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عبدالعزيز البالول يتلقى درعا تذكارية من حسني املكيمي

جانب من احدى املباريات

فيصل اجلزاف د.فؤاد الفالح

»الطاولة الدولي« يناقش
إيقاف الكويت األحد

الشعلة ودرعا إلى نهائي
»المغتربين السوريين«

القادسية والساحل أبطال »القوى«

باقر: »الفاصلة« 
بعد غد

تخبط جديد لـ »فنية السلة«

أعلن رئيس احتاد كرة الطاولة محمد املعتوق ان اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي لكرة الطاولة ستناقش ملف ايقاف النشاط الكويتي 
للعبة دوليا ضمن جدول اعمال اجتماعها الذي ستعقده االحد املقبل 
في العاصمة الروسية موس����كو. وأضاف ان االجتماع سيستعرض 
كتاب اللجنة االوملبية الدولية املوجه لالحتاد حول تعليق النش����اط 
الدولي للكويت. وحول االجراءات التي سيتخذها االحتاد في هذا االطار، 
أوضح املعتوق انه سيعقد اجتماعا اليوم في قطر مع ممثلي االحتادات 
اخلليجية للعبة للتنسيق حول هذا امللف لدعم موقف الكويت واتخاذ 
االجراءات الالزمة حول ملف االيقاف. ولفت الى ان اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي سيش����مل تكرمي الكويت على تواجدها في 
احملافل الدولية وتنظيمها بطولة الكويت الدولية )كأس سلوى( في 
فبراير من كل عام. من جهة اخرى قال املعتوق ان مجلس ادارة االحتاد 
»أقر ايقاف رئيس جلنة املنتخبات احمد الغريب من جميع املشاركات 
اخلارجية واحمللية مؤقتا وحتويله الى التحقيق ملعرفة االسباب التي 
دعت الى عدم مشاركة منتخب للناشئني في بطولة اسبانيا للناشئني 

التي اقيمت في وقت سابق من مايو اجلاري«.

تأهل »الشعلة« و»درعا« لنهائي دورة املغتربني السوريني الثانية 
بالكويت بعد فوز األول على الطليعة بضربات اجلزاء الترجيحية 
4-3 بعد تعادل الفريقني في الوقتني األصلي واإلضافي 2-2 بعد 
مباراة قوية وندية بني الطرفني، ولم يكن سيناريو املباراة الثانية 
بنصف النهائي مغايرا عن االولى حيث تأهل درعا بعد فوزه على 
فريق ابوحردوب بضربات اجل���زاء الترجيحية 4-3 بعد تعادل 

الفريقني في الوقتني االصلي واإلضافي 2-2 ايضا.

فاز القادسية بالبطولة العامة اللعاب القوى فئة العمومي التي 
اختتمت مؤخرا بعد ان جمع 179 نقطة فيما حل الساحل ثانيا ب� 119 

نقطة وكاظمة ثالثا ب� 109 نقاط والتضامن رابعا ب� 100 نقطة.
أما في فئة الناشئني فقد حل الساحل أوال برصيد 118 نقطة بعد 
صراع مع كاظمة الذي جمع العبوه 116 نقطة فيما جاء الفحيحيل 

ثالثا ب� 112 نقطة ونال القادسية املركز الرابع ب� 99 نقطة.
 كما فاز القادس���ية بالدرع العام أللعاب القوى مبختلف فئاته 
للموسم احلالي بنيل العبيه 1690 نقطة في مختلف فئات اللعبة 
وحل الساحل ثانيا برصيد 1635 نقطة وكاظمة ثالثا ب� 1404 نقطة 

فيما حل الكويت رابعا ب� 1253 نقطة.

