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د.محمد خليل

نجم القادسية السوري فراس 
الخطيب بين الـ 5 الكبار في آسيا

األبيض خرج من البطولة الخليجية

المحكمة تنظر استئناف
 السالمية اليوم

»STS« في المركز األول بقطر

ممنوع التدخين في آسياد 2010
الكويت يلتقي اليرموك

في دوري تحت 19 سنة

خرج فريق الكويت من املنافسة في بطولة االندية اخلليجية الـ 25 
لكرة القدم، بعد ان انتزع الوصل االماراتي البطاقة الوحيدة املؤهلة 
الى الدور نصف النهائي اثر فوزه الثمني على مضيفه الرفاع البحريني 
1-0 في اجلولة الثالثة من منافســــات املجموعة الرابعة التي اقيمت 
على ســــتاد البحرين الوطني مساء اول من امس. وبهذا الفوز تصدر 
الوصل املجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الرفاع، وبصرف 
النظــــر عن نتيجة مباراته االخيرة مع الكويت صاحب املركز االخير 
دون نقاط، الن نظام املسابقة يحتكم الى املواجهتني املباشرتني في حال 
التعادل في النقاط، وكان الوصل والرفاع قد تعادال ذهابا 2-2. وبذلك 
يكون االبيض خرج من املنافسة، فيما تبقى االمل معقودا على العربي 
املمثل الثانــــي للكرة الكويتية في البطولة، والذي يتصدر املجموعة 
االولى برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن مطارده املباشر احملرق 
البحريني، واللذان ســــيلتقيان في لقاء حاســــم في 8 ديسمبر املقبل 

بالبحرين، لالعالن رسميا عن املتأهل الى نصف النهائي.

مبارك الخالدي
تعقد الدائرة االدارية الثانية في محكمة االستئناف صباح اليوم، 
اولى جلســــاتها للنظر في الطعن رقم 2009/1183 املرفوع من رئيس 
مجلس ادارة نادي الســــاملية د.عبداهلل الطريجي بصفته على احلكم 
2009/1233 الصادر بتاريخ 28 يونيو املاضي، والقاضي بحل مجلس 
ادارة النادي ملخالفته املادة 48 من النظام االساســــي املوحد لالندية 

واالحتادات الرياضية.
ومن املتوقع ان تضم الدائرة االســــتئناف اآلخر املرفوع من مدير 
عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته الى الطعن املاثل، وذلك 
لالرتباط ووحدة اخلصوم واملوضوع. وكان اعضاء اجلمعية العمومية 
في الســــاملية وهم محبوب جمعة ونوري الربيعان وصالح الهاجري 
ومحمــــد بهبهاني وعادل الصراف، قد اقاموا دعواهم 2009/1233 امام 
محكمة اول درجة، ضد رئيــــس مجلس ادارة النادي بصفته ووكيل 
وزارة الشؤون بصفته ومدير عام الهيئة بصفته، مدعني مخالفة مجلس 
االدارة للمادة 48 من النظام االساسي، بعدم انعقاد اي اجتماع ملجلس 
االدارة ملدة 3 اشهر متواصلة، وطالبوا بحل مجلس االدارة، وقد قضت 
احملكمة للمدعني بطلباتهم الواردة بصلب صحيفة الدعوى، االمر الذي 
ادى الى عدم ارتضاء الطاعن باحلكم املشــــار اليه، فأقام االستئناف 
املاثل اليوم ألســــباب حاصلها مخالفة القانون، واخلطأ في تطبيقه 

وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في االستدالل.

حقق فريق »STS« لسباقات السرعة اجنازا جديدا بعد حصده 
املراكز االولى للفئات الثالث في السباق الذي اختتم في العاصمة 
القطرية الدوحـــة اول من امس في اطار اجلولة االولى لســـباق 

قطر.
وجنح املتســـابق مشـــعل الصبر في الفوز باملركز االول لفئة 
البرومود بايك بجدارة بعد ان حطم الرقم القدمي محققا زمنا قدره 
4.3 ثوان ليؤكد الصبر على براعته واحقيته في التكرمي الذي حظي 

به في قطر كأفضل متسابق في العام املاضي.
وحل مزهر التناك في املركز االول في فئة الســـوبر ســـتريت 
بعدما تغلب على كل منافسيه رغم شراسة املنافسة، وجاء البطل 
بدر بن عيدان في املركز االول لفئة الســـتريت بايك ليؤكد اعضاء 
فريق »STS« احقيتهم في متثيل الكويت خارجيا وتشريف رياضة 

السيارات الكويتية.
وفي هـــذا الصدد، قال صالح بن عيـــدان قائد الفريق وصانع 

اجنازاته انه سعيد بهذا االجناز، واعدا بتحقيق املزيد مستقبال.
واهدى بن عيدان االجناز خلالد الراشد راعي الفريق الذي يحرص 

دائما على دعمه ومؤازرته والوقوف بقوة خلفه.

