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استند للمادة 77 للجنة االنضباط »اآلسيوية«

تقي يوضح مالبسات
إلغاء إنذار فوزي بشير

اوضح نائب رئيس اللجنة االنتقالية اس����د تقي حول تساؤالت 
الشارع الرياضي عن سبب قيام االحتاد اآلسيوي بالغاء انذار العب 
املنتخب العماني فوزي بش����ير، أن »االنتقالية« وفور تلقيها كتاب 
االحتاد اآلسيوي الذي يتضمن الغاء انذار الالعب فوزي بشير وحرصا 
على متابعة حق الكويت واملطالبة به فقد قامت مباشرة بتاريخ 24 
الش����هر املاضي مبخاطبة االحتاد اآلسيوي لالستفسار عن قانونية 
الغاء هذا االنذار واالعتراض على الغائه، حيث تلقت االنتقالية يوم 
25 منه ردا من االحتاد اآلس����يوي يوضح فيه أن املادة 77 من الئحة 
االنضباط املعتمدة من اللجنة التنفيذية لالحتاد اآلسيوي في نوفمبر 
2009 اعطت احقية وصالحية للجنة االنضباط اآلس����يوية بالقيام 
بتصحي����ح االخطاء الواضحة في قرارات احلك����م التقديرية وكذلك 
توقيع العقوبات على االخطاء اجلس����يمة التي ال ينتبه لها احلكام 
واستنادا الى ذلك فقد ناقشت جلنة االنضباط اآلسيوية هذا املوضوع 
بعد دراسته والنظر في جميع الدالئل وقررت تطبيق املادة 77 بالغاء 
البطاقة الصفراء التي تلقاها بش����ير، كما تنص املادة 119 من الئحة 
االنضباط فانه ال يحق لنا كطرف غير موجود في املباراة التي عوقب 
بها الالعب باخلطأ في 6 يناير بني عمان واندونيسيا االستنئاف وقد 
قوبل االستئناف بالرفض الن الكويت ليس طرفا بها. واضاف تقي 
بعد اطالعنا على رد »اآلسيوي« فقد ارسلت »االنتقالية« مباشرة كتابا 
لالحتاد االسيوي تطالبه باستئناف هذا القرار حرصا على املطالبة 
بحقوق الكويت بالطرق القانونية حيث اوضحنا لالحتاد اآلسيوي 
وطالبناه باحقيتنا في االستئناف ومازلنا نتابع جهودنا للمطالبة 
بحقوق نعتقد انه����ا صحيحة ولن نترك هذا احلق دون املطالبة به 

للحفاظ على حقوق منتخبنا الوطني.

لوروا يشرح لالعبيه تكتيك منتخبنا قبل التدريبات 

األزرق يرفع وتيرة استعداداته لمواجهة عُمان الحاسمة
عبداهلل العنزي 

اللقاء  قبل 48 س���اعة، من 
املصيري ل���الزرق امام نظيرة 
املقبل ضمن  العماني االربعاء 
التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 
كأس اسيا 2011 في الدوحة، أدى 
االزرق تدريبا حماسيا مساء امس 
في مسقط وسط تفاؤل كبير من 
بعثة املنتخب في حتقيق نتيجة 
ايجابية يعود بها االزرق ببطاقة 
التأهل الى النهائيات اآلسيوية 
خصوصا انه سيلعب بفرصتي 
الفوز او التعادل في هذا اللقاء 

