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صالح زكريا 
يأمل في تحقيق انجاز

مع السالمية

ميرزا احمد يؤكد على اجراء تعديالت في بطولة أبطال اخلليج

عبدالكريم: لعبنا بالصف الثاني
 خوفًا من اإلنذارات واإلصابات

وق���ال ان اللجن���ة املنظمة 
 »world sport« تعاقدت مع شركة
ملدة 4 سنوات وهي املسؤولة عن 
التنسيق فيما يخص التسويق 
التلفزيوني، متمنيا ان  والنقل 
حتظى بطولة اخلليج باهتمام 
أكثر من الفرق اخلليجية النها 
ستكون عامال رئيسا في تطور 

مستواهم مستقبال.

مع ج���داول كل فريق وبالتالي 
تترك اللجن���ة املنظمة اختيار 
املشاركة بيد الدولة ألنها قادرة 
على تنس���يق مواعي���د فرقها، 
املباريات  الى ان جميع  مشيرا 
تقام بنظ���ام القرعة من الدور 
الثاني حت���ى ان حتديد مباراة 
الذهاب واإلياب تكون بالقرعة 

إلنصاف جميع الفرق. 

س���بتمبر املقبل بنفس النظام 
مبش���اركة فريقني من كل دولة 
موزعة على 4 مجموعات على ان 

تنتهي البطولة في ابريل 
وأش���ار ميرزا الى ان حامل 
اللقب ليس له اي ميزة في املوسم 
املقبل بسبب احتمال مشاركته 
في دوري أبطال آسيا او كأس 
االحتاد اآلس���يوي ما يتعارض 

عبدالعزيز جاسم 
قال امني عام مساعد اللجنة 
التنظيمية اخلليجية ميرزا احمد 
ان اللجنة أقرت تعديال على نظام 
ابط���ال اخلليج  بطولة دوري 
املوسم املقبل وسيكون على عدد 
الفرق املتأهلة الى الدور الثاني 
ليصبح 8 فرق بدال من 4 كما هو 
معمول به اآلن أي انه سيتأهل 
النهائي فريقان  الدور ربع  الى 
من كل مجموعة بدال من 4 فرق 
وملسوا من خاللها سلبيات كثيرة 
وهو قتل احلماس واملنافسة في 
آخر جولتني تقريبا بكل مجموعة 
خصوصا ان الفرق التي فقدت 
املباراة  التأهل أصبحت تلعب 
حتصيل حاص���ل وليس لديها 
اللجنة ان  ارتأت  أمل وبالتالي 
تأهل فريقني سيشعل املنافسة 
بني الفرق حتى نهاية تصفيات 
املجموعة وهذا ما تس���عى اليه 

اللجنة املنظمة 
وبني ميرزا ل���� »األنباء« ان 
اللجنة أرس���لت ج���دوال كامال 
ومفصال بشأن مواعيد انطالق 
بطولة دوري أبطال اخلليج مبا 
يتناس���ب مع جدول منافسات 
االحتاد اآلسيوي وحتى يتمكن 
كل احت���اد خليج���ي من وضع 
رزنامته اخلارجية مبكرا وحتديد 
جداول مسابقاتهم احمللية مبا 
يتوافق مع مشاركاتهم اخلليجية، 
مبينا ان البطولة ستنطلق في 

مبارك الخالدي
أرجع مساعد مدرب فريق اجلهراء احمد 
عبدالكرمي اسباب اخلسارة امام اليرموك 
1 � 5، ف��ي الدور التمهيدي لبطولة كأس 
س��مو االمير الى ان الفريق لعب ناقصا 
العديد من عناصره االساسية خوفا من 
االنذار الثالث وكذلك مضاعفة االصابات 
خصوصا أن الفريق تنتظره مباراة مهمة 
امام خيطان االحد املقبل وهي مفصلية في 
احملافظة على مركز الفريق كثان للدوري 
برصيد 25 نقطة اضافة الى مباراة نصف 

نهائي كأس ولي العهد امام الكويت.
واضاف عبدالكرمي اننا لم نشرك في 
مباراة اليرموك كال من عادل حمود واحمد 

حواس وسعد عواد وبدر ناصر واحلارس سطام احلسيني واحمد حسن ويوسف 
عواد واحملترفني توبانغو وويلسون وهم يشكلون عصب الفريق االول والسبب 
ان بعضه��م يحمل انذارين والبعض اآلخر يعاني من االصابة فكانت حس��اباتنا 
مبنية على جتنب االيقاف او مضاعفة االصابة كي ال نخسر العبينا في املباريات 

املقبلة وهي مهمة بالنسبة لنا.
واش��ار عبدالكرمي الى انه ال يوجد فريق يرغب في اخلسارة ولكن كل جهاز 
فني له حس��اباته الكاملة جلميع املباريات ورؤيته تتوقف على اهمية كل مباراة 
بالنسبة ملراحل التنافس. وامتدح عبدالكرمي فريق اليرموك وقال لقد كان اليرامكة 
في يومهم واستغلوا نقص اخلبرة لالعبينا الصغار في السن واستثمروا الفرص 

املتاحة لهم بنجاح.

