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الشيخ طالل الفهد ود.فؤاد الفالح في استقبال الوفد السوري

الكويت يسعى الجتياز اجلهراء اليوم

مدرب أزرق السلة البحريني سلمان رمضان يتحدث لالعبني قبل التدريب

)عادل يعقوب(ناصر الظفيري يسجل في سلة الصليبخات مبحاصرة نواف صالح

أزرق السلة يجري أول تدريب قبل اآلسياد

يحيى حميدان
ح���ث مدرب املنتخ���ب الوطني لكرة الس���لة 
البحريني س���لمان رمضان العبي املنتخب على 
بذل جهود مضاعفة في الفترة املقبلة والتي تسبق 
املشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية )آسياد غوانزو( 
في الصني خ���ال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر 

املقبل.
وأك���د رمضان لاعبني خ���ال التدريب األول 
للمنتخب الذي جرى اول من أمس على ضرورة 
املواظبة على حضور التدريبات في الفترة احلالية 
التي س���تكون على فترتني صباحية ومس���ائية 
لتحقيق الفائدة القصوى من التدريبات قبل التوجه 
الى الفلبني في األول من الشهر املقبل القامة معسكر 

يسبق اآلسياد.
وشدد رمضان على ضرورة حتقيق االنتصارات 
في البطولة اآلسيوية، مؤكدا أن اجلميع يتطلع 

للنتائ���ج االيجابي���ة وأي مب���اراة نلعبها يكون 
هدفنا فيها حتقيق الفوز مهما كان اسم املنتخب 

املنافس.
وش���هد التدريب حضور 9 العبني هم: شايع 
مهنا وعبداهلل الشمري وصالح يوسف )الساحل(، 
عبدالعزيز ض���اري ونايف الصندلي )اجلهراء(، 
عبدالعزيز الربيعة وأحمد البلوشي ومحمد أشكناني 
)كاظمة(، حسني عبدالرحمن )الكويت(، فيما تغيب 
العبو القادسية عبداهلل الصراف وفهاد السبيعي 

وعبدالعزيز احلميدي.
اجلدير بالذكر ان منتخبنا اوقعته القرعة في 
املجموعة األولى للدور التمهيدي الى جانب منتخبي 
هونغ كونغ وكوريا الشمالية، وسيتأهل بطل هذه 
املجموعة ال���ى الدور الثاني ليلعب في مجموعة 
تضم منتخبات الصني واألردن وأوزبكستان وكوريا 

اجلنوبية.

العربي يفوز على السالمية ضمن الجولة السابعة للدوريرمضان: نطمح للفوز في كل مباريات البطولة

القادسية بشبابه أجهز على »سلة« الصليبخات
نقاط لكل منهما ومحمد ساملني 6 

نقاط وفهد املكيمي 5 نقاط.
وفي الصليبخات برز االميركي 
يوس����ف عبدالعزيز بتسجيله 16 
نقطة وأح����رز فهد عايد 14 نقطة 
ونواف صاح 11 نقطة وعادل نافع 
9 نقاط. ق����اد اللقاء احلكام أحمد 
العصفور وعبداهلل السبتي ومشعل 
اخلضر. وفي مباراة أخرى، تغلب 
النصر على الشباب 86 - 66، ليرفع 
الفائز رصيده الى 6 نقاط من أربع 
مباريات في املركز الرابع واخلاسر 
الى 3 نقاط بهزميته في مبارياته 
الثاث. كما فاز العربي على الساملية 
71 - 45، ليحاف����ظ األخضر على 
صدارته لترتي����ب الدوري بعدما 
رفع رصيده الى 9 نقاط من خمس 
مباريات، في حني أصبح للساملية 
5 نقاط من اربع مباريات في املركز 

السادس.

