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هل يعود فهد الرشيدي من جديد إلى الدوري السعودي؟

فهد الدوسري
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مهاجم التضامن واملنتخب 
الوطني فهد الرشيدي تلقى عرضا احترافيا من نادي الرفاع الغربي 
البحريني لتمثيله ملوس���م واحد فقط مقابل 90 الف دينار بحريني 

عالوة على مكافآت الفوز وتوفير السكن ووسيلة املواصالت.
وبعد انتشار اخلبر س���ارعت إدارة نادي الوحدة السعودي الى 
رفع املبلغ املقدم للرش���يدي الى مليون ريال سعودي بعد ان كانت 

قد عرضت 750 ألف ريال في وقت سابق.
والرشيدي في هذه االيام في اجازة خاصة في احدى الدول التخاذ 
قراره وحتديد الوجهة املقبلة للموس���م املقبل، خصوصا ان الالعب 

تلقى ايضا عروضا اوروبية وعربية اخرى التزال قيد الدراسة.
وفي اتصال هاتفي مع »األنباء« اكد الرش���يدي تلقيه عرضا من 
الرفاع البحريني وانه يكن كل االحترام والتقدير لهم الختياره ليكون 
بني صفوف الفريق للموس���م املقبل، الفتا الى ان العرض يستحق 
الدراسة وان االستعجال في مثل هذه األمور قد ال يفيد أحيانا فالتأني 

في االختيار اولى خطوات النجاح الذي أسعى له بإذن اهلل.
وذكر الرشيدي ان عرض الوحدة السعودي أصبح أكثر إغراء بعد 

ان مت رفع سقف القيمة اإلجمالية الى مليون ريال سعودي، وكما يعلم 
اجلميع ان الدوري السعودي احد أقوى املسابقات الكروية في آسيا 
وان االحتكاك مع الالعبني السعوديني واحملترفني األجانب في األندية 
هناك يعتبر مكس���با ألي العب، متمنيا ان يوفق في اختيار النادي 
الذي يرغب في متثيله املوس���م املقبل في االيام القليلة املقبلة حتى 
يكون االختيار مدروسا وعلى أسس سليمة بعيدا عن االستعجال.

وح���ول عالقته مبجلس إدارة ناديه التضام���ن قال: عالقتي مع 
مجل���س االدارة ممتازة، حيث جتمعني معهم عالقات أخوة وقرابة، 
وال وجود لالختالف بيننا، فمن أهداف الرياضة الس���امية توحيد 
الشعوب وتآلف القلوب وليس العكس وقد يكون هناك اختالف في 
وجهات النظر ولكن هذا ال يعني انقطاع العالقات معهم إطالقا فأنا 

ابن النادي وهم إخواني الكبار ولهم مني كل التقدير واالحترام.
وكان الرش���يدي قد احترف في صفوف فريق احلزم السعودي 
املوس���م قبل املاضي ثم انتقل لتمثيل الس���املية في املوسم املاضي 
وكان���ت املبالغ املدفوعة في الصفقتني كبيرة ج���دا نظرا ملا يتمتع 
به الالعب من حاس���ة التهديف والتمركز السليم في منطقة اخلصم 

وإزعاجه ملدافعي الفرق املنافسة.

»يد« الشباب يغادر إلى هنغاريا
حامد العمران

يغادر االثنني املقبل الى هنغاريا وفد كرة اليد بنادي الش���باب 
القامة معس���كر خارجي ميتد الى 19 من اغسطس املقبل ويتكون 
الوفد من عضو مجلس االدارة ومدير اللعبة مشعل السعيد رئيسا 
وجابر الزنكي اداريا ومنصور محمد وس���ليمان العنزي مشرفني 
وش���هاب الدرديري ويوسف غلوم مدربني باالضافة الى 22 العبا 
منهم 9 العبني حتت 18 س���نة وسيتم اختيار 13 العبا من الفريق 
االول خالل اليومني املقبلني. والعبو حتت 18 سنة هم: حمد يالوس، 
عبداهلل جنف، محمد اسد، احمد سالم، جعفر الصادق، خالد جنف، 

