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المال: حريصون على أبناء األسرة كحرصنا على الدستور والقوانين
أكد في بيان له رداً على تصريح رئيس اللجنة االنتقالية للنادي العربي

 نجم كليڤالند لوبرون جيمس
كسر رقم كوبي براينت     )أ.پ(

الشيخ سلمان احلمود

العب الزمالك حسني ياسر يستحوذ على الكرة مبراقبة مدافع اجلونة

صالح املال

وان يرقى طموح الشيخ سلمان ان 
يتسيد النادي العربي قائمة كاس 
التفوق العام ال ان يدافع عن بقاء 

القادسية على قمته.
ورأى في ختام حديثه ان الشيخ 
سلمان قد جانبه الصواب في ذلك 
البيان وقال: رغم تقديرنا واحترامنا 
لتاريخ الش����يخ سلمان اال انه قد 
جانبه الصواب في ذلك البيان الذي 
لم نكن نتوقع ان يصدر منه ويعد 
سقطة كبيرة بحقه ويخالف تاريخه 

ومواقفه الوطنية املشهودة.
وأؤك����د للجمي����ع ان موقفنا 
ثابت ف����ي الدفاع ع����ن املصلحة 
العامة للرياضة وقوانني االصالح 
الرياضي التي اقرها مجلس االمة 
وص����ادق عليها صاحب الس����مو 
األمير وعن اخلط الوطني للنادي 
التي  العربي ومتمسكني باملبادئ 
جبل عليها رجاالت النادي الكبار 
وان يبق����ى رائدا وقائدا للرياضة 

دائما في قلب الشاعر
واكد انه م����ن حق احلمود ان 
ينشر اعالنا مدفوع الثمن يفسر فيه 
قرار احملكمة الدستورية على هواه 
ومن حقه الش����خصي ان ينتصر 
البن عمه، ولكن ليس من حقه ان 
يتحدث باس����م االسرة العرباوية 
التي أتشرف بان أكون احد أبنائها 
وسبقني والدي رحمه اهلل حني كان 
احد رجاالت القلعة اخلضراء التي 
طاملا كانت رمزا رياضيا ووطنيا 
ش����امخا ال ينحاز الحد وال ينقاد 
من احد وس����تظل كذلك باذن اهلل 
في ظل وجود رياضيني ش����رفاء 
تهمهم سمعة وتاريخ هذا الصرح 

الكبير.
واعتب����ر ان احلم����ود جانبه 
الصواب في دفاعه عن الشيخ طالل 
الفهد واتهامه للقوانني الرياضية 
بانها جاءت شخصانية، مشيرا الى 
انه البد ان يعرف الشيخ سلمان ان 

لنواب األمة بأنهم مجرد أدوات بيد 
النائب الكبير أحمد السعدون ملجرد 
محاربته للفساد وإصراره على ان 
تكون الرياضة جلميع أبناء الكويت 
دون اس����تثناء وأال تبقى حصريا 
على جماعة دون غيرها مع إرساء 
مبدأ العدالة واملساواة بني اجلميع، 
كما ان ن����واب األمة ال يقبلون ان 
تفرض عليهم وصاية من قبل احد 
على اإلطالق ألنهم مؤمتنون على 
األمة من خالل وجودهم حتت قبة 
البرملان وحريصون على تطبيق 
القوانني الدستورية التي كان الشيخ 
سلمان احلمود يطالب بتطبيقها منذ 

اشهر فقط.
واس����تغرب املال دفاع الشيخ 
س����لمان احلمود عن أبناء االسرة 
ال����ذي جاء في غي����ر محله وقال: 
نحن حريصون على أبناء األسرة 
ومنهم أبناء الشهيد كحرصنا على 
الدستور والقوانني الدستورية وهذا 

النواب الذين قدموا هذه القوانني 
هم رجال رياضيون افاضل مشهود 
لهم بالصالح وهم ابعد ما يكونون 
عن الشخصانية واملصالح الضيقة 
ومنهم على س����بيل املثال النائب 
احمد السعدون والنائب مشاري 
العنجري والنائب فيصل الشايع 