املصيري.
وش���ارك كل الالعبني ال� 23 
الى صفوف االزرق  املختارين 
في التدريب الذي اس���تمر الى 
م���ا يقارب الس���اعة والنصف 
تخلله بعض اجلمل التكيتيكة 
املتعارف عليه���ا وذلك جتنبا 
ألي مراقبة من قبل العمانيني 
للتدريب حيث شملت التدريبات 
على االس���تحواذ عل���ى الكرة 
والتقس���يمة من ملسة واحدة 
للك���رة ووزع املدرب الصربي 
غوران توفاريتش الالعبني على 
مجموعتني متوازنتني بحث لم 
تعرف التشكيلة األساسية منها، 
وأوقف غوران التقسيمة اكثر 
من مرة به���دف إصالح بعض 
التي يقوم بها العبي  األخطاء 
خط الدف���اع، وبعد ذلك اعطى 
غوران العبي الهجوم وهم بدر 
املطوع وخالد خلف واحمد عجب 
ويوسف ناصر وحمد العنزي 
تدريبا خاصا متمثال في التسديد 
على املرمى الذي حرسه نواف 
اخلالدي إما بالتس���ديد البعيد 
او القريب او االنفراد ومن ثمه 

الكرات العرضية.
وأدى احلراس الثالثة نواف 
اخلالدي وشهاب كنكوني وحميد 
القالف تدريباتهم اخلاصة بقيادة 
مدرب حراس املرمى الصربي 
توسيبا، وعلى الرغم من تقارب 
املستوى للحراس الثالثة اال ان 
املهمة ستكون ملقاة على عاتق 

اخلالدي يوم املباراة.
وبدا واضحا تركيز اجلهاز 
الفني على الالعب فهد العنزي 
حيث من شبه املؤكد ان يقوم 

غوران بالزج به اساس���يا منذ 
البداية بعد ان قدم اداء جيدا في 
لقاء فريقه السابق امام اجليش 
السوري بكأس االحتاد اآلسيوي 
وصناعته لهدف الفوز، وقد اظهر 
العن���زي ثقة كبيرة في اللعب 
وسط حش���د جماهيري وقدم 
حملات فنية ساعدت فريقه على 
حتقيق الفوز ف���ي ذلك اللقاء 
الصعب، ومن املتوقع ان يدفع به 
غوران اساسيا حيث ان العنزي 
يجيد اللعب في اجلناحني األيسر 

واألمين.
من جهت���ه، اكد رئيس وفد 
االزرق مبارك النزال في اتصال 
ل���ه ان عوامل حتقيق  هاتفي 

االزرق للنتيج���ة االيجابي���ة 
والعودة من مس���قط ببطاقة 
التأهل الى النهائيات اآلسيوية 
متوافرة لدينا، من إعداد بدني 
وفني جيد ومعنويات مرتفعة 
وهذا األمر نسعى الى استغالله 
جليا يوم املباراة، فمتى ما ظهر 
القتالية  العبو االزرق بالروح 
العالية التي عهدتهم اجلماهير 

عليها فإن كل شيء ممكن.
اما مدير االزرق اسامة حسني 
فأك���د أن العبي االزرق اظهروا 
عزما وإصرارا ش���ديدين على 
العودة ببطاقة التأهل من عمان، 
مش���يرا الى ادائهم التدريبات 
واملباري���ات التجريبية بروح 

قتالية عالية وحماس ش���ديد 
وهذا األمر يعطي انطباعا جيدا 
مبعرفتهم للمسؤولية امللقاة على 

عاتقهم يوم األربعاء املقبل.
ال���ى ذلك واص���ل املنتخب 
العماني تدريباته على ملعب 
مس���قط ف���ي حض���ور جميع 
الالعب���ني بع���د ان التحق بهم 
فوزي بشير الذي رفع االيقاف 
عنه وبدر امليمني في حني من 
املتوقع ان ينضم الى تدريبات 
املنتخب العماني اليوم احلارس 
علي احلبسي بعد ان وصل الى 
البالد ام���س قادما من اجنلترا 
حيث يحترف بنادي بولتون 

االجنليزي.

