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خيطان والساحل يواصالن الصدارة والجهراء يخسر من اليرموك
ضمن الجولة الثالثة في دوري الدرجة األولى

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
اسفرت نتائج اجلولة الثالثة من 
دوري الدرجة االولى والتي جرت 
مساء امس عن فوز خيطان على 
الشباب 2-1 ليرتفع رصيده الى 7 
نقاط ويعتلي الصدارة، فيما بقي 
رصيد الشباب عند النقطة الوحيدة، 
كما فاز الس���احل على الفحيحيل 
1-0 ليرتفع رصيده الى 7 نقاط في 
الصدارة ايضا، فيما جتمد رصيد 
الفحيحيل عند 3 نقاط وفي اللقاء 
االخير فاز اليرموك على اجلهراء 
1-0 ليرتف���ع رصيده الى 4 نقاط 
فيما جتمد رصيد اجلهراء عند 3 
نقاط. وفي لقاء اجلهراء واليرموك 
استطاع االول االستحواذ على الكرة 
ف���ي معظم فترات الش���وط االول 
ولكن دون خط���ورة على املرمى 
لوقوع مهاجمه عبداهلل الظفيري 
بني فكي كماشة مدافعي اليرموك 
نواف الشمري وعبداهلل الطاهر فما 
اعتمد اليرموك على الكرات املرتدة 
وكاد مهاجم���ه البرازيلي ردريغو 
ان يصيب املرمى من ضربة حرة 
مباش���رة )22( اال ان كرت���ه علت 
العارضة ليرد عليه برازيلي اجلهراء 

بتواجد يوس���ف عواد وتوبانغو 
الى جوار عبداهلل الظفيري. ولكن 
دون ج���دوى لينتهي اللقاء بفوز 

اليرموك بهدف.
ادار اللق���اء احلكم عبدالعزيز 
املطي���ري وعاون���ه كل من محمد 
العنزي وحمود السهلي وانذر كال 
من يوسف عواد وتوبانغو وعادل 
حمود م���ن اجلهراء وردريغو من 
اليرموك. وف���ي اللقاء الثاني فاز 
خيطان على الش���باب 2-1 فبعد 
ان تقدم الشباب بهدف للنيجيري 
ايوبا )34( استطاع البرازيلي لويس 
التعادل )79( ويضيف  ان يحقق 
زميله محمد عثم���ان هدف الفوز 
)93( م���ن ضربة جزاء وش���هدت 
املب���اراة اربع حاالت طرد لكل من 
ع���ادل توفيق وس���يف فالح من 
الشباب وبوميويجني وفوزي من 

خيطان.
ادار اللق���اء احلك���م مش���عل 
العسعوسي وعاونه على اخلطوط 

فيصل الشطي ويوسف العنزي.
وفي اللق��اء االخير فاز الساحل 
على الفحيحيل 1-0 من ضربة جزاء 

ملهاجمه مرزوق زكي.

المحطب رئيسًا لـ »العالقات العامة« 
في االتحاد العربي للكيك بوكسينغ

المبرة يهزم األهلي صيدا

رفع العقوبة عن نور

فاز املبرة على مضيفه االهلي صيدا 2-1 على ملعب 
صيدا البلدي في افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري 
اللبناني لكرة القدم.  وسجل البرازيلي جواو ألفريدو 
جونيور )25 من ركلة جزاء( وحس���ن حمود )62( 

هدفي املبرة، وبالل حاجو )68 خطأ في مرماه( هدف 
األهلي. ورفع املبرة رصيده الى 7 نقاط من 8 مباريات 
فصعد مؤقتا من املركز احلادي عشر قبل األخير الى 

السابع تاركا مركزه السابق لألهلي صيدا.

اصدر االمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس 
العام لرعاية الشباب قرارا بالعفو عن جميع الرياضيني 
املوقوفني )العبني وإداريني وحكاما( ابتهاجا بعودة 
ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
واملفت����ش العام إلى ارض الوط����ن بعد تعافيه من 

املرض.  ويعد نادي االحتاد اكبر املستفيدين من هذا 
العفو بعد رفع اإليقاف عن ثالثة العبني منهم اثنان 
من الفري����ق األول هما محمد نور املوقوف من قبل 
جلنة االنضباط 4 مباريات )مضى منها مباراتان(، 
واملغربي هشام بوشروان الذي حصل على البطاقة 

الصفراء الثالثة في املباراة ضد الهالل )5-0(.

