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الظفيري للسالم: لماذا لم تعاقب العبينا طالما أنك مصدوم مما رأيته؟

يحيى حميدان
أعلن رئيس نادي اجلهراء املعني د.الفي الظفيري انسحاب الفريق 
االول لكرة السلة بالنادي رسميا من منافسات املربع الذهبي للشعور 
بالظلم الذي تعرض له النادي وبعدم وجود عدالة وانصاف من احتاد 
السلة الذي وقف موقف املتفرج، مشيرا الى ان القرار اتخذ بعد مشاورات 

وجلسات مع اجلهازين االداري والفني للفريق والالعبني.
ورد الظفي����ري خالل املؤمتر الصحافي ال����ذي عقده امس في ادارة 
النادي بحض����ور نائب الرئيس تركي الظفيري وعضو مجلس االدارة 
منيف الشمري وعدد من العبي الفريق، على البيان الذي اصدره رئيس 
احتاد الس����لة الشيخ حمد السالم والذي قال فيه: »لقد هالني ما رأيته 
من العبي واداريي اجلهراء«. وتس����اءل الظفيري: اذا هاله ما رآه فلماذا 
لم تقوم جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في االحتاد  مبعاقبة العبينا 
واداريينا؟ وان عدم اتخاذ اي عقوبة يؤكد انه لم يصدر من العبينا اي 
امر مشني حس����ب تقرير احلكام. واضاف الظفيري: على الشيخ حمد 
ان يتأكد ويحضر املباريات ويش����اهد الظلم ال����ذي يقع على اجلهراء 
واألندي����ة األخرى من التحكيم والذي يقول رئيس االحتاد ان لديه ثقة 
بهم ونحن كأندية ليس����ت عندنا ثقة باحلكام. وأش����ار الى ان رئيس 
االحتاد دائما ما يس����مع عن االحداث ويبني تصوراته عليها، وأضاف 
موجها كالمه الى الش����يخ حمد: ان الق����ادة انواع منهم من ال يعرف ما 
يحدث ومنهم من يصنع االجناز، فهذه مقولة أمتنى ان تعتبرها نصيحة 
من أخ وأمتنى أن تكون ممن يصن����ع االجناز. وقال الظفيري: مبروك 
عليك )الش����يخ حمد( املثلث الذهبي والظلم لم يقع على اجلهراء فقط 
وفي املوسم الفائت انسحب الكويت والساحل بسبب التحكيم، وأندية 
القادسية والكويت وكاظمة تدعمك ونحن كمجلس ادارة ما عندنا ثقة 
فيكم، وفي كل موس����م ال تكون نهاية موسم كرة السلة كبقية األلعاب 
األخرى، ودائما ما تكون النهاية غير سعيدة واالحتاد يتحمل ذلك من 
خالل ممارساته اخلاطئة وهو من أجبرنا على االنسحاب. وقدر جهود 

الالعبني واجلهازين الفن����ي واالداري منذ انطالق تدريبات الفريق في 
يوليو املاضي، وأشار الى ان النادي سيتقدم بشكوى للجنة األوملبية 

ثم الهيئة العامة للشباب والرياضة.

حكام غير مرغوب بهم

من جهته، قال تركي الظفيري ان رئيس اللجنة الفنية خليل ابراهيم 
يتعمد اختيار حكام غير مرغوب بهم للجهراء، واال كيف يفس����ر اختيار 
احلكمني عبدالرحمن العنزي ومحمد العميري ملباراة حساسة وهما من طلبا 
عدم اختيارهما ألي مباراة يكون اجلهراء طرفا فيها، وكان من املفترض 
استقدام طاقم حتكيمي من اخلارج ال يتم تطعيمه بحكم كويتي. واتهم 
تركي الظفيري احتاد السلة بالتواطؤ مع بعض االندية ويوجد خلل كبير 
في اللجنة الفنية ورئيس اللجنة بقي مترئسا منذ ما يزيد على  16 عاما 
والتغيير سنة احلياة وحتى اآلن مازال ابراهيم متشبثا بنفسه. واضاف 
تركي الظفيري ان بيان رئيس احتاد الس����لة جانبه الصواب واعتقد  ان 
هذا البيان مت فرضه عليه الن الكالم اليخرج من الش����يخ حمد املعروف 
بطيب اخالقه، كما استغرب هذا التصريح ومجلس ادارة اجلهراء معني 
وليس من مصلحته الدخول في خالفات مع اي طرف ولكننا ال نس����مح 
بأن يقال لنا بأننا قمنا بتصرفات مشينة. واكد ان الشيخ حمد معتاد على 
أيام امني سر االحتاد السابق عبداهلل الكندري، إذ لم تكن هناك اجتماعات 
واحملاضر يتم توقيعها في منزل الش����يخ، مشيرا إلى أن االحتاد يعاني 
عجز مالي ألن رئيس االحتاد قد وظف طاقما كامال من مرافقيه واسألوا 
الهيئة عما إذا كان مبقدور االحتاد تعيني موظف جديد في الوقت احلالي 
واجلواب سيكون ال ألن طاقم املوظفني كامل في االحتاد. وبدوره، أكد قائد 
الفريق محمد املطيري انه يشعر مبرارة كبيرة مما رآه من ظلم حتكيمي، 
مضيفا بأن احلكام اضاعوا مجهود فريق كامل اس����تعد منذ فترة طويلة 
لكي ينافس على البطوالت بقوة. واوضح ان الالعبني وصلوا إلى مرحلة 

