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 بو عباس لـ «األنباء»: التخبط في اتحاد السلة وصل إلى ذروته
 يحيى حميدان

  حّمل مدير كرة الســـلة في 
النادي العربي حسني بوعباس 
احتاد اللعبة مسؤولية الهزائم 
املتتالية التـــي تلقاها األخضر 
املمتـــاز، واحتل  الـــدوري  في 
املركز الســـادس األخير ليهبط 
إلى دوري الدرجـــة األولى في 

املوسم املقبل.
  وقال بوعبــاس فــي حديــث 
لـ «األنباء» إن تخبط احتاد السلة 
وصل الى ذروته في هذا املوسم، 
بعد أن قامت جلنة املســـابقات 
وشؤون الالعبني بضغط جدول 
مباريات الدوري املمتاز بصورة 
غريبة جدا ما سبب لنا الكثير 
من االصابات، مشيرا الى أن عدد 
املصابني وصل الى ما يزيد على 
نصف املســـجلني في كشوفات 
األخضر لدى االحتاد، وأغلبهم 
العناصر األساسية بسبب  من 
خوضهم مباريات قوية بصورة 
متالحقة ودون إعطاء راحة بني 

كل قسم.
  وأضاف: «احتاد السلة هالسنة 
كأن أحد الحقه ما ندري شـــنو 
يبي بالضبط»، مشيرا الى أنه 
االحتاد الوحيد من بني االحتادات 
الذي ينتهي موســـمه  احمللية 
كامال في ٤ أشـــهر في حني أن 
بقية االحتادات توزع جداولها 
بشـــكل عقالني ومنطقي يتيح 
الفرق إعادة حساباتها  جلميع 

وترتيب صفوفها.
  ولفت الى أن بعض األندية 
تتكبد خســـائر ماليـــة كبيرة 
من وراء هـــذا التخبط، اذ أنها 
تتعاقد مع احملترفني واملدربني 
بعقود ســـنوية، وهو ما يحمل 

خزينة النادي فوق طاقتها دون 
االستفادة من هذه األموال التي 
يتم صرفها خالل فترة التوقف 

التي تفوق الـ ٦ شهور.

  إلغاء فكرة دوري الدرجتين

  وطالب بو عباس احتاد اللعبة 
بضـــرورة إلغاء فكـــرة دوري 
الدرجتني، ألن هذا النظام يحمل 
الكثير من السلبيات، أبرزها عدم 
قدرة الالعبني الشباب على أخذ 
فرصتهم للمشاركة مع فرقهم 
بســـبب صعوبة الزج بهم في 

ما ينعكس سلبا على مستوى 
احلكم في املباريات، األمر الذي 
يجعل الفرق تدفع ضريبة هذه 
اخلالفـــات من خـــالل األخطاء 
الفادحة التـــي يرتكبها احلكام 
في املباريات، ومن ثم يقومون 
باالعتذار بعد خراب مالطا عقب 
انتهاء املباراة، مشـــيرا إلى أن 
العربي الفريق الوحيد الذي لم 
يتم إسناد أي مباراة له لطاقم 

حتكيم أجنبي.
  وأعرب عن أمنياته في أن يقوم 
احتاد السلة بإجراء محاضرات 

لألندية للتعاقد مع محترفني دون 
إلى شخصيات  احلاجة للجوء 

من خارج النادي.
  وقدم بوعباس الشـــكر الى 
عائلة عاشور وخاصة عبدالعزيز 
عاشـــور لتكفلـــه بالتعاقد مع 
الى وجود  اوماري باإلضافـــة 
شـــخصية من خـــارج النادي 
تقوم مبســـاندة فـــرق املراحل 
السنية بالنادي. وذكر أن مدرب 
الفريق محزم العتيق سيبقى مع 
األخضر في املوسم املقبل بعد 
االتفاق املبدئي بني إدارة النادي 

مباريات حساســـة، مشيرا إلى 
أن نظام الدرجتني يفقد الطموح 
ألندية دوري الدرجة األولى، لعدم 
احتكاكها مع الفرق الكبيرة وهذا 
األمر يخلق حتديا كبيرا بالنسبة 
لالعبي أنديـــة املؤخرة والذين 
دائمـــا ما يتألقـــون أمام الفرق 