قالت اللجنــــة املنظمة لدورة األلعاب اآلســــيوية الـ 16 التي 
تستضيفها مدينة غوانزو جنوب الصني عام 2010، ستقام وسط 
أجواء صحية »دون تدخني«. وأكدت اللجنة في بيان ان السلطات 
ستتخذ اجراءات مشددة ملنع بيع منتجات التبغ ورعاية شركات 
التبغ لدورة األلعاب اآلسيوية 2010. وأضافت ان »املنظمني ممنوعون 
من السماح ببيع السجائر ومنتجات التبغ في اي مكان رياضي 
يستضيف دورة األلعاب اآلســــيوية الـ 16«. وتابعت »ان دورة 
عام 2010 تتبــــع جميع توجيهات اللجنة األوملبية الدولية التي 
حتظر على املنظمني قبول رعاية شركات التبغ لدورة األلعاب«. 
وشددت اللجنة على ان االستعدادات ملكافحة التدخني خالل دورة 

األلعاب جتري على قدم وساق في مدينة غوانزو.

مبارك الخالدي
تقام 7 مباريات في الساعة الـ 5:20 مساء اليوم ضمن اجلولة 
السادســـة من دوري الشـــباب لكرة القدم حتت 19 سنة، فيلتقي 
املتصدر الكويت )15نقطة( مع اليرموك )4( على ســـتاد الصداقة 
والسالم، والقادسية)10( مع الصليبخات )نقطة واحدة( على ستاد 
نادي الكويت، ويواجه النصر )10( كاظمة )7( على ستاد صباح 
السالم، فيما يلعب العربي )9( مع الساملية )9( على ستاد محمد 
احلمد، والتضامن )10( مع الفحيحيل )6( على ملعب الســـاحل، 
ويلتقي الشباب )3( مع الساحل )2(، ويواجه اجلهراء )7( خيطان 

)5( على ستاد علي صباح السالم في نادي النصر.

بعد فوز الوصل وتأهله لنصف النهائي

خليل يعتذر عن منصب
مدير الكرة في القادسية

تقدم مدير املنتخب الوطني 
السابق د.محمد خليل بالشكر 
واالمتنان للمجلس املعني الدارة 
نادي القادسية برئاسة د.محمد 
الرزوقي على ثقته وترشيحه 
له ملنصـــب مديـــر الكرة في 
الفريق االول باالصفر، واعتذار 
د.خليل »عن شغل هذا املنصب 
من منطلق رغبته الشخصية 
وامنياتـــه في اســـتمرار فواز 
احلســـاوي في موقعه، نظرا 
الكبيـــر في  لتميـــزه ودوره 
خدمة الرياضة الكويتية عموما 

والقادسية خصوصا.
واكد د.خليل ان احلساوي 
ساهم بدعمه الكبير واملتواصل 
لفريق الكرة في القادسية في 
حتقيق االجنازات الكثيرة التي 

الشباب تنتظره مباراة صعبة أمام اجلهراء

الفتـــرة االخيرة،  حتققت في 
متمنيا استمراره في منصبه 
قـــرار ترك  وتراجعـــه عـــن 

الفريق.

تمنى استمرار الحساوي

الساحل يخشى مفاجأة اليرموك في »السلة«
يحيى حميدان

يخوض الســـاحل مواجهة 
صعبـــة نســـبيا عندما يالقي 
اليرموك في صالة نادي الساحل 
في الســـاعة الـ 7 مساء اليوم 
ضمن اجلولة الثالثة من دوري 

كرة السلة.
وتشـــهد اجلولـــة ايضا 3 
مباريات اخرى تقام في نفس 
التوقيـــت، فيلتقي النصر مع 
الســـاملية في صالة قشيعان 
املطيـــري فـــي النصـــر، فيما 
يستضيف اجلهراء في صالته 
الشـــباب، ويلعب كاظمة مع 
اجلهـــراء في صالة يوســـف 

الشاهني في كاظمة.
الســـاحل  وتبـــدو مهمـــة 
)نقطتـــان( صعبـــة عندمـــا 
يســـتضيف اليرموك )نقطة( 
الذي شـــهد مســـتواه تطورا 
ملحوظـــا، بعد تولـــي املدرب 
الوطني ســـعود الرباح مهمة 
تدريب الفريـــق، حيث احدث 
تغييرا في اداء الفريق خاصة 

في النواحي الدفاعية.
واذا كان مـــدرب الســـاحل 
سالم الداود، يفكر في حتقيق 
الفوز في املباراة، فعليه حتذير 
العبيه كثيرا من منافسهم الذي 
ازعج العربي كثيرا في اجلولة 

