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خيطان يدافع عن الصدارة أمام الفحيحيل

جاسم عبدالعزيز
قال جنم خط وس���ط نادي كاظمة لك���رة القدم فهد العنزي ان 
عالقته بالدوري الكويتي واملنتخب رمبا تنتهي في 17 س���بتمبر 
املقبل بسبب ظروف عمل والده في السلك العسكري حيث ينتهي 
عقد عمله في التاريخ نفسه ما يجبره على املغادرة إلى السعودية 
لكن في حال موافقة املسؤولني على متديد عقد عمل والده ملوسم 

آخر فانه سيبقى في الكويت.
وأش���ار العنزي الى أن مشاركته مع كاظمة واألزرق لن تكون 
متاحة ألنه سيغادر الى السعودية وكذلك ألنه سيلعب في صفوف 
أحد األندية هن���اك حيث لديه أكثر من عرض واألقرب منها نادي 
القادس���ية، مؤكدا أن رئيس نادي كاظمة أس���عد البنوان يحاول 
حل األمور وإنهاء مش���كلة والده وإن سارت األمور كما يريد فانه 

سيبقى في البالد.
ورأى أن املدرب التش���يكي ميالن ماتش���اال من أفضل املدربني 
الذين مروا عليه ألنه تفهم ظروفه النفس���ية وال يقوم بالضغط 
عليه في التدريبات لعلمه باملش���كلة التي مير بها حاليا ودائما ما 

يقف إلى جانبه.
وبني العنزي أنه في السابق رفض عرضا قطريا مغريا من أجل 
الكويت وخصوصا بعد أن علم أن اسمه ضمن قائمة املنتخب في 

الفترة املقبلة.
ومتنى أن تسير األمور لصاحله وان يبقى في الكويت ويساعد 
كاظمة على التألق في البطوالت احمللية ويساهم في عودة اجنازات 

األزرق في بطوالت اخلليج وكأس آسيا.

مبارك الخالدي
تقام في الساعة ال� 10 مساء اليوم الثالثاء اجلولة الثالثة من دوري 
الدرجة االولى، فيدافع خيطان )6 نقاط( عن الصدارة أمام الفحيحيل 
على ملعب الساحل، ويس����تضيف التضامن )نقطة واحدة( الشباب 
)4 نق����اط(، ويحل اليرموك )نقطة واح����دة( ضيفا على الصليبخات 

دون رصيد.
ويبدو ان لقاء خيطان مع الفحيحيل هو االكثر اثارة وندية، ويأمل 
ابناء خيطان في مواصلة التربع على الصدارة بعد ان حصدوا 6 نقاط 

اثر فوزين مستحقني في اجلولتني املاضيتني.
وظهر خيطان منسجما في خطوطه الثالثة، وعرف اجلهاز الفني 
كيف يوظف العبيه بش����كل جيد مع حس����ن قراءت����ه خلصومه. في 
املقابل، يبدو الفحيحيل اكثر اصرارا على محو الصورة الباهتة التي 
ظهر عليها في املوس����م الفائت، وب����دا الفحيحيل منظما في املباراتني 
املاضيتني بسبب الرؤية الفنية اجليدة للجهاز الفني اضافة الى رغبة 

وحماس الالعبني.

غّرد وحيدًا بالصدارة في الجولة الثالثة للدوري الممتاز

العربي »عاقب« الكويت بهدفين.. والمطوع قاد األصفر للفوز
من تس����ديدة متقنة داخل منطقة 

اجلزاء )65(.
القادس����ية بتش����كيلته  لعب 
األساسية وغاب عنها كيتا املنتقل 
للعني اإلماراتي ولعب مكانه فهد 
األنصاري فيما شارك حمد العنزي 
أساس����يا بدال من فراس اخلطيب 
املصاب ولم يظهر األصفر قدراته في 
الشوط األول وكانت له ركلة جزاء 
ضائعة، ولكن في الشوط الثاني 
سيطر األصفر على املباراة ومارس 
ضغطا هجوميا كبيرا وأحسن خط 
الوسط بتواجد صالح الشيخ وجهاد 
القيام  احلسني وطالل العامر في 
بواجباته، كما ان دخول عبدالعزيز 
املشعان ساهم في إنعاش القدساوية 
وكاد األخير ان يسجل هدفا رابعا، 
ووضح فارق القدرات بني مهاجمي 
القادس����ية خصوصا بدر املطوع 
وخط دفاع النصر الذي كان مفتوحا 