الكبيرة.
  ووجـــه بوعبـــاس جملـــة 
اللجنة  إلـــى  انتقـــادات أيضا 
الفنيـــة في االحتاد املســـؤولة 
عن احلكام، وقال إن هذه اللجنة 
فيها الكثير من اخلالفات وهو 

أوضـــح بو عباس أن الســـبب 
يعود لعدم وجـــود دعم مادي 
العربي  النـــادي  من رجـــاالت 
لفريق الســـلة، وهو ما جعلنا 
نخوض املوسم احلالي باحملترف 
األميركي اوماري ويستلي والذي 
قدم مجهودات خارقة مع األخضر 
على الرغم من إصابته في بعض 

األحيان.
  وناشد الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بضرورة االلتفات الى 
األلعاب اجلماعية األخرى غير 
كرة القدم، وتوفير مبالغ مادية 

نفسية للحكام لعالج الرواسب 
النفسية العالقة في عقولهم من 
كثرة املشـــاكل واخلالفات فيما 
بينهم والتي تصل الى حد عدم 
التحدث احلكم مع زميله أثناء 
املباراة، وهو ما يجعل كل حكم 
يغرد وحيدا فـــي املباراة دون 
تعاون مـــن زميليه في بعض 

األحيان.

  غياب الدعم المادي

  وعن سبب خوض األخضر 
الدوري املمتاز مبحترف وحيد، 

واملدرب، فيما ال زالت الصورة 
غير واضحة بالنسبة للتجديد 

مع ويستلي.
  وفي ختـــام حديثـــه، قدم 
بوعباس اعتذاره الى اجلماهير 
العرباوية بعد هبوط األخضر إلى 
دوري الدرجة األولى، واعدا إياهم 
بتعويضهـــم في بطولة الكأس 
التي ســـتنطلق في ١١ اجلاري، 
السيما بعد عودة عدد من الالعبني 
املصابني، فيما سيستمر غياب 
محمد محـــزم وعلي بوصلحة 

الرتباطهما بدورة عسكرية. 

 حّمله مسؤولية تواضع نتائج األخضر وطالب بمحاضرات نفسية للحكام

  (محمد ماهر)  روح معنوية عالية في تدريبات «سلة األخضر» 

 فريق أبوحمام قبل انطالق إحدى مباريات البطولة 

 حسني بو عباس متحدثا إلى الزميل يحيى حميدان

 (عادل يعقوب)  العب اليرموك مطلق الدوسري يحاول التصويب على مرمى الصليبخات

 هنادي املزيعل وفاطمة أحمد على منصة التتويج 

 ذهبية وفضية للكويت  فوز مهم لليرموك في «اليد»
  في البولينغ والرماية بـ «المرأة الخليجية»

 عضو في ملف لندن ٢٠١٢ يشجع اإلمارات
  على تقديم ترشيحها الستضافة األلعاب األولمبية

 حامد العمران
  حقق اليرموك فوزا مهما على الصليبخات ٣٣-٢٤ 
(الشوط األول ١٥-١٦) في اللقاء الذي جرى أمس على 
صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية في إطار منافسات 

األسبوع التاسع لدوري الدمج لكرة اليد.
  وبذلك رفع اليرموك رصيده إلى (١٠ نقاط) ليتقدم 
مع ركب فرق املقدمة للمنافسة على التأهل إلى الدوري 
املمتاز، فيما بقي الصليبخات على رصيده السابق 

(٨ نقاط) وباتت حظوظه صعبة بالتأهل.
  الدقائق الثمانية األولى في الشوط الثاني هي من 
قضت على الصليبخات عندما استجمع اليرموك كل 

قواه ودخل الشوط الثاني بشكل ثان مختلف عن 
االول مستغال أخطاء العبي الصليبخات الهجومية 
ليتألق نصير حسن ومطلق الدوسري والعب الدائرة 
فيصل العسعوسي مع قيادة جيدة من صانع األلعاب 
محمد العوض ليحول اليرموك تأخره بفارق هدف 
لتقدم بفارق وصل إلى ٥ أهداف وسط دهشة العبي 

الصليبخات ومدربهم خالد غلوم.
  وتقام اليـــوم مباراتان حيث يلتقي العربي (١٣ 
نقطة) مع اجلهراء (٥ نقاط) في اخلامسة ويلتقي 
الساملية (١٤ نقطة) مع القادسية (١٠) في السادسة 

والنصف.