عبدالرحمن املشاري، وليد عبدالعزيز وسعد العنزي.
وذكر مدرب حتت 18 سنة ومساعد االول يوسف غلوم ان جميع 
الالعبني منتظمون في التدريب وه���ذا ما يصعب مهمة االختيار 
للمعسكر، مش���يرا الى انه سيغيب عن املعس���كر الالعبان سعد 
يالوس وعبدالعزيز يالوس الصابتهما وخضوعهما لبرنامج عالجي 
في الفترة املقبلة الى جانب انضمام العبي منتخب الناشئني سعد 
احليدري ومش���عل املطيري بعد انتهاء مهمتهما مع املنتخب في 

بطولة كأس العالم.
واكد غلوم ان املتعهد اتفق على خوض عدة مباريات جتريبية 
حيث ستكون هناك مباراة مع منتخب اجلزائر ورومانيا وبعض 
االندية الهنغارية، مشيرا ان املباريات ستكون تصاعدية لضمان 

االستفادة الفنية والبدنية.
وكشف غلوم انه سيتم خالل االيام القليلة املقبلة االعالن عن 
مفاجأت بشأن الفريق االول وان املوسم املقبل سيختلف كليا عن 
املواسم السابقة حيث س���يتم التركيز على الالعبني الشباب الى 
جانب بعض العبي اخلبرة الى جانب التركيز على فريق حتت 13 

سنة بطل الدوري في املوسم املاضي.
مؤكدا انه كمدرب للناشئني عقد العزم على تكرار االجناز بالظفر 
ببطولة الدوري وحتقيق اجناز غير مسبوق بالفوز ببطولة الدوري 
موسمني متتاليني مبينا ان فريق حتت 18 سنة يعتبر نواة الفريق 

االول خالل املوسمني املقبلني.

خسارة »ناشئي السلة« أمام أيسلندا
خس���ر منتخب ناشئي كرة الس���لة مباراته التجريبية الثالثة
امام منتخب ايسلندا لنفس الفئة بنتيجة 40–80 وذلك في اطار 
استعدادات ناشئي االزرق خلوض غمار بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي املزمعة اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة من 14 حتى 
19 الشهر املقبل. وتعتبر التجربة االيسلندية مفيدة بالنسبة لناشئي 
املنتخب بسبب متيز العبي املنتخب االيسلندي بالطول الفارع حيث 
يصل طول احد العبيهم الى مترين و20 س���م. وكان ازرق ناشئي 

السلة قد خاض مباراته الرابعة امس امام منتخب النرويج.

أزرق الشباب يواجه العربي
مبارك الخالدي

يلتقي منتخب أزرق الشباب في اخلامسة والنصف عصر اليوم 
فريق العربي حتت 19 س���نة في جتربته اإلعدادية األولى خلوض 
منافس���ات كأس آسيا في شهر سبتمبر املقبل، والتي قرر االحتاد 
اآلسيوي إقامتها في منطقة أربيل العراقية. اجلدير بالذكر ان اللجنة 
االنتقالية طلبت اس���تضافة مباريات املجموعة والتي تضم أيضا 
السعودية وأفغانس���تان وعمان والهند، وسيغادر األزرق إلقامة 

معسكر إعدادي خارجي في ال� 4 من الشهر املقبل.

