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    االربعاء 8 يونيو 2016

اجتماع مرتقب لألندية اخلمسة
جتري االندية اخلمسة وهي: العربي والكويت وكاظمة والساملية والفحيحيل اتصاالتها لعقد اجتماع آخر ملناقشة 
آخر تطورات قرار اللجنة االوملبية الدولية واخلاص بايقاف النشاط الرياضي الكويتي اخلارجي، كما ستناقش 
االندية اخلمسة القرار االخير الحتاد الكرة واخلاص بتقليص عدد احملترفني الى 2 مبن فيهم الالعبون غير 
احملددي اجلنسية. اجلدير بالذكر، ان االندية اخلمسة قد عقدت اجتماعها االول قبل ثالثة اسابيع ردا على 
تصويت اجلمعية العامة لالحتاد الدولي )الفيفا( والذي تضمن استمرار ايقاف النشاط الرياضي الكويتي، كما 
اعتبرت االندية اخلمسة اجتماعاتها في حال انعقاد ملتابعة آخر تطورات االوضاع الرياضية الكويتية.
مبارك الخالدي آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

يفتح باب اال�شرتاك 

يف اليوم االأول من رم�شان 
وذلك يف ديوان 

اأوالد املرحوم اأحمد ال�شرهان 

يف منطقة القاد�شية - قطعة 8 - �شارع 83 - منزل 4

يف متام ال�شاعة 11:00 م�شاًء

فتح باب اال�شرتاك بدورة 

املرحوم/ جا�شم ال�شرهان 
الرم�شانية الثالثة والثالثني لكرة القدم 2016

حتت رعاية

ال�شيخ / فهد جابر العلي ال�شباح

برعاية : 

لال�شتف�شار : 97940079 )أبو نواف(

اليوم االأخري للت�شجيل مع القرعة

حامد العمران

ش����كلت الهيئ����ة العامة 
للرياضة جلنة الرقابة املالية، 
وذلك تطبيقا لقرارات مجلس 
اإلدارة وسيقوم القطاع املالي 
الهيئة بتنظيم زيارات  في 
مستمرة لألندية والهيئات 
الرياضية للفحص الدوري 
عل����ى احلس����ابات لضمان 

انتظام أداء العمل املالي.
وقد شكلت اللجنة من فهد 
املطيري رئيسا لها وعالء 
الدين احمد ومدحت أبوقورة 
كبيري اختصاصيي محاسبة 
املن����زالوي وعطية  ووليد 
احمد دي����اب اختصاصيي 

محاسبة. 
وق����د أرس����لت الهيئ����ة 
كتابا الى األندية والهيئات 

»الهيئة« تشكل جلنة الرقابة املالية
ملتابعة األندية والهيئات الرياضية

الرياضية تخطرهم باللجنة 
والكت����اب مذي����ل بتوقيع 
د.جاس����م الهوي����دي نائب 
املدير العام للشؤون املالية 

واإلدارية.
يذك����ر أن امل����ادة 7 من 
املرسوم بقانون رقم 26 لسنة 
2012 الصادر بشأن تعديل 
بعض أحكام املرسوم بقانون 
رقم 42 لسنة 1978 في شأن 
الهيئ����ات الرياضية والذي 
ينص على ان يخصص في 
ميزانية الهيئة اعتماد مالي 
إلعان����ة الهيئات الرياضية 
وفق����ا للقواعد التي يصدر 
بها قرار مجلس إدارة وإبالغ 
الهيئة بأوجه الدعم واملصادر 
املالية األخرى التي تتلقاها، 
وذلك للتحقق من صرفها في 

األغراض املخصصة لها. جاسم الهويدي

اإلدارة حول  إل����ى  املرفوع 
األس����ماء املعروضة لتولي 
مه����ام تدريب الفريق األول 
لكرة القدم وفريق الرديف 
ومناقش����ة اخلط����ة الفنية 
واإلدارية للموسم اجلديد.