تشكيل جلانه الدائمة على النحو 
التالي: اللجنة الفنية: عبدالرحمن 
الريس )لبنان( رئيس����ا، حس����ن 
خيون )الع����راق( مقررا، نصري 
عاهد )فلسطني( وعضوية د.وليد 
القصاص )لبنان( )بصفته رئيسا 
للجنة املدربني(، عمر املجالي )األردن 
بصفته رئيسا للجنة احلكام(، محمد 
صبيح )مصر( )بصفته رئيس����ا 
للجن����ة االحتراف(، عيس����ى أبو 
نص����ار )األردن(. جلنة العالقات 
العامة وتنمية املوارد الزميل طالل 
احملطب )الكويت( رئيسا، محمد 
حماد )فلسطني(مقررا، وعضوية 
حازم النج����داوي )األردن(، عادل 
حسن سعيد )مصر(، إياد جميل 
النونو )لبنان(،  )العراق(، قاسم 

وعضو من تونس.

ق����رر االحتاد العرب����ي للكيك 
العربية  البطولة  إقامة  بوكسينغ 
األولى لأللعاب القتالية في األردن 
خالل الفترة من 10 إلى 20 يوليو 
العربية  املقبل وبطولة األندي����ة 
األولى للرجال خالل أكتوبر املقبل.  
أعلن ذلك أمني عام االحتاد العربي 
محمد الشلول في ختام اجتماعات 
التي  التنفيذي����ة لالحتاد  اللجنة 
عقدت في عمان برئاس����ة د باسل 
الشاعر رئيس االحتادين األردني 
والعربي للكيك بوكسينغ. كما قرر 
االحتاد إقامة دورة احلكام العربية 
في لبنان خالل الفترة من 1 إلى 7 
مارس املقبل، واعتماد التعديالت 
اجلديدة على القانون املقدمة من 
احلكم الدولي عمر املجالي رئيس 
جلنة احل����كام العربية، كما وافق 

على قبول املؤسسة املصرية أللعاب 
النفس كعضو مراقب  الدفاع عن 
في االحتاد العربي إلى حني تشكيل 
هيئة رسمية. كما قرر االحتاد إعادة 

دعوة لبنان للمشاركة 
في مونديال السلة

كاخيا يوجه الشكر إلى طالل الفهد

 دمشق تستعد الستضافة 
األولمبياد الخاص

تلقى منتخب لبنان لكرة الس���لة بطاقة دعوة »وايلد كارد« من 
االحتاد الدولي »فيبا« تخوله املشاركة في بطولة العالم املقبلة املقررة 
في تركيا بني 28 أغس���طس و12 سبتمبر 2010، حسبما ابلغ رئيس 

االحتاد اللبناني بيار كاخيا وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال كاخيا: »أبلغني اخلبر أوال الشيخ طالل الفهد عضو اللجنة 
التنفيذي���ة لالحتاد الدولي لكرة الس���لة، ال���ذي وضعنا في أجواء 
االجتم���اع، ثم اتصل بي االمني العام لالحتاد الدولي باتريك باومان 

ليبلغني النبأ السعيد«. 
وأضاف ان لبنان حاز دعم االعضاء األوروبيني )4( واآلسيويني 
)3( وباومان في اللجنة التنفيذية: »أشكر الشيخ طالل، وأمني عام 
احتاد غرب آسيا اغوب خاجريان وكل األعضاء اآلسيويني«. ومنح 
االحتاد الدولي 4 بطاقات دعوة حصلت عليها كل من روسيا، ليتوانيا، 
املانيا ولبنان، وبدأ اعتماد بطاق���ات الدعوة في مونديال 2006 في 
اليابان بعد قرار االحتاد الدولي رفع عدد املنتخبات املش���اركة من 