على األطراف.
النصر فتعرض للخسارة  أما 
الثالثة على التوالي ولم يكن كما 
كان عليه في املوسم املاضي وعلى 
اإلدارة التدخل لتحس����ني صورة 
الفريق، ولم تكن خطوطه مترابطة 
ولعب أفراده متباعدين مما ساهم 
في خسارتهم، وصمد »العنابي« 
شوطا ثم انهار في الشوط الثاني 
ولم يقم خط الوسط بدوره األمر 
الذي مكن خصمه من شن هجمات 
متالحقة وظهر مهاجمه البرازيلي 
فرانسيسكو غايرو بحالة جيدة 
وس����جل هدف فريقه الوحيد في 
الدقيقة االخيرة من املباراة »90«. 
أدار املباراة احلك����م الدولي وليد 
الشطي وأحسن في إدارتها وأنذر 
فه����د األنصاري وضاري س����عيد 
)القادس����ية( ومحم����د عب����داهلل 

)النصر(.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
حاف����ظ العربي عل����ى صدارة 
الدوري املمتاز لكرة القدم بعد أن 
حقق فوزا غاليا على الكويت 2 � 0 
في انطالقة مباريات اجلولة الثالثة 
ليرتفع رصيد األخضر إلى 9 نقاط 
ليغرد وحيدا بالصدارة، بينما ظل 
األبيض على رصيده السابق ب� 4 

نقاط ليهبط إلى املركز الرابع.
وسجل هدفا العربي من ركلتي 
ج����زاء األول عن طريق حس����ني 
املوسوي )50( والثاني من خالد 

خلف )95(.
الثانية، واصل  وفي املب����اراة 
القادس����ية صحوته وتغلب على 
النص����ر 3 � 1 ليقف����ز األصفر إلى 
الوصافة مؤقت����ا برصيد 6 نقاط 
بينما ظل النصر دون رصيد من 

النقاط وباملركز قبل األخير.
العنزي  وسجل لألصفر حمد 
)52( وصالح الشيخ )55( وبدر 
املطوع )65(، فيما سجل للنصر 
محترفه البرازيلي فرانسيس����كو 

غايرو )90(.

أفضلية بيضاء

وبالعودة ملب����اراة العربي مع 
الكويت بدأت سريعة من الطرفني 
مع أفضلي����ة لألبي����ض وجاءت 
الفرصة األولى لألبيض عن طريق 
فهد ع����وض الذي راوغ مس����اعد 
عبداهلل بسهولة لينفرد باملرمى 
لكن براعة احلارس خالد الرشيدي 
بالتصدي لتسديدة عوض ساهمت 
في احلفاظ على نتيجة التعادل. 
وفي املقابل لم تثمر متريرات محمد 
جراغ وعبدالعزيز الس����ليمي في 
فك ش����يفرة دفاع الكويت بسبب 
استسالم املهاجم البرازيلي لويس 
كارلوس للرقاب����ة الدفاعية وكاد 

حسني املوسوي أن يخطف هدف 
التقدم من تس����ديدة قوية ماكرة 
إال أن خبرة خالد الفضلي أنقذته 
بالتصدي لها. وفي الشوط الثاني 
ق����ام م����درب العرب����ي البرازيلي 
مارسيلو كابو بتبديل إيجابي بني 
الشوطني بإشراك البرازيلي فابيو 
سانتوس بدال من مواطنه كارلوس 
ليتحرك فابيو كثيرا ويجبر جراح 
العتيقي على ارتكاب ركلة جزاء 
نفذها املوس����وي بنجاح مفتتحا 

