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 فرحة العبي الصفاء بالفوز على النجمة.

 فيصل اجلزاف  د.فؤاد الفالح

 وأيضًا «هوشة» تنهي لقاء النصر السعودي والشباب 
 في مباراة غريبة أدارها حكم ومساعد أول فقط والحكم الرابع «صحافي»

 مجلس الوزراء وافق على إحالة الفالح إلى التقاعد 

 املدربان الزنكي ودراغان يوجهان الالعبني وال يوجد مساعد حكم ثان احلكم عايد الروضان أدار املباراة بعد رفض االحتاد بتعيني حكام للمباراة 

 مبارك الخالدي
  علمت «األنباء» ان مجلس الوزراء وافق 
في جلســــته االخيرة علــــى إحالة رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح الى التقاعد 
لبلوغه السن القانونية كما أحال املجلس 

٨ وكالء آخرين الى التقاعد.
  وكان املجلس قــــد ناقش ملف الفالح 
باســــتفاضة، حيث بذلت محاوالت ملنحه 
االســــتثناء الالزم الستكمال مدته إال انها 
جوبهت برفض من غالبية اعضاء املجلس 
لتكون مســــطرة تطبيق القانون واحدة 

على اجلميع.
  وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه 
ان القرار ميهد لعودة مدير الهيئة السابق 
فيصل اجلزاف الى منصبه قريبا، مشيرا 
الى ان عودة اجلزاف هي فقط الستكمال 
مدته القانونيـــة ولن يجدد له حتت اي 
ظرف. ولفت املصدر الى ان ابتعاد اجلزاف 
الفترة املاضية كان لشموله بآثار األحكام 
القضائية املتبادلة بـــني الفالح وجهات 
الدولة على خلفيـــة إحالته الى التقاعد، 
مشـــيرا الى ان اجلزاف لم يكن طرفا في 

تلك الدعاوى.
  اجلدير بالذكر ان املرسوم اخلاص بتعيني 
اجلزاف واملرقم ٢٠٠٨/٣٤٩ والصادر بتاريخ 

٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨ قد نــــص على تعيينه 
مديرا عاما بالدرجة املمتازة وفقا ألحكام 
القانــــون ولم يصدر من املجلس ما يجب 

املرسوم املذكور حتى تاريخه.
  وكان وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
األســــبق قد أحال الفالح الى التقاعد بناء 
على قرار رئيس ديــــوان اخلدمة املدنية 
٢٠٠٨/١١٧٠ املــــؤرخ في ٢٠٠٨/١١/١٩ إال انه 
أقام الدعوى ٢٠١٠/٦٢٠ إداري ٦ مختصما 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل بصفته 
وأمني عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس 
املدنيــــة بصفته وحكمت  ديوان اخلدمة 
احملكمة بتاريخ ٢٣ مــــارس ٢٠١٠ بإلغاء 
القرار املطعون فيه مع ما يترتب عليه من 
آثار، كما أيدت محكمة االستئناف بصفة 
مستعجلة بقائه في منصبه بعد ان تركت 
املرفوع  احلكومة اخلصومة في األشكال 
منها لوقف تنفيذ احلكم بســــبب صدور 
احلكم االستئنافي ٢٠١٠/٥٥٦ إداري ١ بتاريخ 
٨ أغســــطس ٢٠١٠ والذي قضي به بإلغاء 
الفالح  احلكم املســــتأنف ورفض دعوى 
وألزمته باملصاريف وأتعاب احملاماة، األمر 
الذي حدا الفالح على الطعن على احلكم 
أمام محكمة التمييز التي أنهت مداولتها 
للدعوى متهيدا لصدور حكم نهائي بشأنها 

في ١٥ فبراير املقبل.

 عبدالعزيز جاسم 
  صدق او ال تصدق ما حدث 
النصر  الودية بني  املباراة  في 
الســـعودي مع الشباب مساء 
أمس في ستاد نادي الكويت، 
فقد بدأت األحداث املثيرة برفض 
احتاد الكرة توفير حكام لهذه 
املباراة بســـبب اعتداء العب 
النصر احمد عباس على احلكم 
وليد الشطي في املباراة الودية 
الســـابقة للنصر مع العربي، 
وطالب احتاد الكرة باستبعاد 
عباس من املبـــاراة حتى يتم 
توفيـــر حكام لهـــذه املواجهة 
إال ان النصـــر رفـــض الطلب 
بحجـــة أن ادارة الـــنادي هي 
املســــؤولة عن إيقاف الالعب 
مــــن عدمه وبناء عليه رفضت 
جلنة احلـــكام في احتاد الكرة 

توفير احلكام.