اك��د مقرر لجنة المس��ابقات 
في اتحاد ك��رة اليد فيصل باقر 
انه ف��ي حال ف��وز العربي على 
الفحيحيل وتعادل الفريقين في 
النقاط فسيلعب الفريقان مباراة 
فاصلة لحسم لقب البطولة، مشيرا 
الى ان لوائح المسابقة تقضي بأن 
يكون صاحب المركز االول بالنقاط 
وليس باالهداف، مبينا ان لجنة 
المسابقات حددت السبت المقبل 
موعدا للقاء الفاصل اذا تأجل اليوم 
اعالن البطل على ان يتم ترحيل 
مسابقة الكأس يوما لتلعب الفرق 

االثنين بدال من االحد.
متمنيا تقديم مس��توى فني 
جيد يعكس تطور اللعبة محليا، 
كما تمنى من الجماهير االلتزام 
بالتعليم��ات وعدم الن��زول الى 
الملعب بعد صافرة النهاية، مؤكدا 
ان التنظيم سيكون صارما وسيتم 
منع اي شخص يحاول الدخول الى 
الملعب حيث ستتخذ االجراءات 
القانونية ض��ده بمعاونة رجال 

الداخلية.

يحيى حميدان
تقدمت ادارة نادي كاظمة بكتاب احتجاج رسمي الحتاد السلة وذلك 
على اثر اخلطأ الذي ارتكبه مراقب مباراة فريق النادي مع العربي في 
بطولة كأس احتاد السلة للبراعم حتت 12 سنة والتي انتهت 37-42 
لصالح الثاني. وكان مراقب املباراة عبد الرزاق سليمان قد قام باحتساب 
5 دقائق كوقت اضافي بعد تعادل الفريقني في الوقت االصلي، وبعد 
مرور دقيقة ونصف قام بإيقاف املباراة وازالة دقيقة ونصف من الوقت 
احملتسب وبرر ذلك بأنه اجرى اتصاالت وتبني له أنه من املفترض ان 

يحتسب 3 دقائق ونصف فقط كون املباراة لفئة البراعم.
وكان س����ليمان قد أوقف املباراة في وقت حساس وكانت النتيجة 
لصالح العربي بفارق خمس نقاط وهو ما رفضه مسؤولو سلة كاظمة 

الستحالة العودة باملباراة خالل الوقت املتبقي منها.
وعلى اثر ذلك قدمت ادارة البرتقالي كتاب احتجاج الحتاد اللعبة 
تطالبه فيه بإعادة املباراة وايضاح القوانني التي تؤكد أن الالئحة تؤكد 

أن الوقت االضافي لبطوالت حتت 12 سنة هو 3 دقائق ونصف.
اجلدير ذكره أن الئحة جلنة املس����ابقات تقول انه في حالة تعادل 
فريقني خالل مباراة في بطوالت البراعم يتم تطبيق القانون الدولي 

ولم توضح الفقرة مقدار الدقائق الالزمة للعب الوقت االضافي.

وفد عراقي
يزور ميادين الرماية

خالص العزاء

أش��اد وزير الشباب والرياضة 
العراقي جاس��م جعفر باالمكانات 
الفنية العالية والتجهيزات الرياضية 
التي يحتويها نادي الرماية والذي 
يعتبر ذات مواصفات عالية ودولية 
وساهم كثيرا في تطور اللعبة بالكويت 
وقادها نحو العديد من االجنازات 
احمللية واخلارجية. جاء ذلك خالل 
زيارته للن��ادي والوفد املرافق له، 
حيث كان في استقباله نائب رئيس 
مجلس ادارة النادي رئيس االحتاد 
العربي للرماية دعيج العتيبي وأمني 

السر العام عبيد العصيمي.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من مهاج��م نادي الكويت 
بش��ار عبداهلل لوف��اة املغفور له 
ابن عمه تغمد اهلل الفقيد بواسع 
رحمته وألهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

خالل استقباله وفد قدامى الالعبين لكرة الصاالت

البالول: رعاية »الوطنية« مستمرة للرياضة 
أكد مدير العالقات العامة للشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول ان »الوطنية« طاملا اخذت على عاتقها املسؤولية في رعاية 
الرياض���ة والرياضيني اميانا منها بال���دور الذي يجب ان تقدمه في 
سبيل دعم املجال الرياضي في الكويت نحو األفضل ملا ميثله القطاع 
الرياضي من اهمية بالغة لشريحة كبيرة من الشباب الكويتي، اضافة 