تسجيل األهداف )50(. وقبل النهاية 
بدقيقة أضاع العماني خليفة عايل 
كرة سهلة بعد أن تهيأت إليه الكرة 
داخل منطقة ال� 6 ياردة ليسددها 
على الطاير لكنها علت العارضة 
بقليل. وقام كابو بإدخال خالد خلف 
بدال من املوسوي ليقوم خلف في 
الدقيقة 90 مبراوغة أكثر من العب 
ليتدخل العتيقي بضربه من اخللف 
ويشهر احلكم ناصر العنزي الكرت 
األصفر الثاني بوجهه ومن بعدها 

البطاقة احلمراء ليستغل املشاغب 
لينون هذا النقص ويراوغ ناصر 
القحطاني داخ����ل منطقة اجلزاء 
ثم ي����راوغ الفضلي الذي لم يكن 
بيده حيلة سوى إعاقته ليحصل 
على ركلة جزاء نفذها خالد خلف 
الهدف  وأسكنها الش����باك محرزا 

الثاني لألخضر )94(.

فوز سهل للقادسية

املباراة األخرى، قاد بدر  وفي 

املطوع فريقه القادسية للفوز بعدما 
سجل هدفا وصنع آخرين واملفارقة 
انه أضاع ضربة جزاء في الشوط 
االول بعدما ص����د كرته احلارس 
محمد الصالل )30(، وفي الشوط 
القادس����ية  الثاني توالت أهداف 
وبدأها حمد العنزي بعد متريرة 
من املطوع )53(، واضاف صالح 
الثاني من متريرة  الشيخ الهدف 
املطوع العرضي����ة )57( واختتم 
جنم املباراة بدر املطوع األهداف 

احملامي احلميدي السبيعي فيصل اجلزاف د.فؤاد الفالح

الشيخ أحمد الفهد

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال رئيس وأعضاء احتاد السباحة وعبداهلل الثويني

صراع على الكرة بني العب األبيض البرازيلي روجيرو والعبي العربي عبدالعزيز السليمي وحسني املوسوي

أكد أن هناك أكثر من عرض سعودي والقادسية األقرب

العنزي: 17 سبتمبر سيحسم مصيري

)عادل يعقوب(

الكاظمي وعاشور 
يكافآن الالعبين

قدم رئيس النادي العربي جمال 
الكاظمي مبلغ 2500 دينار مكافأة 
فورية لالعبيه بعد فوزهم الكبير 
على الكويت، كما قدم عضو اجلمعية 
العمومية بالنادي عبدالعزيز عاشور 

2500 دينار أخرى لالعبني.

ال��دول حققت  ان جميع هذه 
ميداليات في الدورة االوملبية، 
الك��وي���ت  كم���ا ان اح���راز 
والس���عودية وقطر واألردن 
ولبن���ان ميداليات فيها ايضا 
يدل على تق���دم الرياضة في 

القارة االسيوية«.
ومتيزت املشاركة االسيوية 
هذه املرة بوج����ود رياضيني 
من اجلن���سني ميثلون كل دولة 
القوان��ني اجل���ديدة  حس���ب 
للجن���ة االوملبي���ة الدولي���ة، 
اول مش�����اركة  فج�������اءت 
لرياضية س��عودية في دورات 
االلعاب االوملبية عبر الفارسة 
الت���ي حصدت  دملا محس���ن 
الفردي في  برونزية مسابقة 
قف���ز احلواج���ز لتصبح اول 
رياضية خليجية تفوز مبيدالية 

اوملبية.
 يذكر ان حفل افتتاح االسياد 
سيكون مختلفا عما حصل في 
كل االلعاب العاملية السابقة النه 
سيخرج من اطار امللعب ليقام 
على ضف���اف نهر اللؤلؤة في 
جنوب الصني على جزيرة مت 
انشاء اكبر مسرح مائي فيها في 
العالم يتسع ل�28 الف متفرج 
وس���يكون بحجم ملعب لكرة 

القدم.

عالية وأرقاما عاملية وتنظيما 
متطورا«.