»فيفا« يتبنى مشروع الهدف في أربيل
اعتبر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( مش���روع الهدف الذي 
يتبنى تنفيذ مرحلتيه الثانية والثالثة في مدينة اربيل التابعة القليم 
كردستان العراق بكلفة 800 الف دوالر، قلب املشاريع التطويرية 
لالحتاد العراقي للعبة. وقال مس���ؤول برامج التطوير لالحتادات 
الوطنية في االحتاد الدولي اولس���ن كلوزر »مشروع الهدف الذي 
انطلقت اعمال تنفيذ مرحلتيه الثانية والثالثة في مدينة اربيل يعد 
قلب املشاريع التطويرية لالحتاد الكرة العراقي مستقبال«. واضاف 
كلوزر، على هامش االحتفال بوضع حجر االساس للمشروع، »منشآت 
املشروع وملحقاته التي تتضمن بنى حتتية حديثة سيتم اجنازها 
خالل مدة عام وتنفذ على مس���احة تبلغ 20 الف متر مربع تبرعت 

بها حكومة اقليم كردستان وبكلفة 800 الف دوالر«.
ويتضمن املشروع انشاء ملعب حديث لكرة القدم يتسع الكثر 
من 30 الف متفرج وآخر للتدريب ومركز لتطوير اللياقة البدنية 
وفندق حديث القامة املنتخبات والوفود التي تخوض مبارياتها في 

مدينة اربيل ومكاتب لالجتماعات واملؤمترات الصحافية.

تألق بحريني في »قوى موناكو«
ش���هد لقاء موناكو الذي يدخل ضمن اجلائزة الكبرى السوبر 
أللعاب القوى، تألقا بحرينيا متثل في فوز طارق مبارك طاهر بسباق 
3 آالف م موانع ومرمي يوس���ف جمال بس���باق 1500م، فيما حقق 
السوداني ابوبكر كاكي املركز االول في سباق 800م. واحرز طاهر 
املركز االول في سباق 3 آالف م موانع قاطعا املسافة بزمن 8.07.24 
دقائق. وجاء املغربي عبداللطيف شمالل ثامنا )8.15.63د( واجلزائري 

عبداحلميد الزريفي في املركز الرابع عشر )8.48.26د(.
وأحرزت مرمي يوس���ف جمال املركز االول في س���باق 1500 م 
بقطعها املسافة بزمن 3.58.83 دقائق امام االثيوبية غيليت بوريكا 

)3.59.56د( واملغربية مرمي العلوي السلسولي )4.00.95د(.

العربي إلى نهائي درع األردن
تأهل العربي الى املباراة النهائية لبطولة درع االحتاد األردني 
لكرة القدم رغم تعادله السلبي مع جاره الرمثا في مباراتهما التي 
جرت على ملعب االمير هاشم في مدينة الرمثا في اجلولة اخلامسة 

األخيرة من منافسات املجموعة الثانية ضمن الدور االول.
وشهدت اجلولة ذاتها تعادل شباب األردن مع اجلزيرة بالنتيجة 

ذاتها على استاد مدينة امللك عبداهلل الثاني بعمان.
وعلى استاد احلسن في مدينة أربد، سجل كفرسوم فوزا معنويا 
على احتاد الرمثا بهدفني حملم���د الزعبي بعد تلقيه كرة عرضية 
من سليمان العزام تابعها على ميني احلارس محمد درابسة )40(، 
وخير الرفاعي من ركلة جزاء بعد تعرضة للعرقلة من قبل مدافع 

االحتاد شفيق ذيابات الذي تلقى على أثرها البطاقة احلمراء.

يقود تدريبات الفريق األول في غياب بالتشي أكد أن عالقته بإدارة التضامن جيدة

مرجان: أعِد بتحقيق نتائج مميزة مع شباب كاظمة الرشيدي: تلقيت عرضاً من الوحدة بمليون ريال
عبدالعزيز جاسم

ابدى م���درب فريق حتت 19 
سنة ومس���اعد املدرب للفريق 
االول بنادي كاظمة ادم مرجان 
تفاؤل���ه بتقدمي مس���توى جيد 
ونتائج مميزة مع الفريق السيما 
ان البرتقالي يضم في صفوفه 
العبني مميزين ومعظمهم سبق ان 
لعب في صفوف االزرق ومازالوا 
يش���اركون ولكن س���وء احلظ 
وبعض الظروف التي صاحبتهم 
خالل مسابقات املوسم املاضي 
حالت دون حتقيق نتائج مميزة 

