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لجنة فحص مالعب األندية تبدأ مهامها األحد المقبل 
الزيارة األولى استكشافية والثانية نهائية واستبعاد غير الجاهز

مالعب األندية تخضع لفحص يجريه احتاد الكرة قبل بداية املوسم

عبداهلل العنزي
تبدأ جلنة فحص املالعب التي شكلها مجلس ادارة احتاد 
ك���رة القدم مهام عملها االحد املقبل، حيث س���تقوم اللجنة 
بزيارة الى مالعب االندية ال� 14 في يوم واحد لتحديد مدى 
صالحياتها القامة املباريات عليها ومن ثم رفع تقرير نهائي 
بحالتها الى جلنة املسابقات التي بدورها سترفعه الى مجلس 
ادارة االحتاد العتماد املالعب املناسبة القامة مباريات املوسم 

املقبل عليها واستبعاد املالعب غير اجلاهزة.
وقد اكد مصدر في احتاد الكرة ل� »األنباء« ان جلنة فحص 
املالعب س���تتكون من مراقبي املباريات وستكون مهام هذه 
اللجنة عبارة عن اجراء مسح ميداني للمالعب املعتمدة في 
احتاد الكرة، وسيش���مل هذا االجراء ارضية امللعب وغرف 
تبديل املالبس لالعبني واحلكام، وكذلك اجراء جولة تفقدية 
في مدرجات امللعب ثم رفع تقرير الى جلنة املسابقات بكل 

ما يتعلق بامللعب.
واضاف املص���در انه بعد اجلولة االستكش���افية االولى 
للجنة فحص املالعب ستقوم جلنة املسابقات بإرسال كتب 
الى االندية املعنية بحيث س���يتم وض���ع قائمة باملتطلبات 
الناقصة في مالعبها مع اعطائها مهلة ملدة اسبوعني المتام هذه 
النواقص قبل ان تقوم اللجنة بالزيارة االخيرة لها للملعب 
بعد اسبوعني ملعرفة مدى التزام ادارة النادي باملعايير التي 

وضعتها اللجنة.
وبني املصدر انه بعد الزيارة االخيرة سترفع جلنة املسابقات 
توصياتها الى احتاد الكرة باعتماد املالعب الصاحلة القامة 
املباريات عليها مع اس���تبعاد املالع���ب غير اجلاهزة لذلك، 
وسيتم استبعاد امللعب غير اجلاهز نهائيا عن استضافة اي 
مباراة طوال املوسم سواء كانت لفريقه او للفرق االخرى او 

املنتخبات الوطنية.

كاظمة يتعادل مع رد ستار
ويلتقي بشكتاش اليوم 

عبدالعزيز جاسم
تعادل كاظمة مع رد ستار الصربي 1-1 في اولى مبارياته 
الودية ضمن معسكره املقام حاليا في العاصمة النمساوية 
ڤيينا وسجل هدف كاظمة الوحيد احملترف البرازيلي الكسندر 
الذي يخضع حاليا الختبار مع البرتقالي وقد القى مستوى 
الكسندر استحسان املدرب التشيكي ميالن ماتشاال واجلهاز 
االداري للفري���ق، ويبدو انه اقترب كثي���را من التوقيع مع 

كاظمة متهيدا لضمه الى صفوفه. 
ومن املقرر ان يواجه البرتقالي في السابعة مساء اليوم 
بالتوقيت احمللي فريق بشكتاش التركي في ثاني مبارياته 
الودية، وس���يحاول ماتشاال من خاللها احلكم النهائي على 
احملترفني حيث سيحدد اثنني من احملترفني الذين يخضعون 
لالختب���ارات حاليا متهيدا للتعاقد معهما على الرغم من أن 
هناك مواجهتني اخريني سيخوضهما كاظمة مع فريقني من 
املانيا والنمسا اال ان ارسال القائمة اآلسيوية وحتديد اسماء 
احملترفني للدور الربع النهائي من كأس االحتاد اآلس���يوي 
نهاية الش���هر اجلاري سيضطر ادارة كاظمة لتحديد اسماء 

احملترفني. 
الى ذلك يبدو ان مغادرة املدافع محمد العنزي الى معسكر 
الفريق باتت شبه مستحيلة لعدم موافقة الساملية على انتقاله 
حتى االن بينما تأكد عدم مغادرة املهاجم عبداهلل الظفيري 

لعدم انهاء مشكلة الڤيزا حتى االن. 

