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مدرب حراس املرمى أحمد دشتي يوجه الالعبني

العبو األزرق بدأوا اجلد للمباريات الودية

استئناف »الفتوى« ضد 
الحكم بعودة الفالح اليوم

الجهراء يستضيف 
اليرموك وديًا اليوم

مبارك الخالدي
تنظر الدائرة االدارية املستأنفة مبحكمة االستئناف 
صباح اليوم الطعن املقدم من املمثل القانوني للحكومة 
ادارة الفتوى والتشريع على احلكم 2009/620 اداري 
6 الصادر بتاريخ 23 مارس املاضي والقاضي بعودة 
املطع���ون ضده د.فؤاد الفالح الى منصبه مديرا عاما 

للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وكان د.الفالح قد اختصم بتاريخ 31 من مارس 2009 
كال من وزير الشؤون االجتماعية االسبق بدر الدويلة 
بصفته وامني عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان 
اخلدمة املدنية بصفته، وقال ش���رحا لدعواه انه عني 
بوظيفته مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة 
بالدرجة املمتازة وملدة اربع سنوات مبوجب املرسوم 
رقم 2007/172 الصادر بتاريخ 2007/7/18 وفي تاريخ 
10 من نوفمبر 2008 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 
2008/1170 بإحالته الى التقاعد على س���ند من رغبة 

مجلس اخلدمة املدنية.
وحيث ان الدعوى قد مت تداولها وفق الثابت مبحاضر 
جلس���اتها وبجلسة ال� 23 من مارس املاضي اصدرت 
احملكمة حكمها بقبول الدعوى ش���كال وفي املوضوع 
بالغاء القرار املطعون فيه والصادر باحالة الفالح الى 
التقاعد مع ما يترتب عليه من اثار وألزمت املدعى عليهم 
باملصروفات ومببلغ الفي دينار اتعاب احملاماة وشمول 
احلكم بالنف���اذ املعجل بغير كفالة، وحيث ان الفالح 
قد باش���ر اجراءات التنفيذ عبر اخطار املدعى عليهم 
رسميا بكتب صادرة من ادارة التنفيذ فقد اصدر وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار 
2010/91 بتاريخ 31 من مايو املاضي بعودة الفالح الى 
منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة 
وفقا للمرسوم 172 لسنة 2007 الصادر بتاريخ ال� 18 
من يونيو 2007. وحيث ان املدعى عليهم لم يرتضوا 
احلكم املشار اليه فقد طعنوا عليه باالستئناف املاثل 
بغية حتص���ني قرار مجلس اخلدم���ة املدنية بإحالة 

الفالح الى التقاعد.
اجلدير بالذكر ان صدور احلكم قد ألقى بظالله 
على املدير السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة 
الذي استبعد من منصبه مؤقتا ريثما يصبح احلكم 

في الدعوى املاثلة نهائيا.

مبارك الخالدي
يح���ل اليرم���وك ضيفا 
على اجلهراء في الس���ابعة 
مساء اليوم في مباراة ودية 
يختبر فيها اجلهازان الفنيان 
للفريق���ني العبيهم���ا قبل 
انطالق املوسم وهو الظهور 
البرازيلي  االول للم���درب 
للجهراء داسيلفا ومساعده 
جونيور اضاف���ة للوطني 

احمد عبدالكرمي.
  وس���يتعرف داسيلفا 
الفنية للفريق  على احلالة 
الذي س���يخوض منافسات 
الدوري املمتاز لهذا املوسم 
كما سيعطي الضوء االخضر 
م���ن عدمه ح���ول انضمام 
الالعبني حمد حربي وحمود 
ماجد املنضمني حديثا للفريق 
عالوة على احتياج خطوط 
الفريق حملترفني من النوع 
الس���وبر لتدعيم صفوفه 
قبل انطالق املنافس���ات 20 

اجلاري.
في املقابل، يعتبر اللقاء 
ه���و الثاني ال���ذي يجريه 
اليرموك حيث سبق ان لعب 
امام الش��باب نهاية االسبوع 
املاضي ويسعى مدرب الفريق 
البوسني كاراسي ومساعده 
الى ايجاد  النم���ش  مبارك 
التوليفة املالئمة من الالعبني 
قبل انطالق منافسات دوري 
الدرجة االولى 22 اجلاري.