أكد أن السماوي يحتاج إلى العبين »يأكلون الصخر«

زكريا: لم أضف أي جديد على السالمية عدا مشاركة البريكي
عبدالعزيز جاسم 

قال مدرب فريق الساملية صالح زكريا ان فريقه لم 
يطرأ عليه اي تغيير وهو نفس الفريق السابق ولم 
اضف عليه شيئا عدا اشراك العب الوسط اخلبرة 
صالح البريكي ال����ذي كان مواظبا في التدريبات 
ولكنه لم يش����ترك في الفترة السابقة واثبت من 
خالل مجريات مباراة خيطان اول من امس في الدور 
التمهيدي ملسابقة كأس سمو االمير انه العب خبرة 
مميزة وساهم في الفوز على خيطان 2-0، مشيرا 
الى ان املش����كلة الوحيدة التي واجهها هي احلالة 
النفس����ية لالعبني حيث تذمر بعض الالعبني في 
الفترة املاضية وانتهى هذا التذمر برحيل املدرب 

السابق البلجيكي وليام توماس. 
واش����ار زكريا الى ان املدرب ال يتحمل مبفرده 
مسؤولية تردي نتائج الساملية بل بالعكس ايضا 
يتحمل الالعبون املسؤولية الكبرى في ذلك النه 
ان ل����م يكن لديك العب����ون »يأكلون الصخر« في 
امللعب فلن يستطيع اي مدرب في العالم فعل اي 
شيء او حتقيق بطولة، لذلك السماوي في الوقت 
احلالي يحتاج الى الروح القتالية اكثر من االمور 
الفنية، مشيرا الى انه لن يدخل العناصر الشابة في 
الوقت احلالي النه في نهاية املوسم ومن الصعب 
املغامرة بوج����وه جديدة كما انه مقتنع مبا ميلك 

من العبني حاليا. 
وبني زكريا ان احملترفني ليسوا باملمتازين بل 
يعتبرون متوسطي املستوى لكن يأمل من املهاجم 
البرازيلي اليكس ان يقدم اكثر من مستواه احلالي 

النه يعل����م ان لديه الكثير ولم يظهره حتى االن، 
مبينا ان الفرنسي عبدالفتاح سافي رحل عن الفريق 

ولن يكون ضمن القائمة في باقي املباريات. 
واضاف ان الس����املية حالي����ا مكتمل الصفوف 
وال يعاني من غيابات او اصابات باستثناء ناصر 
العثمان الذي عاد للتدريبات مرة اخرى وسيكون 
جاهزا ملواجهة العربي في الدور ربع النهائي من 
كأس س����مو ولي العهد االثن����ني املقبل وفي حال 
مشاركته سيكون من العناصر القوية املؤثرة في 
تش����كيلة الفريق، الفتا الى انه يعرف ان االخضر 
من اق����وى الفرق واعرقها ف����ي الكويت لكن لكل 
مباراة حساباتها وتكتيكها ولن امتكن من احلكم 
على مستوى االخضر امام التضامن اال اذا شاهدت 
شريط املباراة واكتش����فت من خالله االيجابيات 
والسلبيات بالفريق وبالتالي سأتعامل معه على 
حسب امكاناته حسب ظهوره في اخر مباراة وليس 
على نتائجه السابقة، الن مستوى كل فريق يتغير 

من مباراة الى اخرى. 
ومتنى زكريا ان تستمر نتائج السماوي االيجابية 
ليصل بالفريق الى ابعد من الدور ربع النهائي وان 
ينافس على لقب كأس سمو االمير بعد ان فقد االمل 
في احلصول على الدوري املمتاز وسنس����عى الى 
ان يرتقي ترتيبه ب����ني الفرق االربعة وان يبتعد 
عن املركز الس����ادس الذي ال يليق بفريق بحجم 
الساملية، متمنيا ان يعطي الالعبون كل ما لديهم 
الن املوسم لم يعد به اكثر من 8 مباريات وعليهم 

اثبات جدارتهم من خاللها. 