 احرز منتخبنا الوطني للرماية املركز الثاني وحصد 
امليدالية الفضية برصيد ١١٦٣ نقطة بينما حقق منتخب 
االمارات املركز األول وامليدالية الذهبية مبجموع ١١٧٠ 
نقطــــة في فئة البندقية الهوائية ١٠م، في حني ذهب 
املركز الثالث والبرونزية للمنتخب القطري مبجموع 
١١٥٣ نقطة وســــط مشــــاركة أربع دول هي اإلمارات 
والبحرين وقطر والكويت. في دورة املرأة اخلليجية 
وحضرت املنافسات التي أقيمت في منتجع الفرسان 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز ال خليفة رئيسة جلنة 
رياضة املرأة في البحرين وسعادة نورة السويدي 

رئيسة اللجنة املنظمة العليا للدورة الثانية لرياضة 
املرأة. واحرزت الالعبة فاطمة أحمد امليدالية الذهبية 

في بطولة الفردي ملسابقة البولينغ.
  واحتلت الالعب هنادي املزيعل املركز الثالث برصيد 
١١٢١ نقطة بعد الغاء املركز الثاني، وحلت في املركز 

العاشر شيخة الهندي برصيد ٩٨٤ نقطة.
  كما تنطلق عصر اليوم في صالة نادي اجلزيرة 
العاملية للكرة الطائرة في أبوظبي منافسات بطولة 
الكرة الطائرة بلقاء يجمع الكويت والبحرين والتي 

تعقبها مباراة سلطنة عمان واإلمارات. 

 شجع عضو اللجنة العليا املنظمة الوملبياد لندن 
٢٠١٢ ستيف ريدغرايف اإلمارات على تقدمي ترشيحها 
الستضافة األلعاب االوملبية معتبرا ان عامل الطقس لن 
يكون عائقا أمامها. وقال ريدغرايف، وهو سفير األلعاب 
االوملبية في لندن، أثناء جلسة نقاش في مركز إعداد 
القادة في دبي حيث اســــتعرض مع اللجنة االوملبية 
واالحتادات الرياضية في اإلمارات استعدادات لندن 
الستضافة االوملبياد «أحض اإلمارات على ضرورة تقدمي 

ملف الترشح الستضافة دورة األلعاب االوملبية».
  وتابع «ان هذه اخلطوة في حد ذاتها حتقق فوائد 
كثيرة من التغطية اإلعالمية وجتهيز املنشآت الرياضية 
وحتضير الالعبني والرفع من مستوياتهم في التظاهرات 
الرياضية املقبلة». وأوضح ان «عامل الطقس ال ميكن 
ان يؤثر على استضافة دولة اإلمارات إحدى دورات 
األلعاب االوملبيــــة وان إمكانية جتاوزه عبر تعديل 
توقيت بعض املسابقات واردة»، مستشهدا «ببعض 
الدورات التي مت تنظيمها في منتصف ســــبتمبر او 

نهايته على غرار سيدني واسبانيا».
  وأضــــاف في هذا الصــــدد «عامــــل الطقس مهم، 
فاالوملبيــــاد يضم قرابة ٢٦ لعبــــة وكل منها يحتاج 
الى ظروف مناخيــــة معينة، واعتقد بأنه لو تقدمت 
اإلمارات لالســــتضافة فان تقدمي موعد إقامة الدورة 
الى الشــــتاء يكون أفضل ألن اجلو هنا يكون جميال 

في هذا التوقيت، وفي هذه احلالة هناك إمكانية لكي 
تنظم اإلمارات الدورة».