خسارة الصليبخات من »اإلنتاج«

»شباب الطائرة« ثالث »الخليج«

القادسية كّرم الناشئين

خسر الصليبخات أمام االنتاج احلربي 1-2 في 
املباراة الودية التي اقيمت بني الفريقني الليلة املاضية 

ضمن معسكر الصليبخات التدريبي بالقاهرة.
وأكد رئيس الوفد نواف الظفيري ل� »كونا« ان 
احتكاك الفريق خالل معسكره التدريبي في القاهرة 
مع الفرق املصرية القوية من شأنه رفع املستوى 
الفني والبدني لالعبني. وقال الظفيري الذي يشغل 
منصب امني صندوق النادي ان املعسكر الذي بدأ 
في ال� 28 من الشهر املاضي ويستمر حتى الثالثاء 
املقبل يسير وفق خطة معدة من قبل اجلهاز الفني 

تتضمن رفع املستوى البدني والفني لالعبني.
وأشاد مبا ظهر عليه الفريق خالل املعسكر من 
انس����جام بني الالعبني وانتظامهم بأداء التدريبات 
اليومية وااللتزام بتعليمات املدرب مؤكدا اهمية هذه 

التدريبات في رفع املستوى البدني للفريق.

أحرز منتخب شباب الطائرة املركز الثالث في 
بطولة اخلليج املقامة في مدينة جدة بالسعودية. 
وجاء فوز الكويت باملركز الثالث بعد أن تغلبوا على 
املنتخب العماني 3-0 وهي املباراة التي حس����مت 
هذا املركز ألن املنتخب العماني كان املنافس الوحيد 

ملنتخبنا على املركز ذاته.

أقامت إدارة نادي القادسية حفال لقطاع الناشئني 
لكرة القدم بالنادي حيث مت تكرمي فرق 15 و17 و19 
سنة مبناس����بة حصولهم على املراكز املتقدمة في 
املوسم الرياضي املنقضي وشكر أمني السر العام 
وليد االنصاري الالعبني على ما قدموه خالل املوسم 
وطالبهم ببذل املزيد في املوسم املقبل واالستفادة 
القصوى من معسكر قطاع الناشئني واملقام حاليا 
بدبي. ومن جانبه، ذكر مشرف قطاع الناشئني فيصل 
الشمري ان القطاع يسير على خطة مدروسة متكاملة 
بني جميع الفرق بحيث تؤدي الفرق دورها بالكامل 

من حيث اكتشاف املواهب وحصد االلقاب.

الحسين والخطيب إلى سورية في إجازة خاصة 

دشتي: العبو القادسية أرهقوا قبل بداية الموسم 

عبدالعزيز جاسم 
قال م���درب ح���راس مرمى 
القادسية احمد دشتي ان العبي 
القادس���ية أرهقوا قبل انطالق 
املوسم اجلديد بسبب انضمام 
أكثر من العب في بداية اإلعداد 
لصفوف ردي���ف األزرق واآلن 
الفريق  يغ���ادر 7 من العب���ي 
م���ع األزرق ملواجهة أذربيجان 
وسيعودون في 12 اجلاري على 
ان يلتحقوا بعدها بيوم واحد 
وستنتظرهم مواجهة قوية مع 
الكويت في »السوبر« 16 اجلاري 
ثم ينطلق الدوري أيضا مبباراة 
قوي���ة مع كاظمة ف���ي 20 منه، 
وبالتالي فإن اإلرهاق سيحدث 

ال محالة.
ولفت ال���ى ان االزدحام في 
جدول املباريات لن يكون عذرا 
للتقاع���س لكنه واقع وان أكبر 

املتضررين منه القادسية، مبديا 
اس���تغرابه من اجله���از الفني 
لألزرق الذي يعرف مس���توى 
العب���ي األصفر ويج���ب عدم 
الوديات احلالية  جتربتهم في 
بل جتربة الالعبني اجلدد الذين مت 

اختيارهم للمنتخب مؤخرا.
وب���ني دش���تي ان تدريبات 
األم���س كانت لالعب���ني الذين 
كانوا مع رديف االزرق إلجراء 
اختبارات بدنية لهم وإليصالهم 
للياقة البدنية التي عليها الفريق 
في الوقت احلالي وسينضم إليهم 
احلارس نواف اخلالدي وكذلك 
علي النمش الذي كان متواجدا 
في الكويت، مبينا ان تدريبات 
اليوم ستش���هد حضور جميع 
الالعبني ومن بينهم فايز بندر 
الذي شارك في التدريبات مبصر 
وخلف السالمة أما فيصل العنزي 