او بطولة على اقل تقدير. 
ووع���د مرجان بب���ذل مزيد 
من اجله���د خالل الفترة املقبلة 
التي تبدأ في 8 اغسطس املقبل 
اي بداية مرحلة اعداد الشباب، 
الفتا الى انه قد انتهى من وضع 
اللمس���ات االخيرة من االعداد 
والتي ستكون العامل الرئيسي 
لتحقيق االجنازات، مشيرا الى 
انه رفض الس���فر م���ع الفريق 
االول الى معس���كر القاهرة في 
6 اغسطس املقبل حتى يتفرغ 
بصورة كبيرة لتدريبات الشباب 
الذين يعتبرون املصدر االساسي 
للفريق االول ومستقبله خالل 
السنوات ال� 10 املقبلة لذلك يجب 
ان يكون االهتمام به ال يقل شأنا 

عن الفريق االول.
من ناحية اخرى قال مرجان 
انه مازال يقود تدريبات الفريق 
االول للبرتقال���ي بس���بب عدم 
وصول امل���درب الروماني ايلي 
بالتش���ي وكذلك املساعد جمال 
يعقوب من اخلارج، وانه يحرص 
في الوق���ت احلالي على اعطاء 
الالعبني تدربيات خفيفة منها 
اجل���ري اضافة الى تقس���يمة 
لزيادة اللياق���ة البدنية، مبينا 
انه لن يعطي الالعبني تدريبات 
قوية خوفا من حدوث اصابات 

مفاجئة.

واضاف ان احلضور كثيف من 
قبل الالعبني باستثناء املصابني 
الفضلي  خالد الشمري واحمد 
وكذلك محمد اخلميس وطارق 
الشمري املوجودان خارج البالد 
وسينضمان الى التدريبات خالل 
اليومني املقبلني، كما ان الرباعي 
البرازيلي املكون من فرانسيسكو 

جيرو وسوزا سانتوس وساندروا 
س���يلفا وموريس���و س���االس 
سيصلون الى البالد السبت املقبل 
ويدخالن في التدريب االحد اي 
قبل املغادرة ملعسكر القاهرة ب� 4 
ايام والذي سيتخلله 4 مباريات 

جتريبية.
وتوقع مرجان ان يكون املوسم 

احلالي افضل من سابقه بالنسبة 
التعاقدات  للفريق االول بع���د 
الكبيرة مع املدرب والبرازيلني 
وكذلك عودة اغلب املصابني الى 
التدريبات وشفاؤهم قبل بداية 
املوس���م متمنيا حتقيق بطولة 
على اقل تقدير تسعد جماهير 

كاظمة الوفية.

اجلدية تبدو على العبي كاظمة في تدريبات الفريق

»الطائرة« حرم نفسه من نصف نهائي البطولة العربية
بيروت ـ ناجي شربل

ح���رم أزرق الطائرة نفس���ه 
من التأهل للدور نصف النهائي 
للبطولة العربية للناشئني التي 
يستضيفها االحتاد اللبناني للكرة 
الطائرة في صالة النادي الرياضي 
امام  غزير، بخسارة دراماتيكية 
البحرين 2 � 3 )25 � 21، 22 � 25، 
25 � 22، 23 � 25، 13 � 15( ف���ي 
املباراة التي اجريت بينهما ظهر 
أمس في ختام مباريات الدور االول 
الثانية. واستغرقت  للمجموعة 
133 دقيقة، وكان االزرق اقرب الى 
الفوز، اال انه خسر ثانية بعد تقدمه 
على السعودية 2 � 0 في مباراته  
الثانية التي خسرها 2 � 3. وبات 
أمل���ه مرهونا بأعجوبة يصنعها 
املنتخب اللبناني في حال فوزه 
على العراق، علما ان لبنان مني 
بأربع خسائر في هذه البطولة. 

