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الرندي: مالعب بطولتي شيخة السعد

وجنى الدوليتين لإلسكواش جاهزة

13 العبًا في اجتماع »أزرق السلة«

قطر تدعو البحرين للعب وديًا

 أبو كونيه إلى الزمالك

يحيى حميدان
كش���فت جلنة التدريب واملنتخبات الوطنية في احتاد السلة عن 
برنامج اع���داد األزرق لبطولة املنتخبات العربي���ة ال� 20 املقررة في 
العاصم���ة اللبنانية بيروت من 14 وحتى 24 س���بتمبر املقبل. خالل 
االجتم���اع الذي عقدته اللجنة مع الالعبني الذين حضر منهم 13 العبا 
فقط من أصل 30 العبا مت اختيارهم في القائمة األولية. وأكدت اللجنة 
على ضرورة التزام الالعبني باحلضور للتدريبات املقرر انطالقها في 12 
أو 13 الشهر املقبل وتستمر يوميا حتى موعد اقامة البطولة، في حني 
أبلغت اللجنة الالعبني بأنها تدرس فكرة اقامة معسكر خارجي – مرجح 
له أن يقام في تركيا - أو عدم اقامته وذلك لضيق الوقت بسبب قدوم 
ش���هر رمضان وعيد الفطر، وفي حال عدم اقامة املعسكر فإن االحتاد 

سيتكفل باستقدام منتخبات عربية استعدادا للبطولة العربية.

وجه االحت���اد القطري لكرة القدم دعوة ال���ى نظيره البحريني 
إلقامة مباراة دولية ودية بني منتخبي البلدين ضمن استعداداتهما 
خلوض منافس���ات »خليجي 20« في اليمن في نوفمبر وكأس آسيا 

2011 في يناير في الدوحة.
وذكر املوقع الرسمي لالحتاد القطري ان جلنة املنتخبات حددت 

يوم 3 سبتمبر موعدا إلقامة املباراة في الدوحة.

 توصلت جلنة كرة القدم في نادي الزمالك املصري الى اتفاق مع 
املسؤولني في نادي االنتاج احلربي يقضي بانتقال املهاجم العاجي 

ابو كونيه من الثاني الى االول بعد دفع قيمة الشرط اجلزائي.
 وانضم ابو كونيه، صاحب 3 أهداف فقط في املوس���م املنتهي، 
الى عاشور االدهم العب الوس���ط القادم من املصري البورسعيدي 
في ثاني صفقة يجريها الزمالك ضمن االحتياجات التي طلبها املدير 

الفني حسام حسن من ادارة النادي.

العليا  اللجن����ة املنظمة  أنهت 
لبطولتي الشيخة شيخة السعد 
الدوليت����ني  العقاري����ة  وجن����ى 
لالس����كواش جميع االستعدادات 
النطالقة احلدث العاملي الكبير الذي 
يبدأ ببطولة الشيخة شيخة السعد 
للسيدات للفترة من 12 إلى 15 الشهر 
العقارية  اجلاري، وبطولة جنى 
للرجال للفترة من 14 الى 18 منه، 
على مالعب مركز االسير يوسف 
املشاري بنادي القادسية مبشاركة 
عدد كبير من العبي والعبات العالم 

املصنفني دوليا.
وقال رئيس جلنة املالعب في 
البطول����ة علي الرن����دي ان مركز 
االس����ير يوسف املش����اري جاهز 
الس����تقبال املنافس����ات، حيث مت 
جتهيز 5 مالع����ب منها 4 مالعب 
فرعية وآخر رئيسي واعدت تلك 
املالعب على افضل طراز ليتناسب 
مع حجم البطولتني واملشاركني بهما 
ووفق القياسات الدولية ومعتمدة 

من االحتاد الدولي. 
البطولتني فرصة  ان  واضاف 
جيدة لالعبينا والعباتنا لالحتكاك 
مع ابطال العالم، متوقعا ان يحرزوا 
ايجابية، بعد ان استعدوا  نتائج 
املنافسات وبفضل  جيدا خلوض 
الدعم����ني امل����ادي واملعنوي الذي 
الش����يخة فادية السعد  وفرتهما 
راعية البطولت����ني والتي ال تألوا 
جهدا في تس����خير االمكانات امام 
العبينا والعباتنا من اجل التألق 

والتق����دم خط����وات كبي����رة في 
التصنيف العاملي.  وقدم الرندي 
شكره الى رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد على دعمه القامة 
البطولتني وشكر رئيس وأعضاء 
القادس����ية  ادارة نادي  مجل����س 
املنافس����ات  اقامة  ملوافقتهم على 
في مركز االسير يوسف املشاري.  
وتعقد اللجنة املنظمة العليا اليوم 
اجتماعا في مركز االسير يوسف 
املشاري ملناقشة اخر املستجدات 
واالطالع على تقارير اللجان العاملة 
وحتديد املهام املناطة بهم واملرافقني 
لالعبني العامليني الذين سيبدأون 
بالوصول الى البالد، اعتبارا من 

بعد غد اخلميس. 
ف����ي غضون ذل����ك، خصصت 
اللجنة املنظمة برعاية جوائز مالية 

كبيرة للفائزين باملراكز األولى.