والنائب محمد الصقر.
وقال: كان على الشيخ سلمان 
ان ال يلقي التهم جزافا على بعض 
ن����واب األمة األفاض����ل ويرميهم 
بالباطل ويتهمهم مبحاربة الشيخ 
طالل الفهد البعاد القادس����ية عن 
كأس التفوق العام فان هذا الكالم 
ال يقبله املنطق فنواب األمة أمامهم 
مهام وطنية كبيرة ويترفعون عن 
اإلقدام على أمر كهذا، وكنا نتمنى 
من الشيخ س����لمان ان يدافع عن 
العربي ورجاالته وينتقد  النادي 
من يريد ان يكون هذا النادي تابعا 
ومسيرا من قبل زعيم اندية التكتل 

السامية، فلماذا التزم الصمت في 
ذلك احلني؟، ولم ينتقد قرار الهيئة 
بحل األندية؟، ونقول ملاذا اآلن يا 
شيخ سلمان وما مبررات ذلك البيان 
ودوافعه؟، أتوقع ان كل هذه االسئلة 
بحاجة الى اجوبة مقنعة وشافية 
من الشيخ سلمان الن املعنى يبقى 

اس����تنكر النائ����ب صالح املال 
البيان الذي أصدره رئيس اللجنة 
االنتقالية املعين����ة إلدارة النادي 
العربي الشيخ س����لمان احلمود 
واس����تغرب ان تك����ون مثل هذه 
املواقف صادرة من شخص لديه 
تاريخ زاخ����ر باملواقف الرياضية 
والوطنية املشرفة وعرف باحليادية 

وانتصاره للحق.
وقال في بيان أرس����له امس: 
بصفتي نائبا أمثل األمة فإنه من 
واجب����ي ان أدافع عن الدس����تور 
والقوان����ني الت����ي أقس����مت على 
احترامها أمام اهلل ثم األمة وبصفتي 
احد ابن����اء القلعة اخلضراء التي 
تشرفت بإداراتها لعدة سنوات فإني 
وجدت لزاما علي ان أوضح موقفي 

من البيان.
واضاف املال: لقد هالني ما قرأت 
من تغيير جذري ملواقف الشيخ 
سلمان بالدرجة األولى ثم تصويره 

ب���ات جن���م كليڤالن���د 
كافالييرز لوبرون جيمس 
اصغر العب يجتاز حاجز 
ال� 15 ألف نقطة في الدوري 
 )NBA( االميركي للمحترفني
محطما الرقم القياسي املسجل 
باسم كوبي براينت، وذلك بعد 
ان ق���اد فريقه ال���ى الفوز على 
شيكاغو بولز 92-85 بتسجيله 
29 نقط���ة منها 13 في الربع االخير. 
وبات رصيد جيمس 15026 نقطة، علما 
انه جنح ايضا ف���ي 11 متابعة ليحقق فريقه 
فوزه الثاني عشر في مبارياته ال� 13 االخيرة. 
ويبلغ جيمس من العم���ر 25 عاما و79 يوما، 
في حني حقق كوبي هذا الرقم وهو في السابعة 
والعشرين و136 يوما في صفوف لوس اجنيليس 
ليك���رز. ووصل جيمس الى ه���ذا الرقم في 540 

مباراة، مقابل 657 لبراينت.
وحل���ق ل���وس اجنيليس ليك���رز بكليڤالند 
كافالييرز واورالن���دو ماجيك الى البالي اوف 
بفوزه على مينيس���وتا متبروولفز 96-104. 
وقاد النج���م االرجنتيني مانو جينوبيلي 
فريقه سان انطونيو سبيرز الى الفوز على 
غولدن ستايت ووريرز 147-116 بتسجيله 

23 نقطة.
وق���اد ب���ول بيرس فريقه بوس���طن 
سلتيكس للفوز على هيوسنت روكتس 

.87-94
وفي املباريات االخ���رى، فاز انديانا 
بيسرز على ديترويت بيستونز 102-106، 
اوكالهوما س���يتي ثاندر على تورونتو 
رابت���ورز 115-89، واتالنتا هوكس على 
تشارلوت بوبكاتس 93-92، ونيويورك 
نيكس على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 92-
88، وسان انطونيو س���بيرز على غولدن 
ستايت ووريرز 147-116، وفينيكس صنز 
على يوتا جاز 110-100، وبورتالند ترايل 
باليزرز على واشنطن ويزاردز د76-

74، وميلووكي باكس على ساكرامنتو 
كينغز 108-114.