عدم القدرة على حتمل املزيد من االخطاء.

الجهراء يؤكد أن مواسم اتحاد السلة ال تنتهي إال بالمشاكل

)سعود سالم( د.الفي الظفيري وتركي الظفيري ومنيف الشمري يتحدثان في املؤمتر الصحافي 

صراع جديد بني القادسية وكاظمة اليوم

لقطة من سباق ريد بل اجلوي العام املاضي في أبوظبي

السفير البريطاني في أكادميية ايڤرتون

مواجهة مصيرية للقادسية أمام كاظمة في »ذهبي السلة«
يحيى حميدان

تقام الي����وم مباراة واحدة في 
اجلولة الرابعة من املربع الذهبي 
لدوري كرة السلة جتمع القادسية 
م����ع كاظمة في ال� 7 مس����اء على 
صالة ن����ادي الكويت، في حني مت 
إلغاء املباراة التي كانت ستسبقها 
بني الكويت واجلهراء النس����حاب 

االخير.
وكان اجلهراء قد انسحب رسميا 
بعد االحداث االخيرة التي صاحبت 
مباراته امام القادسية في اجلولة 
اثر شعور »اجلهراويني«  الثالثة 
بظلم حتكيمي حسب رأيهم، ما دعا 

االحتاد الى الغاء نتائجه.
وفي املب����اراة الوحيدة اليوم، 
القادسية متصدر ترتيب  يسعى 
الفرق برصيد 4 نقاط من انتصارين 
ال����ى اكمال مش����واره الناجح في 
البطولة عندما يقابل كاظمة صاحب 
املرك����ز الثالث برصي����د نقطتني 
والذي من املمكن ان تنتعش آماله 
اذا فاز اليوم وخس����ر األصفر من 

الكويت.
وسيحاول كاظمة من خالل هذه 
املباراة اثبات قوته وان ما تعرض 
له في الدور االول ما هو اال كبوة 
جواد رغم ان الفريق قدم مستويات 
الفتة وكان قريبا من حتقيق الفوز 
امام  املباراة االولى  بها باستثناء 
القادسية التي ظهر فيها مبستوى 
متواضع وتعرض خلسارة قاسية 

76-92 ملصلحة القادسية.
البحريني س����لمان  ويض����ع 
رمضان مدرب كاظمة ثقته دائما 
في مجموعة م����ن العبيه أبرزهم 
فهد الرجيبة وعبدالعزيز الربيعة 
التصويب  البلوش����ي في  وأحمد 
من خارج القوس واالختراق، في 
حني تكمن خطورة محمد اشكناني 
واألميركيني اوماي ويسلي وجون 

ان األبي����ض تعرض للهزمية مرة 
واحدة وتنتظره مباراة أخرى مع 

القادسية.
وتضم صفوف القادسية عددا 
من النجوم أصحاب املس����تويات 
العالية بتواجد عبداهلل الصراف 

اويدن حتت السلة.
وفي اجلبهة األخرى سيرمي 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
أوراقه  القادس����ية بجميع  مدرب 
كي ال يتع����رض الفريق لهزة قد 
تفيد منافسه الكويت كثيرا خاصة 

وفهاد السبيعي وصقر عبدالرضا 
وأحمد س����عود وناصر الظفيري 
وعبدالعزيز احلميدي واألميركي 
جويل بوك����س، بينما ل����م يقدم 
مواطنه مايكل كريستنسن العروض 

املتوقعة منه حتى اآلن.