الشباب مش����اري بودهوم وفهد 
املكيمي وفهد فيصل بورس����ل��ي 
الذي����ن دعموا الصف األساس����ي 
الذي تكون م����ن ناصر الظفيري 
وعبدالعزي����ز احلمي��دي وصقر 
عبدالرضا واألميركي جوي��ل بوكس 
وعبداهلل املطيري، في حني غ��اب 
العب��و اخلبرة عبداهلل الصراف 
وأحمد س����ع��ود وفهاد السبيعي 
لظروف خاصة. ويؤخذ على العبي 
الصليبخات هبوط مستواهم في 
الربع الثالث كاملعتاد وبشكل غريب 
وهو أمر تكرر كثيرا في مباريات 

الفريق السابقة.
وكان العب القادس����ية ناصر 
الظفيري األبرز في تسجيل النقاط 
بعد تسجيله 18 نقطة، فيما أضاف 
عبدالعزي����ز احلمي����دي 14 نقطة 
وبوكس 12 نقطة واالميركي مايكل 
كريستنسن وعبداهلل املطيري 8 

يحيى حميدان
القادس����ية بش����بابه  أجه����ز 
وبسهولة تامة على الصليبخات 
وفاز عليه 80 - 56 في املباراة التي 
جمعتهما اول من أمس في صالة 
ثانوية حمد الرجيب مبنطقة كيفان 
ضمن مباريات اجلولة الس����ابعة 
للدور التمهيدي لكرة السلة.ورفع 
القادسية رصيده الى 4 نقاط من 
مباراتني في املركز الثامن، فيما بات 
رصيد الصليبخات 8 نقاط من 6 

مباريات في املركز الثاني.
وواج��ه األصفر مقاومة نوعا 
ما في الربعني األول والثاني اللذين 
انتهيا لصاحل����ه 17 - 14 و38 - 
32، قبل أن ينهار الصليبخات في 
الربعني الثالث والرابع ويستحوذ 
القادسية على املباراة بشكل تام، 
ومتكن من توسيع الفارق وبسهولة 
بفض����ل تألق العدي����د من العبيه 

النزاع القضائي حول إدارة »الهيئة« يعود مجدداً اليوم

القادسية وضع خطة متكاملة لتنظيم المباراة واالتحاد يصل 2 نوفمبر

المسعود: »الهيئة« تسعى إلشهار اتحاد مستقل للبلياردو

»التمييز« تنظر طعن الحكومة بغرفة المشورة ضد الفالح

تقرير »كول« يحدد ملعب نهائي االتحاد اآلسيوي

مبارك الخالدي
قال نائب رئيس مجل���س إدارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة محمد املسعود ان اجناز منتخب 
البلياردو في البطولة العربية التي استضافتها دبي 
مؤخرا، بحصوله على ذهبيتني ومثلهما فضيتني 
وبرونزية واحدة على مستوى الفرق والفردي، يعد 

مفخرة للشباب الكويتي، والتاريخ يشهد لهم، فهم 
دائما في املقدمة في البطوالت العربية واخلليجية، 
مش���يرا إلى ان مجلس إدارة الهيئة سيعمل على 
رعاية هؤالء األبطال من خال السعي الجناز احتاد 
مستقل يخدم اللعبة ويستوعبهم ولن نقصر معهم 

ماديا ومعنويا. 

مبارك الخالدي
يعود الن����زاع القضائي حول 
منصب املدير العام للهيئة العامة 
اليوم مجددا  للشباب والرياضة 
عندما تنظر غرفة املشورة مبحكمة 
التمييز الطعن املقدم من احلكومة 
ضد احلكم رقم 2010/620/اداري/6 
الصادر بتاريخ 23 مارس املاضي 
ملصلحة د.فؤاد الفاح والقاضي 
بإلغاء القرار االداري رقم 2008/1170 
اخلاص بإحالة الفاح الى التقاعد، 
إذ م����ن املقرر ان تتفحص الهيئة 
القضائية بالغرفة اسباب الطعن 
قبل ان تقرر احد امرين اما رفض 
الطع����ن وإما رفع����ه الى جدول 
احملكمة لقيده لتحدد له جلس����ة 
لنظره باعتبار ان وجاهة اسباب 
الطعن ورجاحتها هي التي تقرر 
الرفض او القيد. وكان الفاح قد 
حص����ل على احلكم املش����ار اليه 
بعد ان طعن على القرار االداري 
املذكور بصحيف����ة اودعت كتاب 
احملكمة طلب ف����ي ختامها إلغاء 