املواقف والثوابت قد اختلفت رأسا 
على عقب.

وتساءل: اين كان الشيخ سلمان 
منذ أربعة أشهر عندما طبقت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة القانون 
وقامت بحل األندية العشرة لرفضها 
تنفيذ القوان����ني احمللية والرغبة 

ما نؤكده في كل مناسبة وهم ليس 
بحاجة الى اي شخص مهما كانت 
صفته للدف����اع عنهم وحكمنا في 

ذلك الدستور والقوانني.
وأعرب املال عن ش����ديد أسفه 
للهج����وم غير املبرر الذي ش����نه 
احلمود على قيادات الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ال جلرم ارتكبوه 
وإمنا النتصارهم للقوانني التي طاملا 
دافع عنها الشيخ سلمان بالعديد 
من اللقاءات الصحافية وكان يشدد 
في كل مرة على ضرورة تطبيقها، 
كما انه كان رمزا من رموز اإلصالح 
الكبير  الكاتب  ان  الرياضي حتى 
عبداللطيف الدعيج كان يستشهد 
بنزاهته وحياديته وحرصه على 
اال يخترق اجلسد الرياضي من قبل 
الدخالء وأصحاب املصالح الضيقة 
في سلسلة من املقاالت التي حملت 
عنوان »ابناء عم الشيخ سلمان« 
وبليل����ة وضحاها نرى ان جميع 

الغرافة يتوج بلقب الدوري القطري

)ا.ف.پ( فرحة مشجعي الغرافة بالفوز بدرع الدوري القطري 

توج الغرافة بطال للدوري القطري لكرة القدم رسميا للمرة الثالثة 
على التوالي والسابعة في تاريخه اثر فوزه الساحق على السد 1-4 

في املرحلة احلادية والعشرين قبل االخيرة.
وسجل البرازيلي كليمرسون )14( وسعود صباح )59( والعراقي 
يونس محممود )60 و64( اه���داف الغرافة، والبرازيلي لياندرو دا 

سيلفا )45( هدف السد.
ورفع الغرافة رصيده الى 52 نقطة ضمن بها الدوري بغض النظر 
عن نتيجة مباراته في املرحلة االخيرة امام االهلي، بينما اكتفى السد 

بلقب الوصيف برصيد 47 نقطة حتى اآلن.
وتوج الش���يخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني رئيس االحتاد 

القطري فريق الغرافة بالدرع عقب املباراة.
وحقق الغرافة اللقب مواسم 1992 و1998 و2002 و2005 و2008 
و2009 و2010، وهذه ه���ي املرة االولى في تاريخه التي يحقق فيها 

اللقب 3 مرات متتالية.
وتفوق الغرافة متاما على منافس���ه واثبت احقيته في االحتفاظ 
باللقب للموسم الثالث على التوالي حيث تقدم مبكرا بالهدف االول، 
ورغم جناح الس���د في التعادل في الدقيقة االخيرة من عمر الشوط 
االول اال ان الغرافة استطاع العودة وبقوة وتالعب بدفاع السد واحرز 

3 اهداف في 5 دقائق حسم بها املباراة واللقب.
ورغم تفوق الغرافة في الشوط االول بهدف كليمرسون من مسافة 
قريبة اال ان السد استطاع فرض سيطرته واهدر فرصا جيدة ابرزها 
حلسن الهيدوس من تسديدة قوية انقذها حارس املرمى عبدالعزيز 
علي )28( ومن كرة مرتدة سددها فوق العارضة )39(، قبل ان ينجح 

دا سيلفا في ادراك التعادل من تسديدة زاحفة من خارج املنطقة.
وكاد الس���د يتقدم في الوقت بدل الضائع بضربة رأس���ية ملاجد 

