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األزرق ترك محمد جراغ وغادر إلى أبوظبي

عبداهلل العدواني وعبدالرضا الغريب وعادل الغريب خالل سحب القرعة

)عادل يعقوب(األميركي جويل بوكس العب القادسية يزاحم مواطنه ويلسون الوال

القادسية بطالً لسالح اإليبيه

الهالل يصل األحد لمالقاة األبيض

النصر يحتفي برجاالت النادي اليوم 

مبارك الخالدي
توج العب القادسية ابراهيم اخلضير بطال لكأس احتاد املبارزة 
لسالح االيبيه لفئة فردي االشبال بعد ان فاز باملركز االول للمسابقة 
التي نظمها االحتاد مس���اء اول من امس مبش���اركة 63 العبا. وحل 
العب الساملية حس���ن الفودري في املركز الثاني وجاء علي خزعل 
من القادسية ثالثا ومحمد وليد من اليرموك في املركز الثالث مكررا. 
وفي اخلتام قام عضو اللجنة الفنية باالحتاد علي مال اهلل بتتويج 

الالعبن الفائزين يرافقه كل من ايهاب السيد وعباس اشكناني.

مبارك الخالدي
يصل الى البالد االحد املقبل وفد فريق الهالل اليمني ملالقاة الكويت في 
منافسات املجموعة الثانية من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي الثالثاء 23 
اجلاري. وتتكون البعثة اليمنية من 27 العبا واداريا، وسيجري الفريق 
الضيف تدريبا اوليا على امللعب الفرعي لستاد الكويت على ان يجري 
تدريبه الرئيسي واالخير االثنن.وقد استعدت ادارة االبيض الستقبال 
الوفد اليمني عبر برنامج متكامل من حيث توفير وسائل النقل واالقامة 
ومالعب التدريب. وستكون املباراة بداية حملة دفاع االبيض عن لقبه 
اآلسيوي الذي توج به النسخة املاضية، ومن املتوقع ان ينخرط العبو 

الكويت في معسكر داخلي قبل انطالق املباراة ب�48 ساعة.

يقيم نادي النصر اليوم حفل 
عش���اء مبقر النادي على شرف 
رجاالت الن���ادي وابناء النادي 
واملنطق���ة. من جانب���ه اعتبر 
رئيس اللجن���ة الثقافية رئيس 
العامة بنادي  العالق���ات  جلنة 
النصر فارس سياف احلفل الذي 
سيقام اليوم على شرف مؤسسي 
ورؤساء النادي السابقن انه حدث 
تاريخي في تاريخ النصر، والذي 
يهدف الى تقوي���ة الروابط بن 

اعضاء اجلمعية العمومية.
ودعا سياف أعضاء ورؤساء 
ومؤسس���ي النادي إلى حضور 

احلفل الذي يقيمه النادي على ش���رفهم، من أجل التعارف وااللتقاء 
ببعضهم بعضا. مضيفا: أدعو اجلميع إلى احلضور لتتويج تواجد 
اجلميع من أجل دعم جمي���ع الالعبن في مختلف األلعاب، وهو ما 
مييز نادي النصر، نظرا للعالقات الوطيدة التي جتمع أبناء النادي 

على اختالف توجهاتهم ووجهات النظر التي يحملونها.

فارس سياف

إجراء قرعة البطولة المفتوحة للتنس 

»التمييز« تفصل في نزاع العربي اليوم.. و»المستعجلة« تنظر إشكال »الهيئة«
أرجأت تمييز الفهد إلى جلسة 2 مارس لتبادل االطالع

مبارك الخالدي
أرجأت محكمة التمييز في جلستها املنعقدة صباح 
أمس النظر في الطعن املقدم من الش����يخ طالل الفهد 
بصفته ضد قرار وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل 
األسبق بصفته الى جلسة 2 مارس املقبل لتبادل االطالع 
بن اخلصوم على ما قدم من مذكرات دفاع في جلس����ة 

األمس.
وكان الفهد قد تقدم بطعنه طالبا إلغاء القرار اإلداري 
120 لسنة 2007 املؤرخ في 2007/6/4 والذي اعتبر الفهد 
مس����تقيال من منصبه كنائب ملدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة والذي صدر استنادا الى نص املادة 

5 من قانون 2007/5 لعدم دستوريته.