الى رفع اسم الكويت في احملافل الدولية.
واضاف البالول خالل استقباله اجلهازين االدراي والفني لقدامى 
ازرق الصاالت ان الالعبني املعتزلني يستحقون كل الدعم ملا قدموه 
طيلة مسيرتهم خلدمة الرياضة الكويتية لذلك فقد كان قرار رعاية 
الوفد املش���ارك في بطولة قدامى الالعبني التي اقيمت في العاصمة 
االردنية عمان يصب في هذا االجتاه ملا فيه استذكار وعدم النكران 
واجلحود لالعبني قدموا الكثير والكثير في الكرة الكويتية، مشيرا 
الى ان رعاية »الوطنية« لهؤالء الكوكبة من الالعبني القدامى ستبقى 
مستمرة. وأشار البالول الى ان »الوطنية« لالتصاالت تتلقى الكثير 
من طلبات الرعاية في املجال الرياضي س���واء لبطوالت رسمية او 
ش���خصية وعلى هذا فهي تدرس بعناية اي طلبات مقدمة واضعة 
نصب عينيها األولوية من حيث خدمة الرياضة الكويتية على الوجه 
الصحي���ح. وخالل اللقاء فقد قدم رئيس الوفد املش���ارك في بطولة 
االردن الدولية لقدامى الالعبني د.حس���ني املكيم���ي واعضاء الوفد 
اإلداري والفني درعا تذكارية للبالول شاكرا له الدعم املتواصل الذي 
تقدمه الشركة الوطنية الذي بدوره يخدم الكويت في شتى املجاالت 

خاصة الرياضية منها.

»يد« الفحيحيل يتحفز لعزف سيمفونية لقب الدوري أمام العربي

الفالح يقترب من »الهيئة« بعد رفض المحكمة إشكال الحكومة بإيقاف تنفيذ عودته
وقد علمت »األنباء« ان مدير 
ع���ام الهيئ���ة العامة للش���باب 
والرياضة احلالي فيصل اجلزاف 
فور علمه بحكم إعادة الفالح الى 
منصبه رحب به، إال انه متسك 
مبنصبه مديرا للهيئة على اعتبار 
انه قد مت تعيين���ه في منصبه 
باملرسوم االميري 349 لسنة 2008 
والصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008 
وانه ل���م يكن خصما في دعوى 
الف���الح التي متخض عنها قرار 

احملكمة آنف الذكر.
وأوضح مصدر، رفض الكشف 
عن هويته، ان الكرة اآلن في ملعب 
التشابك  الوزراء لفض  مجلس 
بني املديرين ألنه اجلهة املعنية 
بتنفي���ذ احلك���م وإيقاعه محل 
التنفيذ بالطريقة التي تس���مح 
بخروج احدهما من الهيئة إفساحا 

لآلخر.

بتاريخ 18 يوني���و 2007، وفي 
19 نوفمبر 2008 اصدر مجلس 
الوزراء قرار إحالته الى التقاعد 
بالق���رار 2008/1170 الصادر من 
مجلس اخلدمة املدنية، مش���يرا 
الى انه قد تظلم رسميا بتاريخ 
11 يناير 2009 وقيد تظلمه بالرقم 
2009/25 لكنه لم يتلق ردا من 
جهة االدارة ما أضحى معه جلوؤه 
الى القضاء موافقا لصحيح الواقع 

والقانون.
وقد تداولت محكمة أول درجة 
القضية وف���ق الثابت مبحاضر 
جلساتها فأصدرت حكمها بتاريخ 
23 مارس املاضي بإلغاء القرار 
اإلداري م���ع ما يترتب عليه من 
آثار وش���موله بالنف���اذ املعجل 
وألزمت املدعى عليهم بصفتهم 
باملصروفات و2000 دينار مقابل 

أتعاب احملاماة.