األهلي في مواجهة قوية مع إنبي واإلسماعيلي يستضيف الجونة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تقام الي���وم 3 مباريات مصيرية في ختام 
اجلولة ال� 23 من الدوري املصري لكرة القدم، 
فيلتق���ي في ال� 6:15 مس���اء بتوقيت الكويت 
اإلس���ماعيلي م���ع اجلون���ة، وبتروجيت مع 
ح���رس احلدود، ويلعب األهل���ي مع انبي في 

8:30 مساء.
يلتقي األهلي مع إنب���ي في مواجهة قوية 
يسعى من خاللها الفريقان إلى حصد نقاط اللقاء 
ال� 3، والفريق األحمر هدفه الوحيد هو الفوز 
للحفاظ على قمة الدوري الذي يحتلها برصيد 
46 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام املنصورة.

لذلك يسعى املدير الفني لألهلي حسام البدري 
إلى الفوز وزيادة الفارق بينه وبني جميع الفرق 

التي تسعى ملنافسته على اللقب.
ومن املنتظر ان يجري البدر عدة تغييرات 
في التشكيلة األساسية أمام إنبي، حيث يتم 
الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير األمين بدال 
من أحمد علي الذي تعرض لالنتقادات شديدة 
من قبل اجلهاز الفني خالل مباراة الغانرز بطل 
زميبابوي في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت 
بهزمية األهلي 0 � 1، باإلضافة إلى عودة أحمد 
حسن في وسط امللعب على حساب مصطفى 

شبيطة.
في املقابل، يرغب إنبي في استعادة عافيته 
ونتائجه اجلي���دة للدخول في املربع الذهبي، 
ويس���عى املدير الفني مالدين���وف إلى الفوز 
لتحسني ترتيب الفريق، والتقدم خطوة لالمام 

حيث يحتل املركز التاسع برصيد 28 نقطة.
وفي السويس، يسعى بتروجيت إلى الفوز 
على ضيفه حرس احلدود الس���تعادة مكانته 
واقتناص املركز الثاني، الذي فقده في اجلولة 
املاضية، وجتمد رصي���ده عند النقطة 38 في 
املرك���ز الثالث، وله مب���اراة مؤجلة مع احتاد 

الشرطة.
في املقابل، يصارع احلرس الحتالل مركز 
جيد في املوسم احلالي، والفوز يرفع رصيده 

الى 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع انبي.
وعلى ملعبه يستضيف اإلسماعيلي فريق 
اجلونة في مباراة ليست سهلة على الفريقني، 
فالفريق املضيف يطمع في اقتناص النقاط ال� 3 
ليرفع رصيده الى 40 نقطة، ليستعيد وصافة 
ال���دوري، حيث يحتل الدراويش حاليا املركز 
الرابع برصيد 37 نقط���ة، وله مباراة مؤجلة 

أمام طالئع اجليش.
اما اجلونة فال سبيل للنجاة أمامه من شبح 

الهبوط غير التمسك بانتزاع نقاط اللقاء من 
مضيفه الدراويش، وه���و يحتل املركز ال� 14 

برصيد 21 نقطة.

حازم متمسك بالزمالك

من جانب آخر، نفى العب الزمالك حازم إمام 
ما تردد مؤخرا ببعض وس���ائل اإلعالم حول 
مفاوضاته مع الن���ادي األهلي، مؤكدا أن هذه 
الشائعات ال أساس لها من الصحة، وأنه لم يلتق 
مبدير التسويق بالقلعة احلمراء عدلي القيعي 
طوال حياته، وال توجد بينه وبني أي مسؤول في 
األهلي أي اتصاالت مبديا استياءه من الشائعات 
التي تالحقه في الفترة األخيرة وحتاول تشويه 

صورته أمام جماهير الزمالك.
مؤكدا ان����ه كان متواج����دا بصحبة والده 
وزوجته ووكيل أعمال����ه في أحد املقاهي في 
الوقت الذي أشاع فيه البعض أنه كان متواجدا 

مع عدلي القيعي.
وطالب الالعب وسائل اإلعالم باالبتعاد عنه 
وعدم إطالق الشائعات حوله حتى يركز مع 

فريقه في الفترة احلالية.
وشدد حازم إمام على أنه متمسك بالتواجد 
داخل القلعة البيضاء في الفترة املقبلة، معترفا 