الحكم في تمييز العربي

ومن املقرر ان تفصل محكمة التمييز اليوم في النزاع 
الذي دار بن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة من جهة ومجموعة 
من ابناء اجلمعية العمومي����ة للنادي العربي ميثلهم 
جاسم عاش����ور وآخرون من جهة اخرى، وهو النزاع 

الذي امتد منذ مايو 2005 عندما تقدم املطعون ضدهم 
)جاس����م عاش����ور وآخرون( بالدعوى رقم 2005/206 
إداري طالبن احلكم لهم بإلغاء القرار االداري 270 لسنة 
2004 الصادر بتاري����خ 2004/11/10 والذي ينص على 
اعتماد التقريرين املالي واالداري للجمعية العمومية 
عن الس����نة املالية املنتهية في مارس 2004 وإلغاء ما 

يترتب عليه من آثار.
وفي جلسة 2006/10/16 حكمت احملكمة بقبول الدعوى 
شكال وبرفضها موضوعا، وحيث لم يرتض املطعون 
ضدهم احلكم سالف الذكر فقد طعنت عليه باالستئناف 
رقم 2006/604 اداري/2 وحاصله مخالفة القانون واخلطأ 
في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد 
في االستدالل واالخالل بحق الدفاع طالبن في ختامه 
بإلغاء احلكم والقضاء مجددا لطلباتهم الواردة بصلب 

صحيفة االستئناف.
وفي جلس����ة 2007/6/24 قضت محكمة االستئناف 
بقبول االستئناف ش����كال وفي املوضوع بإلغاء القرار 
اإلداري 270 لسنة 2004 وما ترتب عليه من آثار وإلزام 

الهيئة باملصروفات وأتعاب احملاماة.

وحيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لم ترتض 
احلكم املشار إليه، فقد طعنت عليه بالتمييز املاثل بغية 
القضاء لها بطلباته����ا الواردة بصلب صحيفة الطعن 
بالتمييز. وحيث ان الدعوى قد مت تداولها وفق ما جاء 
مبحاضر جلساتها فقد ارتأت هيئة التمييز تكامل أركانها 
الالزمة لصدور حكمها اليوم مسدلة الستار على أطول 

نزاع قضائي رياضي.

إشكال الهيئة

من جهة أخرى تنظر الدائرة املس����تعجلة باحملكمة 
الكلية صباح اليوم في دعوى االش����كال املرفوعة من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة إليقاف تنفيذ احلكم 
2009/1655/ادارى/2 الصادر بتاريخ 25 يناير املاضي 
ملصلحة رئيس مجلس ادارة نادي الش����باب وآخرين، 
بصفتهم واحلكم االستئنافي الصادر ملصلحة رئيس 
مجلس ادارة نادي الفحيحيل بصفته والقاضين بإلغاء 
احلكم املستأنف فيما قضي به من إلغاء القرار االداري 
الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلسي 

ادارتي النادين وإلغاء ما يترتب عليه من آثار.

اجريت ف���ي نادي اليرموك 
ام���س قرعة بطول���ة الكويت 
التي  الثالثة للتنس  املفتوحة 
تنظمه���ا مؤسس���ة اخلطوط 
الكويتية على امللعب  اجلوية 
الرئيسي في نادي اليرموك في 
مؤمتر صحافي، بحضور أمن 
س���ر احتاد التنس عبدالرضا 
الغريب ورئيس اللجنة املنظمة 
الغريب وممثل ش���ركة  عادل 
الراعي  بهبهان���ي للس���يارات 
الرسمي للبطولة ومدير البطولة 
حس���ن عبدال وعضو اللجنة 
املنظمة جمال املجدلي واحلكم 
الع���ام عبدالرحم���ن الكندري 
ونائ���ب احلكم العام محس���ن 
شبر ورئيس العالقات العامة 
واملالعب عبدالرضا الش���طي، 
اضافة الى عدد كبير من وسائل 
االعالم والالعبن املشاركن في 

البطولة من اجلنسن.
وتنطلق منافسات البطولة 
غدا وتستمر الى 2 مارس القادم، 
على 9 مالع���ب للفئات فردي 
الرجال وفردي السيدات وزوجي 