وفي املجموعة عينها، فازت 
قبل ظهر أمس السعودية على 
االم���ارات 3 � 1. ام���ا املنتخبات 
التي تأهلت لنصف النهائي، فهي 
اليمن ومصر )املجموعة االولى(، 
والسعوية والعراق )املجموعة 
الكويت  الثانية(. وكان ناشئو 
احتاجوا الى 67 دقيقة لتخطي 
لبنان 3 � 0 في املجموعة الثانية، 

ومساء الثالثاء فاز في املجموعة 
االولى، اجلزائر على قطر3 � 0. 
وحقق الفري���ق األفريقي فوزه 
الثاني مقابل خس���ارتني، وفي 
املجموع���ة عينها، فازت تونس 

على سورية 3 � 0. وبذلك حقق 
املنتخب التونسي فوزه الثالث 

مقابل خسارة واحدة. 
وكان اليمن حامل اللقب في 
النسخة التاسعة بسورية، أول 

املتأهلني لل���دور نصف النهائي 
بفوزه املثير على مصر 3 � 2. وفي 
املجموعة الثانية، حقق العراق 
مفاجأة بإسقاطه السعودية )3-

2( بعدما كان متخلفا )2-0(.

محاولة صد من الثنائي اللبناني مروان حبيب وجاد شماس لتسديدة كويتية

»ميدو« غير مرغوب فيه بتشكيلة منتخب مصر

شحاتة يتحدى زاهر ويرفض عودة »ميدو«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

وجه حسن شحاتة املدير الفني 
ملنتخب مص����ر الدعوة إلى ثالثة 
العبني محترفني خل����وض اللقاء 
الودي أمام غينيا 12 أغسطس املقبل، 
وذلك عكس تأكيدات رئيس االحتاد 
سمير زاهر بأن ميدو سيكون مع 
املنتخب الوطني في هذه املرحلة 
بداية من مب����اراة غينيا. وضمت 
قائمة احملترفني كال من حس����ني 
عبد ربه العب أهلي دبي، ومحمد 
زيدان العب بروس����يا دورمتوند 
األملان����ي، ومحمد ش����وقي العب 
ميدلزبره اإلجنليزي. وأدرج االحتاد 
املصري اسم عصام احلضري ضمن 
القائمة باعتباره محترفا في نادي 
سيون السويس����ري، على الرغم 
من انضمامه بصفة رس����مية إلى 

اإلسماعيلي.
واس����تمر غياب أحمد حسام 
»ميدو« عن القائمة منذ استبعاده 
قبل لقاء اجلزائر في تصفيات كأس 

العالم مطلع يونيو املاضي.
وسيعلن شحاتة أسماء العبي 
املنتخب كاملة بعد إجراء مباريات 
املرحلة األولى من الدوري املمتاز 
يوم����ي الس����ادس والس����ابع من 
أغس����طس املقبل. ويبدأ املنتخب 
تدريباته في الثامن من أغسطس 
املقبل. ويخوض املنتخب املباراة 
الودية استعدادا للقاء رواندا في 
تصفيات كأس العالم في سبتمبر 

الفني للمنتخب.

وفاق سطيف يصل اليوم

وفي انبي ق����رر اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة انور سالمة املدير 
الفني الن����زول باحلمل التدريبي 
لالعبني بدءا م����ن تدريبات اليوم 
وحتى موعد مباراة وفاق سطيف 
اجلزائري في اجلولة الثانية من 
دوري املجموعات بكأس االحتاد 
األفريقي واحملدد لها األحد املقبل 
على ملعب بتروسبورت بالتجمع 
اخلامس.. وجاء قرار سالمة بالنزول 
باحلمل التدريبي خوفا من شعور 
الالعبني باإلجهاد واإلرهاق، لذلك 
فضل إقامة التدريبات على فترة 

