبني في الشوط األول«.
وأتبع »لكن اآلن ميكن القول إننا ســــنعود 
للمركز الطبيعي للزمالك ســــواء في األول أو 
في الثاني بعد األهلي«. ورفض حســــن نغمة 
أن يكون الزمالــــك قد أفاد األهلي بعدما أضاع 
ثالث نقاط على بتروجيت، معترفا باهتمامه 
الزائد مبباراة بتروجيت كونها »خارج امللعب 
وأمام صاحب املركز الثاني«. وأوضح حسام 

غضبه من احلكام وضغــــط املباريات، مؤكدا 
أنهم قد يكونون من أسباب توقف انتصارات 
الزمالك في الدوري. وقال »رفقا بالزمالك، فكل 
مباراة يحصل ثالثة العبني أو أكثر على بطاقات 
صفراء وهو ما يصعــــب مهمة الفريق في كل 
مواجهــــة، باإلضافة إلى ضغط املباريات الذي 
يولد اإلصابات لالعبــــني«. وأتبع »عالء علي 
ومحمود فتح اهلل وهاني سعيد شاركوا على 
الرغم من اإلصابة، وهذه األســــباب قد تعطل 

مسيرة الزمالك«.
الحضري يواصل مشاكساته

وفــــي ســــياق مختلف، قــــال رئيس نادي 
اإلسماعيلي نصر أبو احلسن إن حارس الفريق 
عصام احلضري ستتم إحالته للتحقيق بعدما 
امتنع عن االنضمام لقائمــــة الفريق ملواجهة 

إنبي.
ورفض احلضري املشاركة مع اإلسماعيلي 
أمام إنبي بسبب عدم حصوله على مستحقاته 

املالية.
أبو احلســــن »احلضري ســــتتم  وأضاف 
إحالته للتحقيق بعدما رفض اللعب أمام إنبي، 
ومســــتحقاته ليس من حقه احلصول عليها 
اآلن«. وتابع »إذا قدم احلضري شكوى الحتاد 
الكرة فلن يفعل االحتاد شيئا، هذه املستحقات 
ليست مكتوبة في العقد ألنها مستحقاته من 

اإلعالنات وهي في عقد آخر«.
وأشار أبو احلسن إلى انه في حالة حصول 
احلضري على هــــذه األموال فلن يســــتطيع 
اإلســــماعيلي مطالبته بأي شيء إذا امتنع عن 
املشــــاركة في التدريبات ألنها آخر مستحقات 

احلارس الدولي لدى الدراويش.

االتحاد في »اختبار إيراني« بأبطال آسيا
يسعى الغرافة القطري الى حتقيق فوزه 
الثاني عندما يستضيف اليوم األهلي السعودي 
في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة األولى 
ضمن دوري أبطال آســــيا لكــــرة القدم. وكان 
الغرافة عاد في اجلولة السابقة بفوز ثمني من 
ارض مضيفه اجلزيرة اإلماراتي بعدما تغلب 
على األخير 2 ـ 1، ليتصدر املجموعة مشاركة 
مع االستقالل اإليراني الذي فاز بالنتيجة ذاتها 
على األهلي على ارض األخير أيضا. وفي املباراة 
الثانية ضمن هــــذه املجموعة، يأمل اجلزيرة 
حتقيق نتيجة ايجابية عندما يحل ضيفا على 
االستقالل في ستاد ازادي في طهران. وضمن 

املجموعة الثانية، يواجــــه الوحدة اإلماراتي 
اختبارا صعبا في سعيه لتحقيق فوزه األول 
عندما يستضيف بونيودكور االوزبكي في ستاد 
آل نهيان في ابوظبي. وفي املباراة الثانية ضمن 
هذه املجموعة، يسعى احتاد جدة السعودي 
لتعويض خسارته املذلة امام بونيودكور 0 ـ 
3 في اجلولة املاضية وذلك عندما يستضيف 
أصفهان الذي يلتقيه على ملعب األمير عبداهلل 

الفيصل في جدة.
في املقابل، يسعى الضيف لتعزيز موقفه في 
املجموعة بعد أن فاز على الوحدة في اجلولة 

األولى.