القرار واعتباره كأن لم يكن مع 
ما يترتب عليه من آثار، حيث مت 
تداول ملف الدعوى وفق الثابت 
مبحاضر اجللسات، وفي جلسة 
الهيئة  3 مارس املاضي اصدرت 
القضائية برئاسة املستشار جنيب 
املاجد حكمها بقبول الدعوى شكا 
وفي املوضوع بإلغاء القرار االداري 
املطعون فيه مع ما يترتب عليه 
من آثار ومبلغ الفي دينار مقابل 
اتعاب احملاماة وش����ملت احلكم 
بالنفاذ املعجل. وحيث ان الفاح 
قد باشر اجراءات تنفيذ احلكم في 
وقتها فقد اصدر وزير الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محمد 
العفاسي القرار االداري رقم 91/أ 
في 31 مايو املاضي بإعادة الفاح 
الى منصبه االمر الذي ترتب عليه 
ابعاد مدير الهيئة السابق فيصل 
اجلزاف عن ادارة الهيئة بش����كل 
مؤقت ريثما يتم الفصل في النزاع 
بشكل نهائي عبر محكمة التمييز. 
وفي 7 اغس����طس املاضي ألغت 

الدائرة االدارية مبحكمة االستئناف 
احلكم املطعون فيه وجلأ الفاح 
الى اقامة إشكال مستعجل اليقاف 
تنفيذ احلكم االستئنافي وحيث ان 
احلكومة قد قررت ترك اخلصومة 
في اإلش����كال باعتبار ان صدور 
احلكم االستئنافي قد حقق الغرض 
املنشود من الدعوى فقد اصدرت 
محكمة االس����تئناف في 18 مايو 
املاضي حكمها رقم 201/722 بإثبات 
ترك اخلصومة وهو ما يفسر بقاء 
الف����اح في منصبه اال ان ذلك لم 
يغير من حقيقة ان النزاع انتقل 
تلقائيا الى محكمة التمييز وهي 
صاحبة الرأي القانوني النهائي في 

بقائه في منصبه من عدمه.
اجلدير بالذك����ر ان مدير عام 
الس����ابق فيصل اجلزاف  الهيئة 
اليزال ينتظر حلني صدور القرار 
النهائي من محكمة التمييز باعتبار 
ان املرسوم اخلاص بتعيينه مديرا 
للهيئة اليزال ساري املفعول ولم 

يتم الغاؤه.

عبدالعزيز جاسم 
أرسل احتاد الكرة بالتنسيق مع نادي القادسية 
كتابا إلى االحتاد اآلسيوي لكرة القدم يطلب فيه 
نقل مباراة نهائي كأس االحتاد اآلس���يوي التي 
س���تجمعه مع االحتاد السوري 6 نوفمبر املقبل 
من ستاد محمد احلمد بنادي القادسية إلى ستاد 
جابر، وذلك الستيفاء االخير جميع الشروط التي 
طالب االحتاد اآلسيوي بتوفيرها، اال ان املوافقة 
على هذا الطلب ستكون مرهونة بتقرير مراقب 
املباراة الهندي كول جوتام كار الذي سيصل غدا 
لفحص ملعبي ستاد جابر واحلمد ووضع التقرير 

النهائي، على ان يكون القرار اخلميس املقبل.
وتش���ير جميع التوقعات إلى أن ستاد جابر 
سيستضيف النهائي لعدة امور منها موافقة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وكذلك اتساع مدرجات 
ستاد جابر جلماهير القادسية والفريق الضيف، 
اضافة الى تواجد مكان مهيأ ومعد لكبار الضيوف 