16 الى 24. 
وكشف كاخيا ان مبلغ 500 ألف يورو وهو رسم االشتراك املوضوع 
من االحتاد الدولي، قد تأمن بدعم من رئيس احلكومة سعد احلريري 
وأضاف: »أش���كر رئيس حكومة لبنان عل���ى دعمه الالمحدود، وال 
اعتبر نفسي صاحب الفضل بتحقيق هذا االجناز، فأنا متكنت فقط 

من ادارة العملية بالطريقة الصحيحة«. 
واعتب���ر انه على كل لبناني ان يفتخر مبش���اركة لبنان في هذا 
احلدث معتبرا »ان احلق عاد الى اصحابه« نظرا لالجحاف التحكيمي 
الذي حلق ببالد األرز في بطولة آسيا االخيرة في الصني«. وستجرى 

القرعة بعد غد الثالثاء في قصر سيراغان في اسطنبول.

 أك���د الرئي���س االقليم���ي 
الدولي  لالوملبي���اد اخل���اص 
ملنطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا امي���ن عبدالوهاب أن 
حركة االوملبي���اد اخلاص في 
23 دول���ة األعضاء في جامعه 
الدول العربية إضافة إلى إيران 
سيش���هدان خالل عامي 2010 
و2011 حدث���ني كبيرين وهما 
األلعاب اإلقليمية السابعة والتي 
تستضيفها العاصمة السورية 
دمش���ق عام 2010 وتقام حتت 
رعاية أسماء األسد رئيس شرف 

االوملبياد اخلاص السوري.
 ومن املتوقع مشاركة 4 آالف 
العب والعبه ومشارك واأللعاب 
العاملي���ة الصيفية ال�13 والتي 
تستضيفها العاصمة اليونانية 
أثينا في الفترة من 25 يونيو 
وحتى 4 يولي���و 2011، والتي 
من املتوقع أن تشهد مشاركة 
7 آالف الع���ب والعبه من 180 
دولة باإلضافة إلى أكثر من 25 
ألف متطوع و40 ألفا من األسر 
والعائالت، س���يكونان األكبر 
واألضخم في تاريخ مشاركات 
العبي االوملبياد اخلاص على 

املستوى االقليمي والعاملي. 
واض���اف عبدالوه���اب أن 
األلع���اب اإلقليمية الس���ابعة 
بدمش���ق هي بالفع���ل األكبر 
واألضخم ومن���ذ انطالق أول 
العاب إقليمية بالقاهرة أقيمت 

عام 1999 حتت رعاية سوزان 
مبارك رئيس شرف االوملبياد 
اخل���اص املص���ري باملقارنة 
باأللعاب السادسة التي أقيمت 
في أبوظبي عام 2008، والتي 
شهدت مش���اركة 1500 العب 
والعب���ه، وان األلعاب العاملية 
ستشهد أكبر مشاركة في تاريخ 
األلعاب الصيفية س���واء من 
أو من مختلف  برامج املنطقة 
برامج العالم وتتفوق على ألعاب 

شنغهاي 2007.
وأبدى عبدالوهاب ثقته في 
أن سورية واليونان تستعدان 
لتق���دمي أروع األلعاب وتقدم 
رسالة للعالم من ارض دمشق 
وأثينا ارض الدورات االوملبية 
عن االهتمام املتزايد باملعاقني 

ذهنيا.

أتالنتي وبوهانغ إلى نصف النهائي في كأس العالم لألندية
بلغ اتالنتي املكسيكي بطل منطقة الكونكاكاف 
الدور نصف النهائي من بطولة العالم لألندية في 
كرة الق���دم املقامة حاليا في أبوظبي بفوزه على 
أوكالند سيتي النيوزيلندي 3-0 على ستاد مدينة 

زايد الرياضية أمس.
وسجل دانيال اريوال )36( وكريستيان برموديز 
)69( ولوكاس سيلفا )91( األهداف، ويلتقي اتالنتي 
في نصف النهائي مع برش���لونة اإلسباني بطل 

أوروبا األربعاء املقبل.
وفي مب����اراة أخرى، قاد املهاج����م البرازيلي 
دنيلسون فريقه بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
بطل آس����يا الى نصف النهائي بتسجيله هدفي 
الفوز في مرمى مازميبي الكونغولي بطل افريقيا 
2-1. وسجل دنيلسون هدفيه في الدقيقتني 50 
و78 بعد ان كان مازميبي افتتح التس����جيل عبر 

