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في استئناف مباريات دوري الدمج

مواجهة مثيرة بين الكويت والنصر
النصار يكشف عن مفاجآت في مهرجان اعتزاله

الهالل في مهمة »فوالذية«
يعود النصر السعودي للمشاركة في دوري 
ابطال آس���يا لكرة القدم للم���رة االولى منذ عام 
1999 عندما يحل ضيفا على باختاكور االوزبكي 
اليوم في اجلولة االولى من منافسات املجموعة 

الثانية.
ويحل السد القطري املتأهل من التصفيات ضيفا 

على االستقالل االيراني في املجموعة ذاتها.
وفي املجموعة األولى، يستهل الهالل متصدر 
الدوري السعودي مش���واره باستضافة فوالذ 
اصفهان االيراني في الرياض. ويلعب ايضا في 
ابوظبي اجلزيرة االماراتي مع الغرافة القطري 

ضمن املجموعة ذاتها.

حامد العمران
تس���تأنف اليوم مباريات دوري الدمج لكرة 
اليد بعد توقف دام 4 اسابيع اعادت فيها االجهزة 
الفنية للفرق حساباتها للدخول بكامل قوتها بدءا 
من مباريات االسبوع الثامن الذي ينطلق اليوم في 
صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية، وستنطلق 
املب���اراة االولى في الرابعة والنصف مبباراة اقل 
ما يطلق عليها انها س���تكون مثيرة وهي جتمع 
الكويت مع النصر املتساويني برصيد 8 نقاط وفي 
اللقاء الثاني يلعب العربي )9 نقاط( امام متذيل 
الترتيب خيطان الذي ال ميلك اي نقطة وذلك في 
السادسة مساء، وسيلعب األخضر وله لقاء مؤجل 
من االسبوع السابع، وس���يتولى الفريق املدرب 
الوطني وليد عايش بعد إقالة املدرب التونس���ي 
خالد بن عاشور بعد النتائج الهزيلة في البطولة 

اخلليجية.
وفي املباراة الثالث���ة يلعب كاظمة )5 نقاط( 
مع الساحل صاحب النقطتني وذلك في السابعة 
الفوز  البرتقال���ي لتحقيق  والنصف، ويطم���ح 
للمحافظ���ة على بصيص االمل ف���ي التأهل الى 

الدوري املمتاز.
نعود للمباراة األهم التي ستجمع األبيض مع 
العنابي وس���يدخل الكويت املباراة وهو مكتمل 
الصفوف للمرة األولى في املوس���م احلالي بعد 

عودة الثنائي عبداهلل الغربللي والذي شفي من 
االصابة وصانع األلع���اب خالد البرك الذي غاب 
لظروفه اخلاصة لينضما إلى اخلط اخللفي الى 
جانب محمد الغربللي وعبداهلل اخلميس وخالد 
الغربللي واحمد الكندري وهؤالء يشكلون قوة 
ضارب���ة ولكن على املدرب اجلزائري كمال عقاب 
توظيف الالعبني بشكل جيد ألن كثرة النجوم قد 
تضر في الفريق اذا لم يحس���ن توظيفهم وايضا 
يوجد في اخلط األمامي جنوم من العيار الثقيل 
بوجود مشاري العتيبي ومشعل طه وعبدالرحمن 
فخري وس���عود العنبري وعبدالرحمن البالول 
وميكن لهؤالء تخفيف العبء عن اخلط اخللفي 
متى ما قاموا بواجباتهم على اكمل وجه وال ننسى 
حراسة املرمى الذي يش���غله جنم املوسم احمد 

الفرحان.
من جانبه، العنابي ال يقل ش���أنا عن خصمه 
لوجود جنوم بجميع املراكز، لكن ما يعيب الفريق 
ان العبيه غير واثقني بامكانياتهم واالعتماد الكلي 
يكون على العب اخلط اخللفي فيصل واصل وهذا 
ما يجعله حتت ضغط نفسي يؤثر على اعصابه 
والتي بدأ يفقد السيطرة عليها، لذلك يجب على 
اجلهاز الفني جتهيز احللول املناسبة من جميع 
املراكز مع فتح اللعب على اجلناحني لوجود متعب 

املطيري ومحمد العازمي.