وقال: االجتماع مخصص 
لبحث أوض����اع قطاع كرة 
الق����دم بالن����ادي العرب����ي 
اللعبة الشعبية  باعتبارها 
األولى عامليا ومحليا ونظرا 
ملا حتظى به من أهمية بالغة 
لدى اجلماهير التي تنتظر 
حس����م هذا امللف واإلعالن 
عنه بصورة رسمية إلنهاء 
اجلدل الدائر حول األسماء 
املطروح����ة وحتديد هوية 
اجلهاز الفني اجلديد واعتماد 

أكد أن حتديد االجتماعات من صميم صالحياته

 الكاظمي: جنتمع السبت املقبل 
لبحث مستقبل الكرة

أن  اجلهاز اإلداري، خاصة 
األمور التزال عالقة وبانتظار 
التفاصي����ل ليكون املجلس 

على بينة من أمره.
وأضاف: حتى اآلن لم يتم 
البت في أي من األمور اإلدارية 
والفنية ولم يتم التطرق إلى 
موضوع احملترفني أو حتى 
املعسكر التدريبي، وسيتم 
كل ذلك خالل االجتماع القادم 
الذي قررنا تخصيصه لقطاع 

كرة القدم.
وحول إلغ����اء االجتماع 
الذي كان مقررا عقده مطلع 
األسبوع اجلاري، علق قائال: 
عادة ما يتم عقد االجتماعات 
بناء على ق����رار من رئيس 
مجل����س إدارة النادي وهو 
حق أصي����ل للرئيس وفق 
ما تن����ص علي����ه القوانني 
واللوائ����ح املعم����ول بها، 
وال يج����وز لبقية األعضاء 
عل����ى اخت����الف مناصبهم 
ومسمياتهم الوظيفية في 
املجل����س أن يحددوا موعد 
االجتم����اع وبن����وده دون 
الرجوع إلى الرئيس وذلك 
وفقا للقان����ون، وعلى هذا 
األساس أخطرت اجلميع بعدم 
التدخل في صالحياتي وترك 
حتديد مواعيد االجتماعات 
وبنودها لي شخصيا حتى 
يس����تمر العم����ل بصورته 

االعتيادية.

أحمد السالمي

أكد رئيس النادي العربي 
جمال الكاظمي في تصريحه 
ل� »األنباء« على عقد مجلس 
اإلدارة اجتماعا خاصا بقطاع 
كرة القدم مساء السبت القادم 
في مبنى اإلدارة، وذلك لبحث 
آخر املستجدات والتطورات 
التقرير  إل����ى  واالس����تماع 

رئيس النادي العربي جمال الكاظمي

قرار احملترفني والبدون يشهد رفض عدد كبير من األندية

٭ تشكيل اللجان واعتماد اللوائح ونظام الهبوط والصعود للدوري مازال معلقاً
احتاد الكرة يؤجل اجتماعه إلى األحد املقبل

عبدالعزيز جاسم

أبدت العديد من األندية رفضها قرار مجلس إدارة 
االحتاد الذي من املتوقع أن يصدر بشكل رسمي خالل 
األيام القليلة املقبلة بش���أن عدد احملترفني والالعبني 
البدون داخل امللعب والذي من املقرر أن يكون باشراك 
العبني اثنني فقط على أن يكون التسجيل ل� 6 العبني، 
4 محترف���ني و2 بدون وهو أمر لن تس���تطيع األندية 
تقبله، السيما ان التوقيع مع 4 محترفني سيكلف النادي 
مبالغ طائلة وسيجلس اثنان او 3 منهم على املدرجات 
في حال وجود العب بدون مميز، األمر الذي يعني أن 
هذا القرار لن يكون في مصلحة الالعبني احملترفني او 

