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عبدالعزيز املشعان

الشيخ طالل الفهد يتسلم نسخة من الكتاب من سعد كميل بحضور عبداللطيف الدواس

االزرق يواجه اوزبكستان مجددا

د.فؤاد الفالح

عصام جعفر

د.محمد العفاسي

فيصل اجلزاف

األزرق يجد ضالته في أوزبكستان
عبداهللا العنزي 

جنحت اللجنة الفنية والتطوير باحتاد الكرة في احلصول على 
موافقة منتخب اوزبكستان خلوض مباراة ودية مع املنتخب الوطني 
٩ اجلاري بعد ان قدم االحتاد االردني اعتذارا مفاجئا عن اللعب مع 
االزرق في اليوم نفســـه، مما استدعى اجراء اللجنة الفنية عددا من 
االتصاالت مع االحتادات لتأمني اقامة املباراة في اليوم نفســـه الذي 

يعتبر من ايام «فيفا» املخصصة خلوض املباريات الودية.
وتأتـــي هذه املباراة اســـتعدادا خلـــوض االزرق تصفيات كأس 
العالم ٢٠١٤، حيث ســـيلعب االزرق بدءا من الدور الثاني يومي ٢٣ 

و٢٨ يوليو القادم. 
من جانبه، أكد مقرر اللجنة الفنية د. بدر عبداجلليل ان اللجنة 
حرصـــت على تأمني اقامة املباراة في هـــذا اليوم من اجل ان يحقق 
االزرق استفادة كاملة من أيام «فيفا» املخصصة للمباريات الودية، 
مشـــيرا الى ان منتخب اوزبكســـتان الذي وصـــل الى الدور نصف 
النهائي في كأس آســـيا مؤخرا يعتبر من املنتخبات املتطورة التي 

نستفيد من اللعب معها.
وبني ان سياسة اللجنة الفنية حاليا تتمثل في أن يلعب االزرق 
مباراة في جميع االيام املخصصة من قبل «فيفا» للمباريات الودية، 
مشيرا في الوقت ذاته الى سعي اللجنة لتأمني مباريات ودية اخرى 
ملنتخبات املراحل السنية حسب طلب اجهزتها الفنية وذلك استعدادا 

لالستحقاقات املقبلة لتلك املنتخبات.
من جهته، أكد مدرب االزرق الصربي غوران توفاريتش لـ «األنباء» 
انه لن يســـتدعي الالعبني بدر املطوع ومســـاعد ندا احملترفني في 
صفوف النصر والشباب السعوديني لهذه املباراة، معلال هذا القرار 
برغبته في مزيد من التأقلم للمطـــوع وندا مع نادييهما خصوصا 
انهما حديثي االنضمام اليهما مشـــيرا في الوقت ذاته الى ان املطوع 
وندا من االعمدة االساسية لالزرق وعدم استدعائهما لهذه املباراة ال 

يعني صرف النظر عنهما في املرحلة املقبلة.
وبني غوران انه سيســـتدعي ٢٠ العبا لهذه املباراة على ان يعلن 
قائمة الالعبني بعد انتهاء اجلولة العاشـــرة من الدوري املمتاز التي 
ســـتقام غدا، مشددا على ضم بعض الوجوه اجلديدة للمنتخب من 
اجل جتديد الدماء واحلرص على جاهزية اكبر عدد ممكن من الالعبني 

لتمثيل املنتخب في اي وقت.
ومـــن املقرر ان يتجمع العبو االزرق ٧ اجلاري خلوض تدريبهم 
االول على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد الكرة قبل الدخول 
في معسكر داخلي استعدادا للمباراة.. وسيكون هذا اللقاء الثاني بني 
االزرق واوزبكستان في اقل من شهر بعد ان التقيا ١٢ يناير املاضي في 

اجلولة الثانية من كأس آسيا وانتهى اللقاء بهزمية االزرق ١ـ ٢.
واستطاعت اوزبكستان ان تقدم مستويات جيدة في كأس آسيا 
بعـــد ان تصدرت مجموعتها االولى برصيد ٩ نقاط قبل ان تتجاوز 
االردن ٢ـ  ١ في الدور الثاني، اال ان الفريق تلقى هزمية قاسية بالدور 
نصف النهائي امام استراليا، قبل ان تكتفي باملركز الرابع اثر هزميتها 

من كوريا اجلنوبية ٢ ـ ٣.

