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يعقد مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم اجتماعا مهما غدا برئاس����ة 
الشيخ طالل الفهد ملناقشة جدول 
أعمال مزدحم حيث سيتم اتخاذ 
قرار بشأن التصويت في انتخابات 
االحتاد الدولي )فيفا( بني الرئيس 
احلالي السويسري جوزيف بالتر 
ورئيس االحتاد اآلسيوي القطري 
محمد بن همام، والتي من املقرر 
إجراؤها في األول من يونيو املقبل 
في زيوريخ. وكان سكرتير االحتاد 
سهو السهو قد أعلن في وقت سابق 
إدارة االحتاد سيعلن  ان مجلس 
رسميا في وقت قريب موقفه من 
التصويت ف����ي انتخابات »فيفا« 
املقبلة، وسيناقش االحتاد أيضا 
تقرير جلن����ة املس����ابقات حول 

تصوراتها للموسم املقبل.
وقد أكد مص��در في اللجن���ة 
ل� »األنباء« ان القرار النهائي حول 
ش����كل الدوري في املوسم املقبل 
بي����د مجل����س اإلدارة النه اجلهة 
الوحيدة التي يح����ق لها اختيار 

يتطلع فري����ق العربي الثبات 
جدارته اليوم عندما يحل ضيفا على 
العربي القطري في ستاد حمد في 
مواجهة ال تقبل القسمة على اثنني 
ضمن الدور ربع النهائي لبطولة 
االندي����ة اخلليجية ال����� 26 ابطال 
الدوري وال����كأس،.وكان االخضر 
قد تأهل الى ال����دور ربع النهائي 
خلف االهلي االماراتي بعد انسحاب 
االهلي البحريني من البطولة، بينما 
تأه����ل العربي القطري عن جدارة 
واستحقاق بعد تصدره مجموعته 
الثانية ب� 9 نقاط ما يشير الى قوة 

الفريق واحقيته في التأهل.
ويس����عى االخضر الى اثبات 
جدارته وب����دء صفحة جديدة في 
مشواره في البطولة بعد خروجه 
خالي الوفاض من املسابقات احمللية. 
وتعد املباراة فرصة للجهاز الفني 
للفريق بقيادة الوطني فوزي ابراهيم 

خيطان مس����اعد الفوزان في لقاء 
الفريقني االس����بوع املاضي ضمن 
مسابقة كأس صاحب السمو األمير 
والتي خرج عل����ى اثرها الفوزان 
مصابا من امللعب. ويأتي ذلك ضمن 
سياسة احتاد الكرة التي سينتهجها 
في الفترة املقبلة بش����أن تغليظ 
العقوبات فيما يخص اخلشونة 
املتعمدة وس����وء السلوك حماية 
لالعبني واحلكام. هذا ومن املقرر 
ان يغادر رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد البالد اخلميس املقبل 
متوجها الى العاصمة البريطانية 
لندن حلضور نهائي دوري أبطال 
أوروبا بني مان يونايتد االجنليزي 
وبرشلونة السبت املقبل في ستاد 
وميبلي الشهير. وتأتي هذه الرحلة 
بناء على دعوة سابقة وجهها رئيس 
االحتاد األوروبي للكرة الفرنسي 
ميشيل بالتيني الى الفهد حلضور 
اهم حدث ك����روي في اوروبا لهذا 

املوسم.
عبداهلل العنزي  ٭

والظف����رة الى الذه����اب بعيدا في 
البطولة لتعويض موسمهما احمللي 
املخيب لآلمال في مواجهة اماراتية 
خالصة، ويستضيف الشباب ظفار 
في دبي بطموح الستكمال عروضه 
القوية هذا املوسم التي توجته بطال 
لكأس الرابطة احمللية وجعلته يحتل 
املرك����ز الثالث في الدوري. ويقدم 
الشباب موسما جيدا بفضل تألق 
اكثر م����ن العب في صفوفه حيث 
يبرز التشيلي كارلوس فيالنويفا 
والبرازيليان سياو داسيلڤا وجوليو 
سيزار والدولي وليد عباس ومحمد 
احمد وعيسى عبيد. ويأمل ظفار 
بدوره في االس����تفادة من معرفة 
مدربه املص����ري امي����ن الرمادي 
بال����دوري االماراتي، اذ س����بق له 
االشراف على دبي والشعب لعبور 