وقب���ل بداي���ة التدريب���ات 
التي ش���هدت حضورا رسميا 
وجماهيري���ا كبي���را يتقدمهم 
العماني للكرة  رئيس االحتاد 
املدرب  البوسعيدي، قام  خالد 
لوروا بش���رح تكتيك االزرق 
لالعبني ش���فويا ف���ي أرضية 
امللعب حيث أعطاهم ما يعرفه 
عن األزرق خالل اللقاء التجريبي 
أمام املنتخب البحريني السابق 
والذي حضره لوروا وحذر لوروا 
العبي عمان من املهارات الفردية 
والكرات العرضية لالعبي األزرق 
وضرورة املراقبة اللصيقة على 
املهاجمني وعدم ترك املساحات 
أم���ام العبي خ���ط املنتصف 

لالنطالق بالكرة، واراد لوروا 
من خالل هذا الشرح الشفوي 
لالعبي���ه ان يعلمه���م مبك���را 
بالطريقة الفنية التي سيلعب بها 
األزرق. وبدا ان املدرب الفرنسي 
لوروا سيستعني مبحمد الشيبة 
كقل���ب دفاع مكان قائد الفريق 
محمد ربيع املوقوف، وسيلعب 
الش���يبة بجانب خليفة عايل 
كقلب���ي دفاع حي���ث ان لوروا 
سيعتمد على طريقة 2/4/4 في 
بداية املباراة على ان تتحول الى 
3/3/4 حسب مجريات الشوط 
االول في ظل وجود فوزي بشير 
العائد من االيقاف الذي يجيد 

اللعب كمهاجم ثالث.

العماني فوزي بشير يعود من اإليقاف ملواجهة األزرق

عبدالكريم: التعاون أنجح معسكرنا باإلسكندرية
والجهراء يلتقي الصليبخات وديًا اليوم

مبارك الخالدي
عادت بعثة الفريق األول لكرة القدم بنادي 
اجلهراء الى البالد قادمة من االس���كندرية في 
ختام معسكر إعدادي للفريق استمر ملدة 10 أيام 

خاض خاللها الفريق مباراتني وديتني.
وامتدح مساعد مدرب الفريق احمد عبدالكرمي 
أجواء املعس���كر وقال ل� »األنباء« لقد كان من 
افضل املعس���كرات من حيث النتائج املرجوة 
إذ أدى الفري���ق 14 مترينا موزعة على فترتني 
صباحية ومسائية بهدف االرتفاع في معدالت 
اللياقة البدني���ة واألحمال وقد جنحنا في ذلك 
بفضل تعاون الالعبني وتركيزهم خالل التمارين، 
مضيفا ان اجلهاز الفني رس���م التكتيك الفني 
املناس���ب والذي نرجو تطبيق���ه في املباريات 
املقبلة خصوصا ان لدينا العبني على مستوى 
عال من الفكر واملهارة باستطاعتهم فرض كلمتهم 

على ارض امللعب.

واضاف عبدالكرمي ان األجواء كانت مميزة 
ولم تقص���ر االدارة احلالية من حيث متابعتها 
لالعبني والفريق وتوفير املستلزمات الضرورية 
للمعسكر واقامة املباريات مع فريقي سموحة 
حيث فزنا بهدف دون رد، اما فريق اجلامعات 
املصرية ففزنا ايض���ا 2-0 وكل ما نرجوه ان 
يطبق الالعبون ما استفادوا منه من نواح فنية 
وتطبيقها في املباريات املقبلة لتعكس املكانة 
احلقيقية للكرة اجلهراوية اذ لدى اجلميع الرغبة 
والعزمية في خطف بطاقة التأهل الى الدوري 

املمتاز عن جدارة واستحقاق.
واض���اف عبدالك���رمي ان الفريق س���يلتقي 
الصليبخ���ات على ملعب االخي���ر في ال� 3:30 
عصر اليوم، الستثمار احلالة البدنية والتكتيكية 
لالعب���ني واحملافظة على حساس���ية املباريات 
استعدادا لالستحقاقات املقبلة حرصا منا على 

استمرار اجلاهزية الفنية والبدنية للفريق.

