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كثرة األخطاء جعلت األمور »فالتة«.. واالتحاد مطالب بتدخل عاجل

»التعدي على الحكام« العنوان األبرز في الجولة الثالثة لـ »ذهبي السلة«
في بيان أوضح فيه أخطاء اختيارهم

الجهراء ينتقد الحكام ويطالب بإقالة اللجنة الفنية
اصدر أمس نادي اجلهراء بيانا علق فيه على 
ما جرى في املباراة أمام القادسية مذيال بتوقيع 
رئيس مجلس ادارة النادي الفي الظفيري جاء 
فيه: »انه ليؤس��ف نادي اجله��راء ما آلت اليه 
احداث مباراة كرة السلة في املربع الذهبي بني 
اجلهراء والقادسية التي كان بطلها حكام املباراة 
محمد العميري وعبدالرحمن العنزي ملا قاما به 
من تصرف غير مقبول ف��ي رياضتنا احمللية 
يه��دف الى هدم مبدأ العدالة واملس��اواة وذلك 
الحتسابهما نقطتني ادتا الى فوز القادسية بعد 
ان انتهى الوقت االصلي، واننا نس��تغرب من 
ادارة احتاد السلة السكوت لكون الطرف الثاني 
هو احد االندية الكبيرة نادي القادس��ية والذي 
باعتقادي ال يستطيعان الصمود امامه الميانهما 
بأن القادسية هو الذي يقود اندية التكتل وهو 
صاحب الفضل الكبير في جلوسهم على سدة 
االحتاد وان ممارس��ات احتاد كرة السلة ضد 
اجلهراء ليست بغريبة، وسبق ان ظلم اجلهراء 
امام القادس��ية ايضا مما ادى الى انسحابه من 
املباراة النهائية كما يؤسفنا ما اثير في الصحافة 
احمللية حول تهجم العبيه واملشجعني على حكام 
املباراة حي��ث نود ان نوضح لكم اآلتي لتحكم 
الرياضية بنفسها وتشهد ان احتاد السلة غير 

قادر على ادارة دفة االحتاد.
أوال: احلكم محمد العميري س��بق ان طلب 
بشكل رسمي من احتاد السلة اعفاءه من حتكيم 
مباراة يكون طرفها اجلهراء ورغم ذلك اسندت 
اليه هذه املباراة احلساس��ة مما يجعلنا نعتقد 
ان احتاد الس��لة يريد تأزمي االم��ور واال ملاذا 
تسند مباراة حساسة حلكم ال يرغب التحكيم 

ضد اجلهراء.
ثانيا: احلكم عبدالرحمن العنزي كان في اجازة 
دراس��ية ولم يحكم طول هذا املوسم ومع ذلك 

اسندت اليه مباراة اجلهراء وهذا شيء يجعلنا 
نحمل األمر أكثر من تفسير.

ثالث��ا: كما تعلمون ان الوضع املربع الذهبي 
هي مرحلة حساس��ة جلميع الفرق ونستغرب 
سكوت احتاد السلة بعدم معاقبة احلكم محمد 
العميري الذي ذهب الى معسكر نادي الكويت بأحد 
الفنادق احمللية ليجلس مع الالعبني واالداريني 
والتفسير سأجعله مفتوحا للجماهير الرياضية 
الكويتية وازاء كل هذه التداعيات وحفاظا على 
العبينا وكرامة جماهيرنا فان مجلس ادارة نادي 
اجلهراء قرر وبش��كل نهائ��ي اتخاذ اخلطوات 
التالية: مخاطبة احتاد الس��لة الس��ترجاع حق 
اجلهراء مبباراة القادسية واملطالبة بإقالة اللجنة 

الفنية لالحتاد.
وفي حالة عدم حصول اجلهراء على مطالبه 
فان نادي اجلهراء سيطلب من االندية الرياضية 
املؤازرة في اس��ترجاع حقوقه من خالل طلب 
عقد جمعية عمومية غير عادية تكون ملناقش��ة 
االحتاد عنوانها ع��دم القدرة على تطبيق مبدأ 
العدالة واملساواة بني االندية والتي نصت عليها 
املواثيق الدولية والرياضية وسنذهب الى ابعد 
حد مع االندية في حال مس��اندتها لنا حتى لو 