اختيار المعصب مرشحًا لالتحاد العربي
المنامة ـ ناصر محمد

اعتمد االحتاد العربي لكرة القدم قائمة اسماء املرشحني لعضوية 
اللجنة التنفيذية للفترة من 2010 � 2013، ومت االعتماد على اس����اس 
اخيار 4 اعضاء من آسيا وافريقيا ليتم انتخابهم من قبل املرشحني من 
االحتادات الوطنية وهم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة )البحرين(، 
مبارك املعصب )الكويت(، الش����يخ س����الم املرهون )عمان(، حسني 
سعيد )العراق(، غامن احمد غامن )االمارات(، طالب )االردن( محمود 
الربعة )لبنان(، الش����يخ حسني الشريف )اليمن( فيما ضمت القائمة 
االفريقية سمير زاهر )مصر( سعيد باخلياط )املغرب( محمد بوخريص 
)موريتانيا( د.معتصم جعفر )الس����ودان(، محمد روراوة )اجلزائر( 
املنصف الفضيلي )تونس( وسيعقد االجتماع يوم 28 ابريل القادم.

»طائرة« كاظمة يفوز على األصفر
 تغلب كاظمة اول من امس على القادسي�����ة 3-1 ف�����ي مب�����اراة 
مؤج���لة م����ن بطولة الدوري العام للكرة الطائرة ليقلب حس����ابات 
القادسية ويهدد فرصه في بلوغ املربع الذهبي للبطولة. وجاءت نتائج 
األش����واط 25-12 و24-26 و25-14 و25-21 في ظل تألق جل العبي 
كاظمة بقيادة موسى بحروه ويوسف القالف وعبداهلل بوفتني. على 
اجلانب اآلخر أصبح القادسية في وضع حرج اذ يتعني عليه الفوز في 
مباراته املقبلة أمام الساحل االثنني املقبل لكي يتأهل الى املربع الذهبي 
عن هذه املجموعة أما في حالة خسارته فان الساحل سيدخل كطرف 

ثان عن هذه املجموعة ويتأهل الى املربع الذهبي للبطولة.

»الشؤون« أطاح »الهيئة« بالوزارات
تعرض فريق الهيئة العامة للشباب والرياضة خلسارة اخرى في 
بطولة دوري الوزارات والهيئات لكرة القدم امام فريق الشؤون 1-3 
بعد ان قدم الش����ؤون اداء جيدا فيما اط����اح فريق الهيئة بالعديد من 
الف����رص التي كان من املمكن ان يخرج من خاللها متعادال على االقل، 
بينما تعادل الزراعة مع النفط بهدف لكل منهما، وحقق فريق املالية 

فوزا جديدا بهدفني مقابل هدف على فريق التأمينات.

أحمد عبدالكرمي

 ميرزا لـ »األنباء«: أبطال الخليج »غير« الموسم المقبل 
8 فرق ستتأهل إلى الدور الثاني بداًل من 4 

في دوري السلة ال جديد.. األصفر بطل من حديد
ظهر بها كال الفريقني.

وفي الرب���ع الرابع واألخير، 
وصلت اإلثارة ذروتها من اجلانبني 
وأراد كل فريق استغالل فرصه 
بالش���كل األمثل وذلك خوفا من 
الوقوع في احملظور والتعرض 
خلسارة قد تكون مكلفة على أي 
فريق، واستطاع االصفر أن ينهي 
املباراة منتصرا بصعوبة بالغة 
وبعد ان واجه ندا عنيدا وصعبا، 
اال أن األصفر اس���تطاع حسمها 
بفضل تف���وق العبيه ورغبتهم 
اجلامحة ف���ي احلفاظ على لقب 
الدوري في خزائن النادي للمرة 

الرابعة على التوالي.
وساهم تألق عبداهلل الصراف 
في األخذ بي���د فريقه لالحتفاظ 
باللقب بعد ان س���جل 23 نقطة، 
الس���بيعي  وأضاف زميله فهاد 
15 نقط���ة وبوك���س 13 نقط���ة 
وعبدالعزيز احلميدي واألميركي 
مايكل كريستنسن 10 نقاط لكل 
منهما. ومن جه���ة الكويت، كان 
راشد رياض األبرز بتسجيله 26 

نقطة أحرز بيتس 22 نقطة.
اللقاء طاقم حتكيمي من  قاد 
اليونان مكون من كوستا دينوس 

واثاناثيوس وبيتزوش.
هذا وسيتوج القادسية بلقبه 
رسميا اليوم بعد مباراة الكويت 
وكاظمة في ال�7 مساء في صالة 

نادي الكويت.

