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الجهراء يتخطى »سلة« الصليبخات والكويت بالصدارة
يحيى حميدان

صعد الكويت الى صدارة ترتيب فرق دوري السلة بعد 
فوزه على الشباب 90 - 52، فيما حقق اجلهراء فوزا صعبا 
على الصليبخات 86 - 80 ضمن اجلولة الـ 18 لدوري كرة 
السلة التي اقيمت اول من امس. وارتقى الكويت برصيده 
الى 21 نقطة، فيما بات للشباب 12 نقطة في املركز احلادي 
عشر قبل االخير. ورفع اجلهراء رصيده الى 20 نقطة في 
املركــــز الرابع، واصبح للصليبخــــات 15 نقطة في املركز 

الثامن.
ففي مباراة اجلهراء مع الصليبخات، وجد االول صعوبة 
في حتقيق الفوز بعد ان ظهر الطرف الثاني مبستوى جيد 
ومتكن من قلب النتيجة مرات عديدة خالل املباراة، وكان 
اجلهــــراء قد انهى الربع االول متقدما بفارق كبير 23 - 11. 
وفي الربع الثاني نشط العبو الصليبخات واحرجوا اجلهراء 
كثيرا بعد ان قلصــــوا الفارق الى نقطة واحدة عند نهاية 
الربع 34 - 33. وفي الربع الثالث تقدم الصليبخات الول 
مرة في املباراة 36 - 34، لكن اجلهراويني عادوا ســــريعا 
الستعادة االفضلية بالنتيجة من خالل التحركات اجليدة 
لنايف الصندلي وزمالئه الذي سجل 26 نقطة خالل املباراة 
لينتهي الربع الثالــــث 66 - 48. وفي الربع االخير حاول 
العبو الصليبخات تعديــــل النتيجة دون جدوى لتنتهي 
املباراة ملصلحة اجلهراء. قاد اللقاء احلكام سعود اليوسف 

واسامة شوقي وعبداحلميد العيسى.
وفي مباراة اخرى، فاز القادسية بسهولة على الساملية 
84 - 45 ليرفع االصفر رصيده الى 20 نقطة في املركز الثاني، 

والساملية الى 12 نقطة في املركز الثاني عشر واالخير.
وشهدت مواجهة الســــاحل والتضامن ندية كبيرة من 
اجلانبني قبل ان يحسمها الساحل وبصعوبة بالغة 78 - 73 
ليصعد الســــاحل للمركز الثالث بـ 20 نقطة، فيما اصبح 

للتضامن 14 نقطة في املركز التاسع.

فوز القادسية والساحل ضمن الجولة الـ 18 للدوري

محمد مبارك يتسلم الكأس من عادل الغريباألميركي جمال سيدرك يتابع الكرة مبضايقة مواطنه يوسف عبدالعزيز

سعيود لم يصل

النصر هزم الشباب 
في تنشيطية اليد

العنزي يحتفل بالدكتوراه

عبداهلل العنزي
 لم يصل املهاجم اجلزائري 
امير ســـعيود الـــى البالد كما 
كان مقررا امس، لتوقيع عقد 
انضمامه الى صفوف العربي، 
بســـبب عطل فني في الطائرة 
اجلزائرية التي كانت ســـتقله 
على ما ابلغ سعيود بذلك الى 
ادارة النادي، علما ان الطائرة 
وصلـــت الى البـــالد امس مما 

يدحض ادعاءات سعيود.
 وذكر مصدر في العربي ان 
عالء محمود مدير اعمال سيعود، 
قال انه سيصطحب الالعب معه 
الـــى مصر ومنهـــا يصالن الى 
الكويـــت في اليومـــني املقبلني، 
وكشف ان مهاجما نيجيريا يلعب 
مع بطل دوري بالده سيصل الى 
البالد غدا االربعاء لتجربته قبل 

التوقيع معه.

القادســــية  النصــــر  شــــارك 
صدارة املجموعة األولى للبطولة 
التنشيطية لكرة اليد اثر فوزه على 
الشباب 27 - 22 )12 - 14( في اللقاء 
الذي جمعهما مساء أمس على صالة 
الشهيد فهد االحمد بالدعية ضمن 
منافسات املجموعة األولى، ورفع 
»العنابي« رصيده الى خمس نقاط 
شارك بها »االصفر« الصدارة وبقي 
الشــــباب بدون رصيد من النقاط 
متذيال قائمة ترتيب مجموعته. الى 
ذلك، تقام اليوم ثالث مباريات في 
الثانية،  إطار منافسات املجموعة 
وسيلعب الكويت )ثالث نقاط( مع 
التضامن )دون رصيد من النقاط( 
في الساعة الرابعة والنصف وكاظمة 
)2( مع اجلهراء بنفس الرصيد من 
النقاط في السادسة والعربي )4( 
مع اليرموك بالرصيد نفســــه في 

السابعة النصف.

