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الكويت مطالب بالكشف عن وجهه 
الحقيقي في مواجهة القادسية

بطولة كأس سلوى تشهد مستويات رائعة

»التمييز« ترفض طلب الحكومة
بإيقاف الفحيحيل والشباب الساحل الستعادة توازنه أمام الفحيحيل

العربي والتضامن يفوزان
على الكويت والسالمية في »الطائرة«

خيطان واليرموك يستضيفان الشباب والجهراء اليوم

الحشاش: رماية الشرطة ستكون قوية 

مبارك الخالدي
رفضت محكمة التمييز صباح امس طلب احلكومة املستعجل 
كممثل عن الهيئة العامة للشباب والرياضة بإيقاف تنفيذ احلكم 
االستئنافي الصادر ملصلحة مجلسي ادارتي الشباب والفحيحيل 
املنحلني والقاضي ببطالن قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة 
 بحل مجلسي ادارتي الناديني املذكورين وامرت مبواصلة التنفيذ.

اجلدير بالذكر ان محكمة االستئناف قد اصدرت حكما بتاريخ سابق 
ألغت مبوجبه قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 
2009/11/14 والذي نص على حل مجلس ادارة الناديني االمر الذي 
لم يلق قبوال لدى مجلسي اداراتي الناديني فلجأ الى القضاء بغية 
الغاء القرار االداري واعادة املجلسني حيث قضت محكمة اول درجة 
برفض الدعوى، اال ان محكمة االستئناف وبهيئة مغايرة كان لها 
رأي آخر حيال الدعوى فأمرت بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة التي جلأت للطعن على حكم االستئناف بالتمييز املاثل 

والذي امرت احملكمة صباح امس برفض الشق العاجل منه.

مبارك الخالدي
تعود حدة املنافسة لدوري الدرجة االولى اليوم عندما يحاول 
املتصدر الس���احل )21 نقطة( اس���تعادة توازنه وجتاوز ضيفه 
الفحيحيل )6 نقاط( في السادس���ة مساء، كما يستضيف خيطان 
)19 نقطة( الشباب املتطور )13 نقطة(، ويحل اجلهراء )18 نقطة( 

ضيفا على اليرموك )15نقطة( وتقام املباراتان 3.30 عصرا.
ويأمل الساحل ان يعود عبر بوابة الفحيحيل الى سكة االنتصارات 
مج���ددا بعد ان ضاق اخلناق عليه م���ن قبل مطارديه لتعثره في 
اجلولتني املاضيتني امام الشباب وخيطان، وبشكل عام فالساحل 
يبدو متجانس���ا ومهيأ لكس���ب نقاط مباراة اليوم بالقياس الى 
املستوى املتواضع خلصمه الفحيحيل الذي يحاول احلفاظ على 

ماء وجهه وحتقيق فوز معنوي.
وتب���دو مهمة خيطان صعبه امام الش���باب الذي قدم عرضني 
مفاجئني في اجلولتني الس���ابقتني وكشر عن انيابه، اذ بدا صعبا 
على خصومه بفضل ارتفاع حالته املعنوية واس���تقراره الفني، 
ويأمل خيطان كس���ب نقاط املب���اراة واالبقاء على حظوظه قوية 

مع فرق الصدارة.
اما لقاء اجلهراء واليرموك فيبدو صعبا على الفريقني لتقارب 
املس���توى الفني بني الالعبني ولوجود فارق بس���يط في النقاط 
بينهما، لذا يأمل كل منهما جتاوز خصمه عبر اس���تثمار الفرص 
املتاح���ة وعدم ارتكاب اخطاء في املناطق الدفاعية لوجود العبني 

ذوي مهارات في الفريقني.

ف���از العربي على الكويت 3-1 في قمة مباريات مرحلة الذهاب 
للمجموعة الثانية لبطولة الدوري للكرة الطائرة.وجاءت نتائج 
االشواط 25-20 و25-18 و18-25 و25-23، في مباراة لم يتمكن 
العب���و الكويت من مجاراة خب���رة خصومهم، فرجح فارق خبرة 

العبي العربي بصورة واضحة في اللقاء.
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة نفسها، تغلب التضامن على 
الس���املية 3-1، وجاءت نتائج األشواط 25-19 و23-25 و13-25 

و17-25.
وتبدو مهمة العربي والكويت س���هلة في بلوغ املربع الذهبي، 
برفقة القادس���ية وكاظمة عن املجموعة األولى بانتظار املباريات 

املقبلة حلسم صدارة املجموعتني.