غوران: لن أستدعي المطوع وندا وسأضم عددًا من الوجوه الجديدة

الجزاف إلى التقاعد أو الديوان.. وجعفر يترقب
مبارك الخالدي

قام وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بأولى 
اخلطـــوات العمليـــة الهادفـــة 
الســـتقرار منصب املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
بعد عام كامل من التنازع القضائي 
بني املدير احملال الى التقاعد د.فؤاد 
الفالح واملمثل القانوني للجهات 
احلكومية وهـــي إدارة الفتوى 
والتشـــريع على خلفية صدور 
قرار رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
بإحالة الفالح الى التقاعد لبلوغه 
الى  القانونية وجلوئه  الســـن 
القضاء، حيث ألغت محكمة أول 
درجه القرار االداري ٢٠٠٨/١١٧٠ 
املؤرخ في ١٩ نوفمبر٢٠٠٨ ولكن 
محكمة االستئناف كان لها رأي 
آخر لدى نظرها الدعوى، حيث 
ألغت حكم محكمـــة أول درجة 
وأيدت احالة الفالح الى التقاعد. 
املقرر ان تصـــدر محكمة  ومن 
النهائي في  التمييـــز قرارهـــا 

الدعوى ١٥ اجلاري.
وكانت أولى خطوات العفاسي 
العائد من وقت قريب من رحلة 
عالجية هو إصداره لقرار يقضي 
بإســـناد إدارة الهيئة مؤقتا الى 
نائب املدير العام جاسم يعقوب 
املفاجئة  نظرا للحالة الصحية 
التي تعرض لها نائب املدير العام 
عصام جعفر، حيث قضى عدة 
أيام بأحد املستشفيات اخلاصة، 
وكانت هنـــاك توصيات طبية 
التامة  الراحة  التزامه  بضرورة 
فترة، االمر الـــذي حدا بالوزير 
الى تكليف يعقوب  العفاســـي 

مبهمة االدارة.

الجزاف إلى الديوان أو التقاعد

وتتمثل اخلطوة الثانية نحو 

تسكني منصب مدير الهيئة بتوجه 
العفاسي الى إحالة املدير املعلق 
فيصل اجلـــزاف الى التقاعد او 
الديوان أيهما اقرب من الناحية 
املأزق  القانونية للخـــروج من 
الذي تسببت فيه احلالة اخلاصة 
للجزاف كونه وقع ضحية لآلثار 
القضائية  القانونية لالحـــكام 
املتبادلـــة بني الفالح واحلكومة 
من جهة وبني حالة عدم القبول 
باجلزاف كمدير عام من قبل بعض 
املرجعيات الرياضية التي ترى 
فيه احد عناصر التأزمي للوضع 

الرياضـــي في البـــالد بإصداره 
القرارات الشهيرة بحل مجالس 
ادارات االندية الـ ١٠ في ١٤ نوفمبر 

.٢٠٠٩
ورمبا يـــؤول املنصب مثار 
النزاع لصالح نائب املدير العام 
عصام جعفر ألســـباب عدة في 
مقدمتها متيزه عن النواب اآلخرين 
في الهيئة في الشق اإلداري واملالي 
املتعلق بالنشاط الرياضي، كما 
ان مجلس الوزراء وافق الشهر 
املاضي على التجديد له ملدة أربع 

سنوات كنائب للمدير العام. 

العفاسي يحسم إدارة «الهيئة» الشهر الجاري.. ويعقوب إلدارتها مؤقتًا

علي الديحاني

المنتخبات العائدة من القاهرة تواصل تدريباتها محليًا

الديحاني يشيد بحرص الفهد 
على استقبال الالعبين

الفحيحيل «دحل» القادسية وتصدر
الكويت يواجه كاظمة في «اليد»

المشعان عاد للتدريب مع األصفر

العنزي دخل تدريبات كاظمة وكنكوني يغيب
عبدالعزيز جاسم 

أكد مشرف الفريق االول بنادي كاظمة عبداهللا 
الدوسري أن العب الفريق فهد العنزي شارك في 
تدريبات الفريق أمس بعـــد تعافيه من االصابة 
باالنكل التي حلقت به مؤخرا مع املنتخب الوطني 
في نهائيات كأس آسيا إال أن مشاركته من عدمها 
في مباراة الساحل بالدوري املمتاز غدا سيقررها 

املدرب التشيكي ميالن ماتشاال وحده. 
واشار الدوسري الى انه قد تأكد غياب كل من 
احلارس شهاب كنكوني الذي تعرض لإلصابة في 
مباراة الساملية االخيرة بتمزق في العضلة الضامة 
وناصر فرج الذي يعاني من اصابة منذ فترة طويلة 
ويحتاج الى وقت للعودة للمالعب، مشيرا الى أن 
احلارس الشاب عبدالعزيز كميل جاهز حلراسة 

عرين البرتقالي بعد اصابة كنكوني. 

