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الشيخ ضاري الفهد يسلم عميد إسطبل األبرق الكأس

مواجهة قوية بني األزرق واإلمارات اليوم

الشيخ أحمد النواف يتسلم درعا تذكارية من علي عبدالرضا

الكويت يلتقي الوصل اليوم

طلب لتقديم موعد نصف نهائي ونهائي »الخليجية«

الربيعان يفوز ببطولة القارات لزوارق الفورموال 2 »بر العرب« و»صوار« يفوزان بكأسي 
العبداهلل والسلمان في الصيد والفروسية

واصل اسطبل االبرق تصدره لالسطبالت حتى 
نهاية االجتماع الثامن بعد فوز اجلواد »بر العرب« 
بقي����ادة جوفندر بكأس املغفور له الش����يخ خليفة 
العبداهلل املخصص جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 
1800 متر بزمن 1.55.03ق وبفارق طول عن اجلواد 
»حميدان« الس����طبل دسمان بقيادة جو بعد سباق 
مثير، وجاء اجلواد »مهلهل« للعرين بقيادة هينسون 
في املركز الثالث، وقام الشيخ ضاري الفهد باالنابة 
عن ورثة املغفور له الشيخ خليفة العبداهلل بتسليم 
الكأس الى عميد اسطبل االبرق الشيخ ناصر الصباح 

واخوانه وهنأهم بالفوز.
م����ن جهة أخرى، اعرب الش����يخ ناصر الصباح 
عميد اسطبل االبرق عن سعادته بفوز اجلواد »بر 

العرب« بكأس الش����يخ خليفة العبداهلل واحملافظة 
على صدارة االسطبالت وأكد ان االجتماعات املقبلة 

ستكون اكثر حماسا.
وعلى كأس املغفور له الش����يخ حمود السلمان 
املخص����ص جلياد الدرجتني األول����ى والثانية على 
مس����افة 1800 متر، جنح اجلواد »صوار« السطبل 
النص����ف بقيادة كليمنس في اقتناص الكأس بزمن 
قياسي قدره 1.53.06ق وبفارق بعيد عن بقية اخليل 
املش����اركة وجاء »األفوكاتو وب����س« للنصف ايضا 
بقيادة انتوني دو في املركز الثاني، واحتل »النازح« 
لفنار بقيادة توفيق املركز الثالث. وقام الشيخ علي 
احلمود بتس����ليم الكأس الى عمداء اسطبل النصف 

وهنأهم بالفوز والعودة للمنافسة.

المنامة - ناصر محمد
مبارك الخالدي

أفاد األمني العام املساعد للجنة التنظيمية لكرة 
القدم بدول مجلس التعاون ميرزا احمد بأن الشركة 
الراعية لبطولة األندية ال� 25 ألبطال الدوري والكأس 
قد طلبت تقدمي املوعد احملدد سابقا ملباراتي الدور 
نصف النهائي واملباراة النهائية )ش���هري مارس 
وابريل( الى نهاية فبراير وبداية مارس، وبناء عليه 
فقد دعت اللجنة ممثلي االندية االربعة التي تأهلت 
وهي الوصل اإلماراتي، النصر الس���عودي، قطر 
القطري واحملرق البحريني الى اجتماع سيعقد في 
البحرين يوم 24 اجلاري لتحديد مواعيد مباراتي 
الذهاب واإلياب لنصف النهائي. من جهة أخرى أنهت 
ادارة نادي الشباب االماراتي عقد العب املنتخب 
البحريني حسني بابا بالتراضي نتيجة لظروف 
عائلية. من جانب آخر، اعتذر املدرب رياض الزواوي 
ملجلس إدارة النادي األهلي عن عدم استمراره في 

قيادة الفريق خالل املوسم احلالي. وقرر املجلس 
التعاقد مع املدرب عدنان ابراهيم لالش���راف على 
تدريب الفريق حتى نهاية املوس���م اجلاري بعد 
إقالة املدرب الصربي دوشان. هذا وقد اكتمل عقد 
فرق دور ال� 16 لبطولة كأس امللك لكرة القدم بعد 