السابقة.
ويعول الداود على عناصر 
العناصر  شـــابة تعتبر مـــن 
املنتخبـــات  فـــي  االساســـية 
الوطنية، من خالل تواجد صانع 
االلعاب شـــايع مهنا وعبداهلل 
الشمري وصالح يوسف واحمد 
فالح، واحملترف االميركي ويني 
هيوســـن صاحب االمكانيات 

العالية.
 وعلى اجلانب اآلخر، يعتمد 
الربـــاح علـــــى عناصر لديها 
اخلبـــرة بتواجد بدر املطيري 
ووائل راشد والنيجيري لويس 
الذي يخوض موســـمه  ايدمي 
الثالث على التوالي مع الفريق، 
والشباب بتواجد احمد وعلي 

صفر.
وفي صالة النصر، تبدو مهمة 
املستضيف النصر )نقطتان( في 
غاية السهولة عند لقائه الساملية 
)نقطتان( وذلك للفوارق بني 
االول والثاني، حيث يخوض 
الساملية مباريات الدرجة االولى 

للمرة االولى.
 ويخوض كاظمة )نقطتان( 
مباراة من طرف واحد بسبب 
تواضـــع االمكانـــات الفنيـــة 
للتضامن، الذي يخوض مباريات 

الدوري دون محترف اجنبي، 
علما ان معدل اعمار العبيه ال 
الـ 22 عاما، وبالتالي  يتجاوز 
الالزمة  فهم يفتقدون للخبرة 

إلزعاج البرتقالي.
ويقطع الشباب )نقطتان( 
طريقـــا طويال مـــن االحمدي 
ليواجهوا اجلهراء )نقطتان(، 
وتبدو مهمـــة الضيف صعبة 

للعودة بنتيجة ايجابية.

تغريم العدواني وإيقافه

على صعيد متصل، قررت 
جلنـــة املســـابقات وشـــؤون 
الالعبني في احتاد كرة السلة، 
الفريق االول في  ايقاف العب 
النصر علي العدواني 8 مباريات 
وتغرميه 450 دينارا، وذلك على 

اثر االشتباك الذي حصل بينه 
وبني احد العبي الصليبخات في 
الفريقني  التي جمعت  املباراة 
االربعاء املاضي ضمن اجلولة 

الثانية من الدوري.
وكان تقرير مراقب املباراة، 
قد ادان العدواني بسبب قيامه 
الروح  بتصرفات خارجة عن 

الرياضية.

مواجهات سهلة للنصر وكاظمة والجهراء 

.. ولكن نسألك اللطف فيه
لـــن نضيف جديدا اذا قلنا ان رياضتنا في خطر، بل 
اجلديـــد فيه ان اخلالف بعدمـــا كان محصورا في احتاد 
الكرة امتد وتشرب في كل انحاء اجلسد الرياضي، بعد 
قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل اندية »التكتل« 
الــــ 10 وتعيني مجالس بديلة، األمـــر الذي زاد من حدة 
اخلالفات الى مســـتويات دولية بعدما اعلن نائب مدير 
الهيئة للشـــؤون الرياضية د.حمود فليطح عن وصول 
كتاب من اللجنة االوملبية الدولية يندد بقرار احلل ويطالب 
بعودة مجالس االندية السابقة، في اشارة الى عدم قبول 
اللجنة االوملبية الدولية بالتدخل احلكومي في عموميات 
االندية واالحتادات وانتخاباتها، وحالتنا هذه وخصوصا 
في احتاد الكرة تتوافق متاما مع احلالة العراقية. فمثلما 
اصـــدر االحتاد الدولي لكرة القـــدم )فيفا( قراره بوقف 
انشطة االندية واملنتخبات العراقية عن املشاركات الدولية 
والودية وتعليق عضوية االحتاد العراقي بسبب التدخل 
احلكومي في شـــؤونه، نحن لسنا مبعزل عن قرار مثل 
هذا بل اكثر ما نخشـــاه ان يكون االيقاف »جماعيا« من 
قبل اللجنة االوملبية الدولية ايضا، وميكن تصنيف كتابه 
األخير الى الهيئة بأنه انذار نهائي يصل الى حد التهديد، 
ونقولها صراحة اننا غســـلنا أيدينـــا من كل محاوالت 
التقارب واحللول الرسمية بعدما وصل اخلالف الى عظم 
»العظم« فال منلك اال ان نردد »اللهم ال نسألك رد القضاء 