وبني أن البرتقالي لم يتراجع مســـتواه رغم 
النتائـــج غير املرضية االخيـــرة بعد تعادله مع 
العربي وخسارته من القادسية في الدقيقة االخيرة 
وتعادله مع الساملية، حيث لم يساند احلظ الفريق 
الذي أضاع العديد من االهداف والفرص احملققة 
للتسجيل، مبينا أن خوض مباراتني في األسبوع 
امر طبيعي بل بالعكس سيساهم في رفع مستوى 

املباريات. 
واضاف الدوســـري أن الطريـــق الزال طويال 
واحلديث عن مســـألة من سيحسم اللقب سابقة 
الوانها، الن الفارق ليس كبيرا كما ان هناك فرقا 
في الصدارة ستقابل بعضها خالل اجلوالت املقبلة 
وستخدم كاظمة مهما كانت نتيجتها مشيرا إلى 
ان الفريق سيركز كثيرا على حتقيق الفوز خالل 

اجلوالت املقبلة.

عبدالعزيز جاسم
دخل العب وسط القادسية عبدالعزيز 
املشعان تدريبات فريقه اليومية بعد 
تعافيه من اإلصابـــة التي حلقت به 

مؤخرا في العضلة الضامة.
ولم يشارك املشعان امام اجلهراء 
في اجلولة السابقة من الدوري املمتاز 
اذ كان في األصـــل موقوفا حلصوله 
على ٣ بطاقات صفراء وسيشارك أمام 

النصر في مباراة الغد.
وفي املقابل ســـيعاني األصفر من 
غياب املدافع حسني فاضل جلولة اخرى 
نظرا الى عدم تشـــافيه حتى اآلن من 
اإلصابـــة التي حلقت بـــه في الركبة 
ويحتاج الى اســـبوع على أقل تقدير 
للعودة إلى املالعب لينضم بذلك إلى 
املوقوف فهد األنصاري وكذلك املصاب 
عمـــر بوحمد الذي لـــم تزل قدمه في 
اجلبـــس حتى اآلن بينما دخل جميع 
الالعبني تدريبات األمس دون وجود 
اي غيابات باســـتثناء حسني فاضل 

وعمر بوحمد.

كرة الجهراء تعسكر في «كراون بالزا»
مبارك الخالدي

دخلت فرق املراحل السنية لكرة القدم بنادي اجلهراء معسكرات 
داخلية في فندق كراون بالزا اعتبارا من امس وملدة عشرة ايام استعدادا 
لالســـتحقاقات املقبلة حيث انتظمت فرق حتت ٢١ و١٨ و١٦ سنة مع 
األجهزة اإلدارية والفنية في املعسكر الذي وفره مجلس اإلدارة بناء 
على طلب مديري الفرق املذكورة. ومن جهته أثنى مدرب فريق حتت 
١٨ سنة سلمان عواد على موقف مجلس اإلدارة الداعم لفرق املراحل 
السنية، الفتا الى ان املجلس عودنا على اعتماد برامج األجهزة الفنية 
وتذليل العوائق التي امامها حتقيقا للنجاح املنشود اذ يولي املجلس 
قطاع البراعم والناشئني والشباب االهتمام الكبير. وأضاف عواد ان 
النتائج املتميزة لهذه الفرق لم تأت من فراغ ولكنها نتيجة للتفاعل 

الكبير بني دعم اإلدارة وجهود األجهزة الفنية وطموح الالعبني.