إحالة الحضري للتحقيق بعد امتناعه عن اللعب أمام إنبي

الزمالك »وّلع« في بتروجيت

 )هاني الشمري(الشيخة فريحة األحمد مع عصام النجادي وأنور الشراح وأيوب الشراح

رندى مرعي
اعتبرت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
الشيخة فريحة األحمد ان الفوز الذي حققه أبناء 
الكويت في رالي الكويت في املرحلة الثانية من 
بطولة الشرق األوسط للراليات إجناز يضاف الى 

إجنازات الكويت.
جاء ذلك خالل استقبالها اعضاء الفريق الفائز، 
حيث اعتبر سائق الرالي عصام النجادي ان حتقيق 
فريقه املركز السادس في الشرق األوسط واألول 
في الكويت إجناز كبير نظرا لإلمكانات املتوسطة 

التي تتمتع بها سيارته.
وقـــال النجـــادي انه في املرحلـــة األولى من 
البطولة في قطر حقق الفريق املركز الســـابع ما 
دفعهم للمنافســـة والوصول الى مراكز متقدمة 
وهو ما حصل في املرحلة الثانية واعدا باملزيد من 
النجاحات والتفوق. وأضاف ان االسبوع املقبل 
ستبدأ التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم في 

األردن والتي ستقام في بداية ابريل املقبل.
بدوره قال مساعد الســـائق انور الشراح ان 
تعاونه مع النجادي بدأ منذ 8 سنوات، األمر الذي 
عزز الثقة فيما بينهما وليتكلل هذا التعاون بالفوز 
الذي حققه الفريق في الرالي آمال ان يحرز الفريق 

مراكز متقدمة ايضا في بطولة العالم املقبلة.
من جانبه توجه مدير الفريق ايوب الشـــراح 
بالشكر للشيخة فريحة األحمد على ما قدمته من 
دعم للفريق، األمر الذي حملهم مسؤولية مضاعفة 
الفوز ورغبة أكبر في ضرورة حتقيق الفوز الذي 

يهدونه للكويت وأميرها.
وقال الشراح ان التحضيرات لم تتوقف بعد 
رالي الكويت الدولي ولكنها مستمرة لبطولة العالم 
في األردن، وذلك بهدف حتقيق البطوالت والفوز 
حتى ان كان ذلك بإمكانيـــات متواضعة مقارنة 
بالســـيارات املشـــاركة والتي تتمتع مبواصفات 

عاملية وتقنيات عالية.

يحيى حميدان
أعلن الكويت تأهله رسميا الى املربع الذهبي 
لدوري السلة بعد إسقاطه اجلهراء على صالته 
83-73 أمس األول ضمن مباريات اجلولة الـ 
32 للدوري، وحجز الكويت مقعده في املربع 
الذهبي بعد ان رفع رصيده الى 40 نقطة جمعها 
من 19 انتصارا وهزميتني، في حني بات اجلهراء 
في وضع حرج للغاية إذا ما أراد بلوغ مربع 
الكبار بعد ان أصبح رصيده 38 نقطة من 17 
انتصارا وأربع هزائم في املركز الرابع وتنتظره 
مباراة حاسمة وفاصلة غدا أمام الساحل الذي 

لديه الرصيد نفسه من النقاط. 
وكانت املباراة سجاال بني اجلانبني وكثرت 
الكرات املقطوعة خاصة مع التسرع الكبير لكل 
طرف في إنهاء الهجمة، ووضح ذلك من خالل 
معدل التسجيل الضعيف عند نهاية الربع األول 

الذي انتهى 16-15 ملصلحة األبيض.
 وفـــي الربع الثاني حـــاول اجلهراء قلب 
النتيجة لصاحله لكن قابله تألق »كويتاوي« 
في التسجيل لينتهي الربع بالتعادل 35-35. 
وفي الربع الثالث ظهر اجلهراء بأسوأ مستوى 
له في مبارياته بالدوري بعد ان ظهر دفاعه هشا 
وكانت كل الطرق مفتوحة وسهلة االختراق 
ليوسع األبيض الفارق عند نهاية الربع 65-
53.  وأظهر »اجلهراوية« حماســـا كبيرا في 
الدقائق األولى من الربع الرابع واألخير بعدما 
رمم الفريق دفاعه بشـــكل جيد ومتكنوا من 
تقليص الفارق الى اربع نقاط )64-68( بعد ان 
أشعلها القائد محمد املطيري بثالثية جميلة، 
وبعد هذا بدأ حماس أبناء اجلهراء يخفت بعد 
العودة القوية لألبيض بتألق جميع العبيه 