مبارك الخالدي
علمت »األنباء« ان مجلس ادارة النادي العربي 
املعني برئاسة الشيخ سلمان احلمود قد عقد سلسلة 
من االجتماعات فور تسلمه مقاليد االدارة في النادي 
متخضت حول اعادة هيكلة االجهزة االدارية للعديد 
م����ن االلعاب في خطوة تصحيحي����ه تهدف للملمة 
االوراق وتوحيد اجلهود لعودة األخضر الى مكانته 
الطبيعية ودوره الريادي مبا فيها فريق كرة القدم 
حيث من املقرر ان يطول التغيير مدير الكرة ومدير 

الفريق واملشرف االداري.
الى ذلك، تعود بعثة فريق النادي العربي لكرة 
القدم الى البالد غدا قادمة من القاهرة بعد ان اختتم 
األخضر معس����كره هناك والذي قارب العشرة أيام 
أجرى خاللها الفريق مب����اراة جتريبية واحدة مع 
فريق اسمنت السويس انتهت بفوز األخضر 3-0 في 
حني لم تكتمل املباراة الثانية أمام فريق االتصاالت 
بسبب العواصف الرعدية حيث ألغى حكم املباراة 

اللقاء في أواخر الشوط األول منها.
وتعود البعثة برئاسة أمني السر السابق عبدالرزاق 
املضف على دفعتني حيث سيصل الالعبون غدا فيما 
يصل اجلهاز االداري والفني بعد غد بسبب عدم توافر 
احلجوزات. وكان الفريق قد انتظم مبعس����كره ملدة 
قاربت العشرة أيام خضع خاللها الفريق لبرنامج 
اعدادي على فترتني صباحية ومس����ائية اال انه لم 
يتمكن من اجراء املباريات الودية املطلوبة بحسب 
رغبة اجلهاز الفني للفريق بسبب اعتذار اغلب فرق 

املقدمة بالدوري املصري.
ومن اآلثار السلبية للمعسكر خسارة الفريق جلهود 
أبرز العبيه محمد جراغ وعلي مقصيد اللذين عاودتهما 
اإلصابة نتيجة احلماس الزائد أثناء التمارين وتشير 
التقارير الطبية الى ان الالعبني لن يتمكنا من خوض 
منافسات األدوار التمهيدية لبطولة كأس ولي العهد 
حيث سيلتزم الالعبان بالبرنامج الطبي والتأهيلي 

ريثما يتمكنا من التعافي من اصابتيهما.

مساعد مدرب اجلهراء أحمد عبدالكرمي يوجه الالعبني جنم العربي محمد جراغ يبتعد لإلصابة

السالمية يواجه األولمبي المصري األربعاء

الدراجات الهوائية اختبار للشباب

حكام محليون لكأس ولي العهد
عبداهلل العنزي

قررت جلنة احلكام في احتاد الكرة وبش���كل نهائي عدم االستعانة بأي 
حكم اجنبي هذا املوس���م مهما كلف االم���ر واالكتفاء باحلكام احملليني الذين 
سيديرون ما تبقى من منافس���ات املوسم احلالي من القسم الثالث للدوري 
املمتاز وكأسي صاحب الس���مو االمير وسمو ولي العهد، وذلك ملا يتميز به 
احلكم الكويتي من كفاءة مش���هود لها على مستوى القارة اآلسيوية. ويأتي 
هذا القرار بعد ان طالب 11 ناديا في وقت سابق من هذا الشهر املاضي اللجنة 
االنتقالية وجلنة احلكام باالستعانة بحكام اجانب الدارة مباريات كأس ولي 

العهد التي تنطلق في السادس من الشهر اجلاري. 