األخيرة التي متكن بها القادسية 
من تعدي���ل النتيجة عن طريق 
عبدالعزي���ز احلمي���دي واألداء 
الطيب من زميله احمد س���عود 
في املتابعة حتت السلة خاصة 
في الدفاع، لينتهي الربع الثالث 
بالتع���ادل 69-69 وهي نتيجة 
منطقية بعد الروح العالية التي 

القادسية 40-47.
ودخل الكوي���ت ضاغطا في 
الرب���ع الثالث م���ن اجل تعديل 
النتيجة 49-49، ثم قلب األبيض 
النتيجة 55-49، بعد التألق الالفت 
لراشد رياض وعبدالرحمن جمعة 
ويحيى البح���ر، وأكمل الكويت 
تفوقه في النتيجة حتى الثواني 

االميركي اندريه بيتس، وحاول 
بيتس وزمياله راشد رياض وسالم 
الهذال تعديل النتيجة، لكن قابلهم 
تألق قدساوي من عبداهلل الصراف 
وفهاد السبيعي األمر الذي حال 
دون اعطاء االفضلية في النتيجة 
رغم احملاوالت الكويتاوية العديدة، 
لينته���ي الربع الثان���ي لصالح 

يحيى حميدان
حافظ القادسية على زعامته 
لكرة الس���لة بعد أن توج بلقب 
الدوري للمرة الرابعة على التوالي 
واملرة العش���رين طوال تاريخه 
بع���د فوزه املثي���ر على الكويت 
88-80 أم���س ضم���ن مباريات 
اجلولة اخلامسة للمربع الذهبي 
للدوري الت���ي أقيمت في صالة 

نادي الكويت.
وبرهن القادس���ية على علو 
كعبه في »السلة« بعد أن عرف 
من أين تؤكل الكتف ومتكن من 
االطاحة بأحالم منافسه الكويت 
الذي كان الفوز في متناوله لوال 
تسرع العبيه وعدم قدرته على 
تهدئة »رمت« املباراة أثناء تقدمهم 

بالنتيجة.
بدأ القادس���ية املباراة بشكل 
افضل من الكويت وتألق العبوه 
دفاعا وهجوما، ووسعوا الفارق 
مبكرا 12-6، مس���تغلني نوعا ما 
سرعة الكويت في انهاء الهجمات، 
ثم عاد االبي���ض لترميم دفاعه 
ومتكن من السيطرة على مناطق 
العمليات بشكل جيد، لكن ذلك لم 
ميكنهم من قلب النتيجة عند نهاية 
الربع االول الذي أنهاه القادسية 

ملصلحته 15-20.
وفي الربع الثاني كان الكويت 
الفريق  افضل نس���بيا، واعتمد 
بش���كل مباش���ر عل���ى محترفه 

القادسية أحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي والعشرين في تاريخه بعد فوزه على الكويت

العب القادسية أحمد سعود يتطاول لوضع الكرة في سلة الكويت مبراقبة األميركي أيرا كالرك

العب الكويت عبدالرحمن جمعة يصعد إلى مدرج القادسية واجلماهير مذعورة

لطامل��ا كان العبو س��لة الكويت مثاال يحتذى في االنضباط وااللتزام طوال س��نوات طويلة، 
لك��ن ما حصل من قبل مجموع��ة كبيرة من العبيه في مباراة االمس امام القادس��ية يحتاج 
لوقف��ة جادة من قبل مس��ؤولي االبيض ومن احتاد الس��لة بعد ان صعد ج��ل العبي الكويت الى 
املدرج اخلاص باجلماهير القدساوية وقدموا فواصل مثيرة من الضرب واللكمات بحق اجلماهير 

احلاضرة والتي ال ذنب لها سوى انها شجعت فريقها عقب نهاية املباراة.
هذا وقد مت نقل احد »القدس��اويني« بسيارة اإلس��عاف الى املستشفى بعد ان تعرض للضرب 

من قبل الالعبني.

تصرف مرفوض من نجوم األبيض

المعداوي يفوز بلقب »أورالند«
لكمال األجسام

حصل مدرب كمال االجسام في معهد اوكسجني املصري جمال 
املعداوي على لقب بطولة اورالند كالس���يك التي أقيمت في والية 
اوهاي���و االميركية والتي أقيمت في الفت���رة من 4 الى 7 اجلاري 
وحص���ل املعداوي على املركز االول ف���ي وزن حتت 90 كغم بعد 

منافسة مع 15 متنافسا من دول مختلفة.
وقال املعداوي: لوال الدعم الكبير املادي واملعنوي من سكرتير 
االحتاد اآلسيوي لكمال االجسام بدر بودي ملا متكن من املشاركة 
واحلصول على هذا املركز املتقدم، مشيرا الى انه ليس بإمكان اي 
العب املش���اركة في هذه البطولة، بل يجب إرسال ألقابه السابقة 
لكي يتم قبوله للمش���اركة في البطولة، لذلك جاءت املوافقة على 
طلبي بعد علمهم بأني سبق ان أحرزت لقب بطولة العالم مرتني، 
وكذلك بطولة البحر االبيض. وبني ان البطولة شهدت مشاركة 140 

العبا من مختلف دول العالم في 7 اوزان.

جمال املعداوي حامال كأس »أورالند«