تطلب االمر طرح الثقة باالحتاد.
كما ان نادي اجلهراء سينسحب من البطولة 
حفاظا على العبيه وجماهيريتها لكونهم سيدخلون 
املباريات بشكل اكثر حساسية خاصة انه تأكد 
لديهم وقوع الظلم وعدم وجود احليادية مما قد 
ينذر بأحداث مؤسفة ال يرغبها مجلس االدارة 
واحلركة الرياضية. وفي النهاية فان مجلس االدارة 
لن يتأخر في خدمة نادي��ه وابنائه وجماهيره 
ونعدكم بتحقي��ق هذه املطالبات حتى ال يكون 
اجلهراء طرفا سهال لكن من خالله تكون ترضية 

اآلخرين على حساب جهد ابنائنا.

العب اإلسماعيلي  محمد محسن أبوجريشة يتخطى العب تامبونيز

أبطال ربع امليل يرفعون الكؤوس

)أ.ف.پ( األمير سلطان بن فهد مستقبال جوزيف بالتر  

يحيى حميدان
لم يكد ينتهي مسلسل التهجم 
على احل���كام محم���د العميري 
والس���عوديان احم���د ومحمد 
الصالح في مباراة الق���ادس���ية 
واجلهراء )82 - 80( في اجلولة 
الثالثة للمربع الذهبي في دوري 
السلة وضربهم من قبل جماهير 
الفريق اخلاسر في مشهد محزن، 
حتى تعرض طاقم املباراة الثانية 
التي جمعت بني الكويت وكاظمة 
)80 - 72( لهجوم آخر من قبل 
الذين تعرضوا  العبي كاظم���ة 
لظلم واضح من قبل حكام املباراة 
عبداهلل السبتي ومحمد سبتي 
العابر لكث���رة اخطائهم  وعابر 
وتخبطهم في اتخ���اذ القرارات 
واحتس���اب اخطاء عديدة ضد 
كاظمة غير صحيحة خاصة في 

الثواني االخيرة من املباراة.
وكان العبو كاظمة قد اقتحموا 
غرفة حكام املباراة بعد انتهائها 
وحاول العديد من الالعبني التهجم 
عليهم، لكن ح���ال تدخل اداري 
الفريق عدنان حمادة ومس���اعد 
املدرب خالد جنم دون ذلك وابعدوا 
الالعب���ني الذين كان���وا في قمة 
ثورتهم بعيدا عن غرفة احلكام، 
السيما مع غياب رجال األمن عن 
املباراة، علما أن احتاد السلة ارسل 
العديد من الكتب حلضور القوات 
اخلاصة ملباريات املربع الذهبي 

ولم يجدوا استجابة.
وبعد هذا كله، فإن احتاد السلة 
بات مطالبا بتدخل عاجل وسريع 
لغربلة اللجنة الفنية املسؤولة 
عن احلكام والتي ال توزع احلكام 
على املباريات بالشكل الصحيح 
وتسند مباريات قوية حلكام ال 
يناسبون حساسية وقوة هذه 
املباراة مما أثر كثيرا في نتائج 
مباريات الفرق وال مجال لذكرها 

احتاد السلة جملة عقوبات في 
حق العبي اجلهراء بعد اندفاعهم 
نحو احلكام بعد نهاية املباراة، 
وهو أمر أكبر من التصرف الذي 
قام به العب القادسية عبدالعزيز 
احلميدي جتاه احلكام في مباراة 
س���ابقة أمام الكويت في مباراة 
التمهيدي  ال���دور  ف���ي  الذهاب 
للموس���م احلالي ومت ايقافه 4 

مباريات مع عقوبة مالية.
وبني املال أنه يجب على احتاد 
السلة أال يكيل مبكيالني ويعاقب 
العبي اجله���راء مثلما فعل مع 

العبنا.