يقيم اليوم د.محسن العنزي 
حارس مرمى املنتخب الوطني 
ونـــادي القادســـية الســـابق 
حفل عشـــاء في صالة احلباج 
بالصباحية في السابعة مساء، 
مبناسبة حصوله على شهادة 
الدكتوراه بدرجـــة امتياز مع 
الشـــرف مـــن جامعة  مرتبة 

الزقازيق في مصر.

مبارك يفوز بوصافة تنس الخليج
حصل العب املنتخب الوطني 
للتنس محمد مبارك على املركز 
الثاني فــــي بطولة اخلليج حتت 
18 ســــنة التــــي اختتمت أول من 
امس في قطر بعد خســــارته في 
أمام اإلماراتي  النهائيــــة  املباراة 
راشــــد النمالنــــي )4 ـ 6( و)4 ـ 
6( وكان مبارك قد فاز في الدور 
نصف النهائي على بطل اخلليج 
القطري جبــــر الكواري 2 ـ 1 في 
مباراة استمرت أكثر من ساعتني 
ونصف الساعة. من جانبه، أشاد 
عضو مجلس إدارة احتاد التنس 
عادل الغريب مبا حققه الالعب، 
الفتا الى انه قدم مستوى فنيا يليق 

مبكانة التنس الكويتي.
وكان وفــــد املنتخب الوطني 
للتنس الذي ترأسه الغريب عاد 
امــــس بعد مشــــاركة ناجحة في 
البطولة التي أقيمت مبشــــاركة 
منتخبات دول املجلس اخلليجي 

واستمرت 4 أيام.
من جانب آخر، افتتحت امس 
األول دورة دراسات حكام التنس 
للصقل والترقيــــة التي ينظمها 
االحتاد بالتعاون مع مركز عبداهلل 
السالم إلعداد القادة والتي تستمر 
حتى 28 اجلاري مبشاركة 30 دارسا 
من احلكام احملليني، ويحاضر في 
الدورة احلكم الدولي عبدالرؤوف 
عبدالسالم احلاصل على الشارة 
البرونزيــــة من االحتاد  الدولية 

الدولي للتنس.

»االستئناف« تؤيد قرار حل مجلس إدارة نادي القادسية
اصدر القـــرار )120( واملؤرخ 
فـــي 2007/6/4 باعتبار الفهد 
مســـتقيال مـــن منصبه االمر 
الذي لـــم يرتضه الفهد حيث 
جلأ الـــى القضاء الذي رفض 
الدعوى في حكم اول درجة، اال 
ان محكمة االستئناف كان لها 
رأي اخر حول دستورية املادة 
مثار القرار والتي قام الطاعن 
على اثرها بتقدمي طعنه امام 
 جلنة فحص الطعون للنظر
في دســـتورية املادة املشـــار 

اليها.
وحيث ان اللجنة قد ارتأت 
خالل جلســـتها امس االطالع 
على كل ملفـــات القضية منذ 
كانت في محكمتي اول درجة 
واالستئناف فقد اصدرت قرارها 
بضم امللفات املشار اليها الى 

جلسة 27 اجلاري.
وفي اجتـــاه اخر اصدرت 
الدائرة االدارية الثالثة مبحكمة 
االســـتئناف امس حكمها في 
قضية حل االندية حيث صادقت 
علـــى صحة قرار الهيئة بحل 
القادسية  ادارة نادي  مجلس 
بالقـــرار االدارى 534  الوارد 
والصادر بتاريخ 2007/11/14 
واعتبـــاره مصادفا لصحيح 

القانون، ورفضت الطعن على 
احلكـــم 2009/2582 الصادر 
بتاريخ 2009/12/10 واملتضمن 
الغاء قرار رئيس الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيما تضمنه 
من تعيني مجلس ادارة مؤقت 
لنادي القادسية ملدة سنة مع 
ما يترتب عليه من آثار على 

النحو املبني باالسباب.