ومركز إعامي متخصص للضيوف. 
هذا، وقد وضعت إداراة القادس���ية بالتنسيق 
مع احتاد الكرة برئاسة الشيخ طال الفهد تصورا 
واضحا إذا ما تقررت إقامة املباراة على ستاد جابر، 
وذلك بعد اجتماع امس الدارة االصفر في الستاد مت 
خاله وضع اخلطة االمنية، كما كان هناك اجتماع 
للجنة العاقات العامة لتنظيم دخول اجلماهير 
وتوفي���ر العناصر الكافية لترتيب جميع االمور 

اخلاص���ة بالتنظيم خصوص���ا أن العدد املتوقع 
للحضور لن يقل عن 25 ألفا، كما مت وضع خطة 
سريعة لتحسني أرضية امللعب التي حتتاج إلى 
اس���بوع. وفي نفس السياق أرسل نادي االحتاد 
السوري الى ادارة القادسية يخطره فيه بأنه سيصل 
الى الكويت 2 الشهر املقبل أي قبل املباراة بأربعة 
أيام ما يعني ان الوفد السوري سيقيم يومني على 
حسابه الن لوائح البطولة تلزم املستضيف بيومني 
فقط قبل املباراة وبالتالي فإن القادسية سيوجه 
كتابا يرحب فيه بالفريق السوري ويبلغهم فيه 
بأنه سيطبق لوائح االحتاد، علما بأن وفد االحتاد 
سيضم 24 شخصا 18 العبا و6 إداريني وسيقيم 

في فندق جي دبليو ماريوت.

إيقاف الشيخ 3 مباريات

قررت جلنة االنضباط في االحتاد اآلس���يوي 
لكرة القدم إيقاف العب وس���ط القادس���ية صالح 
الش�����يخ 3 مباريات وذلك بع���د طرده في مباراة 
ذهاب نصف النهائي من كأس االحتاد اآلسيوي أمام 
الرفاع البحريني، وبذلك سيغيب الشيخ عن املباراة 
النهائية 6 نوفمبر املقبل امام االحتاد السوري وأول 
مباراة سواء كانت في دوري أبطال آسيا او كأس 
االحتاد اآلسيوي العام القادم. ومن احملتمل ان يرسل 
القادسية كتابا لاحتاد اآلسيوي يستأنف فيه القرار 

لكي يشارك الشيخ في املباراة النهائية.

جمعة: مطمئنون لترتيبات الكويت لنهائي االتحاد اآلسيوي
ترأس وفداً رفيع المستوى بدعوة من الفهد

السالمية يخشى العربي والكويت لعبور بوابة الجهراء
في انطالق الجولة السادسة للدوري الممتاز

فهد الدوسري
تنطلق مساء اليوم اجلولة السادسة من 
الدوري املمتاز بإقامة مباراتني يلتقي في االولى 
الساملية مع العربي على ملعب ثامر، فيما يشد 
الكويت رحاله الى اجلهراء ملواجهة فريقها، 

وستبدأ املباراتان في ال� 5:35 مساء.
الساملية  املباراة االولى يس���تضيف  في 
العربي بعد تعرضه خلسارة ثقيلة وموجعة 
على يد القادس���ية 0 � 4 في مواجهة يسعى 
من خالها الس���ماوي مل���داواة جراحه جراء 
الهزمية الكبيرة، فضا ع���ن حاجة الفريق 
املاسة إلضافة نقاط جديدة الى رصيده املتجمد 
عند 4 نقاط فقط والتي ال تليق بحجم فريق 

مثل الساملية.
وعل���ى العكس متاما يدخ���ل العرباوية 
مباراتهم اليوم مبعنويات عالية السيما بعد 
ان عادوا من أبوحليفة بفوز غال وثمني على 
الساحل بهدف وحيد من توقيع علي مقصيد في 
اجلولة املاضية والذي كفل للزعيم البقاء ضمن 
فرق الصدارة بفارق األهداف عن القادس���ية 