عقبة الشباب.
مبارك الخالدي  ٭

على نفس النظام في مس����ابقات 
الكؤوس بحيث تقام بنظام خروج 
املغلوب من مباراة واحدة على ان 
تكون مباراتان في اليوم الواحد 
بنفس امللع����ب. وأضاف املصدر 
انه سيلعن عن جدول املسابقات 
للموسم املقبل الذي سينطلق في 
منتصف أغسطس القادم، وسيتم 
من خالله حتديد ايام معينه في 
األسبوع إلقامة مباريات الدوري، 
هذا باإلضافة الى التركيز على 4 
مالعب وهي: ستاد محمد احلمد 
الكويت  بالقادسية وستاد نادي 
وس����تاد الصداقة والسالم بنادي 
الس����الم  كاظمة وس����تاد صباح 
بالعربي، وذلك لتركيب كاميرات 
ثابتة ومتطورة بالتنس����يق مع 
الثالثة لنقل  القن����اة  تلفزي����ون 
املباري����ات بش����كل حدي����ث. كما 
سيناقش احتاد الكرة توصية جلنة 
املسابقات بتوقيع عقوبة مغلظة 
على محترف كاظمة اوبينا الذي 
تعمد الدخ����ول القوي على العب 

بتحقيق الف����وز واملضي قدما الى 
الدور نصف النهائي. في املقابل، 
يسعى العربي القطري الى استثمار 
عاملي االرض واجلمهور وتخطي 
عقبة االخضر ملواصلة جناحه في 
البطولة، ويضم الفريق مجموعة 
مميزة من احملترفني منهم البحريني 
س����لمان عيس����ى والبرازيليون 
ايروفرال����دو بيري����را وليوناردو 
بستكوليتش. وتقام مباريات ربع 
النهائي بطريقة خروج املغلوب من 
مباراة واحدة على ارض متصدر 
مجموعته في ال����دور االول. وقد 
ضمنت االمارات وجود احد فرقها 
على االقل في نصف نهائي البطولة 
بعد تأهل ثالثة فرق الى ربع النهائي 
وهي الشباب واالهلي اللذين تصدرا 
مجموعتيهما االولى والرابعة على 
التوالي، والظفرة الذي حل وصيفا 
في الثانية. ويسعى كل من االهلي 

الوقت  الدوري، مشيرا في  نظام 
ذاته الى ان جلنة املسابقات رفعت 
تصورها النهائي الذي يتناسب مع 
احد شروط االنضمام الى دوري 
أبطال آسيا من خالل العودة الى 
نظام الدمج. وشدد املصدر على ان 
أي تغيير في نظام الدوري احلالي 
من الدرجتني الى الدمج يجب ان 
يكون للموسم بعد القادم وليس 
املوسم املقبل، فهذا االمر متعارف 
عليه منذ فترة طويلة في احتاد 
الكرة بحي����ث يتم إخطار األندية 
بتغيير نظام الدوري قبل موسم 

كامل حتى تستعد األندية له.
أما بخصوص بقية اللوائح فبني 
املصدر انه لن يكون هناك تغيير 
كبير في لوائح املوسم املقبل مع 
اإلبقاء على النظام احلالي املعتمد 
دولي����ا بفتح فترتني لتس����جيل 
الالعبني جميعا سواء كانوا محليني 
او محترفني بحيث تنتهي األولى 
بنهاية أغسطس والثانية من 1 الى 
31 يناير، هذا باإلضافة الى اإلبقاء 

والالعبني ملصاحل����ة جماهيرهم 
واملنافسة على اللقب اخلليجي النقاذ 
املوسم العرباوي. ومن املتوقع ان 
يبدأ ابراهيم املباراة بحذر الدراكه 
قوة اخلصم والحتمال امتداد املباراة 
الى شوطني اضافيني ان لم حتسم في 
الوقت االصلي، ويعتمد ابراهيم على 
خالد الرشيدي في حراسة املرمى 
ومن امامه كل من احمد الرشيدي 
والبرازيلي واالس وحسني الغريب 
وعيسى وليد في خط الدفاع، بينما 
يتواجد في وسط امللعب كل من علي 
مقصيد ومحمد جراغ وعبدالعزيز 
السليمي وعبداهلل الشمالي وفي 
املقدمة كل من حس����ني املوسوي 

واملغربي عبداملجيد اجليالني.
وي����درك ابراهي����م والالعبون 
البرازيليون ان املباراة س����تكون 
االخيرة لهم م����ع العربي في حال 
اخلسارة، لذلك فهم اليوم مطالبون 