األم���ر الذي ل���م يرتضه الفالح 
فاجته الى القضاء مقيما دعواه 
على سند من القول بأنه عني في 
املمتازة وملدة  منصبه بالدرجة 
4 س���نوات مبوجب املرس���وم 
األميري رقم 2007/172 الصادر 

اختصم في دعواه كال من وزير 
الشؤون االجتماعية االسبق وأمني 
عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان 
املدنية بصفاتهم وذلك  اخلدمة 
اثر صدور قرار الوزير املش���ار 
إلي���ه بإحالة الفالح الى التقاعد 

مع ما يترتب على ذلك من آثار 
وشموله بالنفاذ املعجل.

وبذلك فقد خطا الفالح خطوة 
كبيرة بعد صدور حكم الدائرة 
املستعجلة صباح امس في اجتاه 
عودته ال���ى مكتبه وإدارة مهام 
منصبه مؤيدا بحكم تاريخي نادر 

وواجب النفاذ.
وباش���ر محامي دفاع الفالح 
القانوني���ة الالحقة  االجراءات 
عل���ى احلكم فور ص���دوره من 
خالل استصدار الشهادات الالزمة 
لتحرير مل���ف التنفيذ اخلاص 
باحلك���م 2010/620 من اإليقاف 
املؤقت والتحرك باجتاه تنفيذه 
عبر احلصول على خطاب رسمي 
من مدير عام اإلدارة العامة للتنفيذ 
ملن يهمهم األمر لتمكني الفالح من 

العودة الى منصبه.
اجلدي���ر بالذكر ان الفالح قد 

مبارك الخالدي
اقترب رئيس مجلس اإلدارة 
واملدي���ر العام لهيئة الش���باب 
والرياضة السابق د.فؤاد الفالح 
من العودة الى منصبه السابق اثر 
صدور حكم الدائرة املستعجلة 
باحملكم���ة الكلي���ة صباح امس 
برفض اإلشكال املقدم من ادارة 
الفتوى والتشريع املمثل القانوني 
للطاعنني في احلكم وهم: وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
األس���بق د.بدر الدويلة بصفته 
وأمني عام مجلس الوزراء بصفته 
ورئيس دي���وان اخلدمة املدنية 
بصفته وذلك إليقاف تنفيذ احلكم 
رقم 2010/620 إداري/6 الصادر 
بتاريخ 23 مارس املاضي والقاضي 
بإلغاء القرار اإلداري 2008/1170 
والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2008 
املتضمن إحالة الفالح الى التقاعد 

يلتقيان اليوم في الجولة األخيرة بحسابات مختلفة

الجزاف يتمسك بمنصبه باعتبار أنه تعين بمرسوم أميري.. والكرة في ملعب مجلس الوزراء

مبس���تواه فإنه سيكون قريبا 
جدا من الفوز ولكن كما ذكرنا 
سابقا يجب على احمد متروك 
ومبارك سلطان مساعدة زمالئهم 
بالتص���دي لبعض تصويبات 
العربي حت���ى تكون  العب���ي 

املنظومة الفنية كاملة.
وعل���ى اجلبه���ة األخ���رى 
سيكون س���الح العربي األول 
التي تؤازره  الوفية  جماهيره 
بح���رارة خاص���ة ان فري���ق 
اليد يعتب���ر الفريق اجلماعي 
الوحيد في النادي الذي يحقق 
البطوالت لذلك ستكون املؤازرة 
اجلماهيرية كبيرة وهذا ما يجب 
اس���تغالله من العبي االخضر 
الذي طبق في املباريات االخيرة 
طريقة 6-0 بقيادة صالح انس 
وسلمان الشمالي وعبدالعزيز 
يالوس وحس���ني الشطي ومن 
خلفهم احل���ارس املتألق دائما 

مهدي خان ولكنهم يحتاجون 
الى منع الكرة من الوصول الى 
الدفاع  اجلناحني وبذلك يكون 
العرباوي ف���ي قمة حضوره، 
وهذا ال مينع ان يحول االخضر 
دفاعه وفق معطيات املباراة الى 
جانب تعليمات املدرب الشاذلي 
بالعودة الس���ريعة الى الدفاع 
وخاص���ة ناحية االطراف ملنع 
الفحيحيل م���ن تنفيذ الهجوم 