كانوا عليه والنتيجة ما رأيناه 
ورآه القطري الشيخ سعود بن 
علي رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
السلة الذي كان حاضرا مباريات 
مساء اول من امس وشاهد ضرب 
احلكام ب���� »العقال« في املباراة 
االولى وهج���وم العبي كاظمة 
على غرفتهم بعد انتهاء املباراة 

الثانية.

المال: ننتظر عقوبات اتحاد السلة

من جهة اخرى، شدد مدير عام 
لعبة كرة السلة بنادي القادسية 
هاني املال عل���ى ضرورة اتخاذ 

الدولي س���الم اله���زاع مع علم 
اللجنة الفني���ة برفض اجلهراء 
اسناد اي مباراة للحكم العميري 
يكون طرفا فيه���ا النادي وذلك 
للعديد من املواقف السابقة التي 
رأى فيها اجلهراء أنهم قد ظلموا 

من قبل العميري.
وكانت »األنباء« قد س���لطت 
الضوء على مشاكل اللجنة الفنية 
في عددها 12171 الصادر في تاريخ 
8 فبراير املاضي ووضحنا خالله 
كثرة اخطاء احلكام بالتفصيل، 
اال ان االخوة في اللجنة الفنية 
كابروا واستمروا على النهج الذي 

لكث���رة املباريات التي تعرضت 
فيها الفرق للظلم.

الذي يطرح نفسه  والسؤال 
هو حول عدم اسناد أي مباراة 
حتى اآلن للحكم الدولي السابق 
أحمد العصفور في جميع مباريات 
املربع، وهو الذي يعد أجدر واكثر 
احلكام خبرة في ادارة املباريات 
احلساسة ملا له من تاريخ طويل 
في مجال حتكيم املباريات الكبيرة 
خاصة اخلارجية، والسؤال اآلخر 
ملاذا لم تسند اللجنة الفنية مباراة 
القادس���ية واجلهراء املعروفة 
بحساسيتها للعصفور أو احلكم 

حصدت الكويت ثمانية مراكز في سباقات 
مهرجان سيارات الدراغ على حلبة »مرسى ياس« 
بأبوظبي والتي حتتضن أكثر من 120 س���يارة 
ودراج���ة من متس���ابقي دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وحصل السائق عبداهلل الشطي بفئة »سوبر 
ستريت 8 سلندر« لفئة السيارات على املركز 
االول وزميله مشعل الصبر في فئة »بروبايك« 
للدراج���ات النارية على املرك���ز االول ومحمد 
البداح على املركز االول في فئة الدراجات النارية 

سوبرستريت بايك.
كما حصل محمد القالف على املركز الثاني 
في فئة »سوبر س��تريت 8 سلندر« للسيارات، 
وسعود الزبن على املركز الثاني في فئة السيارات 
االقوى )10.5( وعماد اجلاسم من فريق املسيلة 
في فئة س���باق الس���يارات )4.5( على املركز 

الثالث.

وحصل على املركز الثاني في فئة الدراجات 
النارية )بروبايك( محمد بوراشد والرابع محمد 
الياقوت والثاني خالد الفوزان في فئة س���وبر 

ستريت بايك.
وقام الشيخ عبداهلل بن محمد آل نهيان في 
وقت متأخر بتق���دمي اجلوائز الى األبطال عن 

الفئات املختلفة لسباقات الدراغ.
م���ن جهتهم، اعرب متس���ابقو الكويت عن 
س���عادتهم باملش���اركة الفاعلة املتمثلة في 22 
فريقا وبالنتائج الت���ي حققوها في البطولة، 
وقالوا ان املشاركني الكويتيني ال� 64 استطاعوا 

حتقيق نتائج ايجابية.
واشادوا باملتابعة احلثيثة واملباشرة واالتصال 
الدائم معهم من قبل رئيس النادي الكويتي لسباق 
الربع ميل الشيخ باسل الصباح ما كان له االثر 
الكبي���ر في رفع الروح املعنوية وبث احلماس 

من اجل التمثيل الالئق للكويت.