مقدما اعتذاره أيضا جلماهير 
العربي والنصر الذين شاهدوا 

املباراة.
  من جانبه، أعرب كابنت النصر 
حسني عبدالغني عن استيائه 
من تواضع خدمات معســـكر 
النصر فـــي الكويت قائال «لم 
يكرموا ضيافتنا ولم يحترموا 
اسم النصر مستبعدا اجلماهير 
الكويتية التي غمرتهم بالكرم 
منذ وصولهم، ورافضا حتميل 

املسؤولية أحدا بعينه».
  وقـــــــال عبدالغنـــي كيف 
ال يتم توفـــير حكام لفــريق 
ضيف حتى وان كانت هــــناك 
أخطــاء قد بدرت منه في مباراة 
العربـــي فلنا حـــق الضيافة 
عليهم، مشـــيرا إلى ان النصر 
فريق كبير وسيبقى دائما كبيرا 

مهما حدث.
 

  واضطـــر فريقـــا النصـــر 
والشباب إلى االستعانة باحلكم 
السابق عايد الروضان ومساعد 
احلكـــم رجعـــان املطيري من 
خارج االحتاد وأقيمت املباراة  
من دون مســـاعد ثان بعد أن 
رفض احلكم إسناد املهمة إلى 
رئيس رابطة مشجعي الكويت 
فيصل التميمي لعدم توافر راية 
أخرى للحكم املساعد بالرغم من 
ارتداء التميمي مالبس احلكام. 
املباراة  الغرابة في  وتتواصل 
الودية عندما طلب من الزميل 
القيام  الذوق  الصحافي محمد 
مبهمة احلكم الرابع في مشهد 
غريب للغاية بأن تقام مباراة 

من دون مساعد ثان واالستعانة 
بصحافي كحكم رابع.

التي  التنـــازالت    ورغم كل 
قدمها الفريقان خلوض املواجهة 
إال أن ختـــام املواجهة لم يكن 
مميزا فقبل نهايتها بـ ١٠ دقائق 
املباراة تشـــير  وعندما كانت 
النصـــر بنتيجة هدف  لتقدم 
دون رد تدخل العب الشـــباب 
عبداهللا سامي بقوة مع الالعب 
احمد عباس فحدثت مشـــادة 
تطورت إلى اشـــتباك باأليدي 
حاول بعدها كابنت النصر حسني 
عبدالغني انهاءها بســـرعة إال 
ان ســـامي اشتبك مع اكثر من 
العب من النصر ليتطور األمر 

بتدخل إداريي الفريقني، وبعد 
التهدئة قام مدرب الشباب خالد 
الزنكي بإخراج فريقه من املباراة 
وانســـحب على أثرها رافضا 
العودة حتى ال تتفاقم املشكلة 
بني الالعبـــني في مباراة ودية 

غريبة األطوار. 

  عباس اعتذر للحكام 

  قدم العب النصر احمد عباس 
اعتذاره للحكم وليد الشـــطي 
الذي اعتدى عليه بالضرب في 
مواجهة العربي الودية الثالثاء 
املاضي بعد طرده، مشيرا إلى أن 
كل العب يخرج عن السيطرة 
على نفســـه بعـــض األحيان، 

 «الربع ميل» نظم مهرجان 
السيارات المعدلة 

 «ذهبية» للدبيان في البولينغ

 ختام دورة «الرصاص» الدولية

 خسارة قاسية لألولمبي من «السوري»
 استعدادًا للمباراة مع بنغالدش في تصفيات أولمبياد لندن

 نظم نادي الربع ميل لســـباق الســـيارات مهرجانه األول 
للســـيارات املعدلة حتت اســـم املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
باسل الســـالم الصباح، بحضور جماهيري غفير ومبشاركة 
واسعة من الشباب الكويتي الذي ميارس رياضة السيارات 
والدراجات النارية حيث وصل عدد املنافســـني الى أكثر من 

٧٧ مشاركــا.
  بدأ املهرجان في الســـاعة الـ ١٠ صباح يوم السبت املاضي 
واختتم في الـ ٤ عصرا، ثم قام أمني السر العام للنادي الشيخ 
علي فواز الصباح بتوزيع الهدايا التذكارية على املشاركني، 
وتوج الفائزين أصحـــاب املراكز الـ ٦ األوائل بجوائز نقدية 

وهدايا تذكارية.
  وقال الشـــيخ علي الفواز عن الســـباق: الهدف الرئيسي 
حتقق بجهـــود إدارة النادي وكل من ســـاهم في إجناح هذا 
التجمع الرياضي املتميز، ونعد اجلمهور باالســـتمرار نحو 
تفعيل هذه الرياضة وتقـــدمي األفضــل للمجتمع وهــذا جل 
اهتمامنــا في النادي، أضـــف الى ذلك فنحـــن نسعى دائــما 
الى تفريـــغ تلك الطاقــات الشـــبابيـــة مبا يعــود بالنفــع 

لهــم وللمجتمــع. 