في استعادة افضليتهم وخاصة املتألق راشد 
رياض صاحب أعلى معدل تســـجيل للنقاط 

لفريقه بـ 23 نقطة.
وخالفا لراشد رياض، سجل بيتس 16 نقطة 
للكويت وأضاف زميله راشد علي 12 نقطة ثم 
ســـالم الهذال 8 نقاط، وفي اجلهراء كان كيو 
األبرز بتســـجيله 23 نقطة، تاله عبدالعزيز 
ضـــاري 12 نقطة وبدر العثمـــان 11 نقطة ثم 

محمد املطيري 9 نقاط.
وفي مباراة أخرى، اقترب كاظمة من اللحاق 
بالكويـــت الى املربع الذهبي بنســـبة كبيرة 
بعد تخطيه عقبة مســـتضيفه النصر 108-
80، ليرفع البرتقالـــي رصيده الى 38 نقطة 
من 17 فوزا وأربع خســـائر في املركز الثالث 
وتنتظره مباراة سهلة أمام العربي غدا وفوزه 
بها سيجعله ثاني الواصلني للمربع دون انتظار 
باقي النتائج، في حني أصبح للنصر 30 نقطة 
في املركز السابع. وحقق القادسية فوزا في 
غاية السهولة على التضامن 88-58، ليكون 
لألصفر 38 نقطة من 17 انتصارا وأربع خسائر 
محتال املركز الثانـــي، وأصبح للتضامن 25 

نقطة في املركز العاشر.
وحافظ الساحل على حظوظه في التأهل 
للمربع الذهبي بعد فوزه على العربي 88-97، 
وصار رصيد الساحل 38 نقطة من 17 انتصارا 
وأربـــع هزائم في املركـــز اخلامس، وأصبح 

لألخضر 31 نقطة في املركز السادس.
وعلى ضوء هذه النتائج، تبقت بطاقتان 
القادســـية واجلهراء  تتصارع عليهـــا فرق 
والساحل، في حالة فوز كاظمة على العربي 

غدا.

فريحة األحمد استقبلت الفائزين برالي الكويت

الكويت رسميًا إلى »مربع كبار السلة«
كاظمة األقرب للحاق باألبيض.. و3 فرق تتصارع على آخر بطاقتين

»األمين«.. ضاري
فاجأ أمني ســـر احتاد السلة ضاري برجس محاســـبي الهيئة العامة للشباب والرياضة

عندما اعاد للهيئة مبلغ ألفي دينار من املبالغ املخصصة ملعسكري منتخب الناشئني قبل 
املشـــاركة في بطولتي اخلليج التي أقيمت في أغسطس املاضي وآسيا في نوفمبر املاضي، 
ونالت مبادرة برجس استحســـان محاســـبي الهيئة الذين أسروا له بأنها احلالة األولى من 
نوعها التي حتصل من قبل احتاد السلة طوال السنوات املاضية، وكان برجس قد قيد املبلغ 
الفائض في محضر مجلس إدارة االحتاد الذي عقد األسبوع املاضي، »لو خليت.. خربت«.

»الجمباز« عاد متوجًا ببطولة الخليج
عاد الى البالد منتخب الكويت للجمباز حتت 12 و16 سنة بعد 
تألقه وفوزه بجدارة واستحقاق بلقب بطولة اخلليج الثامنة 
التي اقيمت في مدينة جدة باململكة العربية السعودية ومتكن 
ابطـــال الكويت من حصد 22 ميداليـــة )8 ذهبيات و7 فضيات 

و7 برونزيات(.
وكان في استقبال الوفد في صالة التشريفات باملطار مدير 
ادارة الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة احمد 
عايش ممثال لرئيس مجلس االدارة واملدير العام فيصل اجلزاف 

ورئيس احتاد اجلمباز د.يوسف بوعباس.
من جهته هنأ عايش الالعبـــني واجلهازين الفني واالداري 
ومجلس ادارة االحتـــاد بهذا االجناز ونقل لهم تهنئة وحتيات 

مدير عام الهيئة واجلهاز التنفيذي باالجناز الرائع.
بدوره اهدى د.يوسف بوعباس هذا االجناز الى صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي واالسرة الرياضية 
والهيئـــة، متمنيا ان تواصل دعمها فـــي رعاية هذا اجليل من 

الالعبني الواعدين.