توقع رئيس جلنة املراس���م والعالقات العامة والضيافة في بطولة 
الشرطة الدولية االولى للرماية العقيد عادل احلشاش ان تكون منافسات 
البطولة التي س���تنطلق في 16 اجلاري، قوية ومثيرة بفضل مشاركة 
رماة متميزين من 40 دولة. وقال احلشاش وهو عضو في اللجنة العليا 
املنظم���ة للبطولة ان العاملني في جلان البطولة يواصلون العمل على 
مدار الس���اعة سعيا لنجاحها السيما انها تقام برعاية سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وينظمها احتاد الشرطة بالتعاون مع نادي الرماية 
محليا واالحتاد الدولي للشرطة دوليا. واوضح أن عمل جلنته سيكون 
استقبال الوفود املشاركة وضيوف البطولة وتوفير االقامة واالعاشة 
واملواصالت لهم اضافة الى االشراف على توفير توزيع امللصقات الدالة 
عليها وتنظيم برامج زيارات ومقابالت وجوالت الوفود املشاركة. وذكر 
ان استعدادات مراسم افتتاح وختام البطولة تسير بشكل جيد وكذلك 
التحضي���ر الجتماعات اجلمعية العمومية لالحت���اد الرياضي الدولي 
للش���رطة والتي من املتوقع خاللها انتخاب رئيس مجلس ادارة احتاد 
الشرطة اللواء الشيخ أحمد النواف رئيسا جديدا له. وقال ان ترشيح 
اللواء النواف لهذا املنصب الرفيع واختياره يأتي للمكانة اجليدة التي 
حتظى بها الكويت في احملافل الدولية، كما انه يعتبر مصدر فخر وتقدير 
جلميع رجال الش���رطة في الكويت. وش���دد احلشاش على ان احتفاظ 
الكويت باملنصب لعدة دورات والذي شغله الفريق متقاعد عبداحلميد 
حج���ي في فترات س���ابقة يؤكد دور الكويت الفاع���ل في هذه املنظمة 
الرياضية التي حصدت الكثير من املكاس���ب باتس���اع رقعة انتشارها 

لتشمل أكثر من 64 دولة.

شرارة: إمكانات االتحاد الدولي مُسخّرة لـ »طاولة سلوى«

السادسة  الدولية  الكويت  تشهد بطولة 
لكرة الطاولة )كأس سلوى( التي ستنطلق 
في 23 اجلاري وحتمل اسم املغفورة لها بإذن 
اهلل الشيخة سلوى صباح األحمد حضورا 
رفيعا من قيادات كرة الطاولة، حيث سيحرص 
رئيس االحتاد الدولي الكندي أدهم ش���رارة 
عل���ى حضور البطول���ة والتواجد في حفل 
االفتت���اح الى جانب نائب���ه القطري خليل 
العربي السعودي  املهندي ورئيس االحتاد 

محمد احلسيني. 
من جانبه، اثنى شرارة على بطولة سلوى 
ووصفها من أفضل البطوالت العاملية التي 
حتظى مبتابعة كبيرة م���ن جانب املهتمني 
باللعبة في ش���تى انحاء العالم، مشيرا الى 
ان جمي���ع امكانات االحت���اد الدولي للعبة 
ستكون مسخرة حتت تصرف اللجنة املنظمة 

العليا.
وأوضح ان بطولة سلوى لعبت دور مهما 

في انتش���ار اللعبة في منطقة اخلليج، كما 
س���اهمت في اتساع قاعدة املمارسة في تلك 
املنطقة، وهو ما س���يلقي بآثاره االيجابية 
على مستقبل كرة الطاولة في اخلليج وفي 

املنطقة العربية ايضا.
وأشار الى ان االحتاد الدولي لم يتردد في 
اعتماد بطولة سلوى ضمن اجندته الدولية 
واعتبارها بطولة رسمية اعتبار من 2008، 
بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة 
منذ انطالقتها ف���ي 2005، الفتا الى ان ابرز 
جنوم اللعبة على مستوى العالم يحرصون 
على املشاركة في تلك البطولة نظرا لسمعتها 

الكبيرة ولضخامة جوائزها املالية.
وال شك في ان بطولة كأس سلوى ستواصل 
مسلسل التألق في محطتها السادسة لتضيء 
ش���معة الرياضة الكويتي���ة، بعد فترة من 
االحداث الس���يئة التي ألق���ت بظاللها على 

الشارع الرياضي في اآلونة األخيرة.