 اســـتطاع جنم منتخبنا الوطني للبولينغ خالد الدبيان ان 
يحقق فوزا كبيرا على محترفي كوريا اجلنوبية في نهائي بطولة 
االساتذة ضمن بطولة آسيا الـ ٢١ للرجال التي استضافتها مدينة 
أبوظبي  واختتمت امس واحـــرز امليدالية الذهبية بعد صراع 
كبير وجنح الدبيان في ان يقدم عرضا هائال خالل منافســـات 
االســـاتذة التي انطلقت اول من امس واختتمت في الثالثة بعد 
ظهر امس بهذا الفوز الكبير مستكمال بذلك اجنازات فريقه في 

هذه البطولة. 

 اختتمـــت في قاعة محاضرات مجمع ميادين الشـــيخ صباح األحمد 
االوملبي للرماية الدورة الدولية حلكام الرصاص (B) والتي نظمها نادي 
الرماية حتت إشراف االحتاد الدولي خالل الفترة من ١٥ الى ٢١ اجلاري، 
بحضور رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي نائب رئيس االحتاد الدولي 
للرماية الشيخ ســـلمان احلمود، ورئيس االحتاد العربي للرماية نائب 
رئيـــس مجلس اإلدارة دعيج العتيبي واألمني العام لالحتادين الكويتي 
والعربي للرماية عبيد العصيمي ومحاضر الدورة االسترالي ادو مارانيك، 
ومشاركني من اجلزائر والبحرين وعمان واحلرس الوطني ونادي املعاقني 
و٢٥ مشاركا من احلكام الوطنيني. وأثنى احلمود على اجلهود التي بذلت 
من احملاضر الدولي ونائب املدير الفني العام لرماية الرصاص وســـالم 
الداهش ورئيس حكام أسلحة الرصاص بدر التناك ونائب رئيس حكام 

اسلحة الرصاص وأمينه إسماعيل. 

 مبارك الخالدي
  ُمني املنتخب األوملبي بخسارة قاسية من نظيره السوري ٠-٤ في املباراة 
الودية التي اقيمت على ستاد العباسيني في دمشق ضمن استعدادات األزرق 
ملواجهة منتخب بنغالدش في ٢٣ فبراير املقبل ضمن ذهاب تصفيات الدور 
التمهيدي املؤهل الى اوملبياد لندن ٢٠١٤. سجل اهداف املنتخب السوري احمد 
الصالح (٧ و٨٦ من ركلة جزاء) ومحمد درويش (٣٩) واحمد كالس (٥٠). 
ولم يقدم األزرق االوملبي عرضا مقنعا للمرة الثانية على التوالي، اذ سبق 
ان خسر امام نظيره األردني ٠-٣ في عمان اوائل الشهر اجلاري. وحصل 
االوملبي السوري على ركلة ركنية ارتقى لها املدافع احمد الصالح وضعها 
في الشــــباك بعد تردد احلارس احمد اخلالدي في اخلروج من مرماه (٧)، 
وبذل العبا الوسط عادل مطر وعمر بوحمد جهدا كبيرا في محاولة للعودة 
الــــى املباراة، اال انهم افتقدا مســــاندة بقية الالعبني لهما. ومن ركلة ركنية 
ثانية لالوملبي السوري حولها محمد درويش برأسه على يسار اخلالدي في 
سيناريو مكرر للهدف االول (٣٩). وكانت احملاولة الوحيدة لألزرق تسديدة 
بدر ناصر ارتدت من العارضة (٢٩)، بينما استسلم املهاجمان زبن العنزي 
وفهد باجيه لرقابة الدفاع الســــوري. وفي الشوط الثاني، واصل املنتخب 
السوري أفضليته ومتكن من تسجيل الهدف الثالث عبر املدافع احمد كالس 
الذي ارتقى لركنية أودعها ميني احلارس البديل سليمان عبدالغفور (٥٠)، 
ما اصاب العبي األزرق باإلحباط ولم تفلح محاوالت املدرب ماهر الشمري 
بإعادة احليوية للمنتخب بعد دخول غازي القهيدي وعبدالهادي خميس، 
واحتسبت ركلة جزاء للمنتخب السوري نفذها احمد الصالح بنجاح على 

يسار سليمان عبدالغفور (٨٦). 