عقدت اللجن���ة املنظمة ملهرجان اعتزال العب 
كرة القدم بنادي كاظمة س���ابقا وخيطان حاليا 
فايز النصار مؤمترا صحافيا ظهر أمس في قاعة 
االجتماعات بنادي خيطان كشفت من خالله عن 
برنامج مهرجان االعتزال الذي س���يقام اجلمعة 
املقبل برعاية رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 
بلقاء جنوم االندية الكويتية مع الكرامة السوري 
حيث افتت���ح رئيس اللجنة االعالمية للمهرجان 
خالد العدواني املؤمتر مرحبا باحلضور ومن ثم 
تطرق امني سر نادي خيطان عضو اللجنة املنظمة 
للمهرجان ناصر العجمي للحديث مثنيا على عطاء 
النصار وما قدمه مع ناديه خالل املواسم التي لعب 
فيها شاكرا كل العاملني في اللجنة املنظمة التي 

يرأسها الشيخ تركي اليوسف على ما قدموا من 
عمل وجهد في سبيل جناح املهرجان.

وكشف النصار عن مفاجآت عديدة ستتخلل 
املهرجان حيث ستكون هناك مباراة استعراضية 
جتمع بني جنوم العصر الذهبي وجنوم التسعينيات 
مبشاركة عدد من االس���ماء البارزة في اجليلني 
امثال يوسف سويد ومحمد كرم وعبداهلل معيوف 
ومحبوب جمعة وسامي احلشاش وناصر الغامن 
من اجليل األول وحس���ني املكيمي وحمد الصالح 
واسامة حسني وجاسم الهويدي وعبداهلل وبران 
ومحمد العدواني من جيل التسعينيات اضافة الى 
العديد من النجوم الذين مت االتفاق معهم بشكل 

نهائي للمشاركة.

فالح الزعبي مصدر قوة النصر في اخلط اخللفي

ناصر العثمان كان أفضل العبي الساملية أمام الرفاع

الزميل خالد العدواني وناصر العجمي وفايز النصار في املؤمتر الصحافي

خسارة الشباب والتضامن في »األولى« ضمن منافسات المجموعة األولى لبطولة األندية الخليجية

 السالمية خسر أمام الرفاع الكهرباء توقف مباراة الصليبخات والفحيحيل

التضامن برنس )57(.
وجتمد رصيد التضامن عند 
21 نقطة في املركز الثاني، وارتفع 
رصيد خيطان الى 20 نقطة في 

املركز الثالث.

وفي الش����وط الثاني، لم يقدم 
الساملية ما يشفع له بتسجيل هدف 
التعادل، واكتفى بتمرير الكرة بني 
العبيه دون تشكيل فرص محققة 
للتسجيل بسبب عدم التنويع في 
اللعب والبطء في التمرير، ما ساعد 
الرفاع على اغالق منطقته الدفاعية 

بإحكام.

وخسر التضامن امام خيطان 
اه���داف خيطان  1-3، س���جل 
اميانويل )14 من ضربة جزاء(، 
ومساعد الفويزان )29(، وسليمان 
اجلار اهلل )55(، فيما احرز هدف 

عاد االداء بعدها كما بدا الش����وط 
مع افضلية في السيطرة للرفاع 
الذي لم تسنح له اي فرصة طوال 
الشوط بسبب متاسك قلبي الدفاع 
أحمد العيدان واملغربي محمد العبو، 
وشارك مع الساملية الول مرة جراح 
الظفيري وفيصل دشتي املنتقالن 

حديثا من كاظمة.

و80(، بينما احرز هدف الشباب 
البرازيلي توبانغو )75( ليبقى 
الشباب على رصيده السابق 30 
نقطة في املركز االول، ويرتفع 

رصيد اليرموك الى 15 نقطة.