محمد لكن احلارس علي حول الكرة الى ركنية.
واستطاع الغرافة اضافة الهدف الثاني من كرة ارتدت الى سعود 
صباح على حدود املنطقة فسددها ارضية زاحفة داخل املرمى )59(، 
وبعدها بدقيقة اس���تغل محمود س���وء تفاهم بني احلارس واملدافع 
ابراهيم ماجد واضاف الهدف الثالث، قبل ان يختتم املهرجان بهدف 

شخصي ثان ورابع لفريقه )64(.
وفي مب���اراة ثانية، حقق الوكرة فوزا كبي���را على اخلور 1-4. 
ورفع الوكرة رصيده الى 27 نقطة وتقدم الى املركز الس���ابع، بينما 
جتمد رصيد اخلور عند 20 نقطة في املركز التاسع واصبح موقفه 

صعبا.

الزمالك يخطف فوزًا ثمينًا من الجونة جيمس أصغر العب 
»NBA« يتخطى 15 ألف نقطة في الـ

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
الزمال���ك نغم���ة  اس���تعاد 
االنتص���ارات عندما انتزع فوزا 
صعبا من مضيفه اجلونة 0-1 
في املرحلة الثانية والعشرين من 

الدوري املصري لكرة القدم.
ويدين الزمالك بفوزه ملهاجمه 
شريف اشرف الذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة 75 عندما تلقى 
كرة عند حافة املنطقة كاس���را 
مصيدة التسلل وتابعها بيمناه 

على يسار احلارس.
العرض  الزمالك  ولم يق���دم 
املنتظر منه وقدم للمباراة الثانية 
على التوال���ي أداء مهتزا ولكنه 
خطف الف���وز على اجلونة بعد 
أيام قليلة من تعادله الس���لبي 

مع مضيفه االسماعيلي.
ورفع الزمالك رصيده إلى 40 
نقطة ليصعد الى املركز الثاني 
مؤقتا بفارق س���ت نقاط خلف 
األهلي ونقطتني أمام بتروجيت 
حيث تأجلت مباراتا األهلي مع 
املنصورة وبتروجيت مع احتاد 
الش���رطة بس���بب االرتباطات 

األفريقية.
وانته���ى الش���وط األول من 
املباراة بالتعادل السلبي وظلت 
النتيجة كما هي حتى جنح البديل 
أشرف في هز شباك اجلونة في 

الدقيقة 75.
وفي مباراة اخرى، فاز غزل 
احمللة على املقاولون العرب 1-2، 
وسجل للفائز عمرو رمضان حسن 
من ضربة جزاء )12( وأحمد حسن 
فرج )54(، وس���جل للمقاولون 
محمد س���مارة من ضربة جزاء 

.)45(

املص���ري  تغل���ب  كذل���ك 
البورسعيدي على بترول أسيوط 
بهدفني سجلهما محمد علي خليفة 
وعبد السالم جناح، مقابل هدف 
لبترول اس���يوط أح���رزه بهاء 

بري.

غضب في الجونة

من جهة اخ���رى، قال املدير 
الفني للجونة اسماعيل يوسف 
في تصريحات عقب املباراة »أنا 
الذي قدمه  سعيد باألداء اجليد 
الزمالك، صنعنا  أمام  الالعبون 
العديد من الفرص، ولم يحتسب 
احلكم ركلة اجلزاء لصالح أحمد 

عمران«.
واكمل »هناك ملسة يد أيضا 
لم حتتسب لنا لكني راض عن 

أداء فريقي«.
الالعب جمال  وعن إخ���راج 
حم���زة الذي قدم أداء مميزا قال 
يوسف »اضطررت إلخراج حمزة 
بسبب إصابته بشد في العضلة 

اخللفية«.
وأوضح »حاول الالعب إكمال 
املباراة وحتامل على نفس���ه إال 
أعاقت���ه لذلك قمت  أن اإلصابة 