وشهدت البطولة منذ انطالقتها محطات 
مهمة، أبرزها الرعاية السامية وحفل االفتتاح 
الذي يتميز دائما بالتراث الشعبي املمزوج 
مع احلاضر ليكونا صورة ضوئية ومرئية 
ذات معاني كثيرة تعب���ر عن قوة البطولة 
وحداثتها وعراقتها كأفضل ثاني بطولة في 
التصني���ف الدولي الحتاد كرة الطاولة بعد 

جوالت احملترفني.
وقدمت البطولة ايضا أبطاال في منافسات 
فردي الرج���ال وكانوا من املصنفني األوائل 
وأصحاب املشاركات االوملبية، كما سيكون 
السرد التاريخي للبطوالت اخلمس مقتضبا 

ومقتصرا على ما سبق.
كما ش���هدت البطوالت مشاركات رمزية 
ورس���مية لعدد من الالعبني الكويتيني فيها 
تأكيد على دور البطولة في منحهم الفرصة 
املثالي���ة لالحتكاك بأفضل جنوم اللعبة في 

العالم.

الصليبخات يوقف 3 العبين
إلى أجل غير مسمى

أوقفت إدارة كرة القدم في الصليبخات 3 العبني من الفريق األول هم: قائد الفريق 
فيصل دش���تي، بدر عناد وفهد عناد إلى اجل غير مسمى ورفع األمر إلى مجلس 
اإلدارة التخاذ الالزم، وذلك بعد مترد الالعبني ورفضهم قرار مجلس اإلدارة بإقالة 

مدرب الفريق األول ثامر عناد وتعيني الوطني عبداهلل اليرموك بدال منه.
وقال أمني الصندوق ومدير كرة القدم في النادي عبدالكرمي املطوع إن القرار 
جاء بعد االجتماع مع العب���ي الفريق األول واملدرب اجلديد عبداهلل اليرموك، 
حلث الالعبني على طي صفحة املاضي واخلس���ائر الس���ابقة، والبدء من جديد 

وتقدمي مستوى أفضل.
وتابع: لقد تفهم الالعب���ون هذا األمر، ولكن هؤالء الالعبني الثالثة متردوا 
ورفضوا اتباع األوامر مطالبني بعودة ثامر عناد، وحثوا بقية الالعبني 
على التمرد وعدم االنصياع لقرار مجلس اإلدارة، وأضاف: لذا 
رأى املجلس إيقافهم إلى اجل غير مسمى، حتى يتم التحقيق 

بهذه الواقعة التي تعتبر دخيلة على النادي.

السالمية يستضيف كاظمة والعربي يواجه الصليبخات والنصر مع التضامن في الجولة الـ 13 من الدوري

الكويت يهدد »عرش« القادسية
فهد الدوسري 

ستمثل اجلولة الثالثة عشرة من الدوري 
املمتاز التي تقام الليلة مفترق طرق في سباق 
البطولة ملا حتمله من اهمية كبيرة جلميع 
الفرق بعد ان بدأت املصالح تتضارب في ظل 
س���عي كل فريق خلطف اكبر قدر ممكن من 
النقاط مع اقتراب الوصول الى خط النهاية، 
حيث يستضيف القادسية وصيفه الكويت في 
لقاء ينتظر ان يكون مثيرا، فيما يحل كاظمه 
ضيفا ثقيال على الس���املية، بينما ستكون 
مهمة العربي اسهل عندما يواجه الصليبخات 
على ستاد صباح السالم، فيما يسعى النصر 
للبحث عن الذات امام التضامن على ملعب 
علي صباح السالم بالنصر وتقام املباريات 

االربع في السادسة مساء.

القادسية والكويت

ميك���ن ان نعتبر هذه املباراة من اصعب 
مباريات الفريقني الن كل واحد منهما يعرف 
االخر جيدا وعادة ما تشهد مبارياتهما ما ال 
تشهده اي مباراة اخرى، فهما افضل فريقني 
في الكويت خالل السنوات الثماني املاضية 
بدليل تبادلهما الفوز بدرع الدوري وانحصار 
املنافس���ة الفعلية بينهما باستثناء دخول 
كاظمة على استحياء في املوسم املاضي، كما 
تكتسب مباراتهما الليلة اهمية خاصة النها 
بني املتصدر ووصيفه حيث ميلك االصفر 26 

نقطة بينما يالحقه االبيض ب� 24 نقطة.
وعالوة على املستوى الفني الذي عودنا 
عليه جنوم الفريقني في كل لقاءاتهما املاضية 
فإن املواجهة ستحمل بني طياتها الرغبة في 
الثأر بالنسبة للكويت حيث سبق للقادسية 
ان أحلق به هزميتني منذ بداية املوسم، االولى 
في لقاء السوبر برباعية نظيفة بينما جاءت 
الثانية في القس���م االول من الدوري 2 - 0 
واذا ما حقق االبيض الفوز فسيكون ذا طعم 
خاص اذ سيضرب عصفورين بحجر واحد 
هما تص���دره للدوري الول مرة منذ جولته 