 األندية تتجه الى »التمييز«

وفور صـــدور احلكم الذي 
كان يترقبه عـــدد غير قليل 
من رؤساء وامناء سر االندية 
املنحلـــة اعلنوا عـــن عزمهم 
االجتاه الـــى محكمة التمييز 
فـــي االحكام  النظر  العـــادة 

الصادرة.
كما اصدرت الدائرة االدارية 
الثانيـــة املســـتأنفة قرارها 
بجلستها املنعقدة صباح امس 
الطعون  فـــي  النظر  بتأجيل 
املقدمـــة من رئيـــس مجلس 
ادارة نادي الســـاملية بصفته 
العمومية  وعضو اجلمعيـــة 
للنادي محبوب جمعة واخرين 
بصفتهم الى جلسة االول من 
املقبل لتبادل االطالع  مارس 

بني جميع االطراف.

2007/5 والتي استند اليها قرار 
الوزير باعتبار الفهد مستقيال 
من وظيفته كنائـــب للمدير 
العامة للشباب  العام للهيئة 

والرياضة.
 وكان وزيـــر الشـــؤون 
االجتماعية والعمل االســـبق 
الشـــيخ صبـــاح اخلالـــد قد 

التمييز النظر في الطعن املقدم 
من الشـــيخ طالل الفهد ضد 
الشـــؤون االجتماعية  وزير 
والعمل االسبق الى جلسة 27 
اجلاري لضم ملفات اول درجة 

واالستئناف لالطالع عليها.
وكان الفهد قد طعن بعدم 
دستورية املادة )5( من قانون 

بتاريخ 2009/11/14 واملتعلق 
بحـــل مجلـــس ادارة النادي 
حيث كان قرار هيئة احملكمة 
برفض الطعـــون على احلكم 
2009/2582 وتأييد االسباب 

الواردة مبتنه.
اطـــار اخـــر أرجأت  وفي 
جلنة فحص الطعون مبحكمة 

مبارك الخالدي
قال رئيس جلنة الشـــباب 
والرياضـــة البرملانية النائب 
الغـــامن ان حكـــم  مـــرزوق 
االستئناف  الذي أيد قرار هيئة 
الشباب والرياضة بحل مجلس 
إدارة نادي القادســـية وساما 
آخر على صدر رئيس مجلس 
إدارة هيئة الشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
وأوضح الغامن في تصريح 
لـــه ان هذا احلكم يؤكد انهمـ  
الهيئةـ  يسيرون على الطريق 
الصحيح لفرض هيبة القانون 

وتنفيذ الرغبة األميرية.
وأضاف: »أقول لهم ان طريق 
اإلصالح طويل وشاق وحكم 
القضاء الكويتي النزيه هو أبلغ 
رد على جميع املشككني بدور 
هيئة الشباب والرياضة، وإياكم 

واليأس من اإلصالح«.
وكانـــت الدائـــرة االدارية 
الثالثة مبحكمة االستئناف قد 
رفضت صبـــاح امس الطعن 
املقدم من رئيس مجلس ادارة 
نادي القادسية بصفته وصادقت 
على صحة قرار الهيئة العامة 
للشباب والرياضة 534 الصادر 

إرجاء طعن الفهد ضد وزير الشؤون إلى 27 الجاري والسالمية أول مارس

»البولينغ« يستعد الستضافة
بطولة آسيا للشباب

ينظم نادي البولينغ برعاية ســــمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر 
احملمد بطولة آســــيا للشباب اخلامسة 
عشرة خالل الفترة من 22 اجلاري الى 2 
فبراير املقبل وتشمل البطولة منافسات 
السيدات، وستكون املسابقات للجنسني 
في الفردي والزوجي والفرق وميثل كل 

منتخب 4 العبني.
وقد ارســــلت 15 دولــــة موافقتها 
للمشاركة وهي السعودية، االمارات، 
قطــــر، هونغ كونغ، مصــــر، ماليزيا، 
ســــنغافورة، كوريا الشمالية، كوريا 
اجلنوبية، مكاو، استراليا، الصني، الهند، 

اليابان، الكويت.
وهذه هي املرة االولى التي تنظم فيها 
بطولة آســــيا للشباب في الكويت لذلك 
فإن مجلس ادارة نادي البولينغ اصدر 

قرارا بتشكيل جلنة منظمة عليا للبطولة 
برئاسة الشيخ طالل احملمد.

واشاد احملمد بالرعاية الكرمية من سمو 
رئيس الوزراء للبطولة مؤكدا ان اللجنة 
املنظمة على استعداد الستقبال وفود الدول 
املشاركة فجيمع اللجان قد انهت اعمالها 

ولم يبق سوى انطالق البطولة.
وعــــن رأيه فــــي االســــتعدادات اكد 

اطمئنانه لكل االستعدادات.
من جانب آخر واصل منتخبنا الوطني 
تدريباته اليومية استعدادا للبطولة وقد 
وضع اجلهاز الفني برنامجا تدريبيا عالي 
املستوى وعلى اثره مت اختيار 4 العبني 
لتمثيــــل املنتخب الوطني طبقا للوائح 
االحتاد اآلســــيوي وهم خالد الدبيان ـ 
جاسم درويشـ  راكان العميريـ  مهدي 

القالف.