بتبديله«. 
العام للجونة  املدرب  ووجه 
سامي الشيشيني انتقادا صريحا 
املباراة واتهمه بالتسبب  حلكم 
ف���ي اخلس���ارة لتغاضيه عن 
احتس���اب ركلة جزاء صحيحة 
في الشوط الثاني مشيرا إلى إن 
إدارة النادي قد تتقدم باحتجاج 

الحتاد الكرة.
وقال الشيشيني في املؤمتر 
الصحاف���ي الذي أعق���ب مباراة 

اجلونة والزمالك ان ضربة اجلزاء 
التي لم يحتسبها حكم اللقاء ال 

يختلف عليها اثنان.
ولم ينف الشيشيني اعتراضه 
عل���ى احلكم محم���د عبدالقادر 
مرس���ي، والذي قال انه تسبب 
في تغيير نتيجة املباراة، حيث 
قال »لن أتكلم عن هدف الزمالك، 
ولكن اجلونة ل���ه ضربة جزاء 
ال ش���ك فيها وال استبعد تقدمي 

احتجاج لالحتاد«. 
ب���ني مدافع  وحدث احتكاك 
الزمالك محمود فتح اهلل والعب 
اجلونة احمد عمران داخل منطقة 
اجل���زاء في الدقيقة 88 بعد كرة 
عالية مشتركة بينهما وأمر حكم 

املباراة مبواصلة اللعب.
وأشار املدرب العام للجونة إلى 
ان نفس الشيء حدث في مباراة 
االحتاد الس���كندري في املرحلة 
السابقة بعد تغاضي احلكم عن 
طرد املدافع محمد جابر الذي وجه 
لكمة واضحة الحد الالعبني في 

اجلونة واكتفى بإنذاره.

الحدود يواجه البنك االثيوبى

وفي شأن اخر، يخوض حرس 
احلدود في اخلامسة والنصف 
الكويت  اليوم بتوقيت  مس���اء 
مواجهته املرتقبة مع نظيره البنك 
االثيوبي في ذه���اب دور ال� 32 
لبطولة كأس االحتاد االفريقي.

رفع عقوبة ابراهيم حسن
ومن جهة اخرى، قرر احتاد 
شمال أفريقيا في اجتماعه رفع 
اإليقاف عن إبراهيم حسن املنسق 

العام لفريق الكرة بالزمالك.

عالميةمتفرقات

     أعلنت األميركية س���يرينا وليامز 
واألرجنتين���ي خوان مارت���ن دل بوترو 
انس���حابهما من دورة ميام���ي األميركية 

الدولية للتنس.
     أص��در ن��ادي هرتا برلي��ن األلماني 
قرارا حظر فيه دخول 23 من مناصريه جميع 
مالعب كرة القدم ف��ي ألمانيا لمدة 3 أعوام، 
بعد قيامهم بأعمال ش��غب في ملعب برلين 
األولمبي االسبوع الماضي اثر خسارة الفريق 

أمام نورمبرغ في بطولة ألمانيا.
     اس���تبعد رئيس نادي س���انتوس 
ألفارو ريبيرو بصورة  البرازيلي لويس 
قاطعة إمكانية الموافقة على انتقال المهاجم 
الش���اب نيمار العب الفريق الى تشلسي 
االنجليزي الذي أشارت وسائل إعالم محلية 

الى رغبته في ضم الالعب.

     قال اتحاد الس��لڤادور لكرة القدم انه 
عاقب ميغيل مونتيس حارس مرمى المنتخب 
باإليقاف لمدة عام بسبب رفضه ارتداء الزي 

الرسمي للفريق.
     أكد رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 
حسين س���عيد ان رئيس االتحاد الدولي 
السويس���ري جوزيف بالتر أبدى رغبته 
في زيارة العراق وافتتاح مشروع الهدف 
في مدينة اربيل المؤمل انجازه في يونيو 

المقبل.
وأوضح سعيد ان بالتر »أكد رغبته في 
زيارة العراق وافتتاح مشروع الهدف في 
اربيل، فضال عن استعداده لدعم المنتخبات 
العراقية في الفترة المقبلة ومساعدتها في 
تخطي الظروف التي واجهتها أثناء فترة 

العقوبات التي فرضت عليها«.