فوز قاللي على مدينة عيسى 0-1.
ويحل فريق الكويت في اخلامس���ة والنصف 
مس���اء اليوم ضيفا على الوصل اإلماراتي ضمن 
املجموعة الرابعة في ختام مواجهات الدور التمهيدي 
لبطول���ة االندية اخلليجي���ة وال يحمل اللقاء أي 
صفة تنافسية بني الفريقني بعد أن حجز الوصل 
بطاقة التأهل للدور نصف النهائي عن املجموعة 
مبكرا برصيد 7 نقاط. وكان الوصل قد تغلب على 
األبيض في لقاء الذهاب 2-1 األمر الذي يعني أن 
املباراة مناس���بة ليرد الكويت اعتباره ويحافظ 
على كيانه بعد سلسلة من اخلسائر في مشواره 

بالبطولة واملنافسات احمللية.

فاز متسابق الزوارق السريعة يوسف الربيعان 
امس بلقب بطولة القارات لزوارق الفورموال 2 املقامة 
في إمارة الفجيرة باإلمارات محققا س����ابقة كبيرة 
كونه أول متس����ابق عربي يحص����ل على هذا اللقب 

العاملي الكبير.
وأعرب الربيعان عن بالغ سعادته لتحقيقه هذا 
اللقب العاملي الكبير الذي أثبت قدراته الفنية العالية 
وامكانات فريقه »بورت غالب« على حتقيق أفضل 
االجنازات. وأثنى على كل اجلهات احلكومية والقطاع 

اخلاص التي دعمته بالصورة الالئقة وكانت كفيلة 
بتحقيقه لهذه النتيجة وفي مقدمتهم الهيئة العامة 
للشباب والرياضة والنادي البحري وشركة اخلليج 
للكيبالت ورئيسها م.بدر اخلرافي. وذكر الربيعان 
أنه تبقت جولة واحدة م����ن بطولة العالم لزوارق 
الفورموال 2 ستقام األسبوع املقبل في املكان نفسه، 
مؤكدا عزمه على تسجيل حضور قوي في تلك اجلولة 
يكون مكمال ومتوجا جلهود الفريق التي بذلها خالل 

الفترة املاضية«.

»الجودو« من أجل السالم

الجزاف يشيد بإنجاز التنس

جولة في ستاد جابر

تشارك الكويت في البطولة الدولية للجودو التي تنطلق اليوم في 
مدينة ش����رم الشيخ املصرية حتت ش����عار »من اجل السالم« وتستمر 
3 ايام. وقال امني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر الش����راد في 
تصريح ل� »كونا« ان االحتاد يطمح الى حتقيق نتائج متقدمة في هذه 
البطولة التي تش����ارك فيها منتخبات لها باع طويل، ومتتلك عددا من 
ابطال العالم. واضاف ان 6 العبني س����يمثلون الكويت في البطولة هم 
احمد طه وعلي عدنان ومشعل شعيبي وعبداهلل النجدي وحسني حسن 

ومحمد عادل.

أكد رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ان فوز املنتخب الوطني للتنس باملركز االول وامليدالية 
الذهبية في بطولة مجلس التعاون لألشبال والشباب حتت 12 و16 سنة 
اكبر دليل على السياسة الناجحة لهذا االحتاد بقيادة الشيخ احمد اجلابر 
وبجهود اعضاء مجلس االدارة واالجهزة الفنية واالدارية، الفتا الى ان 

الالعبني شرفوا الكويت في هذه البطولة وحققوا اجنازا طيبا.
جاء ذلك خالل اس����تقباله وفد منتخب التنس العائد من قطر والذي 
ترأسه أحمد القالف، حيث كان في استقبال الوفد رئيس االحتاد الشيخ 

احمد اجلابر.
وقد ضم الوفد الالعبني: زياد طارق، عبداحلميد جمعة، عبداحلميد 
الش����طي، ناصر العبيدلي، عبدالرحمن فيحان، فيصل بوقريص، علي 

القالف، رشيد البدر، حسني جمال وعبدالعزيز معيوف.