وتستضيف غوازو الصينية 
االسياد من 12 الى 27 نوفمبر 
املقبل حيث من املتوقع ان تشهد 
مشاركة قياسية تصل الى نحو 

14 الف رياضي ورياضية.
 وبني الفهد »ان دول وسط 
آسيا ستكون القوة القادمة اذ 

ذهبية و56 فضية و42 برونزية، 
وأوضح رئيس املجلس االوملبي 
اآلس���يوي »اتوق���ع بعد هذا 
االجناز االوملب���ي للرياضيني 
اآلس���يويني ان تك���ون دورة 
السادسة  األلعاب اآلس���يوية 
عش���رة في الصني من أفضل 
وأقوى الدورات اآلسيوية على 
اإلطالق وان تشهد مستويات 

اشاد رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الش���يخ احمد الفهد 
القارة  التي حققتها  بالنتائج 
اآلس���يوية في دورة األلعاب 
االوملبية االولى للشباب التي 
اختتمت في س���نغافورة قبل 
أيام، متوقعا بالتالي ان تشهد 
منافسات اسياد غوانزو ارقاما 

عاملية.
وق���ال الفهد ف���ي تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية امس 
االثنني »اهنئ األسرة اآلسيوية 
بالنتائج التي حققها رياضيوها 
في اوملبياد الشباب وبالنجاح 
الذي حتقق في هذه املشاركة«، 
مضيفا »كما نعرب عن سعادتنا 
إلقامة اول اوملبياد للشباب في 
القارة اآلسيوية، فضال عن ان 
النسخة  الصني ستستضيف 

املقبلة عام 2014«.
وتابع »اننا فخورون بنجاح 
رياضيي 25 دولة آسيوية من 
اصل 45 بتحقيق ميداليات في 
هذه األلعاب، ويسعدنا ايضا 
ان تكون 3 دول آس���يوية من 
أفض���ل 10 دول في العالم في 
الترتيب العام الذي تصدرته 

الصني بفارق شاسع«.
وحصد رياضيو آسيا في 
اوملبياد الش���باب 62 ميدالية 

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح أمس االثنني رئيس 
احتاد السباحة الشيخ خالد البدر واعضاء االحتاد 
وذلك مبناس���بة فوز الس���باح عبداهلل الثويني 
مبيدالية برونزية في اوملبياد الشباب الذي اقيم 

مؤخرا في سنغافورة.

وقد اشاد سموه بالفوز واالجناز الذي حققه 
الثوين���ي خالل البطولة متمنيا س���موه له دوام 
التوفيق والنجاح خلدم���ة الوطن العزيز ورفع 
رايت���ه في مختلف احملاف���ل االقليمية والدولية. 
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.

األمير يشيد بإنجاز الثويني في أولمبياد سنغافورة

تحديد مواعيد المباريات وتأمين شبكة اتصاالت لتغطية الحدث

استبعاد أبين في »خليجي 20« ألسباب أمنية
مقترح تقدم اجلانب العراقي 
في اجتماع االحتاد اليمني لكرة 
الق���دم مع ممثل���ي االحتادات 
املش���اركة في البطولة يومي 
21 و22 اجلاري مبدينة عدن، 
واتفق املجتمعون »على إقامة 
مباراتني في اليوم الواحد من 
اجل إنهاء املنافس���ات بشكل 
انس���يابي« وفقا ملسؤول في 

وزارة الشباب والرياضة.
ال���ى ذلك، أعلن���ت اللجنة 
الفنية ل� »خليجي 20« اجناز 
مشروع ربط مالعب خليجي 
20 بالشبكة الرئيسية والفرعية 

لالتصاالت.
األنب���اء  ونقل���ت وكال���ة 
اليمنية )سبأ( عن مدير عام 
فرع املؤسس���ة محم���د احمد 
الزمزم���ي أن ه���ذه اخلدم���ة 
»س���تلبي احتياجات املالعب 
من خدمة التراسل للفضائيات 
في النقل املباش���ر للمباريات 
الرئيسية أو في مالعب التدريب 
وخدمة املركز اإلعالمي مبلعب 
22 مايو«. وأشار إلى أنه »مت 
تزويد ملعب 22 مايو ب700 
خ���ط هاتفي وملع���ب حقات 
ب200 خ���ط ونحو 700 خط 
لكل ملع���ب تدريبي«، مؤكدا 
»أن خدمة االتصاالت ملالعب 
البطولة جاهزة للتشغيل بشكل 
الفنية  اللجنة  كلي«.وكان���ت 
للبطولة اقرت جدول املباريات 
بعد ادخال تعديل على عدد أيام 
البطولة بتمديدها يوما واحدا 
حيث تختتم في اخلامس من 

ديسمبر املقبل.