واحدة بدال من فترتني.
م����ن ناحية اخ����رى تصل إلى 
القاهرة ف����ي الثالثة عصر اليوم 
بعثة وفاق س����طيف اجلزائري، 
اس����تعدادا ملواجهه إنبي. وسوف 
يؤدي الفريق تدريباته االساسية 
بعد غد على ملعب بترو سبورت 
الذي ستقام عليه املياراة وفي نفس 
توقيتها.. يذكر أن وفاق سطيف 
يحتل ص����دارة املجموعة برصيد 
ثالثة نق����اط وبفارق األهداف عن 
سانتوس األنغولي صاحب املركز 
الثان����ي فيما يأتي إنبي في املركز 
الثالث وفيت����ا كلوب الكونغولي 
في املرك����ز األخير ب����دون نقاط 

للفريقني.

املقبل. وجمع منتخب مصر أربع 
نقاط من اجلوالت الثالث األولى في 
املجموعة الثالثة، التي حتتل قمتها 

اجلزائر برصيد سبع نقاط.
من جانب����ه أكد »مي����دو« أنه 
مس����تعد للتضحي����ة بج����زء من 
راتبه للع����ب للزمال����ك في حال 
توصل النادي األبيض إلى اتفاق 
مع ناديه اإلجنلي����زي ميدلزبره. 
وقال ميدو في تصريحات صحافية: 
»الزمالك فاوض ميدلزبره لضمي 
بالفعل«. وأوضح ميدو »املطالب 
املالية مليدلزبره كبيرة، باإلضافة 
إلى ان راتبي الشخصي أعلى مما 
ميكن احلصول عليه في الزمالك 
إال أنني ال أمانع العودة إلى مصر 
والزمالك بيتي وأمتنى اللعب فيه، 

ولن أختلف معهم على راتبي«.
وكان����ت صحيفة »ديلي ميل« 
اإلجنليزية قد أش����ارت في تقرير 
أبرزت����ه الثالثاء املاض����ي الى أن 
ميدلزبره يح����اول بيع ميدو إلى 
الزمالك. إلى ذلك، أشار ميدو إلى 
تلقيه أكثر من عرض لضمه ولكن 
ما يعثر انتقاله إلى تلك األندية هو 
الراتب الشخصي الذي ال يصل إلى 

ما يحصل عليه في ميدلزبره.
وأشار ميدو إلى إمكانية بقائه 
مع ميدلزبره في حال عدم تلقيه 
عرضا مناس����با. وأكد ميدو أنه ال 
توجد أي خالفات من جانبه مع أي 
فرد في املنتخب القومي وأنه لن 
يعلق على ذلك لصعوبة املرحلة، 
التزامه بقرارات اجلهاز  موضحا 

بورتسموث يفاوض زكي
تلقى مهاجم املنتخب املصري ونادي الزمالك عمرو زكي عرضا من نادي 
بورتس��موث االجنليزي للعب في صفوفه بداية من املوسم املقبل خاصة 
بعد أن جنح الالعب في جذب األنظار إليه عندما كان محترفا في صفوف 
ويغان االجنليزي. وأكد نادر شوقي وكيل أعمال الالعب أن املفاوضات بني 
النادي االجنليزي والزمالك جارية منذ ثالثة أيام ولكن هناك بعض الضوابط 
التي البد أن نضعها في احلس��بان حتى تأخذ الصفقة الصفة الرس��مية. 
وأضاف أن أمر احتراف زكي في يد الزمالك الذي بدوره س��يحدد مطالبه 
املالية نظير السماح للبلدوزر بخوض جتربة االحتراف اخلارجي. وأشار 
شوقي إلى أن نادي بورتسموث يدرس احلصول على خدمات عمرو زكي 
ولو على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد فقط يعود بعدها للقلعة البيضاء 

في ظل عدم رغبة نادي الزمالك في بيعه بشكل نهائي.