الشمري يتدرب في الكويت منفرداً

البحرين يستعد لمواجهة الصين وديًا

انطالق رماية أكاديمية الشيخ سعد اليوم 

ناشئو يد األزرق إلى هنغاريا
مبارك الخالدي

باشر محترف نادي الكويت خالد الشمري مساء امس األول تدريباته 
منفردا بإشراف املستشار الفني للفريق محمد عبداهلل وذلك بعد االنتهاء 
من اجراءات انتقاله الى األبيض بشكل نهائي حيث يعمل عبداهلل على 
إعادة تأهيل الشمري للمشاركة مع الفريق في االستحقاقات املقبلة فور 

عودة بعثة الكويت من معسكرها احلالي في سويسرا.
م����ن جهة اخرى تبذل ادارة الفريق مس����اعي حثيثة للحصول على 
التأشيرة الالزمة لدخول الشمري الى جنيڤ خالل اليومني املقبلني متهيدا 

إلحلاقه مبعسكر الفريق قبل عودة البعثة في ال� 10 من الشهر املقبل.

المنامة ـ ناصر محمد
تأكد بصفة نهائية حتديد يوم 11 أغس���طس املقبل موعدا ملباراة 
املنتخ���ب البحريني مع املنتخب الصيني وذلك ضمن عدة مباريات 
ودية سيخوضها املنتخب البحريني في إطار استعداداته للمشاركات 
املقبلة حتت إشراف مدربه اجلديد جوزيف سبيرغر وستقام املباراة 
في الصني، اضافة الى مباراة اخرى مع منتخب قطر في الدوحة يوم 
3 سبتمبر مع األزرق في الكويت 8 سبتمبر وستكون آخر مبارياته 
مع األردن في عمان اس���تعدادا للمشاركة في منافسات بطولة غرب 

آسيا التي ستقام في األردن خالل شهر سبتمبر.

برعاية الشيخ سلمان احلمود رئيس مجلس إدارة نادي الرماية 
يقام على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية اليوم 
املسابقة الثانية ألكادميية الشيخ سعد للرماية االوملبية )سكيت تراب( 
لفئة الناشئني والعمومي و)البندقية واملسدس الهوائي( لفئة الرجال 

والسيدات لفئة الناشئني والناشئات والعمومي للجنسني.
وقال حسني العصفور مشرف عام أكادميية الشيخ سعد للرماية 
االوملبية ان مدرس���ة الرماية الكويتية هذا العام ش���هدت تطورات 
متاثل الغرض الذي أقيمت من اجله ولها مش���اركات كبيرة من قبل 
الشباب والش���ابات وأصبحت تذخر مبواهب عديدة، وان القائمني 
عل���ى إدارة األكادميية يبذلون جهودا كبيرة من اجل االرتقاء بأبناء 
الكويت لالستفادة بشغل أوقات فراغهم في العطلة الدراسية ومبا 
يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة، ولذلك فإن إدارة أكادميية 
الشيخ سعد للرماية االوملبية ومنذ البدء في استقبال طلبات الشباب 

والشابات دائما تبذل جهودها لنجاح هذا العمل املتميز. 

يغادر اليوم الى هنغاريا وفد منتخبنا الوطني للناش���ئني بكرة 
اليد للمش���اركة في بطولتي فرايدي كاب التي تنطلق غدا، وسيلي 
كاب التي تبدأ في الس���ابع من اغس���طس املقبل، وتستمر اسبوعا 
حي���ث يتكون الوفد من فوزي فرج رئيس���ا ومحمد العجمي اداريا 
وهاني اخلنفر مشرفا ونايف الرندي مدربا الى جانب الالعبني وهم 
محمد العوضي، خالد اخلالدي، فيصل الراشد، محمد عبداهلل، احمد 
عبدالوهاب، عبدالعزيز السيماوي، حمد الفرج، جاسم نادر، حسني 
اللنقاوي، عيسى البناي، بشار تقي، جاسم الغريب، حسن دشتي، 
محمد املطيري، علي العلي، احمد البصيري، عبدالرحمن س���ويلم، 
محمد احلربي، ناصر الفرج، محمد عبداجلليل، محمد علي، س���عود 

اخلضير، خالد اخلتالن، ومحمد احلمادي.
يذكر أن املنتخب بدأ استعداداته للبطولة قبل شهر حتت قيادة 
املدرب الوطني نايف الرندي على فترتني صباحية ومسائية استطاع 

خاللها الرندي الوصول بالالعبني الى ذروة املستوى البدني.
من جانبه، اكد عضو مجلس االدارة واداري الوفد محمد العجمي 
ان البطولة تكس���ب الالعبني اخلبرة الفنية وتعدهم لالستحقاقات 
اخلارجي���ة املقبلة للمحافظة على س���معة اليد الكويتية ومواصلة 
الترب���ع على العرش اآلس���يوي، مؤكدا ان املنتخ���ب احلالي يزخر 
بكوكب���ة من النجوم القادرين على متثي���ل الكويت خير متثيل في 

احملافل الدولية.