وكاظمة وبرصيد 12 نقطة لها جميعا. 
وعلى الرغم من ظهور العربي مبستوى 
فني أقل من املتوقع في املباراة االخيرة أمام 
الس���احل وتأخر تسجيله لهدف الفوز حتى 
الوقت بدل الضائع اال ان االخضر يعتبر من 
الفرق التي قدمت مستوى مميزا خال املوسم 
اجلديد بإشراف املدرب البرازيلي كابو الذي 
يسعى لتحقيق اجناز جديد مع العربي السيما 
في ظل تعطش اجلماهير والاعبني في القلعه 

اخلضراء لالقاب، وس���يفقد العربي جهود 
العب الوس���ط وصانع اللع���ب محمد جراغ 
حلصوله عل���ى البطاقة احلمراء في املباراة 
االخيرة فيما يسعى نواف شويع وعبداهلل 
الشمالي لتعويض ذلك النقص، ويعول كابو 
كثيرا على عودة حسني املوسوي للتهديف 

من جديد.

الجهراء والكويت

وفي املب���اراة االخرى يس���عى الكويت 
ملواصلة صحوته والتي كانت آخر حلقاتها 
الفوز املميز على كاظمة 3 � 1 ليصل من خاله 
الى النقطة العاشرة في املركز الرابع بفارق 
نقطتني فقط عن فرق الصدارة، وتكمن أهمية 
املباراة بالنس���بة لابيض في أنها ستكون 
فرصه مواتية ملواصل���ة زحفه نحو القمة 

بهدوء.
 ويعول الكويت بقيادة البرتغالي موراو 
على عودة محترفه العماني اسماعيل العجمي 
للتهديف واستعادة البرازيلي كاريكا عافيته 
من االصابة التي حلقت به حيث من احملتمل 
ان يش���ارك اذا تأكد تعافيه. ومن املنتظر ان 
يعود الكويت بنقاط املباراة كاملة اذا ما استمر 
أصحاب الضيافة اجلهراء في تقدمي عروضهم 
الس���يئة التي لم يجمع من خالها أي نقطة 
حي���ث يقبع الفريق في ذيل القائمة ويعاني 
من ضعف واضح في خط الدفاع وحراس���ة 
املرمى حي���ث مني مرماه ب���� 13 هدفا في 5  

جوالت حتى اآلن.

مبارك الخالدي
اكد رئيس االحتاد الرياضي 
اللجنة االوملبية  العام ورئيس 
الس���ورية موف���ق جمعة عمق 
التعاون بني الكويت وس���ورية 
في املجال الرياضي، مشيرا الى 
ان زيارته للكويت على رأس وفد 
ضم امني س���ر اللجنة االوملبية 
السورية فراس املعا  ورئيس 
احتاد الكرة فاروق سرية ستشهد 
بحث اوج���ه التعاون الرياضي 

بني البلدين.
وقال جمعة ان لدينا ثقة كاملة 
الكوي���ت على اخراج  في قدرة 
املب���اراة النهائية لبطولة كأس 
القادسية  االحتاد اآلسيوي بني 
واالحتاد السوري بالشكل الذي 
يعكس قدرة الش���باب الكويتي 
على التنظيم خاصة ان الكويت 
متتلك رصيدا كبيرا في تنظيم 
البطوالت واستضافة االحداث 

الرياضية املهمة.
واض���اف ان الزي���ارة تأتي 
تلبية لدعوة من رئيس املجلس 
االوملب���ي اآلس���يوي  واللجنة 
االوملبية الكويتية الشيخ احمد 
الفهد، وقد تزامن حضورنا مع 
الكويت الستضافة  استعدادات 
املب���اراة النهائية لكأس االحتاد 
اآلسيوي وهي الزيارة االولى لي 
للكويت منذ عش���رين عاما منذ 
ان كنت رئيسا لاحتاد السوري  
أللعاب القوي وانا سعيد بتواجدي 
بني أشقائي في الكويت، الفتا الى 
ان الترتيب���ات اخلاصة مبباراة 
نهائي االحتاد اآلسيوي هي احد 