فيحتاج الى وقت طويل إلعادة 
التأهيل وفيما يخص طالل مجيد 
فسننظر في حالته ونتأكد من 
شفائه بعد ان عولج مبصر وعاد 
الفري���ق بيومني حلضور  قبل 

اختبارات دراسية.
وأشار دشتي الى أن املدرب 
محمد ابراهيم منح إجازة ملدة 3 
أيام للمحترفني السوريني فراس 
اخلطيب وجهاد احلسني اللذين 
غادرا الى سورية ويعودان 10 
اجلاري لينضما الى التدريبات 
في اليوم الذي يليه، مشيرا الى 
أن الغرض األساسي من معسكر 
املباريات  القاهرة ليس لع���ب 
الودية بل كان من اجل جتميع 
الفريق مبكان واحد واألهم من 
ذلك رفع اللياقة البدنية ألعلى 
نسبة ممكنة قبل خوض املباريات 

الرسمية.

يخوض تدريبًا وحيدًا قبل المغادرة اليوم إلى أذربيجان 

األزرق اعتمد جدول إعداده حتى »خليجي 20« في اليمن 
لكن املدرب غوران فضل جتربة 
اكبر ع���دد ممكن من الالعبني 
والتركيز عليهم من خالل هذه 
املباراة وإعط��اء فرصة لب��عض 
الذين لم  او  الالعبني اجل���دد 
يشاركوا في املباريات الس��ابقة، 
مبينا أنه من املس���ت��حيل ان 
يش���ارك أكثر م���ن 22 الع��با 
ف���ي مب��اراة قوي���ة حتى ان 
االس������تفادة تكون قليلة في 

حال التبديل املستمر.
وأضاف محم���ود أن هناك 
العبني ل���م تخدمهم الظروف 
لالنضمام بس�����بب اإلصابة 
وهناك آخرون لم يتمكنوا من 
التأكيد على مش���اركتهم مع 
املنتخب بس���بب املعسكرات 
اخلارجية وآخ���رون تربطهم 
ظروف العم���ل، وبالتالي فإن 
االختيار جاء وف���ق قناعات 
غوران نفس���ه وما توافر له 
العديد  أن  من أسماء، مضيفا 
الوجوه املختارة ستكون  من 

حاضرة في الوديات املقبلة.
ومتنى محم���ود ان تكون 
انطالقة الدوري املمتاز املبكرة 
عام���ال ايجابيا لرف���ع لياقة 
الالعبني وارتفاع مستواهم ال 
أن تؤثر عليهم سلبا، خاصة 
االصابات التي قد حتدث جراء 
االحت���كاك أو من خالل اجلهد 
إلى  الكبير من مباراة  البدني 

أخرى.

بتدريب ملدة س���اعة واحدة، 
ومن ثم سيغادر الالعبون إلى 
املطار، ألن السفر سيكون عند 
منتصف الليل في نفس اليوم، 
من جهته، قال مشرف املنتخب 
علي محمود ان اجلهازين الفني 
واالداري لألزرق فضال أن تكون 
التدريبات لي���وم واحد لعدم 
اكتمال صفوف االزرق، مشيرا 
ال���ى ان اجلهازين قد اجتمعا 
مس���اء أمس ووضع���ا جميع 
املتعلقة بالس���فر  الترتيبات 
الودية، وكذلك قدما  واملباراة 
التقرير عن معس���كر رديف 
االزرق بالقاهرة، الفتا الى أنه 
حتى اللحظة ال يوجد أي اعتذار 
من قبل العبي القائمة املختارة 

ملواجهة اذربيجان.
وبني محمود ان قائمة ال� 22 
العبا احلالية ليست نهائية، 

الذي ينتظره في نفس الفترة 
مش���اركة في بطولة اس���ياد 
غوانزو في الصني بنفس الشهر 
ما يعني استحالة مشاركته في 
»خليجي 20« بدال من االزرق 