بأنه قصر في حق نفس����ه وناديه في الفترة 
األخيرة بعد تغيبه عن املران إال أنه يعد املدير 
الفني حسام حسن للفريق األبيض بااللتزام 

في الفترة املقبلة.
في ش����أن آخر، أكد املنسق العام للكرة في 
الزمالك إبراهيم حسن ان قائد الفريق السابق 
أمين عبدالعزيز سينتظم في التدريبات ابتداء 
من اليوم، بعدما أبدى حسام حسن ترحيبه 
الش����ديد بعودة الالعب للفريق واملش����اركة 

معه.
وعلى صعيد كرة الس����لة، ت����وج االحتاد 
السكندري بطال لدوري السوبر املصري، بعد 
فوزه على اجلزي����رة في املباراة اخلتامية 87 
� 84، ليحتل املرك����ز األول برصيد 19 نقطة، 
ليحس����م اللقب لصاحله بعد منافسة شرسة 
حتى املب����اراة األخيرة مع اجلزيرة الذي جاء 

في املركز الثاني برصيد 18 نقطة.
وحل الزمالك في املركز الثالث برصيد 15 
نقطة بعد تغلبه على سموحة صاحب املركز 

الرابع 63 � 62.
ومن املقرر أن يلتق����ي االحتاد واجلزيرة 
على لقب كأس مصر في 2 إبريل املقبل مبجمع 

الصاالت بستاد القاهرة.

 قطر إلى نهائي »األندية الخليجية«بتروجيت يسعى لعبور عقبة الحدود في ختام الجولة الـ 23 من الدوري المصري

 األهلي يسحق الجزيرة في »أبطال آسيا« 

 اكد فريق قط����ر تأهله الى املباراة النهائية لبطولة االندية اخلليجية 
ال� 25 في كرة القدم بتجدي����د فوزه على احملرق البحريني 2-0 في اياب 
نصف النهائي. وسجل الهدفني البرازيلي مارسينيو )61 من ركلة جزاء( 
وجاسم البوعينني )90(.ولعب احملرق ب� 10 العبني منذ الدقيقة 59 لطرد 
العبه علي عامر. وكان قطر قد فاز في مباراة الذهاب باملنامة 1-0 سجله 

سيباستيان سورية.
وينتظر قطر في املباراة النهائية الفائز من الوصل االماراتي والنصر 

السعودي اللذين يلتقيان في نصف النهائي اليوم و30 اجلاري.

وضع األهلي حدا لهزائمه في بطولة دوري أبطال آسيا وأنعش آماله في 
التأهل للدور الثاني من البطولة بعد فوزه الساحق على ضيفه اجلزيرة 
اإلماراتي 5-1 على ستاد األمير عبداهلل الفيصل بجدة في اجلولة الثالثة 
من املجموعة االولى. وس����جل أهداف األهلي البرازيلي فيكتور سيموس 
)2( ومواطن����ه مارس����ينيو )55 و77( وعبدالرحيم اجليزاوي )57 و90( 
بينما سجل هدف اجلزيرة العاجي توني )62(. وفي املجموعة نفسها، فاز 
االستقالل االيراني على ضيفه الغرافة القطري 3-صفر. وسجل االهداف 
الثالثة فرهاد مجي����دي )12 و54( وبيجمان منتظري )79(. واحيى العني 
االماراتي بطل عام 2003 آماله بالتأهل الى الدور الثاني بعد فوزه الصعب 

على الشباب السعودي 2-1 ضمن املجموعة الثالثة.
سجل البرازيلي مارسيو اميرسون )14( واالرجنتيني خوسيه ساند 
)23( هدفي العني، وعبدالعزيز السعران )45( هدف الشباب. وفي املجموعة 
ذاتها، فاز باختاكور االوزبكس����تاني على ضيفه اصفهان االيراني بهدفني 

لغيفوركيان )39( وغينريخ )72( مقابل هدف جلامشيديان )45(.

السفير البريطاني زار أكاديمية إيڤرتونأبوظبي تستعد لسباق ريد بل الجوي

تس���تكمل العاصم���ة االماراتي���ة أبوظبي 
حتضيراتها الس���تضافة اجلول���ة االفتتاحية 
للبطولة العاملية لسباق ريد بل اجلوي، ويعد 
مسار اجلولة االفتتاحية للبطولة العاملية لسباق 
ريد بل اجلوي في العاصمة االماراتية واحدا من 
أكثر املسارات اثارة للتحدي في العالم، وذلك 
ألسباب عدة، تبدأ باخلصائص التقنية للمسار 

وال تنتهي بالعوامل النفسية التي يخضع لها 
الطيارون.