صاروخية من خارج منطقة اجلزاء 
سكنت املقص األمين للحارس حميد 
القالف الذي اكتفى مبش����اهدتها، 
وكاد يوسف النش����يط أن يعدل 
النتيجة سريعا للسماوي إال أنه 
أضاع الفرصة الثمينة بعد انفراده 
الدوسري ليسدد  الرفاع  بحارس 
مبحاذاة القائم االمين للرفاع، ثم 

مبارك الخالدي
امليل  اوقف احلكم س���لمان 
مباراة الصليبخات والفحيحيل 
بعد نهاية الشوط االول والفريقان 
انقطاع  متعادالن 1-1 بس���بب 
الكهرباء في املباراة التي اقيمت 
امس على ملعب الصليبخات في 
اجلولة ال� 14 من دوري الدرجة 

االولى لكرة القدم.
ولم تفلح اجلهود التي بذلها 
الفنيون في النادي إلعادة التيار 
الكهربائي فاضطر امليل الى منح 
املهلة القانونية الالزمة الستكمال 

املباراة.
وبعد مرور 45 دقيقه لم تنجح 
تلك اجلهود، فقام امليل باالتصال 
برئيس جلنة احلكام عبداللطيف 
الذي اوص���ى بإيقاف  الدواس 
املباراة بنتيجة الش���وط االول 
1-1 على ان يلعب الشوط الثاني 
في وقت الحق. وكان الصليبخات 
قد تقدم بهدف بدر عناد )22(، 
وتعادل الفحيحيل عبر سعود 

الفريان )25(.
وعلى ستاد ثامر في الساملية، 
خسر الشباب من اليرموك 2-1، 
وسجل لليرموك محمد النقي )52 

عبدالعزيز جاسم
خس����ر الس����املية امام الرفاع 
البحرين����ي صفر-1 على س����تاد 
املنامة ضمن  ف����ي  الوطني امس 
افتتاح منافسات املجموعة األولى 
في بطولة االندية اخلليجية، سجل 
الهدف الوحيد داود س����عد )34(، 
وتضم املجموعة أيضا الش����باب 

االماراتي.
ظهر فريقا الس����املية والرفاع 
مبستوى دون املتوسط خصوصا 
ان نصف الساعة االولى انقضت 
دون اي تهدي����د ملرم����ى الفريقني 
وتناقل الالعبون الكرة فيما بينهم 
امللعب واكتفوا بحماية  بوس����ط 
املرمى بأكبر عدد ممكن من الالعبني 
إال ان قائد الساملية ناصر العثمان 
حترر في احدى الكرات وانطلق من 
اجلهة اليمنى وراوغ أكثر من العب 
ليمرره����ا على طبق من ذهب إلى 
مشاري العازمي الذي واجه املرمى 
إال أنه س����ددها قوية بيد حارس 

الرفاع سعد الدوسري )33(.
وج����اء عقاب الرفاع س����ريعا 
بع����د م����رور دقيقة م����ن اضاعة 
الظهير  العازمي ليس����دد  فرصة 
االمين للرفاع داود سعد تسديدة 