البدون وكذلك األندية.
وسبق لنادي اجلهراء أن قدم مقترحا وافقت عليه 
معظم األندية في اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
الحتاد الكرة في األول من يونيو وهو اشراك 2 محترفني 
ومثلهما بدون داخل امللعب، وكان هناك تطمينات من 
قب���ل احتاد الكرة الى أن ذلك املقترح س���تتم املوافقة 
عليه في اجتماع األحد املاضي غير ان املوافقة املبدئية 
ملجلس اإلدارة على اشراك العبني فقط سواء بدون أو 
محترفون كان مبنزلة الصدمة جلميع االندية التي من 
املتوقع ان ترسل عددا من االحتجاجات على ذلك القرار، 
الس���يما ان بعضها تعاقد مع اكثر من محترف أو قام 

بتوقيع عقد مبدئي لديه العبون بدون.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس إدارة االحتاد عقد 
اجتماعه األحد املقبل بدال من اليوم، وذلك ملنح فرصة 
أكبر جلمي���ع اللجان لتعديل لوائحها بصورة نهائية 
من بينها جلنة املس���ابقات التي تريد حس���م مسألة 
تطبيق نظام الهبوط والصعود للموسم ما بعد املقبل 
والتي أوصت فيه بأكثر من مناسبة وتخشى أن يكون 
مصي���ره مصير عدد الالعبني بكل قائمة والذي أردات 
 ان يك���ون 26 العبا إال ان االحتاد رفضه وطبق قائمة 
ال� 40 العبا واألمر نفسه ينطبق على احملترفني والالعبني 

البدون.
وسيشهد االجتماع تشكيل جميع اللجان للموسم 
املقبل كما هو متعارف، حيث ستقدم اللجان استقاالتها 
على أن يتم ترش���يح أس���ماء جدي���دة أو اإلبقاء على 
نفس اللجان باس���تثناء جلنة احلكام التي ستش���هد 

احتاد الكرة: ممنوع مرور أكثر من 2 محترفني إلى أرضية امللعب  )األزرق.كوم(تغيرا كبيرا.

العتيبي: الساملية لم يفاوض مدربني وكيتا والصيفي مستمران

أنطوني يظفر بكأس األمير الدولية للرماية في إيطاليا
فاز الرامي االيطالي كارلو 
أجنيل أنطوني ببطولة كأس 
سمو األمير الدولية للجائزة 
الكبرى للرماية التي اختتمت 
دورتها الثانية االثنني املاضي 
مبش����اركة اكثر من 300 رام 

دولي.
وتس����لم الرامي انطوني 
من نائ����ب رئي����س االحتاد 
الدولي للرماية رئيس احتاد 
الرماية االيطالي عضو مجلس 
الشيوخ السيناتور لوتشانو 
روسي بحضور ممثل سفير 
الكويت ل����دى ايطاليا القائم 
باألعمال خالد اخلرينج كأس 

البطولة في حفل اقيم بحلبة 
العاملية  »أومبريا في����ردي« 
للرماية مبنطقة تودي وسط 

ايطاليا.
الرام����ي االيطالي  وعبر 
الفائ����ز بكأس س����مو االمير 
»وهي على شكل صقر فضي« 
عن س����عادته بالفوز بكأس 
سمو األمير وباملشاركة في 
مثل هذه البطولة التي اقيمت 
حتت رعاية االحتاد االيطالي 
للرماية بالتعاون مع سفارة 

الكويت.
من جهته قال مدير املسابقة 
ادواردو روسي ان بطولة كأس 

س����مو أمير الكويت الدولية 
للرماية التي تقام حتت رعاية 
ش����ركة كوي����ت »بتروليوم 
ايطاليا« تكتس����ب في عامها 
الثاني اهتماما واقباال واسعني 
رغم تزامنها العام احلالي مع 

بطولة سان مارينو.
واشاد باجلهود احلثيثة 
الت����ي يبذلها وزي����ر اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الهيئة  إدارة  رئيس مجلس 
العامة للشباب الشيخ سلمان 
احلمود في دعم رياضة الرماية 