ولكن نسألك اللطف فيه«.
< فرضت مواجهة اجلزائر ومصر نفسها بقوة على 
كل االحداث الرياضية الدولية بعدما حتولت الى معركة 
سياسية اعالمية في حادثة غير مسبوقة، ولم نكن نتمنى 
ان تصل االمور الى هذا احلد خصوصا انهما شـــقيقان 
عربيـــان وانا هنا احمل اعالم الطرفني تأجيج اجلماهير 
)مرئي ومســـموع ومقروء( فمـــن العيب اخالقيا تبادل 
مثل هذه العناوين »الرخيصة« في الصحف واملنتديات 
والتي ال ميكن ان تقال في »أقذر« األزقة واحلواري، وقد 
عاشـــت اجلماهير الكويتية حالـــة تعاطف مع املنتخب 
املصـــري الرتباطها الكبير مع مصر الشـــقيقة على كل 
املستويات ولكن هذه حال الكرة فائز وخاسر، ونتمنى 
ايضا التوفيق للمنتخب اجلزائري ممثل العرب الوحيد 
في مونديال جنوب افريقيا 2010، كي يعيد امجاد رابح 
ماجـــر وخلضر بلومي وصالح عصاد ومصطفى دحلب 

وال عزاء لعرب آسيا.
< خالفا آلخرين فـــإن »األزرق« أقنعني في مباراته 
السابقة مع اندونيسيا، اقنعني بكثرة وصوله الى مرمى 
اخلصم لو ســـجل ربع فرصه خلرج فائزا بثالثة اهداف 

ولكن سوء احمد عجب في التعامل معها اضاع الفوز.

ناصر العنزي

الخطيب: اختياري ضمن المرشحين 
للقب أفضل العب في آسيا إنجاز كبير

مبارك الخالدي
يغـــادر البالد مســـاء اليوم جنم 
القادسية واملنتخب السوري فراس 
اخلطيب متوجها الى العاصمة املاليزية 
كواالملبور مقر االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم وذلك حلضور حفل اإلعالن عن 
الفائز بلقب أفضل العب في قارة آسيا 
لعام 2009 والذي سيقام 24 اجلاري، 
إذ يتنافس للظفر باللقب باالضافة الى 
اخلطيب كل من البحريني سيد عدنان 
واإليراني هادي عقيلي واليابانيني 
كينغو ناكامورا وياسوهيتوايندو 
بعد ان تألق املرشحون اخلمسة مع 
أنديتهـــم ومنتخباتهم الوطنية في 

املسابقات املختلفة.
وعبر اخلطيب عن فخره واعتزازه 
الختياره ضمـــن العبي النخبة في 
القارة الصفراء، وقال في تصريح لـ 
»األنبـــاء« ان مجرد التواجد في هذا 
احملفل يعتبر إجنازا كبيرا وجائزة 
غاليـــة لكل العب مجتهـــد حاز ثقة 
املراقبني وخبراء اللعبة، األمر الذي 
يعنـــي ان اجلهود التـــي بذلت مني 
كالعب لم تذهب ســـدى وهو تقدير 
الدافع لتقدمي األفضل  ســـيمنحني 

واألميز في الفترات الالحقة.
وبني اخلطيـــب ان الفوز باللقب 
اجناز يحسب لالعب الذي سيظفر به 
ولبلده ولناديه الذي ميثله وهذا ما 
يدعوني الى التفاؤل اثناء التصويت 

على اجلائزة.

واضـــاف انني أتوجه بالشـــكر 
والتقدير إلدارة القادسية لتسهيلها 
مغادرتي واتخاذها الترتيبات الالزمة 
حلضوري احلفل بالرغم من تزامن 
ذلك مع مباراة »السوبر« مع الكويت 
وهذه تضحية منهـــم ولكن البركة 
في الشباب واألصفر كبير بالعبيه 
وقاعدته القوية ولن يتأثر بغيابي.

ولفــت اخلطيب الى حسن تعامل 
اإلدارة معـــه وبقيــة الالعبني وقال 
اجلميع يـــدرك ان ادارة نــاد كبيــر 
بحجم القادسية هي مسؤولية كبيرة 
ونحن كالعبني ال نتدخل في اجلوانب 
اإلدارية ألن دورنا هو داخل امللعب 
فقط وبالنسبة لي فلن أعاني من اي 
مشاكل من حيث الرواتب االحترافية 
ألن رجـــاالت القادســـية أوفياء في 

وعودهم والتزاماتهم.
وعن أداء املنتخب السوري أمام 
ڤيتنام في التصفيات املؤهلة لكأس 
آسيا 2011 في قطر والتي جرت األربعاء 
املاضـــي قال اخلطيب ان الفريق بدا 
متأثرا من رحلة الطيران الطويلة لـ 
35 ســـاعة عكس ڤيتنام لـ 13 ساعة 
فقط إذ ظهر اإلجهـــاد والتعب على 
الالعبني على غير عادتهم خاصة ان 
اخلصم أغلق جميـــع املنافذ ولعب 
باستماتة دفاعية كبيرة وفي مثل هذه 
أكثر من  النتيجة مطلوبة  الظروف 
األداء فاملستوى يتحسن في اللقاءات 

القادمة.
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