يقوم فريق عمل مدينة جابر 
الرياضية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة بزيارة تفقدية لستاد 
جاب���ر الدولي في الرابعة عصر 

اليوم للوقوف على آخر مراحل 
العمل التي مت الوصول اليها ضمن 
االستعدادات اخلاصة الفتتاحه 

رسميا قريبا.

اإلماراتالكويت
5:25

القناة الثالثة

األزرق يستعد ألستراليا أمام اإلمارات في اعتزال عبدالرضا
عبداهلل العنزي 

يلتقي االزرق مس���اء اليوم 
على ستاد نادي الكويت املنتخب 
االماراتي وديا مبناسبة اعتزال 
العب الساملية واملنتخب الوطني 
السابق علي عبدالرضا، وتأتي 
هذه املباراة في اطار استعدادات 
االزرق للقاء استراليا 6 يناير 
املقبل في اجلولة اخلامسة من 
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 
2011 في قطر، ويتصدر االزرق 
مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط 
الرصيد  يليه استراليا بنفس 
ثم املنتخ���ب العماني ثالثا ب� 
4 نقاط واندونيس���يا رابعا ب� 
3 نقاط، ويحت���اج االزرق الى 
الفوز على استراليا بأي نتيجة 
لضمان تأهله قبل لقائه مع عمان 
في آخر مباراة بالتصفيات في 

مسقط.
املباراة فرصة جيدة  وتعد 
ملدرب االزرق الصربي غوران 
توفاريت���ش لتطبي���ق تكتيك 
مناسب ملباراة استراليا، حيث 
سيكون مبقدرته جتربة عدد من 
الالعبني الذين لم يأخذوا الفرصة 
الكافية في مباراتي اندونيسيا 
السابقتني مثل محمد جراغ وفهد 
العنزي وطالل نايف، خصوصا 
ان األزرق سيفتقد جهود عدد من 
الالعبني املميزين ملباراة اليوم 
ولقاء استراليا ايضا مثل وليد 
علي املوق���وف حلصوله على 
بطاقتني صفراوين وحس���ني 

فاضل وخالد خلف لالصابة.
ومن املتوقع ان يحظى لقاء 
اليوم بندية واثارة بني املنتخبني 
حي���ث ان املباريات اخلليجية 
دائما ما حتفل بالندية واالثارة 
حتى ان جاءت في اطار ودي، 
لذلك من املهم ان يدخل الالعبون 
امللعب بعزمية كبيرة على تقدمي 
النظر  العرض اجليد بغ���ض 
عن النتيجة، فاالس���تفادة من 
املباراة تكمن في تطبيق التكتيك 
املطلوب حتى تكون االستفادة 

متكاملة لالعبني واملدرب.
ويجب عل���ى االزرق اليوم 
التركي���ز عل���ى اللع���ب على 
االطراف كثي���را، خصوصا ان 

شهاب كنكوني، محمد جراغ، 
العنزي،  حسني كنكوني، فهد 
يوسف ناصر، عبداهلل البريكي، 
احمد العيدان، طالل نايف، حمد 
القحطاني، وعادل  امان، خالد 

حمود.
وكانت بعثة املنتخب االماراتي 
قد وصلت الى البالد عصر امس 
وأدى املنتخب تدريبه الوحيد 
على ستاد الكويت وتضم البعثة 
كال من محمد مطر رئيس البعثة، 
عبيد الشامسي مشرفا، اسماعيل 
راشد مديرا للفريق، فهد علي 
إداريا، سلطان آل صالح مرافقا، 
كاتانيتش مدربا، سالفيا مساعدا، 
محمد املنسي مساعدا للمدرب، 
مارون مارتن مدربا للحراس، 
محمد العربي طبيبا، يوس���ف 
س���حنون معاجلا، جوتوليو 
داس���يلفا مدلكا، باالضافة الى 
20 العبا هم: ماجد ناصر، فاضل 
أحمد، سامي ربيع، ياسر سالم، 
عيس���ى علي، س���عيد الكاس، 
علي خصيف، عبداهلل موسى، 
علي الوهيبي، حمدان الكمالي، 
فهد مسعود، محمود خميس، 
اسماعيل مطر، محمد الشحي، 
وليد عباس، عامر مبارك، ذياب 
عوانة، عامر عبدالرحمن، يوسف 