م���ن ق���درة ق���وات األمن في 
حسم اجلانب األمني لكننا ال 
نرى وجود أي عائق في إقامة 
البطولة في مدينة عدن فقط 
ما دام يوج���د فيها 6 مالعب 
تدريبي���ة واس���تاد 22 مايو 

كملعب رئيسي للبطولة«.
وتابع: »ان جميع مباريات 
البطولة ستقام على ملعب 22 
مايو في عدن حيث توضع حاليا 
اللمسات األخيرة على بعض 
التحسينات التي ادخلت عليه 
من اجل استضافة البطولة«.

وج���اء ه���ذا التعديل بعد 

كشف مس���ؤول ميني في 
اللجنة املنظمة لبطولة »خليجي 
20« لكرة القدم لوكالة الصحافة 
الفرنسية عن استبعاد ملعب 
الوحدة في ابني واقامة جميع 
مباري���ات البطولة في مدينة 

عدن.
الذي  وارج���ع املس���ؤول 
طلب عدم الكش���ف عن اسمه 
هذا التعديل الى »بعد محافظة 
ابني عن مدينة عدن بعشرات 
الكيلومترات فضال عن سوء 

األوضاع األمنية فيها«.
وأضاف »نح���ن على ثقة 

برنامج البطولة
اليمن - السعودية والكويت - قطر11-22

عمان - البحرين والعراق - االمارات11-23 

قطر - اليمن والسعودية – الكويت11-25

االمارات - عمان والبحرين – العراق11-26

اليمن - الكويت وقطر – السعودية11-28

عمان - العراق واالمارات البحرين11-29

اول املجموعة األولى - ثاني املجموعة الثانية ثاني 12-2
األولى - اول الثانية

مباراة حتديد املركز الثالث12-4

املباراة النهائية12-5

الجزاف غادر »الهيئة«.. وجعفر عاد إلدارتها

»التمييز« توقف تنفيذ حكم الفالح حتى الفصل النهائي
اخلدم���ة املدنية رقم 2008/1177 
بإحالته إلى التقاعد، حيث أصدرت 
محكم���ة أول درجة حكم بإلغاء 
القرار اإلداري إال أن إدارة الفتوى 
الدولة( قد  والتشريع )محامى 
طعنت على احلكم املش���ار إليه 
أم���ام محكمة االس���تئناف التي 
أصدرت حكما بتأييد قرار مجلس 
اخلدمة املدنية بإحالة الفالح إلى 
التقاع���د، وقد أقام الفالح الحقا 
دعوى إشكال أمام دائرة األمور 
املستعجلة إليقاف تنفيذ حكم 
االس���تئناف، إال أن اإلشكال قد 
مت رفضه في 26 اجلاري، األمر 
الذي حدا العفاس���ي على إعادة 
اجلزاف إل���ى منصبه بإصداره 
القرار الوزاري رقم 142/أ لسنة 
2001 الغي���ا فيه القرار الوزاري 
رق���م 19/أ لس���نة 2010 الصادر 
في 31 ماي���و املاضي، والقاضي 
بعودة الف���الح ملنصبه تفعيال 
حلكم محكمة أول درجة والذي 
لم يكد مير على عودته 24 ساعة 
حيث نقضت محكمة التمييز قرار 

إحالة الفالح للتقاعد.