الس���يدات وزوج���ي املختلط 
وزوجي الرجال وفردي املاسترز 

والرواد والديبلوماسين.
في بداية املؤمتر، قال عادل 
الغريب ان البطولتن السابقتن 
حققتا جناحا كبيرا تنظيميا 
وحتكيميا وفنيا، وكان التنسيق 
العاملة  اللج����ان  واضحا بن 
واللجن����ة املنظم����ة العليا في 
البطولة االم����ر الذي دفع الى 
ادارج البطولة ضمن الرزنامة 
الرس����مية في االحت����اد لتقام 
سنويا، مما يعود بالفائدة الفنية 
على الالعبن، وهذا الهدف من 
البطوالت.  تنظيم مثل ه����ذه 
وأضاف: اتوجه بالشكر لشركة 
بهبهاني للسيارات على الدعم 
الكبي����ر للدورة، باالضافة الى 
اجلوائ����ز القيمة من اخلطوط 
الكويتي����ة لالعبن  اجلوي����ة 

واجلماهير .
من جانبه، تقدم عبدالرضا 
الى  الغريب بالشكر والتقدير 
اللجنة املنظمة وجميع رؤساء 
االندي���ة على مش���اركتهم في 

البطولة بهذا العدد من الالعبن 
الذين وصل عددهم الى قرابة 500 
العب والعبة، كما شكر شركة 
بهبهاني على رعايتها للبطولة، 
بتقدمي سيارة للفائز في املركز 

االول في فردي الرجال.
وتابع: ان االحتاد برئاس���ة 
الش���يخ أحمد اجلابر وأعضاء 
مجل���س االدارة، يحرص على 
توفير املنشات الالزمة ملمارسة 
اللعبة بشكل أكبر، الن مثل هذه 
البطوالت تساهم في اكتشاف 
املواهب الصاعدة، علما ان هذه 
البطولة يشارك فيها العديد من 
العبي االندية واملنتخب الوطني، 
مما يضيف املتعة واالثارة على 

املباريات.
وأثن���ى الغريب على الدور 
الذي تقوم به مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتي���ة، في خدمة 
اللعبة بشكل مثالي من خالل 
تنظي���م مثل ه���ذه البطوالت، 
كما توجه بالش���كر الى جميع 
وسائل االعالم على الدور الذي 

تقوم به. 

القادسية يقضي على آمال العربي في »السلة«
يحيى حميدان

القادس���ية عل���ى  قض���ى 
البصيص االخير من امل العربي 
في بلوغ املربع الذهبي لدوري 
السلة بعدما تغلب عليه 84-
71 في املب���اراة التي جمعتهما 
امس االول في صالة عبدالعزيز 
اخلطيب بالنادي العربي ضمن 

مباريات اجلولة ال� 26.
وهذه هي الهزمية السابعة 
للعربي بالدوري ليصبح رصيده 
السادس،  املركز  27 نقطة في 
فيما رفع االصفر رصيده الى 
32 نقطة في املركز الثاني خلف 
الذي ميتلك  الكويت املتصدر 

نفس الرصيد من النقاط.
وس���اهم االميركي جويل 
القادسية في  بوكس محترف 
قيادة فريقه الى حتقيق الفوز 
بعد تسجيله 26 نقطة في سلة 
االخضر وأظهر تألقا كبيرا في 
التقاط الكرات العائدة من السلة 
دفاعيا وهجوميا وهو ما رفع 

الفارق كثيرا في املباراة.
بدأت املباراة س���ريعة من 
القادس���ية على عكس  جانب 
العربي الذي لم يدخل العبوه 
املباراة بالشكل املطلوب، االمر 
الذي جعل االفضلية للقادسية 
في الرب���ع االول ال���ذي انهاه 
االصف���ر 22-14، وبدأ العبو 
الثاني بحماس  الربع  العربي 
كبير ومتكنوا من قلب النتيجة 
23-22 عبر التحركات اجليدة 
حملمد محزم واالميركي س���ن 
العديد  كولسن وتس���جيلهما 
من النقاط وسط ذهول العبي 
القادس���ية، ليق���وم املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف مدرب 
القادسية بطلب وقت مستقطع 
الم خالله العبيه بشدة وعادوا 
بش���كل افض���ل ليس���تعيدوا 
االفضلية وأنهوا الربع الثاني 