 جانب من السيارات املشاركة في املهرجان 

 خالد الدبيان يقضم امليدالية الذهبية 

 الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي وعبيد العصيمي وادو مارانيك يتوسطون املشاركني 

 عادل مطر لم تفلح محاوالته في إعادة األزرق إلى أجواء املباراة 

 سرقة الوحدة أمام الجندي المصري.. و«ليكيب» تشيد بعودة «ميدو»

 أهلي جوزيه «بال جديد».. وأبوتريكة «مئوي» 

 الرفاع يلتقي الحالة والنجمة مع الحد 

 الصفاء أخرج النجمة من الكأس 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  جنح فريق مصر املقاصة في 
حتقيق التعادل مع األهلي بهدف 
ملثله في مباراة في ختام الدور 
األول من بطولة الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم، ليرفض األهلي 
هدية الزمالك بالتعادل أمام نادي 
االنتاج احلربـــي ويفقد األهلي 
نقطتني مهمتني في صراعه على 
صدارة املسابقة. وبذلك يكون قد 
فشل البرتغالي مانويل جوزيه 
املدير الفني لألهلي في حتقيق 
الفوز في أولى مبارياته الرسمية 
مع الفريق األحمر حتت قيادته 
وســـقط في فخ التعـــادل، ولم 
يقدم أي جديد ليحفظ للزمالك 
صدارته على الدوري وعلى فارق 
النقاط الست رافضا هدية الفريق 
األبيض بالتعادل اول من امس 
أمام اإلنتاج احلربي دون أهداف. 
كما أفسد فريق املقاصة احتفال 
العب األهلي واملنتخب املصري 

محمد أبوتريكة بتسجيله لهدفه 
رقم ١٠٠ في الدوري. وحقق محمد 
أبوتريكة حلمـــه بدخول نادي 
أصحاب الـ ١٠٠ الذي بات يضم 
٦ العبـــني منذ انطالق البطولة 
عام ١٩٤٨. والالعبون الستة هم 
حسن الشاذلي العب الترسانة 
السابق (١٧٦ هدفا) وحسام حسن 
السابق  العب األهلي والزمالك 
ومدرب األخير حاليا (١٦٨ هدفا) 
ومصطفى رياض العب الترسانة 
(١٢٣ هدفا) والسيد الضيظوي 
السابق  العب املصري واألهلي 
(١١٢ هدفـــا) ومحمود اخلطيب 
العب األهلي ونائب رئيس النادي 
حاليا (١٠٨ أهداف) وأبوتريكة 
(٢٤ هدفا مع الترسانة و٧٦ مع 

األهلي).
  وفى مباراة أخرى قفز فريق 
احتاد الشرطة إلى املركز الثالث 
بجدول ترتيب املسابقة، إثر فوزه 
الكبير واملســـتحق على ضيفه 

املصـــري بثنائيـــة نظيفة في 
املبـــاراة التي جرت بينهما اول 
من امس على ملعب الشـــرطة 

بالعباسية.
  الى ذلك، سافر التوأم حسام 
وإبراهيم حسن إلى قطر بدعوة 
خاصة مـــن الشـــيخ حمد بن 
القطري  خليفة رئيس االحتاد 
لتكرميهما على هامش البطولة، 
نظرا ملا قدمه التوأم مع الزمالك 
وتاريخهما املشرف مع كرة القدم 

املصرية.
  تعرضت بعثة فريق الوحدة 
السعودي املعســـكر في مصر 
لســـرقة «موبايـــالت» عدد من 
العبيه أمام فريق اجلندي املصري 

التي فاز فيها الوحدة ٣ ـ ٢.
  وذكرت تقارير صحافية أنه 
وبعد عودة الالعبني إلى غرفهم 
بالفندق الـــذي تقيم فيه بعثة 
الفريق مبدينة اإلســـماعيلية 
مبصر فوجئوا بسرقة ١٢ موبايل 

تركوها في الغرف قبل مباراتهم 
الودية وقاموا بتقدمي شـــكوى 
إلدارة الفندق التي قدمت اعتذارها 
لالعبني ووعـــدت بتعويضهم 
وحل األمر بشـــكل ودي بعيدا 
عن قسم الشرطة وفتحت حتقيقا 
مـــع العاملني بالفنـــدق ملعرفة 