عبداهلل، محمد قاسم.
ويأتي املنتخب االماراتي في 
املركز الثاني ملجموعته الثالثة 
من التصفيات اآلس���يوية بعد 
ان ف���از في اللق���اء االول على 
املنتخب املالي���زي ب� 5 اهداف 
نظيفة وخسر من اوزباكستان 

بهدف دون رد.

الى االزرق من دون اس���تدعاء 
اي العب جديد، والالعبون هم: 
نواف اخلالدي، مساعد ندا، محمد 
الفضلي، حسني فاضل،  راشد 
صالح الشيخ، فهد االنصاري، 
طالل العامر، بدر املطوع، احمد 
عجب، حمد العنزي، فهد عوض، 
يعقوب الطاهر، جراح العتيقي، 

ومحمد راشد، وعلى غوران ان 
يفكر جيدا في ان يعطي الفرصة 
ملهاجم���ني مثل حم���د العنزي 
ويوسف ناصر في ظل ابتعاد 
احمد عجب عن استغالل الفرص 

التي تتاح له.
وكان غ���وران ق���د اكتف���ى 
بالالعبني الذين مت ضمهم سابقا 

املنتخب االسترالي يتميز العبوه 
بالبنية اجلسمانية القوية ومن 
الصعوبة االختراق من العمق، 
لذلك فإن االدوار التي سيؤديها 
العبو االجنحة في لقاء اليوم 
مهمة كثيرة، ويضم االزرق عددا 
من الالعبني الذين ميتازون بهذه 
املهمة كمساعد ندى وفهد العنزي 

غوران يسعى لتطبيق تكتيك جيد وتجربة عدد من الالعبين

»الهيئة« قررت استئناف حكم حّل األندية وتستأنس برأي »فيفا«
مبارك الخالدي

اجتمع نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة عبدالوهاب البناي صباح 
امس مع املستش����ار بإدارة الفتوى والتشريع 
عادل الصرعاوي بحضور عدد من املستشارين 
القانونيني بالهيئة وذلك مبق����ر ادارة الفتوى، 
ويأتي ذل����ك بعد ان قرر مجل����س ادارة الهيئة 
في اجتماعه املنعقد ظهر امس األول اس����تئناف 
احلكم 2009/2582 إداري/2 والصادر بتاريخ 10 
اجلاري واخلاص بالدع����اوى املرفوعة من عدد 
من اعضاء مجال����س إدارات األندية ضد رئيس 
مجلس ادارة الهيئة بصفته وآخرين طعنا على 
القرار اإلداري 2009/534 املتضمن حل مجالس 

إدارات هذه األندية.

وقد ناقش املجتمع����ون اخلطوط العريضة 
لصحيفة االستئناف املزمع تقدميها قبل 9 يناير 
املقبل وهو امليعاد األخير لقيده لدى ادارة كتاب 
محكمة االستئناف على سند من القول ان الهيئة 
قامت بتصحيح اخلطأ اإلجرائي املنوه عنه في منت 
احلكم املشار إليه والذي اعتبرته هيئة محكمة 
أول درجة مثلبا يشوب القرار املطعون فيه ما 

يستوجب إلغاءه مع ما يترتب عليه من آثار.
كما بحث املجتمعون اخلطوات العملية لوضع 
احلكم محل التنفيذ على ارض الواقع وبشكل يكفل 
عدم ارتكاب أخطاء قانونية قد تؤدي الى تعقيد 