املواضيع التي سيتم بحثها، الفتا 
الى ان عددا من جماهير االحتاد 
الكويت،  الى  س���ترافق فريقها 
اللقاء بالنجاح  متمنيا ان يكلل 
وان تخ���رج املباراة نظيفة وان 
يتحلى الفريقان بالروح الرياضية 
واألخوة العربية، ونحن سعداء 
الن الفائز هو فريق عربي فأينما 

ذهبت الكأس فهي عربية.
كما اننا مطمئنون للترتيبات 
وحسن التنظيم لتخرج املباراة 
على احس���ن ما يرام فلم يسبق 
ان كان التنظيم في الكويت غير 
مقب���ول وهي بلد كبي���ر بأهله 

وشعبه وقيادته وسبقت الكثير 
م���ن الدول العربي���ة في املجال 

التنظيمي.
ولفت جمعة الى ان اجلانبني 
سيبحثان ايضا هموم اللجنتني 
االوملبيتني الكويتية والسورية 
وآفاق العمل الرياضي في املستقبل 
في ظل املجلس االوملبي اآلسيوي 
برئاسة الشيخ احمد الفهد الذي 
جتمعنا معه صداقة قدمية منذ 
أكثر من 25 عاما. ونتطلع الى فتح 
آفاق للتعاون في كافة املجاالت 

ومنها املجال الرياضي.
من جهته، رحب رئيس احتاد 

الكرة الش���يخ طال الفهد الذي 
كان في استقبال الوفد السوري 
برئيس واعضاء الوفد الشقيق 
وقال متمني���ا لهم طيب االقامة 
ان الزيارة هي استمرار للتعاون 
الكويتي السوري ولتعاون املجلس 
االوملبي اآلسيوي والدول العربية 

وهو تعاون مثمر وفعال.
الفه����د ان زيارة  واض����اف 
االش����قاء بوفد رفيع املستوى 
هو تدعيم ملسيرة التعاون بني 
الكويت وسورية حيث ستشهد 
التعاون  تفعيا لبروتوكوالت 
املراحل  البلدي����ن ملختلف  بني 

السنية في كافة االلعاب.
وكان رئيس االحتاد الرياضي 
السوري موفق جمعة قد وصل الى 
الباد مساء امس االول يرافقه امني 
سر اللجنة االوملبية فراس املعا 
ورئيس االحتاد السوري فاروق 
سرية وقد كان في استقبال رئيس 
الفهد  الكرة الشيخ طال  احتاد 
االدارة واملدير  ورئيس مجلس 
العام لهيئة الشباب د.فؤاد الفاح 
ونائب مدير الهيئة محمد املسعود 
ونائب مدير الهيئة لقطاع الشباب 
جاسم يعقوب ونائب مدير الهيئة 

لقطاع املنشآت عصام جعفر.

الصراف والسبيعي يقاطعان »سلة األصفر«
يحيى حميدان

أعلن العبا س���لة القادس���ية عبداهلل الصراف 
وفهاد السبيعي عصيانهما ومقاطعتهما لتدريبات 
ومباريات األصفر بطل الدوري في املواسم األربعة 
األخيرة بسبب رغبتهما في احلصول على مبالغ 
مالي���ة من إدارة النادي. وطلب الاعبان من إدارة 
النادي توفير املبلغ املالي أو إعطاء الضوء األخضر 

لهما لانتقال ألندية خارجية حسبما يؤكد الاعبان 
بأنهما ميتلكان عروضا من اخلارج. وكان الصراف 
والسبيعي قد غابا عن الفريق في معسكره الذي أقامه 
في العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى غيابهما 
عن مباراة األصفر أم���س األول أمام الصليبخات 
وعن تدريبات منتخبنا الوطني ما أثار استغراب 

العديد من املتابعني لكرة السلة احمللية.