غلوم: »يد الصليبخات« قادمة بثوب جديد

بداية املوسم اجلديد.
ومتن���ى غل���وم ان تنتهي 
الدول���ي  االيق���اف  مش���كلة 
الكويت حتى  املفروض عل���ى 
يتسنى للصليبخات املشاركة 
البطولة اآلسيوية لالندية  في 
املزم���ع اقامتها ف���ي لبنان في 
نهاية سبتمبر املقبل والدفاع عن 
اللقب الذي احرزه الصليبخات 
في النس���خة االخيرة، مشيرا 
الى انه ف���ي حال رفع العقوبة 
واملشاركة س���يتم االستعانة 
ببعض الالعبني احملليني لتدعيم 

صفوف الفريق. 

محليا خاصة ان بداية املوسم 
ستكون ببطولة تنشيطية في 
اكتوبر املقب���ل وهذا ما يعطي 
االجهزة الفنية بجميع االندية 
الفرق بالش���كل  فرصة العداد 
املناسب استعدادا لبطولة دوري 
الدمج وهي البطولة االهم محليا 
حيث ان اغل���ب الفرق احمللية 
هدفها احراز البطولة، وهذا ما 
س���يجعل االجهزة الفنية تعد 
العدة م���ن خالل جتهيز الفرق 
في البطولة التنشيطية مؤكدا 
انه جلنة املسابقات اصابت في 
وضع البطولة التنشيطية في 

وظهر مبستوى جيد من خالل 
شغله عدة مراكز مؤكدا انه ادارة 
االبيض اب���دت موافقة مبدئية 
عل���ى االعارة، مش���يرا الى ان 
الصليبخات سيرس���ل كتابني 
مماثلني ملجلسي ادارتي التضامن 
واجله���راء لطلب جتديد اعارة 
فواز عباس وانور مفرح ملوسم 
جديد خاصة بعد دخولهما بشكل 

فني جيد مع الفريق. 
ولفت غلوم الى ظروف النادي 
التي من املمكن أال تسمح بتنظيم 
معسكر خارجي وهذا ال مينع 
من اعداد الفريق بالشكل الالئق 

حامد العمران
اعلن مدرب الفرق االول لكرة 
اليد بنادي الصليبخات الوطني 
خالد غلوم عن بدء التدريبات 
االحد املقبل استعدادا للموسم 
اجلديد على صالة النادي كاشفا 
ان هناك بعض الالعبني اجلدد 
س���ينضمون الى الفريق خالل 
االيام القليلة املقبلة ليزيدوا من 
قوة الفريق مؤكدا انه ال يعتمد 
على االسماء بقدر اعتماده على 

عطاء الالعبني.
واش���ار ال���ى ان النتائ���ج 
في املوس���م املاض���ي لم ترتق 
الطموحات رغم ان  ملس���توى 
الصليبخات هو بطل آسيا في 
نسخته االخيرة وبطل الدوري 
في املوس���م قبل املاضي والكل 
يعرف االسباب االجبارية التي 
ادت الى خروج الصليبخات عن 
املنافسة عن االلقاب في املوسم 
املاضي وهي الغيابات الكبيرة 
من الالعبني اما بسبب االصابة 
او االيقاف، مؤكدا انه سيسعى 
الى معاجلة السلبيات للدخول 
الدوري في  بقوة في بطول���ة 
املوسم اجلديد مع اعطاء فرصة 
الناشئني الثبات  اكبر لالعبني 
وجودهم واعدادهم للمستقبل 
مبينا انه جميع مجالس االدارات 
التي تعاقبت على النادي خالل 
الفترة القليل���ة املاضية كانت 
ابعد احلدود مع  الى  متجاوبة 

اجلهاز الفني للفريق االول.
وكشف غلوم ان مجلس ادارة 
النادي ارسل خطابا رسميا الى 
نادي الكويت لطلب جتديد اعارة 
الالعب احمد الكندري الذي لعب 
الفريق في املوسم املاضي  مع 

تمنى المشاركة في البطولة اآلسيوية والدفاع عن اللقب

خالد غلوم يتطلع ملوسم جيد مع الصليبخات

السفير السوري يشيد بإنجازات الكراتيه

 أشاد السفير السوري لدى الكويت بسام عبداملجيد 
باالجناز الكبير الذي حققه ابطال الكراتيه لفوزهم 
في بطولة اخلليج الثانية عشرة التي اختتمت مؤخرا 
في الدوحة، بحصول شباب وناشئي واشبال الكراتيه 
عل����ى 13 ميدالية منها 8 ميداليات ذهبية وفضيتان 
و3 برونزيات، مؤكدا ان ذلك اجناز جديد للرياضة 