املرتد.
الهجومي  أما في اجلان���ب 
فاحللول كثي���رة عند العربي 
ألن الالعب البديل في األخضر 
ال يقل شأنا عن األساسي، لذلك 
نرى أحيانا علي مراد على دكة 
االحتياط وان شارك مراد فإنه 
سيكون القوة الضاربة الى جانب 
سلمان الشمالي. ويقود الثنائي 
صانع األلعاب عبدالعزيز املطوع 
وبديله محمد الصانع ويلعب 

على فترات حس���ني حبيب في 
اخلط اخللف���ي وصالح انس 
وعبدالعزيز يالوس ما يعني 
ان املدرب يحتار في التشكيلة 
ولكن الشاذلي وظف كل العب 
وفق امكانياته وهذا ما ارتقى 

مبستوى األخضر.
أما في اخلط األمامي فيوجد 
عبداهلل مصطف���ى ومجموعة 
م���ن الالعبني النج���وم الذين 
باس���تطاعتهم قيادة األخضر 
ال���ى الفوز اذا كان���وا في قمة 

حضورهم.
عموما املباراة صعبة للغاية 
والعرب���ي اكتس���ب خبرة من 
العامني املاضيني في التعامل مع 
اللقاءات النهائية وهذا ما يجعل 
املباراة صعبة على الفحيحيل 
ولكن في النهاي���ة من يتحكم 
في أعصابه ويقرأ املباراة جيدا 

سيكون االقرب الى الفوز.

الكبير بعقله الذي دائما ما يوجد 
التوازن في األداء من خالل قيادته 
احلكيم���ة للفري���ق الى جانب 
عبدالرحمن نشمي الذي دائما 
ما يكون جاهزا للمشاركة فضال 
عن دوره الدفاع���ي األكبر من 
الهجومي وعند مشاركة عبداهلل 
احم���د في اخلط اخللفي جتده 
حاضرا فيما جند في اجلناحني 
سعد س���الم الذي يعرف جيدا 
كيف يتعامل مع حراس املرمى، 
وفي اجلناح األمين يلعب خالد 
عوض املكسب الكبير للفريق، 
العربي  فيم���ا تتطلب خط���ة 
الدفاعية 6-0 مجهودا اكبر من 
العب الدائرة سعد العازمي الذي 
سيعاني إليجاد فجوة للوصول 

الى املرمى.
الفحيحيل بتطبيق  وميتاز 
الهجوم املرتد الس���ريع بشكل 
تكتيكي جيد. وإذا لعب األحمر 

ويعتبر الفحيحيل والعربي 
االفضل فنيا في املوسم احلالي 
ويستحقان اللقب، لذلك ستزحف 
اجلماهير وخاصة العرباوية الى 
الصالة ملشاهدة تلك املباراة التي 
تتسم بالقوة والروح واملستوى 
الفني والدفاع القوي واحللول 
الهجومية الصحيحة والسرعة 
في األداء وااللتحام القوي وكل 
هذه املعطيات مضمون وجودها 
في لق���اء يعتبر حياة أو موتا 

سواء للفحيحيل أو العربي.
الفنية،  الناحي���ة  أما م���ن 
فالفحيحيل صاحب الصدارة 
ميلك مفاتي���ح لعب في جميع 
االجتاهات لوجود خط خلفي 
متنوع بوجود فهد ربيع الذي 
التصوي���ب اخلارجي  يجي���د 
الذي يعرف  العازمي  وفيصل 
الى املرمى  جيدا كيف يص���ل 
واحمد سرحان الصغير بحجمه 

حامد العمران
الليلة ليس���ت ككل الليالي 
في صالة الش���هيد فهد االحمد 
بالدعية، فإما ان يكسوها اللون 
االحمر »لون فانيلة الفحيحيل« 
أو يطغى عليها اللون االخضر 
»لون فانيل���ة العربي«، حيث 
سيكونان طرفي املباراة النهائية 
للدوري املمتاز )دوري الكبار( 
في جولته االخيرة، وستطلق 
صاف���رة البداية في الس���ابعة 
والنصف على صالة الش���هيد 