قدم «الوزارات» مارس المقبل
عقدت اللجنة املنظمة العليا لدوري الوزارات واملؤسسات احلكومية 
اجتماعها الثاني مبقر الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة داود 
الداود، وبحضور اعضاء اللجان وذلك الســـتعراض احملضر السابق 
للجنة واالطالع على اسماء اللجان الفنية في بطوالت السلة والقوى 
والطائرة والقدم والدراجات وكرة املاء والسباحة واالسكواش واعتماد 
اســـماء رؤســـاء واعضاء اللجان الفنية وكذلك استعراض الشروط 
والقواعـــد اخلاصة بكل جلنة ومناقشـــة البرنامج الزمني لبطوالت 
الوزارات والهيئات احلكومية. وقد تقرر ان تبدأ منافسات كرة القدم 
مطلع مارس املقبل مبشاركة اكثر من ٢٢ جهة حكومية والتأكيد على 
ممثلي هذه اجلهات ارسال كشوفات العبيها والتنسيق التام مع اللجنة 

والتشديد على الالعبني ضرورة االلتزام باللوائح املعمول بها.

الصين وتايوان يرفضان مواجهة «األولمبي»
مبارك الخالدي

رفض االحتادان الصيني والتايواني اقامة مباراتني وديتني مع املنتخب 
االوملبي في اطار استعداداته ملواجهتي بنغالديش ٢٤ و٢٨ اجلاري في 
الدور التمهيدي للتصفيات املؤهلة الوملبياد لندن ٢٠١٢. وكان احتاد 
الكرة قد خاطب في وقت سابق االحتادين الصيني والتايواني بشأن 
املباراتـــني اال ان ارتباطات االحتادين الصيني والتايواني كانت وراء 
االعتذار. ومن جهة اخرى تلقى احتاد الكرة طلبا من االحتاد اليمني 
القامة معســـكر اعدادي للمنتخب اليمني في الكويت االسبوع املقبل 
حيث تتجه النية لدى اجلهازيـــن الفني واالداري لالوملبي للترتيب 
القامة مباراة ودية امام املنتخب الضيف مبناسبة تواجده في البالد. 
اجلدير بالذكر ان املنتخب سيباشـــر تدريباته االسبوع املقبل وفق 

برنامج يستمر حتى املباراة املرتقبة امام بنغالديش.

كميل يهدي كتابه إلى الفهد

حامد العمران
حقق الفحيحيل فوزا مهما أمس على القادسية 
ضمن دوري الدمج لكرة اليد (٢٩ـ  ٢٤) الشوط األول 
(١٣ ـ ١٠) وتألق العب اخلط اخللفي مبارك دحل  
وسجل  اغلب اهداف فريقه ليتصدر الفحيحيل 
مؤقتـــا برصيد ١٢ نقطة فيمـــا بقي األصفر على 

رصيده السابق ١٠ نقاط.
كان الشـــوط األول متكافئا فـــي اغلب أوقاته 
ولعب الفحيحيل بعد طرق دفاعية متقدمة فتارة 
يلعب ٣/٣ ثم يحولها إلى ١/٤ وأحيانا أخرى إلى 
١/٥ إلبعاد اخلط اخللفي للقادســـية عن منطقة 
املناورات وتنفيذ الهجوم املرتد ولكن كان ارتداد 
العب القادســـية ســـريعا، وعلى الرغم من تقدم 
الفحيحيل ٥-٢ إال أن مدرب االصفر حازم عواض 
أجرى بعض التغييرات في صفوفه مبشـــاركة 
مبارك اخلالدي في اجلناح وناصر بوخضرا في 
اخلط اخللفي بدال من طالل الياقوت ليتحسن اداء 
األصفر ويحقق التعادل لتكون ملدرب الفحيحيل 
ســـعيد حجازي كلمة أخرى عندما أشرك مبارك 
دحل في منتصف الشوط األول بدال من الناشئ 

جراح وليد ويلعب أحمد سرحان في مركز صانع 
األلعاب لتغيير اخلطة عند األحمر ويتألق دحل 
بتصويباته القوية من خارج التسعة أمتار ليسجل 

٥ أهداف في الشوط األول فقط.
وفي الشـــوط الثاني واصل الفحيحيل تألقه 
من خالل الســـرعة في التحـــرك وجناح عبداهللا 
احمد وعبدالرحمن نشمي في التسجيل عن طريق 
الهجوم املرتد وظهر يعقوب عيسى وخالد مناحي 

بشكل جيد في الدفاع.
أما العبو األصفر فكانوا بعيدين عن مستواهم 
خاصة عبدالرحمن املزيـــن الذي كان يجب على 
املدرب استبداله إلى جانب البطيء في حتركاته 

صالح اجليماز.
أدار اللقـــاء الدوليـــان علي عباس وجاســـم 

سويلم.
وتقام اليوم مباراتان فيلتقي الساملية (١٠ نقاط) 
مع خيطان صاحب املركز األخير دون رصيد من 
النقاط في اخلامسة عصرا، فيما ستكون املباراة 
الثانية قوية حيث ستجمع الكويت (٧ نقاط) مع 

كاظمة (٤ نقاط) في السادسة والنصف.