الكويتية يضاف الجنازاتها السابقة.
وقال عبداملجيد الذي قام بزيارة إلى احتاد الكراتيه 
وبرفقته عدد من اركان الس����فارة ان اللعبة كسبت 
شعبية كبيرة في الكويت بفضل الدعم الكبير الذي 
تلقاه من القيادة السياسية واجلهود اجلبارة التي 

يقوم بها رئيس االحتاد الشيخ خالد العبداهلل واعضاء 
مجلس اإلدارة. من جانبه تقدم نائب رئيس احتاد 
الكراتيه عماد بهبهاني بالشكر إلى سفير السوري 
الذي اعطى من وقته الكثي����ر وقام بزيارة االحتاد 

وااللتقاء بالالعبني واالجهزة الفنية واإلدارية.
وكان في استقبال السفير السوري نائب رئيس 
االحتاد عماد بهبهاني وامني السر العام خلف السعيدي 
وامني الس����ر املس����اعد عبدالعزيز البلوشي وامني 
الصندوق املساعد مناحي الفضلي وعضوا مجلس 
اإلدارة محمد العجمي وخالد العدواني وقدم مسؤولو 

االحتاد درعا تذكارية للسفير السوري.

السفير السوري بسام عبد املجيد يتسلم درعا من خلف السعيدي

فوز »أزرق الصاالت« في الدورة المدرسية

زاهر يدخل االتحاد على أنغام المزمار

بيروت ـ ناجي شربل
اس���تهل أزرق الص���االت 
مشواره في الدورة الرياضية 
العربية املدرس���ية ال� 18 التي 
يس���تضيفها لبن���ان حتى 5 
أغس���طس، بفوز ساحق على 
قط���ر 7–1، )الش���وط االول 
2–0( في املباراة التي أجريت 
بينهما في مجمع الرئيس اميل 
حلود الرياضي العسكري في 
الدكوانة. في حني خسر أزرق 

الطائ���رة امام س���ورية 0–3. 
وفي قاعة حامت عاشور بنادي 
الصداقة، تعادل أزرق اليد مع 

سورية 28 – 28.
التي  الكبرى  القضية  إال ان 
شغلت املس���ؤولني الرياضيني 
اللبنانيني وأركان وزارة التربية، 
ما ت���ردد بقوة عن اس���تعانة 
بعض مدرب���ي الفرق اللبنانية 
املشاركة بالعبني تخطوا السن 

املدرسية. 

وانس���حبت الشكاوى على 
منتخ���ب كرة الص���االت الذي 
ن���ادي كامل  ضم العبي مركز 
جابر النبطية بالكامل، علما ان 
الفريق صعد الى مصاف نوادي 
الدرجة االولى. وقد مت استبعاد 
العبني من فريقي مدرستي الرسل 
جونية ومار يوسف عينطورة 
الى نهائيات  الفريقني  اوصلوا 
بطولة لبنان املدرسية في كرة 

الصاالت.

استقبل اعضاء مجلس ادارة 
وموظفو االحتاد املصري رئيس 
االحتاد العائد الى منصبه بحكم 
قضائي س���مير زاهر، حيث قام 
موظف���و االحت���اد بحمله على 
األعن���اق وهو ف���ي طريقه الى 
مكتبه باحت���اد الكرة وكان مقر 
االحتاد قد شهد جمعا كبيرا من 
مشجعي كرة القدم ومحبي زاهر 
الذين حرصوا على التواجد امام 
بوابات االحتاد للترحيب بزاهر 
واستقباله بالطبل واملزمار البلدي 
وسط سعادة غامرة لسمير زاهر 
الذي توجه بالشكر لكل من حضر 
الستقباله بعد عودته ملمارسة 
عمله من جديد كرئيس الحتاد 

الكرة املصري.
من جانب آخ���ر، يبدأ اليوم 
األهلي استعداداته اجلادة ملباراة 
اإلس���ماعيلي في اط���ار اجلولة 
الثانية ضمن املجموعة الثانية 
لدور الثمانية من دوري أبطال 
أفريقي���ا واملقرر اقامتها يوم 31 
اجلاري، بعدما قرر اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة حس���ام البدري 
منح الالعبني راحة عقب مباراة 
حرس احلدود ببطولة السوبر 
املص���ري، والتي ت���وج الفريق 

األحمر بلقبها.
وقد أغلق اجلهاز الفني ملف 
الس���وبر نهائيا، سعيا  مباراة 

للتركيز في لقاء االسماعيلي.