8 مراكز للكويت في الدراغ ريس بأبوظبي السالمية بطل
تنس الناشئين

فاز العب اليرموك زياد السلطان ببطولة 
احتاد التنس للناشئني »فردي« التي اختتمت 
امس االول على مالعب نادي الساملية مبشاركة 
س���تة أندية هي الساملية والكويت وكاظمة 

وخيطان واليرموك والشباب.
كما فاز العب الساملية محمد عبدال باملركز 

الثاني.
وأسفرت نتائج الزوجي عن فوز ثنائي 
الس���املية عبداحلميد جمعة ومحمد عبدال 
باملركز األول وثنائي خيطان محمد محمود 
وعبدالرحمن مبارك باملركز الثاني ووصول 
ثنائي اليرموك عبداحلميد الشطي وسعود 
الش���طي وثنائي كاظمة محمد رضا وهشام 

بستكي الى دور األربعة.
وجاء الترتيب النهائي لألندية على النحو 
التالي: الساملية في املركز األول برصيد 199 
نقطة، وجاء اليرموك في املركز الثاني برصيد 
176 نقطة، وخيطان في املركز الثالث برصيد 
117 نقطة، وكاظمة في املركز الرابع برصيد 99 
نقطة، والكويت في املركز اخلامس برصيد 
96 نقطة والشباب في املركز السادس برصيد 

23 نقطة.
وحضر ختام البطولة وشارك في تتويج 
الالعبني الفائزين كل من رئيس نادي الساملية 
د.عبداهلل الطريج���ي ونائب رئيس النادي 
د.جواد عسكر وأمني سر عام االحتاد عبدالرضا 
الغريب ومدير املنتخبات الوطنية لالحتاد 
عبداهلل العدواني وعدد من مسؤولي اللعبة 

باألندية الرياضية ومشرفيها ومدربيها.
وقال عبدالرضا الغريب ان البطولة أفرزت 
عددا من الالعبني املتميزين أمثال زياد السلطان 
وعبداحلميد جمعة ومحمد عبدال الذي كان 
مفاجأة البطولة وضمن لنفسه مقعدا ضمن 
املنتخب الوطني للناشئني من خالل متيزه 
في هذه البطولة وحصوله على املركز الثاني 

بعد زياد السلطان.

بالتر يطلب دعم السعودية النتخابات »فيفا«

أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« السويس���ري جوزيف بالتر انه 
يرغب في احلصول على دعم السعودية 
في انتخابات رئاسة  »فيفا« املقبلة، وذلك 
عقب وصوله الى الري���اض في زيارة 

تستغرق يومني.
وقال بالتر حول املنافسة بينه وبني 
رئيس االحتاد األوروبي، الفرنسي ميشال 
بالتيني، ورئيس االحتاد اآلسيوي القطري 
محمد بن همام من أجل الترشح لرئاسة 
»فيفا«، لن أستبق األحداث، سأتناقش مع 
األمير سلطان بن فهد حول هذا املوضوع 
ألنني اعرف جيدا أن ثقة الدول العربية 
بترشيحي ستكون من خالل السعودية 
ألنه���ا بلد قوي وصوت���ه مؤثر في كل 
املجاالت، السيما على الصعيد الرياضي، 

مؤكدا انه سيحظى بثقة الدول العربية من 
خالل دعم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. 
وأضاف »لن أخفي رغبتي بأن السعودية 
هي احدى أهم الدول التي أسعى ألن أكسب 

صوتها في عملية الترشح«.
وتأس���ف بالتر لعدم متكن املنتخب 
الس�������عودي من التأهل الى نهائيات 
ك���أس العال���م املقبلة صيف 2010 في 
جنوب أفريقيا بق���وله »بالت���أك���يد اننا 
الت�ي  سنفقد أحد املنتخبات األسيوية 
اعتدنا رؤيتها ف���ي محفل كأس العالم 