فهد االحمد في الدعية.
النهائي  اللق���اء  ويس���بق 
مباراتان، حيث يلتقي في االولى 
الساملية )6 نقاط( مع الشباب 
)2( ف���ي الرابعة والنصف في 
لق���اء حتصيل حاص���ل، وفي 
اللقاء الثاني يلعب الكويت وفي 
رصيده 10 نقاط والصليبخات 
)6( في السادسة مساء وقد ضمن 
االبيض املركز الثالث، لذلك لن 
يك���ون للفريقني أي طموح اال 

االعداد ملباريات الكأس.
وبالعودة الى لقاء القمة الذي 
يدخله الفحيحيل بثالث فرص 
ألنه متقدم بفارق نقطتني عن 
العربي، وهذا يعني انه في حالة 
خس���ارة االحمر فإن الفريقني 
س���يلعبان لقاء فاصال اما في 
حال التعادل أو فوز الفحيحيل 
فإن اللقب سيذهب للفحيحيل 
للمرة الثالثة في تاريخه، وهذا ما 
يطمح اليه ابناء املنطقة العاشرة 
بقيادة املدرب اجلزائري سعيد 
حجازي الذي استطاع أن يبني 
فريقا قادرا على احملافظة على 
القمة لتوافر كل سبل النجاح 
مما جعل الفحيحيل االفضل فنيا 

وبدنيا والنتائج خير دليل.
ولكن ق���د يكون لقاء اليوم 
مختلفا حلساسيته وأيضا ألن 
مدرب العربي الش���اذلي القايد 
جه���ز فريقه بالش���كل األمثل 
للقاء اليوم، وهذا ما شاهدناه 
في مباراة املرحلة االولى التي 
جمعت الفريقني وانتهت لصالح 
االخضر، ما يعن���ي ان مباراة 
اليوم ستكون بني مدربني في 
املق���ام االول بإيج���اد احللول 
املناسبة وفق معطيات املباراة 
وفي املقام الثاني تقع املسؤولية 
على الالعبني ف���ي امللعب من 
حيث تنفيذ اجلوانب التكتيكية 

بالشكل املناسب.

»الهيئة« تقبل استقالة اللجنة المؤقتة للعربي
مبارك الخالدي

بدأت الهيئة العامة للش��باب والرياضة البحث في تشكيل لجنة مؤقتة 
الدارة النادي العربي بعد اصرار رئيس اللجنة الحالية الشيخ سلمان الحمود 
واعضاء اللجنة على تفعيل استقالتهم المقدمة في 11 الجاري. وقد فاتحت 
الهيئة صباح امس كال من عبدالرحمن الدولة وياسر ابل وعبدالرضا عباس 
وه��م من اعضاء الجمعية العمومية للن��ادي على تولي مهام ادارة النادي، 
ومازالت تنتظر الردود قبل صدور قرارها بقبول استقالة الحمود ورفاقه 
رسميا وتعيين بدالء عنهم. الجدير بالذكر ان االوساط العرباوية تنتظر الى 
يوم 24 الجاري وهو موعد قرار المحكمة في االش��كال المقدم من ادارة 
الفتوى والتش��ريع اليقاف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة رئيس مجلس 
االدارة الس��ابق جمال الكاظمي والقاض��ي بعودته الى منصبه، واذا صدر 
الحكم برفض االشكال فسيفسح المجال لعودة الكاظمي الى رئاسة النادي 
وانهاء مشكلة الفراغ االداري التي يعاني منها النادي، وهو ما يفسر اصرار 
الش��يخ سلمان الحمود وزمالئه على االستقالة وعزوف اآلخرين من ابناء 

العمومية عن قبول عرض الهيئة.

الدولة وأبل وعباس تلقوا عروضاً لرئاستها

أحمد سرحان وعبدالعزيز يالوس.. من يرجح كفة فريقه اليوم؟