حلحلة األزمة الرياضية على املدى البعيد.
وتطرق املجتمعون وبشكل مفصل الى املعضلة 
األكثر حساسية واالهم في هذه املرحلة وهي من 

يتقدم على من، هل انتخابات االحتاد عبر اللجان 
املؤقتة التي شكلتها الهيئة أم إجراء انتخابات 
لألندي����ة املنحلة وهو ما ورد في احلكم بتعبير 
)وتسليمها الى أهلها( اي اجلمعيات العمومية 

لهذه األندية.
وقد مت االتفاق بني املجتمعني على االستئناس 
برأي اإلدارة القانونية لالحتاد الدولي »فيفا« وعبر 
وس����طاء ضمانا لدقة املعلومة حول مشروعية 
االحت����اد املتولد م����ن جلان معين����ة وحظوظه 
باحلصول على غطاء ش����رعي دولي من عدمه 
ليتسنى للهيئة تفعيل احلكم بالشكل الذي يكفل 

عدم عودة األزمة الى مربعها األول.
وكانت الهيئة قد أعادت تعيني مجالس إدارات 

األندية املنحلة ملدة 3 شهور قابلة للتجديد.

بحثت آلية تنفيذه مع إدارة الفتوى والتشريع

مروي: لن ننسى عبدالرضا

الصفار: ما قصرت »يالمانع«

أثنى العب الساملية واملنتخب الوطني السابق علي 
مروي مبشوار علي عبدالرضا وما قدمه للكرة الكويتية، 
مؤكدا انه العب صاحب أخالق عالية ومواظب بشكل 
جيد على مواعيده في امللعب وخارج امللعب وذلك من 

العوامل التي ساعدته على ان يصل لهذه املكانة.
وأوضح مروي ان عبدالرضا تعرض ألمور كثيرة 
كادت تبعده عن املالعب أبرزها االصابات املتالحقة التي 
حلقت به لكن بفضل إصراره وروحه القتالية استطاع 
ان يعود للمالعب من جديد حلبه وغيرته على ناديه 
واملنتخب، ومتنى مروي من اجلميع مساندته في يوم 

وداعه ألنه يستحق هذا التكرمي وأكثر.

أشاد العب نادي الساملية ومشرف الفريق االول لكرة 
القدم علي الصفار برفيق دربه علي عبدالرضا من خالل 
مشواره الرياضي الفتا الى انه زميل دراسة ايضا وال 
أنسى ما قدمه للكرة الكويتية ولناديه وهو العب غيور 
ومقات���ل داخل امللعب وعلينا جميعا ان نقف معه في 
مثل هذا اليوم الذي يعتبر افضل ايام حياته الرياضية، 

متمنيا له دوام التوفيق في حياته املقبلة.

النواف يشيد بعبدالرضا

استقبل رئيس احتاد الشرطة الرياضي الشيخ أحمد النواف العب 
املنتخب الوطني ونادي الساملية ومدير الفريق احلالي علي عبدالرضا 

مبناسبة إقامة مهرجان اعتزاله.
وأش����اد النواف بعبدالرضا ومشواره في املالعب وما قدمه للكرة 
الكويتية خالل مسيرته في املالعب مع فريق الساملية واملنتخب الوطني، 

وقدم عبدالرضا للنواف درعا تذكارية ودعوة حلضور املهرجان.

الطريجي: كفيت ووفيت

ماتشاال: تمنيت الحضور

البلوشي أهدى 
»القاتل« لعبدالرضا

أكد رئيس نادي الساملية د.عبداهلل 
الطريج��ي ان كل إمكانيات النادي 
مس��خرة ملهرجان علي عبدالرضا، 
مشيرا الى انه العب غني عن التعريف 
سواء من حيث األخالق العالية التي 
يتمت��ع به��ا او من حيث م��ا قدمه 
»للس��ماوي« وللمنتخب بعد عطاء 
طويل ومش��رف. ومتنى الطريجي 
الكويتية ان تس��اند  من اجلماهير 
علي عبدالرضا في يوم وداعه ألنه 
قدم للك��رة الكويتي��ة الكثير وهو 
من الالعبني الذين حتدوا اإلصابات 
العدي��دة التي تع��رض لها من اجل 
الكويت ويجب علينا جميعا ان نقف 
معه في يوم اعتزاله ونقول له كفيت 

ووفيت.