  وتابع الضيــــف االجنليزي قائال «هناك ١٧ نقطة 
يجب اخذها بعني االعتبار عند تقدمي ملف الستضافة 
دورة رياضية كبيرة في حجم األلعاب االوملبية مثل 
عامل الطقس واملنشآت الرياضية والسياحية وشبكة 
النقل واملواصالت وغيرها»، مشيرا الى «عامل مهم 
جدا أيضا وهو املنشآت ومدى جودتها وجهوزيتها 

الستيعاب األلعاب».
  وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وحاكم دبي أعلن في 
منتصف عام ٢٠٠٩ ان دبي ستدرس إمكانية استضافة 
دورة األلعاب االوملبية عام ٢٠٢٠. كما كان بطل الرماية 
الشــــيخ احمد بن حشــــر آل مكتوم صاحب امليدالية 
اإلماراتية الذهبية الوحيدة في تاريخ دورات األلعاب 
االوملبيــــة اعتبر في وقت ســــابق ان دبي قادرة على 
حتويل حلم استضافة اوملبياد ٢٠٢٠ الى حقيقة. وقال 
حشر بن مكتوم في حينها «ال أرى سببا مينعنا من 

حتقيق حلمنا بإقامة األلعاب االوملبية هنا».
  يذكر ان العاصمة القطرية الدوحة كانت دخلت في 
السباق الستضافة دورة األلعاب االوملبية عام ٢٠١٦ 
لكنها خرجت من التصفية األولية. ولم يســــبق ألي 

دولة عربية ان استضافت دورة األلعاب االوملبية. 

 عبدالسالم والعيسى في نهائي التنس

 االتحاد يسحق الرائد

 برانداو يتورط 
  في فضيحة مثيرة

  
الفرنسية    أوقفت الشرطة 
البرازيلـــي برانـــداو مهاجـــم 
مرســـيليا حامل لقب الدوري 
الفرنسي على ذمة التحقيق بعد 
اتهامه من قبل امرأة باالعتداء 
اجلنســـي عليها، بحســـب ما 
الشـــرطة. ذكرت مصادر في 
وأوقف برانداو (٣٠ عاما) في 
منزله واقتيد الى مركز للشرطة 
للخضوع لالستجواب كجزء من 
املرأة  التحقيق.وكانت  عملية 
اتهمت برانداو باالعتداء عليها 
جنسيا في سيارته عندما كان 
يقلها الى منزلها من ملهى ليلي 
في ايكس ـ أون بروفانس منذ 
أيام. وأصدر مرسيليا  عشرة 
بيانا ذكر فيه ان «برانداو أبلغ 
النادي عدم قدرته على احلضور 
الى النادي. لن يعلق مرسيليا 
على هذه القضية اخلاصة ويذكر 
بضرورة احتـــرام مبدأ قرينة 

البراءة». 

 قلق في الزمالك بسبب إصابة زكي

 ختام الدور األول
  لـ «المغتربين السوريين» 

 اختتم الدور االول من بطولة املغتربني السوريني لكرة القدم 
التي تقام على ملعب نادي النصر، وتأهل الى الدور الثاني من 
املجموعة االولى الفرق التالية: اول املجموعة فريق ابوحمام بـ 
١٠ نقاط، والثاني فريق قلعة احلصن (٩ نقاط)، والثالث فريق 
الشـــعلة (٧ نقاط)، والرابع فريق احلراك بنقطة واحدة، بينما 
تأهل من املجموعة الثانية فريق البوكمال متصدرا املجموعة بـ 
٧ نقاط، والثاني فريق الفتوة (٧ نقاط)، والثالث فريق اســـود 
الفرات (٤ نقاط)، والرابع فريق ابو حردوب (٣ نقاط). الى ذلك، 
ينطلـــق الدور ربع النهائي مبباراة قويـــة بني فريقي ابوحمام 
وابوحردوب، أما املباراة الثانية فستكون نارية بني فريقي قلعة 

احلصن وأسود الفرات.

 تختتم ظهر اليوم بطولة الكويت املفتوحة الثانية للتنس التي 
نظمها االحتاد احتفاال باالعياد الوطنية للكويت وتولي صاحب 

السمو االمير االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
  ومت تخصيص جوائز ماليـــة للبطولة قدرها ٣٢ الف دوالر 
سيتم توزيعها على جميع الالعبني في معظم املسابقات بدءا من 
دور الثمانية، وشارك في البطولة ٢٥٠ العبا والعبة في مختلف 

الفئات السنية وبلغ اجمالي عدد مبارياتها ٣٩٦ مباراة.
  الـــى ذلك، تقام املبـــاراة النهائية اليوم بـــني الالعبني ناصر 
عبدالســـالم وزياد عبدالعزيز على امللعب الرئيســـي في مركز 

بسام املطوع. 