دوري الدمج مؤجل ملوسم 2013/21012

العربي يسعى لتخطي عقبة العربي القطري

اعتماد دوري الدمج موسم 2013/2012 .. وكاميرات ثابتة في 4 مالعب

في الدور ربع النهائي لبطولة األندية اخلليجية الـ 26

 احتاد الكرة يحدد موقفه من انتخابات »فيفا« غدًا

األخضر إلثبات جدارته أمام العربي القطري اليوم

العربي القطري العربي

اجلزيرة  2  الساعة 7:00

كم����ا هي سياس����ة اجلهراء في 
تعاقداته إال اننا لم نستطع إثناء 
مسؤولي الوحدات من العدول عن 
املبلغ الذي حددوه وهو يفوق 
امكانات اجله����راء املادية األمر 
الذي جعلنا نوقف املفاوضات 
عند هذا احلد. واشاد السعيدي 
مبجلس ادارة الوحدات وبكرم 
ضيافتهم منذ وصولنا إلى األردن 
وحتى مغادرتنا، وعدم الوصول 
الى اتفاق ال يفس����د حالة الود 
واالحترام املتبادل بني مجلس 
ادارة الناديني خاصة اننا نحترم 
وجهة نظر االردنيني في تقييم 

املقابل املادي الالعب.
مبارك الخالدي  ٭

التي يتمتع بها أبطال الكويت 
الذي����ن حرص����وا كل احلرص 
على مواجهة جميع التحديات 
والصعوبات من أجل املشاركة 
والتأكيد عل����ى تثبيت وجود 
الكويت واحلصول على املراكز 
البطولة  األولى واحتكار لقب 
للس����نة الرابعة على التوالي. 
وأشاد العمر بالدور الكبير الذي 
يقدمه النادي البحري ورئيس 
النادي اللواء فهد الفهد ونائبه 
م.أحمد الغامن وأمني السر العام 
خالد الفودري إلى جانب رئيس 
اللجنة البحرية عبدالقادر النجار 
لدعم الفريق والتأكيد على أهمية 
مشاركاته إلى جانب الدعم الذي 
يحظى به أفراد الفريق من الهيئة 
العام����ة للش����باب والرياضة. 
وطالب العم����ر جميع اجلهات 
واملؤسس����ات بضرورة رعاية 
ودعم هؤالء األبطال، مش����يرا 
ال����ى أن اإلجنازات التي حققها 
فريقا املائية وأبطال الكويت في 

هذه الرياضة لم حتققها أي فرق 
أخرى خاصة على املس����تويني 

العاملي واإلقليمي.

أعلن عضو مجلس إدارة نادي 
اجلهراء عبداحلميد السعيدي 
فشل مفاوضات النادي مع الالعب 
األردني باسم فتحي بعد اصرار 
مجلس إدارة ناديه الوحدات على 
مبلغ 350 ألف دوالر ملدة موسم 
واحد. وقال السعيدي ان مجلس 
إدارة نادي اجلهراء كانت لديه 
الرغبة ف����ي التعاقد مع الالعب 
الذي ظهر بشكل جيد في صفوف 
املنتخب االردني ملا ميتلكه من 
امكان����ات فردي����ة وفنية وذلك 
لتدعيم مركز قلب الدفاع للفريق 
اجلهراوي حيث اخطرنا ادارة 
الوحدات برغبتنا في التفاوض 
بشكل مباش����ر ودون وسطاء 

أش����اد رئيس وف����د فريق 
الدراجات املائية وعضو اللجنة 
البحري  الن����ادي  البحرية في 
عبدالوهاب العمر باإلجناز الكبير 
الذي حققه البطل العاملي محمد 
الباز بفوزه بلقب بطولة اإلمارات 
للدراجات املائية للمرة األولى 
في فئة الس����توك على حساب 
زميله حامل اللقب للمواس����م 
العاملي  البطل  الثالثة املاضية 
محمد بو ربيع الذي جاء ثانيا 
ف����ي الترتيب العام، إلى جانب 
ما حققه البطل العاملي خالد بو 
ربيع بفوزه باملركز الثاني في 
الترتيب العام النهائي للبطولة 
في فئة السوبر ستوك، وبفوز 
زميله البطل العاملي املخضرم 
العبدالرزاق باملركز  يوس����ف 
الثالث في نف����س الفئة. وذكر 
العمر ان اإلجنازات التي حققها 
أبطال الكويت في ظل املشاركة 
العاملية الواسعة في هذه البطولة 
تعكس حقيقة االمكانات الكبيرة 

عبداحلميد السعيدي

عبدالوهاب العمر

السعيدي: الوحدات طلب
 350 ألف دوالر للتعاقد مع فتحي

العمر يشيد بإجناز الدراجات املائية

العازمي في لقاء روما الدولي للقوى

يخوض العب املنتخب الوطني أللعاب القوى 
محمد العازمي بعد غد لقاءه الدولي االول في 
سباق 800م جري للموسم احلالي بلقاء روما 
الدولي، احدى محطات الدوري املاسي أللعاب 
القوى. وس���وف يخوض العازمي 29 اجلاري 
سباقه الثاني في جراند بري هنغلو في هولندا 
والذي يعتبر من اهم اجلوائز العاملية الكبرى 
ويشارك فيه العبون من مختلف انحاء العالم 
وعلى مستوى عال من االمكانيات الفنية.ويتطلع 
العازمي الى اعادة امجاده السابقة بعد غياب 
طوي���ل عن مضمار االلعاب بس���بب االصابة. 