االول.
وفي نفس السياق، خاض 
األزرق تدريبه األول واألخير 
له في الكويت في مساء اول من 
امس على ملعب احتاد الكرة 
قبل املغادرة اليوم إلى اذربيجان 
بعد ان مت الغاء تدريب األمس 
لع���دم تواجد ع���دد كاف من 
الالعبني للتدريبات. حيث وصل 
جميع الالعبني أمس بس���اعة 
متأخرة من معسكرات أنديتهم، 
وسبقهم القادسية بيوم واحد، 
وبالتالي فإن التدريب سيكون 
مرهقا لهم، وسيكتفي املدرب 
الصربي غ���وران توفاريتش 

عبدالعزيز جاسم 
اعتمد اجله���ازان اإلداري 
ل���ألزرق خطة إعداد  والفني 
املنتخب حتى موعد انطالقة 
بطولة كأس اخلليج العشرين 
باليم���ن 22 في نوفمبر املقبل 
بإقام���ة 5 مب����اريات ودي���ة 
بصفة رس���مية حتى اآلن مع 
تواريخه���ا، وه���ي أذربيجان 
11 اجل���اري ف���ي اذربيج���ان، 
وسورية 3 س���بتمبر املقبل، 
واإلمارات 7 سبتمبر، والهند 
8 أكتوبر، وكوريا الش���مالية 
12 أكتوبر، وجميعها ست���قام 
في الكويت، وس���يكون هناك 
مع���سكر داخ���لي ملدة يومني 
ق���بل كل مب���اراة بعد ان كان 
مدرجا على جدول اإلعداد مباراة 
م���ع مص���ر ف���ي 22 أكتوبر، 
لكن مصيره���ا ح��تى اآلن لم 
يحدد ألنها كان��ت مخصصة 
الفتت���اح ستاد ج���ابر، ك���ما أن 
مواج���هة البحرين ست��وضع 
في احلسبان، وس���يحدد لها 

موعد في سبتمبر املقبل.
الى ذلك، يغادر وفد منتخبنا 
للمعسكر اخلارجي بالفترة من 
23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر الذي 
سيكون األقرب في القاهرة قبل 
الذهاب إلى اليمن للمشاركة في 
التي سيشارك  »خليجي 20« 
فيها األزرق باملنتخب االول بعد 
التعارض الكبير مع »الرديف« 

الشمري مدربًا في »آسياد غوانزو«
علمت »األنباء« من مصادر في احتاد الكرة ان مهمة

تدريب األزرق الرديف في اسياد غوانزو في الصني 
ستسند للمدرب الوطني ماهر الشمري مدرب املنتخب 
االوملبي بسبب تعارض وقتها مع مدرب األزرق الذي 
سيشارك بنفس الفترة في »خليجي 20« باليمن وسيكون 
املنتخب مقسما بني رديف واوملبي بسبب تواجد عدد 

كبير من العبي الرديف مع األزرق.

جدو يحاول اللحاق بالكرة

الشرطة »يقبض« على األهلي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تسبب التعادل العادل الذي انتزعه فريق احتاد الشرطة من األهلي 
في مستهل مشوار الفريقني بالدوري في إصابة اجلهاز الفني لألهلي 
باحلزن الش����ديد، والالعبني ايضا فيما ذهلت جماهير األهلي بحالة 
العجز التي كان عليها هجوم الفريق وطالبت بسرعة استعادة عماد 
متع����ب، وإعداده مع الفريق م����ن اآلن حتى يتم قيده في يناير املقبل 

مجددا، لدعم هجوم األهلي الذي يفتقد للهداف.
فقد س����قط فريق األهلي حامل لقب ال����دوري املصري في األعوام 
الستة األخيرة في فخ التعادل السلبي أمام احتاد الشرطة في مستهل 

مشوار الفريقني في املوسم اجلديد.
ودفع املدير الفني لألهلي حسام البدري بكل من شهاب الدين أحمد 
ومصطفى سليم عفروتو واللبناني محمد غدار ولكن الصالبة الدفاعية 
لالعبي احتاد الشرطة حالت دون أن ينجح الفريق األحمر في انتزاع 
الفوز. واس����تهل فريق اإلسماعيلي مشواره في املسابقة بالفوز على 
بتروجيت بهدف نظيف. وس����جل املهاجم النيجيري جودوين هدف 

الفوز لإلسماعيلي في الدقيقة 74.
وانتزع فريق املصري البورسعيدي فوزا ثمينا من ضيفه طالئع 

اجليش 2-1 في مباراة حماسية.
وعلى س����تاد االس����كندرية تعادل االحتاد الس����كندري مع ضيفه 
املقاصة 1-1، حيث تقدم االحتاد بهدف من ضربة جزاء سجلها هاني 
العجيزي في الدقيقة 35 ثم تعادل املقاصة عن طريق حس����ام أسامه 
في الدقيقة 52. وخطف إنبي ف����وزا دراميا من اجلونة بهدف نظيف 
جاء في الدقيقة الرابعة من الوق����ت بدل الضائع للمباراة عن طريق 

أحمد عبد الظاهر.