مبينزا بيدي في الدقيقة 28.
ويلتقي بوهانغ في نصف النهائي استوديانتيس 
االرجنتيني بعد غد الثالثاء. وكانت بداية املباراة 
سريعة من الطرفني حاوال فيها افتتاح التسجيل 
مبكرا من دون فرص حقيقية على املرميني. وكان 
بوهانغ الطرف األخطر واألفضل انتشارا وتهديدا 
للمرمى بفضل سرعة العبيه ومتريراتهم القصيرة 
في ربع الساعة األول قبل ان تبدأ محاوالت مازميبي 

خصوصا عبر مبوتو وكابانغو.
وقام بوهانغ باحملاولة األولى من ركلة حرة 
نفذها جاي سونغ وكاد املدافع نكولوكوتا يحول 
الكرة عن طريق اخلطأ الى داخل مرمى فريقه لكن 

احلارس موتيبا كيديابا ابعدها )10(.
وتدخل احلارس الكونغولي ببراعة إلبعاد كرة 
خطرة من ركلة حرة متقنة لبونغ جون وحولها 

الى ركنية من اجلهة اليسرى )23(.
وشهدت الدقيقة 28 هدفا رائعا ملازميبي حني 
اطلق مبينزا بيدي كرة قوية من نحو ثالثني مترا 
اس����تقرت في الزاوية اليمن����ى ملرمى هوا يونغ. 
وضغط بوهانغ للتس����جيل مستفيدا من تراجع 
العبي مازميبي واعتمادهم على الهجمات املرتدة 

فق����ط للحفاظ على النتيج����ة، فاهدر الكوريون 
عددا من الفرص واصطدموا ببس����الة احلارس 
كيديابا الذي حال دون اهتزاز شباكه حتى نهاية 

الشوط.
وسنحت فرصة لبوهانغ الدراك التعادل قبل 
نهاية الشوط االول بست دقائق اثر هجمة مرتدة 
حيث انطلق س���ونغ بالكرة وكان ش���به منفرد 
باحلارس كيديابا لك���ن االخير جنح في التقاط 
كرته، ثم تعملق احلارس بعد ثوان قليلة وابعد 
كرة رأس���ية من البرازيلي دنيلسون الذي سبق 

له اللعب عدة مواسم في االمارات.
وبدأ الفريق الكوري الشوط الثاني مهاجما ولم 
يتأخر هدف التعادل فجاء عبر دنيلسون حني تابع 
كرة من اجلهة اليمنى رفعها بيونغ جون فوضعها 

برأسه في الشباك )50(.
وحاول بيونغ جون اضافة هدف ثان بسرعة 
فس����دد كرة قوية ابعدها كيدياب����ا الى ركنية من 
اجلهة اليسرى بعد 3 دقائق كاد دنيلسون يخدع 

فيها احلارس لكنه لم يتمكن من الكرة.
ومن احملاوالت القليلة ملازميبي، اهدر كابانغو 
فرصة اعادة التقدم لفريقه مجددا حني سدد كرة 
من داخل املنطقة وهو في مواجهة احلارس متاما 
على يسار املرمى )61(. وأوقف كيديابا مفعول كرة 
هدف لبوهانغ بعد تس����ديدة سهلة لبيونغ جون 
من مس����افة قريبة )68(، ثم جاء دور هوا يونغ 

اللتقاط كرة من كابانغو )72(.
وبعد سلس����لة م����ن احمل����اوالت املتبادلة قال 
دنيلسون كلمته مرة جديدة حني تلقى كرة خلف 
املدافعني فسار بها خطوة وسددها بيسراه حاول 
كيديابا هذه املرة ابعادها لكنها استقرت في الشباك 

.)78(
الدقائق االخيرة فرص����ا للفريقني  وش����هدت 
خصوصا ملازميبي الذي كان على وشك تسجيل 
هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
ضائع لكن كرة البديل كاسانغو مرت الى جانب 

القائم األيسر.