وهذا أمر محزن بالنسبة لي«.
من جهته، قال األمير سلطان حول 
س���عي بالتر لكس���ب املزيد من الدعم 
لترشيحه لفترة قادمة في رئاسة »فيفا« 
من الطبيعي أن يسعى كل مرشح في هذا 

االجتاه من خالل التشاور مع األصدقاء 
في جمي���ع أنحاء العالم من أجل الدعم 
واملس���اندة، وهذا املوضوع بالنس���بة 

للمملكة سابق ألوانه«.
وعن انسحاب رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن همام من 
سباق انتخابات رئاسة االحتاد العربي 
لكرة القدم، أوضح االمير سلطان »أشكره 
على موقفه على الرغم أن الترشح لهذا 
املنصب حق له ولغيره حسب النظام«، 
مؤكدا »ان عالقتي مبحمد بن همام ستظل 
قائمة كأخوة وأصدقاء نعمل معا من اجل 
رفعة ش���أن الكرة في القارة اآلسيوية 
والوطن العربي، ولو اختلفنا في بعض 
األمور ولكنن���ا في النهاية هدفنا واحد 

وهو خدمة الرياضة ومنسوبيها«.

سقوط األهلي أمام غانرز في أبطال أفريقيا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

من����ي األهل����ي صاح����ب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 
بالهزمية أمام غانرز بطل زميبابوي 
بهدف نظيف في مب��اراة الذه��اب 
لدور ال� 32 من دوري أبطال أفريقيا، 
سجله نورمان مالوتو في الدقيقة 
23، ويلتقيان مجددا في مباراة اإلياب 
في القاهرة بعد اسبوعني. وأصبح 
غانرز أول فريق من زميبابوي يفوز 
على األهلي ف����ي تاريخ البطوالت 
األفريقية.وفشلت فرق زميبابوي 
في ثماني مباريات سابقة في حتقيق 
أي فوز عل����ى األهلي ولكن غانرز 
كسر القاعدة. وفاز االسماعيلي على 
تامبونيز بطل جزيرة رينيون 1-3. 
سجل احمد سمير )16 و80( ومحمد 
محس����ن ابو جريشة )70( اهداف 
االسماعيلي، ومحمد املداغري )33( 
هدف تامبونيز. ويلتقي الفريقان 

ايابا في الرابع من ابريل املقبل.
وعادت بعثة االهلي الى القاهرة، 

ليستأنف الفريق تدريباته استعدادا 
للقاء انبي يوم اخلميس القادم في 
املمتاز وتأكدت خس����ارة  الدوري 
االهلي حلارسه شريف اكرامي ملدة 
اس����بوعني على األقل بعد أصابته 
بش����د في العضلة الضامة. وأبدى 
حسام البدري املدير الفني لألهلي 
عدم رضاه عن اداء الفريق وخاصة 
الشوط االول من لقاء فانرز حيث لم 
يكن االداء كما طلب اجلهاز الفني، 
موضحا انه تعمد زيادة عدد الالعبني 
في وسط امللعب إلحكام السيطرة 
عل����ى منطقة املن����اورات بينما مت 
تكليف الثنائي احمد شكري واحمد 
فتحي بالزيادة الهجومية ومتويل 

املهاجمني بالكرات.
 لكن حترك رأس����ي احلربة لم 
يكن بالشكل اجليد وهو ما لم يخلق 
فرصا للتهديفو واضاف البدري ان 
الهدف جاء من خطأ ساذج للمدافعني 
ما كان ينبغي ان يحدث لكنه ورغم 
اخلس����ارة إال انه غير قلق باملرة 