السارق.
  من جهة أخرى، أبدت صحيفة 
الرياضية  الفرنسية  «ليكيب» 
الالعب  اهتماما كبيرا بعـــودة 
الدولي أحمد حسام (ميدو) إلى 
مصر بعـــد أن أنهى العقد الذي 
أبرمه مع نادي أياكس أمستردام 

الهولندي.
  وأوضحت «ليكيب» أن ميدو 
العب أوملبيك مارسيليا سابقا قد 
وصل إلى مصر حرا طليقا من 
أجل أن يكمل مسيرته في املالعب 
مع الفريق الذي بدأ معه مشواره 
الكروي من نقطة الصفر وهو 

نادي الزمالك. 

 المنامة ـ ناصر محمد
  أصدر احتاد كرة القدم جدول مباريات 
دوري الدرجتني األولى والثانية فيما تبقى 
من مباريات القسم األول من الدوري للموسم 
الرياضي ٢٠١٠-٢٠١١ حيث سينطلق يوم 
اجلمعـــة ٢٨ ينايـــر مبباراتـــني مؤجلتني 
األولى يتقابل فيها الرفاع مع احلالة يليها 
النجمة مع احلد، فيما ســـتنطلق مباريات 
اجلولة اخلامسة اعتبارا من يوم الثالثاء 
األول من فبراير بلقاء املالكية مع الشباب 
وستكون مباريات اجلولة على النحو التالي: 
األربعاء: النجمعة مـــع احلالة، الرفاع مع 
احلد، اخلميس: األهلي مع املنامة، احملرق 

مع البسيتني.

  الرفاع لم يلعب سوى مباراة واحدة في 
املســـابقة نظرا ملشاركته في كأس األندية 
اآلسيوية فيما يتصدر املنامة واألهلي الفرق 
برصيد ٨ نقاط من فوزين وتعادلني، يليه 
املالكية برصيد ٦ نقاط واحملرق والبسيتني 
برصيد ٦ نقاط، احلالة ٣ نقاط، والنجمة 
واحلد برصيد نقطتـــني والرفاع من دون 

اي رصيد.

  كأس زين للسلة

  أحلق احلالة باحملرق هزمية ثقيلة في 
مباراتهما ضمن كأس زين لكرة السلة وفاز 
عليه ١٠٧-٨٦ بعد مباراة جيدة املســـتوى 
كان احلالة فيها األفضـــل وتألق محترفه 

األميركي ميمبسون وسجل ٤٥ نقطة، فيما 
سجل أحمد علي حسني ٢٠ نقطة، وكانت 
نتائج األشـــواط ١٧-١٤ و٣٥-١٧ و١٨-٣٣ 
و٣٧-٢٢، فيمـــا جدد األهلي بقيادة مدربه 
الكويتي فيصل بورسلي آماله لبلوغ النهائي 
بعد تغلبه على مدينة عيسى ٩٣-٨٥ ليرفع 
رصيده الى ٥ نقاط بعد ان كان قد خســـر 
أمام احملرق وباتت آماله معلقة بالفوز على 
سترة ثم يالقي املنامة وستدخل حسابات 
االرقام في تأهل الفريقني للنهائي، وقد برز 
من األهلي جمال هولد وســـجل ٢٨ نقطة 
ومحمد قربان ١٨ وهاشم حبيب ١٥ وحسني 
شاكر ١٤، فيما سجل للمدينة يوريك سايكوم 

٣٣ وابراهيم اخلباز ١٦. 

 بيروت ناجي شربل
  فاز أمـــس الصفاء على النجمة 
١-٠، بعد وقت اضافي في افتتاح 
النهائي من  الدور ربـــع  مباريات 

مسابقة كأس لبنان لكرة القدم. 
  وســـدد خالد حمية كرة قوية 
صدتهـــا عارضـــــة الصفــاء في 

الدقيقــة ١١٠.
  وبينما كان الفريقان يتحضران 
خلوض ضربات الترجيح، خطف 
روني عازار الكرة من حمية ودخل 
الـــى االحتياطي  املنطقة ورفعها 
رامـــي قدورة فلعبها رأســـية من 
حتت حارس النجمة نزيه اســـعد 
مســـجال هدف الفـوز للصفاء في 

الدقيقة ١١٨.  

 الجزاف يعود مديرًا للهيئة
   الستكمال مدته القانونية 

حسين عبدالغني: لم يكرموا ضيافتنا   