أشاد مدرب املنتخب البحريني 
التش��يكي ميالن ماتشاال بعلي 

عبدالرضا.
وقال ماتشاال ان كان يتمنى 
ان يك��ون متواج��دا ف��ي يوم 
وداع هذا الالع��ب اخللوق لكن 
الظ��روف وارتباطه مع املنتخب 
البحريني الذي يس��تعد ملباراة 
مهمة في التصفيات اآلس��يوية 
املؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2010 

في الدوحة حالت دون ذلك.

أعد الفنان محمد البلوشي أغنية 
أطل��ق عليها »القات��ل« وأهداها الى 
علي عبدالرضا تقديرا وعرفانا منه 
لهذا الالعب الذي قدم الكثير للكرة 
الكويتية، وايضا مع ناديه بعد مشوار 
طويل وحافل امت��د قرابة 17 عاما، 
وعلينا كفنانني ان نقف معه في يوم 
تكرميه وهذه األغنية ستكون ضمن 

الفقرات الفنية خالل املهرجان.

ياسر أبل

أبل يقدم استقالة »مسببة« من العربي
عبداهلل العنزي

قدم عضو مجلس إدارة 
النادي العربي ياس���ر ابل 
استقالة مسببة من مجلس 

اإلدارة.
وقال ابل ل� »األنباء« ان 
أسباب تقدميه لالستقالة 
سيكشف عنها في مؤمتر 
صحافي س���يعقده خالل 
اليوم���ني املقبل���ني، نافيا 
في الوق���ت ذاته ان تكون 
استقالته جاءت بناء على 
ضغ���وط من قبل رجاالت 
النادي وأعض���اء قائمته 
الس���ابقة ش���اكرا أعضاء 
الذين  العمومية  اجلمعية 
منحوه الثقة لتمثيلهم في 

اإلدارة.
وأش���ار اب���ل ال���ى ان 
اس���تقالته غي���ر معنية 
برفض اجلمعية العمومية 
للن���ادي التقريرين املالي 

واإلداري.
وعلمت »األنب���اء« ان 
السبب الرئيسي في استقالة 
ابل هو عقد مجلس اإلدارة 
اجتماعاته من دون دعوة 
ابل اليها، مما يسبب لألخير 
الكثير من االحراج لكونه 
يفاجأ كثيرا أثناء وجوده 
بالنادي بعقد مجلس اإلدارة 
لالجتماعات من دون دعوته 

اليها.
يذك���ر ان ابل دخل في 
خالفات اثناء ترؤسه للجنة 
االستثمار بالنادي مع امني 
الصندوق الس���ابق جواد 
اثر تهميش  مقصيد على 
دور اللجن���ة من قبل أمني 

الصن���دوق، علما بأن ابل 
رفض عرضا لترؤس كرة 

القدم في املوسم املاضي.
هذا ومن املتوقع ان يعقد 
مجلس اإلدارة اليوم اجتماعا 
للبت في االستقالة، واذا ما 
وافق املجلس عليها »وهذا 
هو املتوقع« فستتم الدعوة 
الى انتخابات تكميلية في 
غضون 45 يوما النتخاب 

عضو جديد في اإلدارة.
هذا وذكر موقع اجلمهور 
العرباوي أن عضو مجلس 
إدارة العربي سامي احلشاش 
قدم استقالته أيضا منذ أكثر 
من 3 أسابيع ولكن لم يبت 

فيها حتى اآلن.

مجلس اإلدارة يبّت فيها اليوم