حيث ان االهلي قادر على التعويض 
والفوز في مباراة العودة والتأهل 
الى دور ال� 16. واشار البدري الى 
انه اجرى في بداية الشوط الثاني 
تغييرين بالدفع ببركات وابوتريكة 
لتنشيط الناحية الهجومية وادراك 
التعادل لكن س����وء التوفيق وقف 
حائال امام حتقيق ذلك، موضحا ان 
ارضية امللعب لم تؤثر في النتيجة 
وان كانت اثرت على اداء الالعبني 
لكن ليس بشكل كبير. وردا على 
تفاؤل البدري، قال دارلينغتون دودو 
مدرب غانرز ان فريقه حقق املعجزة 
بالفوز به����دف نظيف على ضيفه 
األهلي املصري في ذهاب دور ال� 32 
من بطولة دوري األبطال األفريقي. 
وأكد دارلينغتون في تصريحات 
عقب نهاية املباراة أن فريقه لعب 
مباراة جيدة في مواجهة بطل القرن 
صاحب اإلمكانيات الكبيرة وجنح 
في إظهار قدرة العبيه على حتقيق 

االنتصارات.

األنصار ابتعد مؤقتًا عن النجمة
بيروت ـ ناجي شربل

ابتعد األنصار في املركز الثاني موقتا عن غرميه التقليدي 
النجمة، بفوزه على ضيفه ش����باب الس����احل 2-0، على ملعب 
صيدا البل��دي في افتت���اح املرح���لة ال� 18، السابعة ايابا، من 

الدوري العام ال� 50 لكرة القدم للدرجة االولى.
وشهدت املباراة تشددا في دخول اجلمهور وحضرها نحو 

50 متفرجا فقط.
واتسم الش����وط األول بتواضع املستوى وشابه الكثير من 
رعونة الفريقني مع انحصار اللعب في منطقة الوس����ط حتى 
انقرضت الفرص عدا واحدة لألنصار، عندما سدد محمد عطوي 
كرة من خارج املنطقة ومسحت الكرة القائم األمين حلارس مرمى 
شباب الساحل عباس شيت. وفي الشوط الثاني، حتسن األداء 

بشكل بسيط مع أفضلية لألنصار.
وأعاق ش����يت مهاجم االنصار العراقي أحمد مناجد عباس 
داخل املنطقة ليحتس����ب احلكم علي صباغ ضربة جزاء انبرى 

لها نصرت اجلمل وسددها هدفا في الدقيقة 60.
وبعد ست دقائق وإثر هجمة أنصارية منسقة، تبادل االحتياطي 
النيجيري أبيدي أدولفوس برنس الكرة مع اجلمل لينفرد األول 

باحلارس شيت ويسجل الهدف الثاني.
الى ذلك، انطلق أمس الدوري العام الثالث لكرة القدم للسيدات 
مبباراة واحدة، فاكتسح الشباب العربي ضيفه الرياضة واألدب 
كفرشيما 8-0 على ملعب الصفاء في وطى املصيطبة. وسجل 
اإلصابات ملى ش����دياق )4( ومروة خميس )2( وهبة اجلعفيل 

وريان رشيد.

)هاني الشمري(اجلميع غير راض عن احلكام في مباريات املربع الذهبي لدوري السلة

سجون للجزائريين
في المونديال!

هاجم����ت صحيفة جزائرية 
قرار السلطات احمللية في مدينة 
كيب تاون ف����ي جنوب أفريقيا 
لتجهيزها ملعب »غرين بوينت« 
في س����جون خاص����ة الحتجاز 
مثيري الشغب، علما بأن امللعب 
سيستضيف عددا من املباريات 
في نهائيات كأس العالم كمباراة 
اجلزائر وإجنلترا، وكان مسؤول 
اإلعالم بامللعب، نيكوالس وايتلي 
ذكر في تصريح����ات لصحيفة 
افريقية  »س����ويتان« اجلنوب 
»سنس����تضيف عددا من الفرق 
مثل اجنلترا وفرنسا وايطاليا 
والبرتغال واجلزائر، ومشجعو 
هذه الفرق معروفون بعصبيتهم 

وإثارتهم للشغب«.
وقال����ت صحيف����ة »النهار 
اجلدي����د« اجلزائري����ة ان ذلك 
القرار يعد اساءة جلماهير بالدها 

الكروية.