وتطورها محليا ودوليا.
بدوره، أثنى رئيس االحتاد 

االيطال����ي للرماية على دور 
س����فيرنا في ايطاليا الشيخ 
علي خالد اجلابر في دعم هذه 
الرياضية وجهوده  املبادرة 
في تعزيز عالقات الصداقة 
الثنائية التي تش����هد تناميا 
غير مس����بوق ف����ي مختلف 

املجاالت.
من جهته، أعرب رئيس 
الرماية في جمهورية  احتاد 
بيرو فرانسيسكو بوزا عن 
اعتزازه الكبير بحضور هذه 

البطولة املهمة.
وعب����ر القائ����م باألعمال 
في سفارتنا في كلمة القاها 

نيابة عن السفير الشيخ علي 
اخلالد عن اعتزاز الس����فارة 
الكبي����ر للع����ام  بالنج����اح 
الثاني على التوالي لبطولة 
س����مو األمير لتصبح احدى 
املسابقات الدولية الرئيسية 
الت����ي تس����تضيفها ايطاليا 
باعتبارها مثاال ممتازا لعالقات 
الصداقة الرياضية والثقافية 

بني البلدين.
وأش����اد برعاية ش����ركة 
البت����رول الكويتية العاملية 
القيم  للبطول����ة وبالدع����م 
والكبير الذي تقدمه الجناح 

املبادرة الرياضية املتميزة.

أن امل����درب الوطني س����لمان 
عواد الس����ربل مس����تمر في 
عمله كمدرب مس����اعد، وذلك 
نظرا لرفضه قبول مهمة قيادة 
الفريق مفضال أن يعمل مبعية 
مدرب يقود الفريق في املوسم 
اجلديد. وأضاف: الفريق حاليا 
في فترة راحة ولم يتم التطرق 
إلى مستقبله في املوسم املقبل، 
وذلك نظرا لعدم وضوح الرؤية 
حول مواعيد املسابقات واآللية 
املتبعة في مشاركة احملترفني 
والالعب����ني غي����ر مح����ددي 
اجلنس����ية »البدون«، والتي 

أقرت لوائحها أخيرا وسيتم 
عرضها على املجلس لبحثها 
مبعية اجلهاز اإلداري لوضع 
اخلطة املناس����بة التي سيتم 
اعتمادها. ولفت العتيبي إلى 
أن احملترفني الذين اليزالون 
مس����تمرين م����ع الفريق هما 
العاجي إبراهيما كيتا واألردني 
عدي الصيفي، فيما سيتم بحث 
إمكانية التعاقد مع محترف 
ثالث بناء على رغبة اجلهاز 
الفني اجلديد الذي سيتولى 
املهمة كاملة ويقدر احتياجاته 

للموسم اجلديد.

وقال: سيتم حتديد اجتماع 
ملجلس اإلدارة في وقت الحق 
من األس����بوع الق����ادم وذلك 
لبحث التقرير اإلداري والفني 
ومناقشته مع رئيس اجلهاز 
الشيخ يوسف الصباح الذي 
س����يتم التباحث معه حول 
رغبته في االس����تمرار بعمله 
خالل منافسات املوسم اجلديد 
من عدمه والذي س����يتم من 
خالله حتديد آلية العمل على 
أن يتم منحه مطلق الصالحيات 
الختيار اجلهاز الفني واجلهاز 
اإلداري املعاون له، الفتا إلى 

أحمد السالمي

أكد أمني الصندوق ونائب 
رئي����س جهاز الك����رة بنادي 
الس����املية أحمد العتيبي في 
تصريحه ل����� »األنب����اء« أن 
مجلس إدارة النادي لم يجتمع 
حت����ى اآلن ولم يتم طرح أي 
من األسماء املتداولة إعالميا 
لتولي تدري����ب فريق الكرة 
مع كل االعتزاز والتقدير لكل 
املدربني الوطنيني الذين وقع 
عليهم الترشيح من قبل بعض 

احملبني.
أحمد عايض

سموحة مع اإلسماعيلي وبتروجت أمام احلرس ووادي دجلة يلتقي املقاولون

»الفراعنة« يستعد لتصفيات املونديال مبعسكر أوروبي ومباراتني
القاهرة - سامي عبدالفتاح