أكد أن الجمعية العمومية على موعد لتعديل المادة 32 من النظام األساسي في 10 أبريل

الفهد: انتخاب 14 عضوًا في اتحاد الكرة تنفيذًا للرغبة السامية
عبداهلل العنزي

أكد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 
ان االحتاد س���يدعو اليوم او غدا األندية 
لعقد جمعية عمومي���ة غير عادية في 10 
ابريل املقبل لتعديل املادة )32( من النظام 
االساس���ي الحتاد الكرة بشأن زيادة عدد 
اعضاء مجلس االدارة من 5 الى 14 عضوا 
متاشيا مع الرغبة السامية لصاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد.
وعرض الفهد خالل املؤمتر الصحافي 
ال���ذي عقده ام���س في مقر احت���اد الكرة 
بالعديلي���ة املفاوضات التي أجراها احتاد 
الكرة م���ع وفد االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« لتعديل املادة )32(، حيث قدم احتاد 
الكرة 4 اقتراحات رف���ض »فيفا« 2 منها 
رفضا قاطعا، وواف���ق على اثنني اخرين 
موافقة مش���روطة، حيث اشترط »فيفا« 
في احد االقتراح���ات التي وافق عليها ان 
يتم انتخ���اب 14 عضوا لعضوية مجلس 
ادارة االحتاد، بحيث يقوم النادي بترشيح 
أكثر من مرشح لعضوية االحتاد، واذا قام 
النادي بترشيح مرشح واحد فقط يشطب 
النادي من اجلمعية العمومية لالحتاد، على 
ان يفوز املرشح بالعضوية بحصوله على 
)50% +1(، من مجمل األصوات بحيث تكون 
عملية التصويت على مراحل في حال ترشح 
3 مرشحني او اكثر، هذا باإلضافة الى فوز 

مرشح واحد فقط من كل ناد.
واشار الفهد الى ان احتاد الكرة ال ميلك 
املوافقة على تعديل النظام االساسي الن 
هذا حق اصي���ل للجمعية العمومية، وانا 
ال اضمن ان توافق اجلمعية على التعديل 
وان ترفضه، ولذلك س���أقوم بعرض كل 
املراسالت التي جرت منذ اللحظة األولى بني 
احتاد الكرة و»فيفا« من اجل تعديل املادة 
)32(، وسنرحب بأي قرار تتخذه اجلمعية 

العمومية الحتاد الكرة بهذا الصدد.

تعديل القانون

وبني ان هذه املفاوضات متت من اجل 
تع���ديل م��ادة واح���دة فق��ط مخالفة بني 
النظام االس���اسي الت��حاد الكرة املوجود 
حس���ب رغبة »فيفا« والق��وانني احمللية، 
وهناك )33( مادة اخرى مخالفة وتعديلها 
يجب ان يكون عبر تعديل القانون، مضيفا 
انه لن يتم توجيه أي دعوة رسمية للهيئة 
العامة للشباب والرياضة من اجل حضور 
اجتماع اجلمعية العمومية الن حضورها 

يبطل هذا االجتماع النها جهة حكومية.
واس���تعرض الفهد اقتراح���ات »فيفا« 
بش���أن املواد األخرى التي يجب تعديلها 
بالقانون الكويتي ومنها املادة 27 من قانون 
78/42 املتعلقة بش���أن استقاللية احلركة 
الرياضية الت���ي يجب أال تأخذ امالءات ال 

من احلكومة او غيرها من اجلهات خارج 
احلركة الرياضية، هذا باإلضافة الى شطب 
املواد 11 و12 من القانون نفس���ه، وتعديل 
املادة 20 من القانون ذاته ايضا واملواد 29و 
22 بشأن التقاضي الرياضي يجب ان يكون 
في محكمة رياضية مختصة او لدى محكمة 
التحكيم الرياضية »كاس«، هذا باإلضافة 
الى بعض التعديالت على قانون 2007/5 
ومنها ان اجلمعي���ة العمومية هي اجلهة 
الوحيدة املخولة بشطب أي عضو، وايضا 
تعديل املادة 2 من قان���ون 2007/5 وهي 
ان حتدد االندية موعد اجراء انتخاباتها، 
وامل���ادة 10 من ذات القانون وهي في حال 
وجود االحتاد كعضو في االحتاد الدولي 
فأنه غير معني بتبني النظام النموذجي 
للهيئ���ة بل عليه اتباع النظام االساس���ي 

لالحتاد الدولي.
ووجه الفهد رسالة الى صاحب السمو 
األمير بقوله »سمعا وطاعة لرغبة سموكم 
بوج���ود 14 عضوا في مجلس ادارة احتاد 
الكرة، ونحن التزمنا مسبقا امام اهلل وامام 
س���موكم وامام الش���عب الكويتي باجراء 
التعديل وهانحن نقوم به« وش���كر الفهد 
الدور الذي قامت به رئيسة اللجنة الصحية 
النائبة د.روال دشتي واملقرر النائب صالح 
عاشور خالل االجتماعات التي عقدها احتاد 

الكرة مع اللجنة.