ويس���عى الى حتس���ني رقمه في سباق 800م 
من خالل هذه البطوالت باإلضافة لالستعداد 
اجليد لالستحقاقات املقبلة. وقد استعد العازمي 
ملنافسات املوسم احلالي من خالل معسكر تدريبي 
في املغرب واس���بانيا ولعب البطولة العامة 
أللعاب القوى مع ناديه القادس���ية وجنح في 
خطف املركز االول في س���باقي 1500م و800م 
جري. وكان العازمي قد حقق لقب سباق 800م 
جري في لقاء روما الدولي عام 2006 وس���جل 
خالل البطولة رقما وقدره 1.45د وهو رقم جيد 

يصعب تسجيله بسهولة.

محمد العازمي يسعى للتألق في سباق روما

الكويت يهزم العربي في »اليد«

الشمري في العربي مقابل 80 ألف دينار

جدد الكويت أمله في احلصول على مركز 
متقدم بعد فوزه على العربي 33 � 26 )الشوط 
األول 16 � 14( في اللقاء الذي جرى أمس على 
صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن 
منافس���ات اجلولة قبل األخيرة من الدوري 
املمتاز لكرة اليد. وبذلك رفع االبيض رصيده 
الى 8 نقاط ليتقدم الى املركز الثالث مبشاركة 
الشباب فيما بقي العربي على رصيده السابق 
6 نقاط. ولم يقدم الفريقان املستوى املأمول، 
وكانت املباراة أشبه بالتقسيمة التدريبية بعد 
فقدان الفريقني فرصة املنافسة على اللقب. 
وقد ظهر الكويت مبستوى أفضل من اجلانب 
الفني بقيادة املدرب اجلزائري اجلديد صالح 
بوشكريو، وقد طبق االبيض بعض اجلمل 
التكتيكي���ة الناجحة التي كانت تنتهي عند 
العب الدائرة املتألق عبدالرحمن البالول الذي 
اس���تغل عدم تفاهم العبي الوسط في دفاع 
العربي، وهم: علي القالف واملطوع ومصطفى 

وحسن الشطي، وهذا ما وضع حارس العربي 
مهدي خان حتت اخلطر والضغط، الى جانب 
تألق صان���ع األلعاب احمد الكندري، ولعب 
محمد الغربللي بشكل جماعي جيد أدى الى 

إنهاء الشوط األول لصاحله. 
بدوره، تأثر العرب���ي بغياب علي مراد، 
وكان اللع���ب منحصرا ف���ي اخلط اخللفي، 
ما س���اعد دفاع الكويت على السيطرة منذ 
بداية املباراة ولوال اجتهاد طالل عبادي لكان 
االخضر قد خرج من الش���وط األول بفارق 
كبير من األهداف. وفي الش���وط الثاني بدا 
العبو األخضر مستسلمني وكانت تصويباتهم 
غير دقيقة بسبب تألق حارس األبيض وليد 
احلوال ليتسع الفارق في منتصف الشوط الى 
8 أهداف دفعت مدرب األخضر سالم محمود 
للدفع بالعبي اخلط اخللفي مشاري صيوان 

ومشاري التراك.
حامد العمران  ٭

وقع العب كاظمة الس���ابق طارق الشمري 
رس���ميا أمس مع النادي العرب���ي لالنضمام 
إل���ى صفوفه مقابل 80 أل���ف دينار ملدة ثالثة 
مواسم، وكان الشمري قد اتفق مع نادي الكويت 
لالنضمام إليه مقاب���ل 75 ألف دينار وللمدة 
نفسها، إال أن العربي دخل على خط املفاوضات 
واستطاع احلصول على توقيع الالعب بعد أن 

زاد املبلغ خمسة آالف دينار أخرى، وسينضم 
الالعب الى تدريبات األخضر بداية من املوسم 
املقبل، يذكر أن الش���مري كان قد حصل على 
بطاقته الدولية بعد أن خاض جتربة احترافية 
مع نادي العروبة العماني األمر الذي سهل له 

اختيار النادي الذي يرغب في اللعب معه.
مبارك الوقيان  ٭