األهلي ينتزع تعاداًل ثمينًا من اإلسماعيلي

أندية التكتل: حكم القضاء انعكاس لبعض ما نطالب به

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تعادل اإلسماعيلي مع ضيفه 
األهلي 1-1 امس في اإلسماعيلية 
في القمة ال� 98 بينهما وقمة املرحلة 
ال� 13 م����ن الدوري املصري لكرة 

القدم.
وافتتح االسماعيلي التسجيل 
من ركلة جزاء نفذها احمد صديق 
)16(، وأدرك األهل����ي التعادل في 
الدقيقة الثاني����ة من الوقت بدل 
الضائع في الشوط االول عن طريق 

مصطفى شبيطة.
وصار رصيد األهلي املتصدر 
29 نقطة مقابل 24 لالسماعيلي 

في املركز الرابع.
ووض���ع غ���زل احملل���ة حدا 
ملس���يرة طالئع اجليش اخلالية 
من الهزمية في آخر ثماني مباريات 
بفوزه عليه بنتيجة 1 - 0، بينما 
اكتفى بتروجي���ت بالتعادل مع 
ضيف���ه انبي 0 - 0.  وس���جل 
املدافع عم���اد عثمان هدف غزل 
احملل���ة الوحيد بعد أربع دقائق 
القائد محمد  البداية، وأهدر  من 
العت���راوي فرصة مضاعفة غلة 
فريقه عندما أخفق في تنفيذ ركلة 

جزاء قبل نهاية الش���وط االول. 
والح���ت لطالئع اجليش فرصة 
ادراك التعادل في الدقيقة 53 لكن 
املهاجم الغاني ارنست بابا اركو 
أهدر ركلة جزاء احتسبت لصالح 
فريقه.  وتراجع طالئع اجليش 
الى املركز الثالث برصيد 24 نقطة 
من 13 مباراة بعد أن مني بهزميته 
االولى منذ سبتمبر املاضي وتبادل 
موقعه مع بتروجيت الذي ارتقى 
للمرك���ز الثاني ول���ه 25 نقطة. 
ولعب بتروجيت بعشرة العبني 
في الوقت احملتسب بدل الضائع 
بعد طرد حارس مرماه أحمد فوزي 
بس���بب خطأ ضد العاجي زيكا 
جوري مهاجم انب���ي الذي كان 
في وضع انفراد باملرمى. وتولى 
املدافع كرمي ذكري حراسة املرمى 
بعد طرد فوزي بس���بب اجراء 
بتروجيت تغييراته الثالثة، وأنقذ 
كرة سددها أحمد احملمدي العب 
منتخب مصر من ركلة حرة، بينما 
كاد جوري يحرز هدف الفوز النبي 
في الدقيق���ة االخيرة من الوقت 
احملتسب بدل الضائع لكنه سدد 
خارج املرمى وهو في وضع سهل 

للتسجيل.
الس����كندري  وواصل االحتاد 
مسيرته اجليدة حتت قيادة املدرب 
البرازيلي كارلوس كابرال وسحق 
ضيف����ه بترول أس����يوط متذيل 
الترتي����ب 4 - 0 ليتقدم للمركز 
التاسع برصيد 16 نقطة. وحقق 
املقاولون العرب انتصاره الثاني 
على التوال����ي بفوزه 2 - 0 على 
املنصورة، وتغلب اجلونة على 
حرس احل����دود بالنتيجة ذاتها 
وهو أول فوز له منذ نحو ثالثة 

أشهر.

أزمة في الزمالك

ومن ناحية أخرى أحال الزمالك 
اجلهاز اإلداري لفريق الكرة بالنادي 
إلى التحقيق عقب تس����ببهم في 
أزمة مع شركة »أديداس« للمالبس 
الرياضي����ة املس����ؤولة عن أطقم 
الزمالك فاكس����ا  الفريق. وتلقى 
رسميا من الشركة األملانية تهدد 
فيه بفس����خ التعاقد مع الن���ادي 
الفريق لشورتات  ارتداء  بسبب 
خضراء ال حتمل عالم���ة الشركة 

أثناء مباراة القمة األخيرة.