الزمالك إلى دور الـ 32
في دوري أبطال أفريقيا

تعاقد رايفيتش مع »العنابي« يثير أزمة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
صع���د الزمالك إلى دور ال� 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم بعد فوزه على ضيفه ستارز الكيني 1 � 0 في أول مباراة رسمية 
تقام في مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير في اللقاء الذي أقيم مساء 
األول من امس على ملعب الكلية احلربية وسط حضور جماهيري 

وصل الى 20 ألف متفرج.
وسجل محمود عبد الرازق )شيكاباال( هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 58 من عمر املباراة التي شهدت بدايتها وقوف جميع الالعبني 

ومن كانوا في امللعب دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة.
من جهة أخرى، رفض االحتاد االفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة 
جنوب افريقيا ومصر املقررة في 26 مارس املقبل ضمن اجلولة الثالثة 
من منافس���ات املجموعة السابعة في التصفيات املؤهلة لكأس األمم 

األفريقية املقررة في الغابون وغينيا االستوائية عام 2012.
وأكد مصدر مسؤول في االحتاد االفريقي أن اللقاء مرتبط مبواعيد 
الروزنامة الدولية وأنه ال توجد فرصة أخرى إلقامة اللقاء في وقت 
الحق، كما أن الوقت مازال متاحا أمام املنتخب املصري لإلعداد للقاء 

خاصة بعد عودة األوضاع إلى الهدوء في مصر.

بدأت بوادر أزمة رياضية جديدة تلوح في األفق بس���بب تعاقد 
االحتاد القطري لكرة القدم م���ع الصربي ميلوفان رايفيتش مدرب 
نادي األهلي الس���عودي السابق بطريقة اعتبرتها إدارة األهلي تنم 

عن مغالطة كبيرة وسوء نية من جانب املدرب الصربي.
وكان املدرب الصربي س���مح لنفسه بالدخول في مفاوضات مع 
اجلانب القطري في الوقت الذي كان يرتبط فيه بالعمل لدى األهلي، 
هذا باإلضافة إلى استقالته من منصبه والتعلل بحجج اعتبرها اجلانب 

السعودي واهية وجاءت اثر سيناريو مت إعداده مسبقا.
وأكد رئيس األهلي األمير فهد بن خالد أنه من منطلق مسؤولياته 
كرئيس للنادي فإنه سيسعى حلفظ حقوقه باتخاذ جميع اإلجراءات 

القانونية في مثل هذه املواقف.
وكان األهلي أصدر بيانا رسميا جاء فيه: »قبل 3 أسابيع تقريبا 
تلقى رئيس مجل���س إدارة نادي األهلي األمير فهد بن خالد اتصاال 
هاتفيا من رئيس االحتاد القطري لكرة القدم، طلب من خالله حتديد 
موعد للمقابلة في جدة، وبعد استفسار رئيس النادي عن سبب ذلك، 
أفاده برغبة االحتاد القطري لكرة القدم التعاقد مع املدرب ميلوفان 
بعد انتهاء عقده احلالي مع النادي األهلي، بناء على عدم رغبة النادي 
في التجديد معه. ورد األمير فهد برغبة النادي األهلي بالتجديد مع 
املدرب بعد املوافقة على ذلك، وقد تفهم رئيس االحتاد القطري الوضع 

ومن ثم شكر رئيس النادي األهلي على توضيح موقفه«.

)سعود سالم(رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي امس 

)عادل يعقوب(العب اليرموك خالد عبدالقدوس يحاول املرور بني العبي الشباب