خيطان والساحل لفك التشابك على الصدارة
مبارك الخالدي

تقام عصر اليوم اجلولة الثانية من 
القســـم الثاني لدوري الدرجة األولى 
بإقامة 3 لقاءات أبرزها لقاء القمة بني 
خيطان )11 نقطة( والساحل )11 نقطة( 
على ملعب األخير، ويستضيف اجلهراء 
)9( الفحيحيل )5( ويقام اللقاءان في 
الساعة 4:25 مساء فيما سيقام اللقاء 
الثالث بني اليرموك )7( والشباب )3( 
على ملعب األخير في الســـاعة 2:45 

عصرا.

لقاء الصدارة

ويعتبر لقاء املتصدرين خيطان 
والســـاحل هو قمة لقاءات اجلولة، 
واإلثارة فيه متوقعة لرغبة الفريقان 
بفك التشابك في الصدارة، حيث ان 

فوز احدهما يعني إزاحة منافس قوي 
من طريقه فالفريقان يضمان مجموعة 
من الالعبني املميزين وميتاز خيطان 
بالتنظيم اجليد داخل امللعب وقدرته 
على االستحواذ على منطقة املناورات 

وهو ما يتميز به الساحل ايضا.
ويأمل اجلهراء تصحيح مساره 
والعودة الى سكة االنتصارات فالفريق 
يعاني من خلل يكمن في عدم قدرته 
على احلفاظ على تقدمه، األمر الذي 
انعكس على نفسيات الالعبني، فتارة 
تراهم يعلبون ككتلة واحدة وتارة 
أخرى تتقطع خطوط الفريق من دون 
سبب واضح، ولم يحقق اجلهراء حتى 
اآلن النتائج املنتظرة منه على الرغم 

من ان صفوفه تزخر بالنجوم.
وفي املقابل اليزال الفحيحيل في 

وضع محير بسبب فقدان الالعبني 
الـــروح القتالية املعروفـــة عنهم، 
فالفريق يؤدي مبارياته األخيرة دون 
دافع أو طموح ورمبا ستشهد مباراة 

اليوم العودة لسابق عهده.

اليرموك يصطدم بالشباب

ويصطدم اليرموك بطموح الشباب 
الذي بدأ بالعودة التدريجية ملستواه 
املعهود ومن املتوقع ان يشهد اللقاء 
إثـــارة وندية بـــني الطرفني لرغبة 
اليرامكة فـــي مواصلة انتصاراتهم 
الســـيما ان الفريـــق لـــم يخـــض 
الســـابقة لتأجيل مباراته  اجلولة 
مع الفحيحيل ومباراة اليوم فرصة 
مواتية للتعويض والعودة الى أجواء 

املباريات.

الجهراء واليرموك يواجهان الفحيحيل والشباب في »األولى«

زكي ينافس الجزائري جيالس في هال الهالل واالتحاد والنصر في مهمة خاصة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

عاد الى القاهرة مهاجم الزمالك عمرو زكي وبعد ان 
أمت اتفاقه مع هال سيتي االجنليزي، وسيبقى زكي في 

القاهرة أياما قبل السفر مرة أخرى الى إجنلترا.
وأب��رم ه��ال تعاقده م��ع زكي رس��ميا ملدة 6 
شهور على سبيل اإلعارة وذلك بعد اجتياز الالعب 

للكشف الطبي الذي خضع له.

وأك��د مصدر في الزمال��ك أن رحيل زكي كان حتت 
مميزات منها، بوليصة تأمني على احلياة بقيمة 5 ماليني 
جنيه اس��ترليني باالضافة الى 50 ألف اس��ترليني في 
حالة إحرازه خلمس��ة أهداف، و100 أل��ف اخرى ل� 10 
أه��داف رافضا الكش��ف عن املبلغ ال��ذي حصل عليه 
الزمالك. وبذلك س��ينافس زكي الالعب اجلزائري كمال 

جيالس في هال.