العدواني إلى »البرتقالي« لخمس سنوات
يحيى حميدان

اقتربت ادارة نادي كاظمة من احلصول على خدمات مهاجم فريق نادي 
النصر لكرة القدم حتت 19 س����نة فهد العدواني وملدة خمس سنوات مقابل 
االستغناء عن العب البرتقالي محمد الهدهود للعنابي. ويعتبر العدواني من 
املهاجمني املميزين والذين ينتظرهم مستقبل واعد وسبق ان لعب الى جوار 
مهاجم البرتقالي يوسف ناصر في منتخبات املراحل السنية ويشكل الالعبان 

ثنائيا خطيرا بعد املستوى املميز الذي قدمه ناصر مع األزرق مؤخرا.

بدء وصول الفرق المشاركة في رالي الكويت 
بدأت الفرق املش����اركة في رالي الكوي����ت الدولي بالوصول يرافقها فرق 
الصيانة والدعم اللوجستي حيث س����يتم تسليمهم كتيبات مسار املراحل 
اخلاصة للرالي في مكتب الرالي الرئيس����ي مبجمع ميادين الش����يخ صباح 
األحمد للرماية خالل الفترة احملددة للتوثيق النهائي، وقال رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة الش����يخ أحمد الداود ل� »كونا« ان هذه االستعدادات 
أقيمت بهدف التعرف على مس����ارات املراحل اخلاصة بالبطولة التي ستقام 
يومي اجلمعة والسبت املقبلني باملطابقة للمواعيد احملددة في كتيب القوانني 
اخلاصة بالرالي وحس����ب املواصفات الدولي����ة املعتمدة من االحتاد الدولي 

لرياضة السيارات.

علمت »األنباء« انه جرى اتفاق
بني مسؤولي وفد الفريق االول 
لكرة القدم بنادي الس���املية على 
مواجهة املنتخب االوملبي املصري 
بعد غد االربعاء والتي تأتي ضمن 
استعدادات السماوي ملا تبقى من 
املمتاز وكأسي  الدوري  منافسات 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 

العهد.
وكان املنتخب األوملبي املصري 
قد دخل معسكرا جديدا صباح امس 
بفندق نوڤوتيل املطار ينتهي يوم 
6 مارس املقبل، وكان املدير الفني 
للمنتخب االوملب���ي هاني رمزي 
قد أعل���ن عن انضم���ام 29 العبا 

للمعسكر.

أكد رئيس جلنة الدراجات الهوائية 
باحتاد ألعاب القوى محمد علي أن 
تنظيم االحتاد للبطولة اخلليجية ال� 
12 للشباب وال� 12 للكبار والناشئني 
الهوائية »هو تش����ريف  للدراجات 
للكويت واختب����ار حقيقي لقدرات 
الشباب الكويتي على تنظيم مثل هذه 

البطوالت«.  ورحب علي في تصريح 
ل� »كونا« بجميع الضيوف املشاركني 
في البطولة التي يس����تضيفها مقر 
القوى مبنطقة كيفان  ألعاب  احتاد 
وتستمر ملدة ستة أيام، مشيرا الى 
الذين  الفرق  اكتمال وصول كاف����ة 

ميثلون جميع دول اخلليج.

جراغ ومقصيد يغيبان 3 أسابيع والبعثة تعود غدًا

 تغييرات مرتقبة في الجهاز اإلداري لـ »العربي«

صورة ضوئية لكتاب »االنتقالية«

 الفهد ينوي  السفر  
لمسقط لمؤازرة الالعبين
علم���ت »األنب���اء« ان رئيس

اللجنة االوملبية  الشيخ أحمد 
الفهد ينوي السفر الى العاصمة 
العمانية مسقط لتحفيز الالعبني 
قبل اللقاء املصيري أمام املنتخب 
العماني األربعاء املقبل، وستكون 
زيارة الفهد للوفد دفعة معنوية 
هائلة قب���ل املباراة ملا يتمتع به 
الفهد من حنكة ادارية جتعل لقاءه 
واجتماعه املقرر مع الالعبني في 
يوم املباراة دافعا معنويا كبيرا لهم. 