أكدت أندية التكتل العش����رة التزامها واحترامها 
بأحكام القضاء الكويت����ي النزيه ردا على الدعوى 
املرفوعة من مجال����س إدارات اندية التكتل املنحلة 
بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة وان هذه 
االحكام نبراس نهتدي به لتحقيق الصالح العام للوطن 
وهذا احلكم ما هو إال انعكاس لبعض ما نطالب به 
من مبادئ ومفاهيم لرفع مستوى الشأن الرياضي 
الكويتي. وشكرت أندية التكتل في بيان لها اعضاء 
هيئة احملكمة املوقرة على ما بذلوه من جهد وعلى 
ما رسّخوه من مفاهيم وأحكام بحيثيات ومنطوق 
احلكم. كما نتقدم بجزيل الشكر للفريق القانوني من 
املستشارين واحملامني املتطوعني الذين دافعوا عن 
قضيتنا خير دفاع ومثلونا أمام القضاء خير متثيل، 
كما نتقدم بجزيل الش����كر وعظيم االمتنان للشعب 
الكويتي الذي دافع عن قضيتنا وتبنى آراءنا ومبادئنا 
التي متثل احلق والدفاع عن املكتسبات الدستورية 
والقانونية التي جبل عليها الش����عب الكويتي، وال 
ننس����ى في هذا املقام اخوانن����ا واخواتنا في حركة 
»صرخة صمت« واحلملة الش����عبية الستنكار حل 
االندية الرياضية واالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ومنظمات املجتمع املدني وأصحاب املدونات 
واملنتديات الذين كان لهم موقف مش����رف وشجاع 
وقاوموا جميع انواع املمارسات والضغوط لثنيهم 
عن اس����تكمال حملتهم بالدفاع عن احلقوق العامة 
واحلريات والدميوقراطية فلهم منا جزيل الش����كر 

وجزاهم اهلل عنا وعن أهل الكويت عظيم اجلزاء.
وارفقت اندية التكتل ف����ي بيانها منطوق حكم 

هيئة احملكمة املوقرة على النحو اآلتي:
1 � الغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة املؤرخ 2009/11/13 فيما تضمنه من إغفال 
تعيني مجلس إدارة مؤقت لالندية وحتديد مدته مع 

ما يترتب على ذلك من آثار.
2 � الغاء ق����رار رئيس الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة واملدير العام الصادر بتاريخ 2009/11/14 
فيما تضمنه من تعيني مجلس ادارة مؤقت لألندية 

ملدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
3 � إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واملدير العام باملصروفات ومبلغ ألف دينار 

كويتي مقابل اتعاب احملاماة الفعلية.

كما جاء في حيثيات احلكم اآلتي:
أوال: أك����دت هيئة احملكمة املوقرة ان احلل حلني 
تعديل النظام األساسي لالحتاد ابتغت فيه الهيئة 
املصلح����ة العامة )وليس بس����بب مخالفة القوانني 
احمللية( وذلك حتى تتمكن من تعديل النظام األساسي 

قبل تاريخ 2009/12/31.
ثانيا: اكدت هيئة احملكمة املوقرة ان هدف الهيئة 
لي����س معاقبة تلك االندية بق����در ما هو التمكن من 
تعديل النظام االساس����ي عن طريق مجالس معينة 

توافق على تلك التعديالت.
ثالثا: اكدت هيئة احملكم����ة املوقرة على حماية 
احلريات العامة املتمثلة ف����ي حق االفراد واعضاء 
اجلمعيات العمومية لالندي����ة في اختيار ممثليهم 
على نحو دميوقراطي عن طريق االنتخاب املباشر 
املكفول دستوريا ويشترط عند تغليب مصلحة على 
أخرى � عند تصادمها � ان يكون االجراء املتخذ في 
حدود تل����ك املصلحة والغرض منها، ومبا ال يؤدي 
إلى ضرر أكب����ر منه وهو اهدار احلقوق واحلريات 

العامة واخلاصة لالفراد والتضحية بها.
رابعا: اكدت هيئة احملكمة املوقرة ان مجلس إدارة 
الهيئ����ة العامة للش����باب والرياضة قد اغفل تعيني 
مجالس ادارات مؤقتة لالندية العشرة وحتديد مدة 
تعيينه تاركا ذل����ك للجهاز التنفيذي غير املختص 
ومبا يتنافى مع الغرض من احلل وهو التمكن من 
اجراء تعديالت قبل انتهاء املهلة املمنوحة بتاريخ 
2009/12/31 مضحيا بذلك بحق اعضاء تلك االندية 
� بعد امتام التعديالت من اع����ادة انتخاب مجالس 
اداراته����م بأقرب وقت، ومبا يتنافى مع الغرض من 
احلل وهو امتام التعديالت ومن ثم اعادة تلك االندية 

