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نفى استفادة إدارة النادي من مكرمة سمو ولي العهد

الظفيري: »كرة« الجهراء بحاجة إلى جهود السهو
 وجه رئيس نادي اجلهراء املعني 
الى نائب  الدعوة  الظفيري  احمد 
رئيس النادي السابق خلف السهو 
لتولي مهام إدارة الفريق االول لكرة 
املقبل، بعد  القدم خالل املوس����م 
تأهل الفريق الى الدوري املمتاز، 
وحصول����ه على املركز الثالث في 

كأس سمو ولي العهد.
 وقال الظفيري: ان نائب رئيس 
نادي اجلهراء السابق خلف السهو 
هو الوحيد الذي وقف مع الفريق 
وقدم له الدع����م املادي واملعنوي 
خالل الفترة املاضية، مما كان له 
االثر الكبير على اداء الالعبني في 
املباريات. وتابع:ان السهو رياضي 
محنك وميلك اخلبرة الكافية ليقود 
الفريق الى حتقيق اجناز يسجل 
باسم النادي، كما انه من املخلصني 
الكويتية بش����كل  الرياض����ة  في 
عام، وال يدخر جهدا في س����بيل 
دعم الفري����ق، والوقوف معه كما 
ان عالقته بالالعبني كبيرة حيث 
يحترمه ويحبه اجلميع لذلك هو 

شخصية مقبولة من اجلميع.
 واضاف: هناك عدد كبير من 
اعضاء اجلمعية العمومية لنادي 
اجلهراء تطالب السهو بقيادة امور 
الفريق خالل املوسم املقبل فبعد 
التأهل للممتاز نفكر باملنافس����ة 
وليس فقط اللع����ب وال نريد ان 
يعود الفري����ق الى دوري الدرجة 
االولى لذلك احلاجة ماسه الى قيادي 

محنك مثل السهو.

مدرب من البرازيل

 وحول م����درب الفريق القادم 
بعد االستغناء عن املدرب السابق 
البوسني زياديتش والذي تولى 
تدريب فريق الساملية، قال الظفيري: 
لقد مت تشكيل جلنة فنية ملراجعة 
السير الذاتية لعدد كبير من املدربني 
البرازيليني والصربيني من خارج 
البالد، وس����نختار االفضل ومن 

نعتقد أنه قادر على اضافة شيء 
وترك بصمة في الفريق، والنادي 
ولن يستعجل بهذا األمر فمصلحة 

الفريق اهم من كل شيء. 

الشيك لالعبين

 واوض����ح الظفي����ري ان م����ا 
قيل اخيرا عن اس����تفادة مجلس 
ادارة الن����ادي باملبل����غ املقدم من 
س����مو ولي العهد لفريق اجلهراء 

حلصوله عل����ى املركز الثالث في 
كأس سموه )15 الف دينار( غير 
صحيح، وما حدث اننا تس����لمنا 
الشيك اخلاص بالفريق من عضو 
اللجنة االنتقالية السابقة في احتاد 
كرة القدم اسد تقي، وقمنا بصرف 
مبلغ 10 آالف دينار بالتساوي بني 
الالعبني كمكافآت لهم اما ال� 5000 
دينار فهي لتطوير الفريق، وقد مت 
ايداعه في حس����اب نادي اجلهراء 

ولدينا سند االيداع اخلاص بذلك، 
ولم يستفد اي عضو من مجلس 
االدارة من هذا املبلغ كما قيل خالل 
اما بخصوص  اليومني املاضيني، 
احلارس سطام احلسيني فالنادي 
لم يتأخر بدعمه او دعم اي العب في 
الفريق، ولكننا لم نتلق اي كتاب 
من احلسيني يطلب فيه املساعدة 
إلجراء عملية، كما هو متبع في هذه 
احلالة، فابوابنا مفتوحة للجميع 

ونس����اعد ابناء النادي. وحول ما 
تداول عن ان رئيس النادي سافر 
في اجازة خاصة تاركا الفريق دون 
مدرب او مسؤول، قال الظفيري: 
انا لم اسافر ابدا وكل ما في األمر 
ان لدي ظرف عائلي اضطرني ألن 
اغيب عن النادي يومني او ثالثة 
ايام، وقد مت تكليف نائب رئيس 
النادي منير فارس بالقيام مبهام 

الرئيس حتى عودتي.