الرياض ـ خالد المصيبيح
يدخ��ل الهالل الي��وم مباراته أمام الرائ��د في الدوري 
الس��عودي لكرة القدم س��عيا الى حتقيق الفوز وهو أمر 
متوقع قياس��ا بإمكانيات الفريقني وطموحاتهما، فالهالل 
املتص��در والرائد مه��دد بالهبوط وصاح��ب املركز قبل 
األخير إال ان أكثر ما يخش��اه الهالل اليوم وأنصاره هو 
عامل الثقة الذي رمبا يؤدي الى نتيجة عكسية، بينما تظل 

مهمة الرائد صعبة في محاولة الهروب من خط الهبوط.
وف��ي جدة أمام االحتاد مهم��ة مختلفة فهو يريد أوال 
رد اعتباره من االتفاق الذي أذاقه هذا املوسم أول خسارة 
له في املس��ابقة بعد مباراة مازالت أحداثه��ا في الذاكرة، 
وثانيا التمسك بآماله في املركز الثالث الذي يقع فيه حاليا 
وحيدا واالبتعاد عن مطاردي��ه النصر واألهلي والوحدة، 
واذا كان االحتاد قد عاد في اجلولة السابقة بعد الفوز على 

الوحدة فإن االتفاق عاد في لقاءاته األربعة األخيرة وحقق 
10 نقاط. وفي مكة يلتقي النصر والوحدة وهما الفريقان 
األكثر تطورا بني جميع الفرق، خاصة في القس��م الثاني، 
فالنص��ر حقق 4 انتصارات متتالي��ة قفزت به الى املركز 
الرابع الذي كان س��ابقا للوحدة والف��ارق بينهما 4 نقاط، 
فيما يأمل الوحدة على ملعبه وأمام جماهيره في تقليص 

الفارق، بينما يأمل النصر بزيادته.

أوض��ح وزي��ر الش��ؤون االجتماعية والعم��ل د.محمد 
العفاسي انه سيتم بحث التعديالت الرياضية خالل اجتماع 
جلنة ش��ؤون الش��باب والرياضة البرملانية، الذي س��يعقد 
مساء اليوم، وس��يتم اتخاذ القرار الذي يصب في الصالح 

العام.
ولفت العفاس��ي الى ان قرار محكمة االس��تئناف الذي 
ص��در اليوم )أم��س( أيد قرار ح��ل األندية، وأكد س��المة 
ق��رار احلل، ومن ثم ال يوجد خيار س��وى ان تعقد اللجنة 
االنتقالي��ة جمعية عمومية غير عادي��ة، وإجراء تعديل على 
املادة 32 وتدعو الى انتخابات عامة، ويليها إقرار التعديالت 
التي تتفق مع امليثاق األوملبي واالتفاقيات الدولية، حتى تتم 
إعادة النشاط الرياضي في الكويت، مؤكدا ان حكمة اجلميع 

ستسود مبديا تفاؤله بتجاوز األزمة.

ق��ال مدير ع��ام الهيئة 
العامة للش��باب والرياضة 
باإلناب��ة جاس��م يعق��وب 
ان القض��اء الكويت��ي هو 
الفيص��ل وامل��الذ اآلم��ن 
جلمي��ع القضاي��ا، ومحل 
ثقة واحت��رام واعتزاز من 
جميع الرياضيني والهيئات 
الرياضي��ة، مش��يرا ال��ى 
التي  األح��كام  جمي��ع  ان 
ينظر فيها القضاء س��واء 
التي ص��در فيها احلكم او 
القضاي��ا املنظ��ورة حاليا 

ليس فيها خاسر او فائز.

العفاسي: ال يوجد خيار اآلن سوى 
دعوة »االنتقالية« لعمومية غير عادية

يعقوب: القضاء 
هو المالذ اآلمن

قرار محكمة االستئناف جاء مؤيداً الجراءات الهيئة

نقل االتحاد العربي 
للرماية الى الكويت

العمومية  قررت اجلمعيـــة 
غير العادية »الطارئة« لالحتاد 
العربي للرماية املوافقة على نقل 
مقر االحتاد من مصر إلى الكويت 
بحضور 16 احتادا عربيا واألعضاء 
العرب فـــي الهيئـــة التنفيذية 
لالحتاد الدولي للرماية واالحتاد 
اآلســـيوي واالحتاد األفريقي، 
كما حضر االجتماع األمني العام 
الحتاد اللجان االوملبية الوطنية 
عثمان الســـعد. وكان  مجلس 
العربي للرماية  إدارة االحتاد 
قد عقد اجتماعـــا في الكويت 
العربية  البطولة  على هامش 
قرر خالله املوافقة على اختيار 
عبيد العصيمي أمني السر العام 
أمينا  الكويتي  الرماية  باحتاد 
عاما جديدا لالحتاد العربي خلفا 

للواء محمد عبداحلليم.

الغانم: القرار وسـام آخر على صـدر الجزاف.. وطريق االصالح طويل وشـاق لفرض هيبـة القانون وتنفيـذ الرغبة األميرية