 واصل االحتـــاد مطاردته للهالل بعد فـــوزه الكبير على 
ضيفـــه الرائد ٣ - ٠ على ســـتاد االمير عبداهللا الفيصل في 
جدة في ختام املرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
  ورفع االحتاد رصيده الى ٣٩ نقطة في املركز الثاني بفارق ٦ 
نقاط عن الهالل املتصدر برصيد ٤٥ نقطة، وستكون القمة بينهما 

في اجلولة العشرين في الرياض مهمة بالنسبة للفريقني.

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  أكد رئيس نادي الزمالك جالل إبراهيم ان عدوله عن االستقالة من 
منصبه جاء بعدما أبدى مسؤولو الدولة متسكهم بوجوده في رئاسة 
القلعة البيضاء، وهو ما شعر به خالل اجللسة التي جمعته عصر اول 

من امس مع رئيس املجلس القومي للرياضة حسن صقر.
  وأشار ابراهيم إلى أن أكثر ما أغضبه ودفعه لالستقالة هو ما ردده 
البعض داخل النادي وفي وســــائل اإلعالم عن تســــتره على الفساد، 
متسائال: أين هذا الفساد الذي يتحدثون عنه؟ وهل هناك سرقة للمال 
العام أو أي شيء من هذا القبيل؟ فاألمر كله كان عبارة عن قرار اتخذته 

األغلبية داخل املجلس بتخفيض رواتب بعض املوظفني.
  في شأن آخر تسود حالة من القلق داخل الزمالك من جتدد إصابة 
املهاجــــم عمرو زكي بعدمــــا تعرض إلصابة بكدمة فــــي الركبة أثناء 
مشــــاركته في مباراة فريقه الودية أمام البنــــك األهلي، التي أقيمت 
مؤخــــرا على ملعب زامورا مبيت عقبــــة، وانتهت لصالح الزمالك ٥ـ  
٠، وهي نفس اإلصابة التي منعت الالعب من السفر مع بعثة الفريق 

األبيض إلى سورية.
  من جهة أخرى، يخوض األهلي عصر اليوم مباراة ودية مع القادسية 

السعودي في مهرجان تكرمي الالعب غازي العسيري.
  وفي شــــأن آخر، احتل مهاجم بتروجيت ومنتخب مصر الســــيد 
حمدي صدارة ترتيب هدافي العالم لعام ٢٠١١ برصيد ٦ أهداف دولية 
ســــجلها بالكامل بقميص منتخب مصر في دورة حوض وادي النيل 
الودية التي أقيمت بالقاهرة في شــــهر يناير املاضي، وحصل حمدي 

وقتها على كأس هداف البطولة. 

 اتهم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الالعبني احملترفني 
بعدم الوالء ألنديتهم وال حتى لكرة القدم واجلري وراء املال. 
وأشار حسبما ذكر تلفزيون «بي.بي.سي» اإلخباري البريطاني 
إلى أن هؤالء الالعبني ال يحبون األندية بقدر ما ينظرون إلى 
اجلانب املادي لها. وأضاف بيليه قائال «إن الالعب جنده اليوم 
في ريال مدريد أو سانتوس أو مان يونايتد ويقبل فانلة ناديه، 

وسرعان ما جنده انتقل لناد آخر ويقوم بالفعل ذاته». 

 أكد مدرب كرة القدم الفرنســـي برونو ميتسو لوكالة األنباء األملانية 
أنه لم يتلق أي عرض رســـمي أو شـــفهي من الغرافة القطري أو األهلي 
اإلماراتي، مؤكدا أن ما تناولته وسائل اإلعالم في البلدين ال يتجاوز إطار 
االجتهادات الصحافية. وقال ميتسو «صحيح أنني أمتلك عدة عروض في 
الوقت احلالي ولكنها بعيـــدة عن منطقة اخلليج وبالتحديد هي عروض 
أوروبية وقد أجلت النظر فيها بسبب رغبتي في أن أبدأ جتربتي مع بداية 

املوسم وليس في منتصفه».

 ميتسو: ال عروض خليجية بيليه يتهم المحترفين بعدم الوالء ألنديتهم