.34-38
وفي الربع الثالث تألق العب 
العربي فهد الرباح في الدقائق 
االولى وسجل 3 رميات ثالثية 
ناجحة س���اهمت في تقليص 
الفارق في بعض فترات الربع 
اال ان بوكس س���اهم بصورة 
مباشرة في حفاظ االصفر على 
تقدمه بعد تس���جيله 11 نقطة 
لينته���ي الربع الثالث 54-66 
لالصفر. وفي الربع االخير قدم 
الفريقان اداء كبيرا خاصة من 
جانب العربي الذي قاتل العبوه 
بضراوة النتزاع الفوز واحملافظة 
على االمل االخير لبلوغ املربع 
الذهب���ي، لكن ع���اب االخضر 
الى  التسرع والتشنج اضافة 
افتقاد الفريق للمحترف االجنبي 
الذي يصن���ع الفارق كما فعل 
بوكس مع القادسية رغم وجود 
محترفن اميركين في العربي 
هما كولسن وويلسون الوال.

انهاء  القادسية من  ومتكن 
املباراة فائزا بفضل تألق العبيه 
خاصة بوكس بتس���جيله 26 
نقطة، فيم���ا اح���رز زمالؤه 
عبداهلل الصراف 19 نقطة وفهاد 
السبيعي 16 نقطة وأحمد سعود 

15 نقطة.

ومن جانب العربي، كان االبرز 
محمد محزم وويلسون باحرازهما 
15 نقطة لكليهما، فيما سجل فهد 

الرباح وكولسون 13 نقطة.
الشهيد قشيعان  وفي صالة 
املطي���ري بن���ادي النصر متكن 
الس���احل من الفوز على النصر 
115-103 بع���د مب���اراة مثي���رة 
وهجومية م���ن جانب الفريقن.

وبات للفائز 32 نقطة في املركز 
الثالث، وللخاس���ر 23 نقطة في 

املركز السابع.

وفي صالة اجلهراء فاز أصحاب 
األرض عل���ى الس���املية 64-99 
ليرفع اجله���راء رصيده الى 30 
نقطة ف���ي املركز اخلامس، فيما 
اصبح للساملية 19 نقطة في املركز 

الثاني عشر واالخير.
اليرم���وك عل���ى  وتغل���ب 
التضامن 81-90،  مس���تضيفه 
ليرتف���ع رصيد اليرموك الى 22 
نقط���ة في املرك���ز الثامن، فيما 
اصبح رصيد التضامن 19 نقطة 

في املركز ال� 11.

فوز الساحل والجهراء واليرموك في الجولة الـ 26 للدوري

استبعاد جراغ واألنصاري وحمود وكنكوني وضم القالف والشمالي لألزرق
عبداهلل العنزي

فجر اجلهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة املدرب الصربي 
غوران توفاريتش مفاجأة باس���تبعاده العب العربي محمد 
جراغ عن التش���كيلة املختارة لصفوف األزرق في املرحلة 
املقبلة ملباراة عمان 3 مارس املقبل في مس���قط في اجلولة 
النهائية للتصفيات املؤهلة الى كأس آس���يا بقطر 2011، ولم 
يأت استبعاد جراغ وحده عن القائمة بل شمل 3 آخرين هم 
فهد االنصاري وعادل حمود وحسن كنكوني، وضم بدال منهم 
العب العربي عبداهلل الشمالي وحارس مرمى الساملية 
حميد الق���الف، لتأتي قائمة ال� 
24 العبا على الشكل التالي 
نواف اخلالدي، حس���ن 
فاضل، محمد راشد، 
صالح الش���يخ، 
العامر،  ط���الل 

بدر املطوع، حم���د العنزي، احمد عجب من القادس���ية وفهد 
عوض، يعقوب الطاهر، أحمد العيدان، وليد علي، جراح العتيقي 
من الكويت، وش���هاب كنكوني، خالد خلف، عبداهلل الشمالي 
من العربي، وفهد العنزي ويوسف ناصر من كاظمة وعبداهلل 
البريكي، حميد القالف من الس���املية، طالل نايف من النصر، 
حمد أمان من التضامن وخالد علي ناصر من الساحل ومساعد 

ندا )الشباب السعودي(.