على جانب آخر، بات مهاجم 
األهلي محمد فضل خارج حسابات 
فريقه في تلك املباراة بس���بب 

اصابته بتمزق.
من جهة أخرى، سيعود املهاجم 
املصري احمد حسام »ميدو« الى 
ناديه السابق أياكس أمستردام 
انتقال حر  الهولندي بصفق���ة 
بحسب ما ذكرت شبكة »سكاي 

سبورتس« البريطانية.
وفي س���ياق متصل، ذكرت 
صحيفة »ذي صن« اليومية ان 
ميدو )27 عاما( العب ميدلزبره 
االجنليزي سيلحق بالهولندي 
مارتن يول مدربه الس���ابق في 

توتنهام االجنليزي.

عربيةمتفرقات

 أك���د االحتاد القطري رس���ميا موعد املباراتني 
الوديتني ملنتخب بالده م���ع البحرين والعراق في 3 
سبتمبر و12 اكتوبر على التوالي في الدوحة في اطار 
استعدادات املنتخبات الثالثة للنسخة العشرين من 
بطولة كأس اخلليج املقررة باليمن وكأس آسيا 2011 
في الدوحة. ويبدأ املنتخب القطري مبارياته الودية 
في 10 اغس���طس املقبل بلقاء نظيره البوس���ني في 

سراييڤو.
واكد االحتاد انه يعمل على تأكيد مواعيد عدد آخر من 
املباريات الودية األخرى التي ستقام ضمن أجندة االحتاد 

الدولي وذلك لتأمني إعداد قوي للمنتخب.
 تنطلق اليوم بطولة النخبة الدولية في نسختها الثالثة 
على ملعب مدينة األمير س��لطان ب��ن عبدالعزيز الرياضية 
في احملالة بأبها في الس��عودية، وتس��تمر منافساتها حتى 
السادس من أغسطس املقبل.وتشارك ستة فرق مت توزيعها 
على مجموعتني، حيث ضمت األولى فرق الهالل السعودي 
وال��وداد البيض��اوي املغربي وس��انتوس البرازيلي، بينما 
ضمت الثانية فرق الش��باب الس��عودي وأفريكا س��بورت 

العاجي وبولونيا اإليطالي.
وعقب حفل االفتتاح تقام مباراتان حيث يلتقي في األولى 
الوداد البيضاوي املغربي وسانتوس البرازيلي بينما يواجه 

الشباب السعودي أفريكا سبورت العاجي في الثانية.
 اصبح املنشية، الوافد اجلديد الى دوري االضواء، 
اول الفرق املتأهلة الى الدور نصف النهائي من مسابقة 
درع احتاد الكرة األردني، فاحتة بطوالت موسم 2010-
2011، بفوزه على البقعة 2-1 في اجلولة الثانية ليضمن 

ايضا صدارته ملجموعته الثالثة.
فعلى ستاد األمير محمد في مدينة الزرقاء، سجل خالد 
قويدر الهدف االول للمنشية في الدقيقة 59 اثر عرضية 
من عودة اجلبور وضعها االول برأسه في شباك احلارس 
محمد ابو خوصة، ثم اض���اف محمود الرياحنة الهدف 
الثاني في الدقيقة 84، قبل ان يقلص محمد عبد احلليم 

الفارق في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

واف��ق االحت��اد اآلس��يوي للكاراتيه على الس��ماح 
للرياضيات في هذه اللعبة بارتداء احلجاب أثناء الدورات 
اآلس��يوية وأهمها دورة األلعاب اآلس��يوية املقررة في 

نوفمبر املقبل في مدينة غواترو الصينية.
وأعلن املجلس االوملبي اآلسيوي عن سعادته للقرار 
الذي جاء بعد جهود كبيرة لرئيس��ه الشيخ احمد الفهد، 
ألن التوصل الى هذا االتفاق سيتيح الفرصة للرياضيات 

املسلمات للمشاركة في األلعاب.
وس��تكون البطول��ة األول��ى الت��ي ستش��ارك فيها 
رياضيات يرتدين احلجاب هي بطولة آسيا للكاراتيه من 
1 الى 8 أغسطس املقبل في الصني، لكن الهدف الرئيسي 
سيكون املش��اركة في دورة األلعاب اآلسيوية السادسة 
عشرة في الصني ايضا، ثم في النسخة التالية في مدينة 

اينشيون الكورية اجلنوبية عام 2014.

السماح لالعبات الكراتيه
بارتداء الحجاب 