طلب األرجنتيني هيكتور 
الفني للمنتخب  املدير  كوبر 
الوطني من احتاد الكرة توفير 
معسكر أوروبي للفراعنة خالل 
الفترة من 27 أغسطس وحتى 
6 س����بتمبر املقبل����ني يكون 
مبنزلة فترة إعداد للموسم 

الكروي اجلديد. 
وأك����د كوبر ملس����ؤولي 
اجلبالية أنه يرغب في إقامة 
املعس����كر على مدار 10 أيام 
في إحدى ال����دول األوروبية 
يتخلله مباراتان وديتان مع 
منتخب����ني أوربيني لتحقيق 
أقصى اس����تفادة، خاصة أنه 
العناصر  س����يضم بع����ض 

اجلديدة خالل هذا املعس����كر 
مثل سام مرسي العب وسط 

ويجان اإلجنليزي. 
وكان احتاد الكرة قد تلقى 
الكوري  عرضا من املنتخب 
اجلنوبي ملواجهة مصر وديا 
خالل نفس فترة املعس����كر 
االوروب����ي املقترح، ومت رفع 
إل����ى األرجنتيني  الع����رض 
كوب����ر املدير الفن����ي بجانب 
بعض العروض السابقة مع 
الصني وروس����يا وأوكرانيا 

للبت فيها.
في ش����أن متصل، أسند 
احتاد الكرة مهمة تنظيم مباراة 
منتخب الش����باب مواليد 97 
مع رواندا يوم اجلمعة املقبل 
في إياب تصفيات أمم أفريقيا 

إلى شركة  للشباب بزامبيا، 
فالكون. وقامت الشركة بطبع 
5 آالف دعوة بعد موافقة األمن 
على حضور 5 آالف شخص 
للمب����اراة باس����تاد القاهرة، 
وسيتم توزيعها مبعرفة احتاد 

الكرة ووزارة الرياضة.

الدوري يعود

اليوم منافسات  وتنطلق 
املرحلة ال� 31 ملسابقة الدوري 
املصري لكرة القدم، بعد فترة 
توقف بسبب انشغال منتخب 

مصر مبباراة تنزانيا. 
ث����الث  الي����وم  وتق����ام 
مباريات جتمع بني سموحة 
واإلسماعيلي، وبتروجت مع 
حرس احلدود، ووادي دجلة 

مع املقاولون العرب.
ويوم غد اخلميس، يلتقي 
املصري مع االحتاد، وأسوان 
مع اإلنت����اج احلربي، وإنبي 
أمام طالئع اجليش، واملقاصة 
مع غزل احمللة، واألهلي مع 

الداخلية.
وتختتم مباريات املرحلة، 
السبت مبباراة الزمالك واحتاد 

الشرطة.

شيكاباال يقترب من الرحيل

الزملكاوي  الش����أن  وفي 
كشف جمال عبداحلميد مدير 
الكرة بالزمالك، خضوع محمود 
عبدالرازق شيكاباال، لبرنامج 
بدني جديد، وان شيكاباال قد 
يغيب عن الزمالك 15 يوما. 

وأض����اف عبداحلميد أن 
البرنامج  شيكاباال س����يبدأ 
البدني من الصفر بعدما تأثر 
بشدة لتواجده في املنزل خالل 
األيام املاضية بسبب املرض، 
الالعب سيغيب  أن  موضحا 
املباريات لفترة لن تقل  عن 
عن 15 يوما وه����و ما يعني 
ع����دم تواجده ف����ي مباريات 
الزمالك املقبلة حلني استكمال 

البرنامج.
أنباء من نادي  وخرجت 
الزمالك تؤكد رغبة شيكاباال 
في الرحيل عن الزمالك، لعدم 
الفني احلالي  اقتناع اجلهاز 
بقيادة محمد حلمي به، وانه قد 
يستجيب لدعوة حسام حسن 

باالنضمام الى املصري.