نقاشات مطولة

وجاءت هذه اخليارات لغوران بعد سلسلة نقاشات مطولة 
أجراها امس األول مع أعضاء اللجنة الفنية والتطوير واستمرت 
حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث حاول بعض اعضاء اللجنة 
واجلهاز اإلداري لألزرق ثني غوران عن فكرة استبعاد جراغ إال 
ان تصميم غوران أدى الى اعتماد نفس القائمة التي اختارها، 
ولقي استدعاء الشمالي والقالف صدى طيبا من جانب اللجنة 
الفنية حيث أش���ادو بالالعبن ومستوييهما الالفت للنظر في 

الفترة السابقة.
من جهته قال عبداهلل الشمالي ان اختياره لصفوف االزرق 
حلم وحتقق، مشيرا الى ان العمل اآلن يجب ان يكون اكثر دقة من 
الفترة السابقة وسأقدم 
افضل ما لدي في فترة 
اإلعداد، متمنيا ان 
األزرق  يوف���ق 
ف���ي مهمته هذه 
ويعود من مسقط 
التأهل  ببطاق���ة 
النهائيات  ال���ى 

اآلسيوية.
ام���ا حميد القالف 
فق���ال احم���د اهلل على 
عودتي لصف���وف االزرق 

مجددا، مشيرا الى ان اهم شيء اآلن هو حتقيق نتيجة ايجابية 
مع املنتخب العماني والتأهل الى نهائيات آسيا، وعن تنافسه مع 
زميليه كنكوني واخلالدي حلراسة عرين األزرق بن القالف ان 

األهم ليس املشاركة بقدر أهمية التأهل الى كأس آسيا 2011.

األزرق إلى أبوظبي

ومن املقرر ان يغادر االزرق الى أبوظبي اليوم الساعة 9.40 
صباحا متوجها الى أبوظبي القامة معس���كر تدريبي يستمر 
من اليوم حتى 28 اجلاري تتخلله مباراتان وديتان االولى مع 
املنتخب السوري في 19 اجلاري والثانية مع املنتخب البحريني 
في 24 منه، على ان يغادر في ختام املعسكر مباشرة الى مسقط 

لإلقامة 3 أيام قبل املباراة احلاسمة في التصفيات.
وعلمت »األنب���اء« ان اجتماع امس األول انتهى الى توقيع 
عقد جديد مع غ���وران كمدرب في احتاد الكرة ملدة عام مقابل 
25 الف دوالر كراتب ش���هري باإلضافة الى السكن والسيارة 
وتذاكر الس���فر من دون اي مقدم عقد، كما مت التجديد لكل من 
اجلهاز اإلداري وبنفس الراتب الذي كان يتقاضاه كل من مدير 

األزرق اسامة حسن واملشرف علي محمود.
ومن جهتها اعتمدت اللجنة االنتقالية عددا من القرارات خالل 
اجتماعها كان أبرزها املوافقة على مش���اركة املنتخب االوملبي 
في الدورة اآلس���يوية السادسة عشرة التي ستقام في الصن 
خ���الل الفترة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل، واعتماد ترش���يح 
عضو االنتقالي���ة مبارك النزال لعضوي���ة اللجنة التنفيذية 
في االحتاد العربي لك���رة القدم ود.احمد فرج لعضوية جلنة 
احلكام ومنصور تنيب لعضوية جلنة املسابقات، فيما سيتم 
ترشيح آخرين لعضوية جلنة الصاالت وكرة القدم الشاطئية 

في وقت الحق.
وقررت االنتقالية ايضا تش���كيل جلنة م���ن النزال وفرج 
وتني���ب باإلضافة إلى عضو من كل ن���اد لوضع برنامج عام 
وتفويضها لالتصال باجلهات ذات الصلة لوضع نظام متطور 

للمسابقات.

المنتخب إلى أبوظبي والتجديد لغوران مقابل 25 ألف دوالر راتباً شهرياً

نادي الن�ضر الريا�ضي
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