مبارك الخالدي ـ مؤمن المصري
ل���م تكد متضي 24 س���اعة 
على تس���لم فيص���ل اجلزاف 
مهامه مديرا عاما للهيئة العامة 
للشباب والرياضة بعد قرار وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي رقم 142/أ لسنة 
2001 والص���ادر في 26 اجلاري 
والقاضي بإعادة فيصل اجلزاف 
ملنصبه اثر صدور حكم محكمة 
املدير  االستئناف بإلغاء عودة 
السابق د.فؤاد الفالح، فلم متض 
24 س���اعة حتى غادر اجلزاف 
مكتبه ف���ي الهيئة صباح أمس 
االثنني اثر صدور حكم في شق 
املستعجل في الطعن في التمييز 
رق���م 2010/490 إداري 2 بوقف 
تنفي���ذ احلكم املطعون فيه، ما 
يعني عودة الفالح إلى منصبه 
مديرا للهيئة، وقد تسلم أمس 
نائب املدير العام عصام جعفر 
املفوض باإلدارة من قبل الفالح 
مهام العمل املؤقت حلني عودة 

الفالح من اخلارج. 
وعقب صدور احلكم، قال دفاع 

جلس���ة يوم أمس، وقررت فيه 
إيق���اف تنفيذ احلك���م القاضي 
بإحالة الفالح إلى التقاعد حتى 
موعد جلسة الطعن بالتمييز. 

اجلدي���ر بالذكر أن الفالح قد 
أقام الدعوى 2010/620 إداري 6 
مختصما أمني عام مجلس الوزراء 
بصفته، ورئيس ديوان اخلدمة 
املدنية بصفته، ووزير الشؤون 
الس���ابق )بدر الدويلة( بصفته 
طعنا على ق���رار رئيس ديوان 

يعلم انني لس���ت طرفا في هذه 
الدع���وى اال اننا ن���رى انه من 
الواجب ان منتثل لالحكام مهما 

كانت آثارها«.
وكان الف���الح قد أقام الطعن 
بالتمييز املش���ار إليه ضد حكم 
االستئناف الصادر في 10 اجلاري 
واملطعون فيه، وطلب في الشق 
املس���تعجل بإيقاف تنفيذ حكم 
محكمة االستئناف، وقد حددت 
غرفة املش���ورة حملكمة التمييز 

الفالح احملامي احلميدي السبيعي: 
»كنا مطمئنني لس���المة موقف 
الفالح وثقتنا بالقضاء الكويتي 
كبيرة إلعادة األمور الى نصابها«، 
وأضاف: »ان الفالح بعد صدور 
احلكم، سيظل على رأس الهيئة 

العامة للشباب والرياضة«.
م���ن جهته، اكتف���ى اجلزاف 
بالق���ول: »انني كن���ت ومازلت 
محترم���ا األحكام عل���ى جميع 
درجات التقاضي، علما ان اجلميع 

توقع أرقامًا عالمية في آسياد غوانزو

الفهد يهنئ آسيا على نتائج أولمبياد الشباب 
االتحاد يكرم

»الميني باسكت« غدًا

خالص العزاء

يحيى حميدان
يقيم احتاد السلة غدا االربعاء 
في العاشرة مساء حفال تكرمييا 
لالعبي منتخب امليني باسكت 
)حتت 12 سنة( الذي شارك في 
بطولة املوالي حسن التي اقيمت 
في املغرب خالل الفترة من 6 
حتى 11 مايو املاضي مبشاركة 10 
منتخبات وفرق مغربية، وحل 
منتخبنا في املركز الثالث بعد 

ان قدم اداء الفتا.
ووجه احتاد السلة الدعوة 
الالعبني  ام���ور  اول��ياء  ال���ى 
حلضور التكرمي، حيث سيقوم 
االحتاد بتك���رمي الالعبني ماديا 
تقديرا من االحتاد للمج���هود 
الالعب���ون في  ال���ذي قدم���ه 
البطول���ة ولتش���جيعهم على 
مواصلة العطاء في لعبة كرة 

السلة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء م���ن عضو مجلس ادارة 
النادي العربي خالد عبدالصمد 
لوفاة املرحومة جدته، تغمد اهلل 
الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها 
فسيح جناته وألهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.