إلى أهلها الرياضيني.
خامسا: اكدت هيئة احملكمة املوقرة فيما تضمنه 
من اغف����ال تعيني مجال����س ادارات مؤقتة وحتديد 
مدته����ا مبا ال يتج����اوز 2009/12/31 فترة امتام تلك 
التعديالت، فإنه يكون مجاوزا الغرض منه وهو ما 
تقضي معه احملكمة بالغائه جزئيا في هذا الش����ق 
مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التزام الهيئة 
بتشكيل مجلس إدارة مؤقت حتدد مدته على نحو 
ال يجاوز الفترة املطلوبة إلج����راء التعديالت على 

النظام األساسي لالحتاد.

الزميل طالل احملطب

أمين عبدالوهاب

التحام طائر بني البرازيلي دنيلسون العب بوهانغ ومبينزا بيدي العب مازميبي  )أ.ف.پ(

)متين غوزال(مباراة الساحل والفحيحيل كانت قوية وندية

أعلن محمد روراوة رئيس االحتاد اجلزائري لكرة 
القدم امس رفضه إلقام��ة أي مباراة ودية تصاحلية 
مع املنتخب املصري حلل تداعي��ات املباراة الفاصلة 
التي جرت بني املنتخبني بالتصفيات األفريقية املؤهلة 

لنهائي��ات كأس العال��م 2010 بجن��وب أفريقيا. وقال 
روراوة للمحط��ة اإلذاعية احلكومية األولى باجلزائر 
إنه لم يتلق أي طلب أو رسائل تخص املبادرة التي دعا 

إليها محمد الرميثي رئيس احتاد الكرة اإلماراتي.

روراوة: نرفض مباراة الصلح مع مصر

توبانغو من تس���ديدة ارتدت من 
اجساد املدافعني )28(. 

ازدادت  الثاني  الش���وط  وفي 
وتيرة اللق���اء وكثف اجلهراء من 
طلعات���ه الهجومي���ة فيما واصل 
اليرموك نهجه املعتمد على الكرات 

املرتدة واستطاع هاشم الرامزي ان 
مير من املداف���ع طالل عدنان بعد 
ان تلق���ى كرة طولي���ة متقنة من 
املتألق احمد هان���ي ليمررها الى 
البرازيلي البديل اليكس كافا غير 
املراقب ليس���دد الكرة على شمال 

س���طام اخلميس معلنا عن هدف 
فريقه وح���اول مدرب اجلهراء ان 
يتدارك املوقف بالزج بنواف فايز 
بدال من سعود عواد ونزول حميد 
عبدالرحمن بدال  من طالل عدنان 
الهجومية للفريق  الكثافة  لتزداد 

قرعة صعبة لـ »أزرق اليد« في بطولة آسيا
اوقعت قرعة البطولة اآلسيوية الرابعة عشرة لكرة اليد )تصفيات 
كأس العال���م( املقرر اقامتها في لبنان م���ن 6 الى 23 فبراير املقبل، 
منتخبنا الوطني في املجموعة الثانية بجانب اليابان والبحرين، وجاء 
املنتخب الكوري اجلنوبي حامل اللقب في املجموعة الثالثة بجانب 
قطر واالمارات، وضمت املجموعة االولى السعودية والصني وسورية 

والعراق، واملجموعة الرابعة ضمت ايران ولبنان واالردن.
وكانت القرعة قد جرت امس في مقر احتاد اليد في الدعية وحضرها 
نائب رئيس االحتاد اآلس���يوي اللبناني عبداهلل عاشور ممثال عن 
الش������يخ احمد الفهد رئيس االحتاد اآلسيوي للعبة، واشرف على 
اج���راء ال���قرعة مدير املكتب التنفيذي باالحتاد اآلس���يوي د.احمد 

ابوالليل ومقرر جلنة احلكام في االحتاد خلف العنزي.