عادل حمود في املباراة مع القادسية على املركز الثالث في كأس سمو ولي العهد وفي اإلطار أحمد الظفيري

رفض استئناف إدارتي النصر والساحل

الفالح يتمنى الشفاء لخالد اليوسف

سلتيكس يعادل ليكرز في »بالي أوف«

نادال يستعيد صدارة التصنيف

مبارك الخالدي 
االدارية املس���تأنفة مبحكمة  الدائرة  رفضت 
االس���تئناف صباح امس االس���تئناف املقدم من 
مجلس ادارة ناديي الساحل والنصر طعنا على 
قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بحل مجلس���ي ادارتي الناديني والصادر بتاريخ 
14 نوفمبر املاضي. ومن املقرر ان يلجأ مجلس���ا 
ادارتي الناديني الى محكمة التمييز للطعن على 

احلكم املشار اليه. اجلدير بالذكر ان مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة الرئيس 
السابق فيصل اجلزاف قد أصدرت القرار املشار 
اليه والذي تضمن حل 10 مجالس ادارات لالندية 
صادقت احملكمة حت���ى اآلن على صحة القرار ل� 
8 اندية فيما نقضت محكمة االس���تئناف القرار 
بالنسبة لناديي الفحيحيل والشباب اللذين عادا 

الى ادارة الناديني.

أعرب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.فؤاد الفالح عن متنياته بالشفاء العاجل وموفور 
الصحة للشيخ خالد اليوسف والعودة إلى البالد ساملا 
معافى من العارض الصحي الذي ألّم به واستدعى 
عالجه في اخلارج لعدة شهور. وقال الفالح: باسمي 
ونيابة عن جميع العاملني في الهيئة، آمل عودة هذا 
الرياض���ي املخضرم الذي ميثل أحد رموز احلركة 
الرياضية الكويتية وعميد رؤساء األندية في الكويت 

والذي كانت له مواقف مش���هودة على الرياضيني 
بصفة عامة، ونحن اذ نعبر عن وقفتنا مع الشيخ 
خالد اليوس���ف مبرحلة عالجه هذه االيام، نتمنى 
له الصحة والعافية، وان يجتاز هذا املوقف ويعود 
ملمارسة عمله جتاه احلركة الرياضية ليدعم أبناءه 
الالعبني كما عودنا من قبل وان القلوب مع الشيخ 
خالد اليوس���ف دائما، متمنني له عودة قريبة الى 

أهله في الكويت وهو يتمتع مبفور الصحة.

تألق راي الن وقاد فريقه بوسطن سلتيكس 
الى الفوز على غرميه التقليدي لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب 103-94 في عقر داره ليعادله 
بواقع فوز لكل منهما في الدور النهائي من الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
وكان ليكرز فاز ف���ي املباراة االولى 89-102. 
يحرز اللقب الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز 

بأربع مباريات من سبع.

وحقق الن رقما قياسيا في النهائي بتسجيله 8 
رميات ثالثية، 7 منها في الشوط االول الذي جنح 
فيه في تس���جيل 3 ثالثيات في غضون دقيقتني 
وانهاه برصيد 27 نقطة، قبل ان يضيف اليها خمس 
نقاط في الش���وط الثاني. واعاد الن الى االذهان 
ذكريات االسطورة مايكل جوردان حني سجل 35 
نقطة لشيكاغو بولز في شوط واحد في نهائي عام 

1992 ضد بورتالند ترايل باليزرز )2-4(.

استعاد االسباني رافائيل نادال صدارة التصنيف 
العاملي اجلديد لالعبي التنس احملترفني الصادر 
امس في باريس. وجاء تقدم نادال على حس���اب 
السويس���ري روجيه فيدرر بع���د فوزه ببطولة 
روالن غاروس الفرنسية. رفع نادال رصيده الى 
8700 نقطة مقابل 8390 لفيدرر الذي صار ثانيا 
و6675 للصرب���ي نوف���اك ديوكوفيتش الثالث. 

وتقدم السويدي روبن س���ودرلينغ الذي خسر 
املب���اراة النهائية في روالن غ���اروس امام نادال 
مرتبة واحدة وبات سادس���ا امام االميركي اندي 
روديك الس���ابع.  على صعي���د آخر، وقع فيدرر 
اتفاق شراكة مدى احلياة مع منظمي دورة هاله 
االملانية يقضي بان يشارك في الدورة حتى انتهاء 

مسيرته االحترافية.