فمن ضمن التحديات اجلوية، يبرز تغير اجتاه 
الرياح خالل قيادة املتنافسني لطائراتهم، تزامنا 
مع تبدل متتال ملشهد العاصمة االماراتية أمام 
أعني الطيارين انطالقا من قمرة القيادة، وذلك 

بحسب تقلبات الطائرة ومتوجاتها.

زار السفير البريطاني لدى البالد فرانك بيكر 
األكادميية األولى لكرة القدم في مركز حسن ابل 
الرياضي مبنطقة الدسمة، وذلك لتقدمي امليداليات 
والشهادات ملئات من الفتيان والفتيات الذين اكملوا 

االسبوع العاشر في االكادميية.
وتقدم برامج التدريب لالكادميية األولى لكرة 
الق���دم بالتعاون مع ن���ادي ايڤرتون الذي يلعب 

ضمن الدوري االجنليزي.
ويعتبر السفير البريطاني هو الراعي اجلديد 
لالكادميية االولى لكرة القدم في الكويت، وقد قدم 
له مايك فني مدير كرة القدم في االكادميية قميص 

نادي ايڤرتون مع الشكر والتقدير لدعمه.
هذا وسيسافر في األول من ابريل املقبل 36 العبا 
من الذين تتراوح اعمارهم ما بني 13 و16 عاما الى 
اجنلترا ملدة 8 ايام تتضمن جوالت الندية يونايتد 
وايڤرتون وبولتون وانديررز، كما تتضمن حضور 
مباريات القمة في الدوري االجنليزي املمتاز، وزيارة 
املتحف الوطني لكرة القدم والتدرب مع احملترفني 
في نادي ايڤرتون ملدة يومني، ليستفيدوا من آخر 
ما توصلوا إليه من خبرات التدريب في الدوري 
االجنليزي املمتاز، ومتنى لهم السفير كل النجاح 

والتطلع قدما ملتابعة تقدمهم.

الحسن في بطولة الصين الدولية

دشتي يدعو الصحافة
 لماراثون الجامعة

اختار االحتاد الصيني لكرة الطاولة الالعب ابراهيم احلس���ن 
ضمن أفضل 10 العبني في القارة اآلسيوية الى جانب العبي الدولة 
املضيفة للمش���اركة في بطولة الصني الدولي���ة التي تنطلق غدا 

وتستمر اربعة ايام.
وقال رئيس االحتاد محمد املعتوق ان مشاركة احلسن في هذه 
البطولة تأتي وفق البرنامج الزمني املرسوم له لتهيئته للوصول 
إلى دورة االلعاب االوملبية لندن 2010، مش���يرا الى ان مش���اركته 

سترفع من تصنيفه املعتمد من االحتاد الدولي للعبة.
وعلى صعيد متصل اش���ار املعتوق الى ان منتخب الناش���ئني 
سيش���ارك في بطولة ايطاليا الدولية التي تنطلق اليوم وتستمر 
5 أيام مبش���اركة 4 العبني وبرئاس���ة عضو مجلس اإلدارة مشعل 

السداح.
واضاف ان املنتخب سيشارك ايضا في البطولة اآلسيوية للناشئني 

التي ستبدأ مطلع الشهر املقبل في العاصمة التايلندية بانكوك.

وجه مدير إدارة األنش���طة الرياضية في جامعة الكويت ومدير 
بطولة مهرجان اجلامعة الس���نوي للماراثون عباس دشتي الدعوة 
الى رجال الصحافة واإلعالم للمشاركة في املاراثون الذي يقام يوم 
االثنني 29 اجلاري من داخل الستاد الرئيسي في الشويخ وخصصت 
اللجنة املنظمة جوائز قيمة لرجال الصحافة الذين سيشاركون في 
املهرجان ويكملون السباق، واضاف ان هناك اقباال كبيرا من اعضاء 
هيئة التدريس واملوظفني والطالب والطالبات للمشاركة في املاراثون 
واكد ان اجلامعة كعادتها لم تنس البراعم في االندية وخصصت لهم 

سباقا خاصا لتكرمي ابطاله.