جانب من مباراة الكويت واإلمارات في نهائي كأس اخلليج للمنتخبات األوملبي  )نقال عن فضائية أبوظبي(

خسر بهدف نظيف في النهائي أمام اإلمارات 

األزرق وصيفًا في بطولة الخليج للمنتخبات األولمبية 
ح���ل االزرق االوملبي وصيفا ف���ي البطولة

اخلليجية الثانية للمنتخبات االوملبية التي اقيمت 
في قطر بعد خسارته في املباراة النهائية امام نظيره 
االماراتي 0-1 في اللقاء الذي جرى بينهما امس على 
ملعب اكادميية اس����باير، وعلى الرغم من اخلسارة 
في النهائي اال ان مش����وار االزرق في البطولة بشكل 
عام كان محل اشادة من قبل جميع النقاد واملتابعني، 
واثبت العبو املنتخب االوملبي انهم خير رافد لالزرق 

الكبير .
وكلف التحفظ الكبير الذي دخل به مدرب منتخبنا 
ماهر الشمري األزرق كثيرا بعد أن لعب بخطة دفاعية 
واضحة، حيث لعب ب� 5 مدافعني هم أحمد الرشيدي 
وعبداهلل الطاهر واحمد ابراهي����م وفيصل العنزي 
وغازي القهيدي، وامامهم 4 العبي وسط متراجعني 
للخلف أيضا هم س����عد س����رور وعادل مطر وعمر 
بوحمد وناص����ر القحطاني، وزج مبهاجم وحيد في 
املقدمة هو يوس����ف ناصر وكان مع����زوال عن بقية 

زمالئه بشكل كبير.
وأعطت هذه اخلط����ة الدفاعية احلرية للمنتخب 
اإلماراتي للتحرك كيفما شاء ومهاجمة مرمى حارسنا 
عبدالعزيز كميل من كل اجله����ات، وبدأت الهجمات 
اخلطرة لإلماراتيني تتضح في الدقيقة السابعة بعد 
أن أبعد الرش����يدي كرة اإلمارات����ي أحمد خليل قبل 

وصولها ملرمانا )7(.

وانتظر أزرقنا حتى الدقيقة )25( ليصل للمرمى 
اإلماراتي من خالل تسديدة ضعيفة من قبل يوسف 
ناصر من خارج منطقة اجل����زاء تصدى لها حارس 

اإلمارات بسهولة.
وافتتح احمد خليل التسجيل للمنتخب اإلماراتي 
بعد أن استغل كرة عرضية جميلة حولها برأسه داخل 
املرمى م����ع تباطؤ واضح من قبل كميل في اخلروج 
إلبعاد الكرة )33(. وبعدها أضاع خليل فرصتني في 
غاية اخلطورة وس����ط ارتباك كبير في خط دفاعنا 
الذي لم يكن بالشك املطلوب في بعض فترات املباراة 

رغم تكدسهم بأعداد كبيرة امام مرمانا.
وفي الش����وط الثاني ظهر منتخبنا بشكل افضل 
عن الش����وط األول، وساعد دخول الالعب حمد أمان 
في هذا الشوط مكان سعد سعود في تنشيط اللعب 
الهجومي في الفريق، وقام مدرب األزرق ماهر الشمري 
بإجراء تغيير هجوم����ي آخر بدفعه جلراح املطيري 
مكان عمر بوحمد ولكن من دون جدوى، ولعل ابرز 
الكرات اخلطرة كانت التس����ديدة اخلطرة حلمد أمان 
التي ذهبت قريبة م����ن املرمى اإلماراتي )77(، تلتها 
تس����ديدة خلفية اخرى من يوسف ناصر من داخل 
منطقة اجلزاء اإلماراتية اال انها علت العارضة بقليل 
)82(، واستطاع حارسنا عبدالعزيز فتحي كميل ان 
يواصل تألقه وجنح في الذود عن مرماه ببسالة وأظهر 

امكانيات جيدة حلارس مرمى واعد.