في حفل لتكريم الالعبين بحضور رجاالت النادي

الحمود لـ »األنباء«: اللجنة المؤقتة 
قد ال تكمل مدتها في العربي

عبداهلل العنزي
قال رئيس اللجنة املؤقتة في النادي العربي الشيخ سلمان احلمود لـ »االنباء« ان 
اللجنة قد ال تكمل مدتها املقررة لها وهي 3 أشهر ألنه يرى ان هناك اتفاقا بنحو %90 

من العرباوية على تشكيل قائمة موحدة في 
االنتخابــــات، مضيفا ان احلديث واملفاوضات 
تدور مع كل األطياف العرباوية مبا فيها مجلس 
االدارة الســــابق. وابتسم احلمود عند سؤاله 
عما اذا كانت القائمة املوحدة ستكون برئاسته 

قائال »لكل حادث حديث«.
وكان احلمــــود وأعضاء اللجنة املؤقتة قد 
اقاموا حفال لفريق الكرة بالنادي مبناسبة الفوز 
الذي حققه الفريق على النصر السبت املاضي 
في الدور األول لكأس ســــمو ولي العهد، وقد 
توافد كل العرباوية مبن فيهم رجاالت النادي 
كجاسم عاشور وعبدالرحمن الدولة وجاسم 
السبتي وياســــر ابل وانور جواد بوخمسني 
واسامة حسني ورائد الزعابي وغيرهم، حيث 

قام اجلميع بتكرمي الفريق.
وقال احلمود لالعبني ان الكل ابنائي وانتم 
جميعا اساس النادي وليس نحن، راجيا منهم 
االستمرار على هذا االداء لتحقيق الكاس، مضيفا 
ان اللجنة املؤقتة قطفــــت ثمار عمل مجلس 

االدارة السابق.

ورحب احلمود بالالعبني احملترفني في الفريق مطالبا ادارة الفريق بان يســــخروا 
كل االمكانيات لراحتهم، مضيفا انه وزمالءه في »املؤقتة« على اســــتعداد تام لعالج 

أي العب مصاب سواء في الكويت او في اخلارج.
وأوضح لالعبني انه وبعد كل فوز سيحققه 
الفريق ســــيكون لهم حفل تكرمي، مضيفا ان 
املوسم اليزال طويال وبإمكان العربي ان يحقق 
اكثــــر من بطولة ولكن االمــــر يتطلب تعاون 

اجلميع.
من جانبــــه قال امني ســــر اللجنة املؤقتة 
مصطفــــى اجلمعة ان احلمود جاء الى النادي 
بجواد ابيض حيث ينشد اإلصالح وهذا االمر 
متروك ألعضاء اجلمعية العمومية، فاحلمود 
يريد ان يرفع من شــــأن العربي بعد ان عانى 
النادي االمرين في الفترة املاضية ســــواء من 
النتائج او االنشــــقاقات بني أعضاء اجلمعية 

العمومية.
من جهته شكر قائد الفرق احمد موسى الشيخ 
سلمان احلمود على بادرته، ووجه الشكر ايضا 
الى زمالئه الالعبني واجلهازين الفني واإلداري 
علــــى ما قدموه للفريق خالل الفترة املاضية، 
مضيفا انه كان يتمنى ان يكون رئيس الوفد 
في معسكر القاهرة سامي احلشاش متواجدا 

لكي يشكره على ما قدمه. الزميل عبداهلل العنزي يصافح احلمود

»البحري« نّظم دورة لمدربي الكاياك

نظمت جلنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري 
وبالتعاون مع مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة التابع للهيئة 
العامة للشباب والرياضة دورة تدريبية لرياضة الكاياك مبشاركة 
20 دارســـا وحاضر فيها احملاضر الدولي واخلبير التونســـي 
زكريا احملمودي املوفد من االحتاد الدولي للكاياك ومبشـــاركة 
أمني السر العام ورئيس جلنة الشراع والتجديف والكاياك في 
النادي البحري خالد الفودري ونائب مدير مركز عبداهلل  السالم 

إلعداد القادة عدنان أبل.
وقد اشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية 
في مقر اللجنة بشـــاطئ املسيلة، فيما قام احملاضر احملمودي 
بتحديد املراحل التـــي يجب ان تطبق على الالعبني لالنخراط 
في اللعبة، وكيفية التعامل معهم أثناء التدريب واملنافســـات 

للوصول للعاملية.

جانب من الدورة التدريبية