االولى والثأر من الهزميتني االخيرتني.
ومير القادس���ية مبرحلة حرجة تذبذب 
فيها مستواه بصورة واضحة في اجلوالت 
الثالث االخيرة التي لم يعرف خاللها طعم 
الفوز وقد يكون لرحيل مساعد ندا الحترافه 
في الشباب السعودي وغياب حسني فاضل 
وعدم ظهور محترفيه السيما السوريان جهاد 
احلسني وفراس اخلطيب باملستوى املطلوب 
رغم تصدر االخير قائمة الهدافني دور مهم في 
تراجع مس���توى االصفر، فضال عن االجهاد 
البدني الذي اصاب كل الفرق نتيجة ضغط 
جلنة املسابقات في اللجنة االنتقالية الدارة 

شؤون احتاد الكرة جلدول الدوري.
واذا متكن االصفر من جتاوز االثار النفسية 
الناجمة عن نتائج اجلوالت الثالث املاضية 
واحساس���ه باقتراب الفرق املالحقة له اكثر 
فإنه سيكون قادرا على تقدمي مباراة جيدة 
تؤكد احقيته بالصدارة التي تربع عليها منذ 

انطالق الدوري.

السالمية وكاظمة

يدخل البرتقالي مب���اراة اليوم واالمل 

يحدوه جلني املزيد م���ن النقاط ملالحقة 
فرق الصدارة، خاص���ة انه قادم من فوز 
مهم على النصر بهدف س���جله فهد الفهد 
في الدقيقة االخيرة كفل له احتالل املركز 
الرابع برصيد 22 نقطة، ويأمل مدرب الفريق 
الروماني بالتش���ي ان يحقق مراده اليوم 
بالفوز على الس���املية وان تخدمه نتيجة 

مباراة القادسية والكويت.
اما الس���ماوي فيدخل العب���وه اللقاء 
وفي اذهانهم ما حصل لهم بعد في مباراة 
القادس���ية بعد ضياع ف���وز مهم كان في 
متناول ايديهم في الدقيقة االخيرة عندما 
ادرك احمد عجب التعادل ليصبح السماوي 
برصي���د 16 نقطة في املركز اخلامس، كما 
انهم مينون أنفس���هم بأن يصبح فريقهم 
قادرا على مقارعه الفرق الكبيرة وحتقيق 
فوز ينقله م���ن منطقه الدفء الى منطقة 

املنافسة التي يتطلع لها اجلميع.

العربي والصليبخات

يدخل االخضر لقاءه الليلة برصيد 14 
نقطة ولن ترضى جماهيره الوفية 

بدي���ال للفوز نظرا الهمية نقاط 
امكانيات  املباراة ولضع���ف 

اخلصم نسبيا، وحتى يكون 
ما تبقى من الدوري ذا معنى 
لالخضر اذا ما اقترب من 
الفرق املتصدرة، بينما 
اذا ظل في موقعه احلالي 
باملركز السادس فانه من 
الصعوبة ان ينافس على 
درع الدوري الغائبة عن 
العرباوية سنوات طويلة. 

اما ضيفه الصليبخات فإنه 
الترتيب بثالث نقاط  يتذيل 

فقط وهدف اجلهاز الفني واالداري 
كيفية االبقاء على الفريق في دوري 

االضواء في ظل تدهور نتائجه.

النصر والتضامن

يعول النصر بقي���ادة مدربه البرازيلي 
مارس���يلو كابو كثيرا على نق���اط مباراة 
الليلة ام���ام التضامن اذ ميل���ك 23 نقطة 
في املركز الثالث بف���ارق 3 نقاط فقط عن 
املتصدر الذي يأمل اكثر من فريق تعثره، 
وستكون املباراة فرصة جيدة لطالل نايف 
وعبدالرحمن موس���ى والبرازيلي باتريك 
العادة الفريق للواجهة ومسح اثار الهزمية 
التي مني به���ا الفريق في الدقيقة االخيرة 
امام كاظمة وعل���ى الرغم من كون اخلصم 
يعيش حالة من الرضا النسبي جراء حتقيقه 

الفوز االول على حساب الصليبخات 
بثالثي���ة نظيفة باجلولة املاضية 

اال ان احلالة الفنية للتضامن ال 
تطمئن فالفريق متباعد اخلطوط 
الفرق  وغير قادر على مقارعة 
املنظمة مثل النصر الذي احرج 
الفرق الكبيرة وقدم مستويات 
متطورة جدا خالل املوس���مني 

احلالي واملاضي.