أهدى احلكم الدولي الســــابق وعضو جلنة 
املراقبني وتطوير احلكام سعد كميل كتابه «سعد 
كميل و٢٥ عاما مع الصافرة» الى الشيخ طالل 

الفهد رئيس احتاد كرة القدم واكد كميل ان هذا 
االهداء جاء ملا يقدمــــه الفهد من دعم للرياضة 

والرياضيني.

مبارك الخالدي
قال مدير منتخب الناشئني 
علي الديحاني ان رئيس مجلس 
إدارة احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد كان على رأس مستقبلي 
بعثة منتخباتنا الوطنية العائدة 
من القاهــــرة فجر امس األول، 
وانه بالرغم من ان موعد وصول 
الطائرة كان في وقت مبكر جدا 
إال انه أصــــر على التواجد في 
املطار منذ اخلامسة فجرا ولم 
يغادر قاعة االستقبال إال بعد 
ان غــــادر آخر العب مع ذويه، 
وهو ما قوبل باستحسان أهالــي 

الالعبـني.
وشكر الديحاني الفهد على 
حرصــــه واهتمامــــه وقال ان 

شيمــة الوفاء هي من اخلصائص 
التي يتمتــع بها الفهد وليس 
غريبا عليه املوقـــف اإلنساني 

الستشــــعاره أهميــــة احلدث 
والظرف االستثنائي.

وأعلــــن ان األجهزة الفنية 
واإلدارية للمنتخبات السنية 
ســــتعيد برمجــــــة جداولهــــا 
التدريبية لتبدأ التدريبات محليا 
بعــــد تعذر إمتــام معســــكـــر 
القاهــــرة للظــــروف التي متر 

بهــا مصر.
وكانت منتخباتنا السنية 
حتت ١٩ و١٧ و١٥ سنة قد قطعت 
معسكرها االعدادي في القاهرة 
وعادت الى البالد فجر امس األول 
حيث كان لرئيس احتاد الكرة 
الشــــيخ طالل الفهد دور كبير 
الالعبــني  الترتيب لعودة  في 

وطمأنــت أهاليهــم.

(عادل اليعقوب)مدافع القادسية يعترض العب الفحيحيل بقوة 

إعفاء  الشمري من تدريب النصر 
والهاجري بديًال له 

عبدالعزيز جاسم 
قرر مجلس إدارة نادي النصر إعفاء املدرب علي الشمري من 
منصبه كمدرب للفريـــق األول لكرة القدم بعد النتائج االخيرة 
السيئة للعنابي في الدوري املمتاز والتي احتل على إثرها الفريق 
املركـــز قبل االخير في الدوري وبفارق نقطة واحدة عن الفريق 
االخير اجلهراء وكان الفريق قد خســـر ٣ مباريات متتالية منذ 
استئناف الدوري قبل اسبوعني حيث خسر من الساملية والكويت 
والعربي على التوالي. وقد اسندت اإلدارة املهمة للمدرب الوطني 
والعب الفحيحيل السابق عبدالعزيز الهاجري لتدريب الفريق 

على أن يساعده الوطني علي مهنا.

 .. وخيطان يعفي فوزي إبراهيم
علمــــت «األنباء» ان مجلس إدارة خيطان قرر إقالة مدرب 
الفريق األول لكرة القدم فوزي إبراهيم بعد النتائج السيئة له 
في دوري الدرجة األولى علما بأن هذا املوسم هو الثالث لفوزي 
مع خيطان ولم يحقق املطلوب وهو الصعود إلى الدوري املمتاز 
الذي يبدو أنه بات بعيدا هذا املوســـم بسبب اخلسائر املتتالية 
للفريـــق والتي كان آخرها أمام التضامن ٠-٣ وأســـندت مهمة 

تدريب الفريق ملساعده محمد إسماعيل.