 »االتحاد العراقي« يقترب من المدرب زوران

بيسيرو مستمر مع »األخضر« 
حتى كأس آسيا 2011

اقترب االحتاد العراقي لكرة القدم من التعاقد 
مع املدرب الصربي زوران بيلوڤيتش لالشراف 
على تدريبات منتخبه للفترة املقبلة حسب مصدر 
في جلنة املنتخبات بتعيني مدربي املنتخبات 

العراقية.
 وأوضح قاسم لزام عضو جلنة املنتخب������ات 
التي يترأسها رئيس االحت������اد حسني سع��ي����د 
لوكالة الصحافة الفرنسي�����ة ان »هناك اتفاق�����ا 
مبدئيا توصلنا اليه مع امل������درب الصربي زوران 
املقبلة مفاوضات نهائي�������ة  األيام  وستشهد 
اعتبرها حاسم����ة باجت�����اه اسن�����اد املهمة 

الي�������ه بع��������د ان مت االتف���اق على خطوط 
كبيرة«.

 واضاف لزام »اعتقد بأن رغبة زوران في قيادة 
املنتخب العراقي وعدم إبدائه مطالب تعجيزية 
واس���تعداده للمهمة ساعد كثيرا للتوصل الى 
هذا االتفاق معه والذي س���ينهي جدل تسمية 
مدرب أجنبي للمنتخ���ب العراقي لقيادته في 

استحقاقاته املقبلة«.
 وكش���ف عضو جلنة املنتخبات العراقية 
»سيتم هذا االسبوع اختيار طاقم تدريبي محلي 

للعمل مع املدرب اجلديد«.

أعلن الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس 
االحتاد الس���عودي لكرة القدم االمير سلطان 
بن فهد استمرار البرتغالي جوزيه بيسيرو في 
منصب مدرب املنتخب الس���عودي األول حتى 
نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2011 في الدوحة 

من 7 الى 29 يناير.
وأكد االمير سلطان ان جلنة التطوير املكونة 
من الفرنس���ي جيرار هوييه واالجنليزي ريك 
بيري وخبراء س���عوديني، أوصت باس���تمرار 

املدرب البرتغالي.
واعتبر االمير سلطان ان املعسكرات اخلارجية 
للمنتخب »مفيدة« مبا فيها املعسكر االخير في 
النمسا، حيث برز في املباريات الثالث الودية عدد 
من الالعبني الشباب »الذين ينتظرهم مستقبل 
كبير«، اضافة الى جتربة البدالء التي سمحت 

للمدرب باالطالع على مس���توى عدد أكبر من 
الالعبني.

وأكد ان االحتاد س���يعتمد عل���ى الالعبني 
الذين يستطيع�����ون أن يصلوا  الشب�������اب 
إلى نهائيات ك������أس العام 2014، وقال »هناك 
خطة إلعداد املنتخ�����ب منذ اآلن لكأس العالم 
2014«، واملج�����ال مفتوح أمام املدرب الختيار 
من يشاء من الالعبني، وال يعن��ي ذلك التخلي 
متاما عن بعض العبينا املميزين الذين لديهم 

تاريخ كبير«.
وكان االحتاد الس���عودي عني أواخر العام 
املاضي الفرنس���ي هوييه رئيسا لفريق العمل 
الفني واالجنليزي بيري رئيسا لفريق العمل 
االداري من اجل تطوير اداء املنتخبات السعودية 

مبختلف الفئات العمرية.

العزمية واإلصرار   بروح 
والتحدي ومبشاركة 32 راميا 
هم من أفضل رماة الدبل تراب 
على مس���توى العالم استعاد 
البطل األوملبي فهيد الديحاني 
رونق التألق في ميادين الرماية 
الدولية وبالتحديد على ميادين 
موستا في جمهورية مالطا حقق 
بطلنا نتيجة رائعة قلما يتم 
حتقيقها في رماية الدبل تراب 
البطل  200/194 متساويا مع 
العاملي السويدي هاكان ديلبي 
وفى جولة كسر التعادل متكن 
الديحاني من حتقيق 26 هدفا 
وهاكان 25 هدفا األمر الذي أدى 
الديحاني باملركز  الى حتليق 
االول وامليدالية الذهبية ببطولة 
اجلائزة الدولية الكبرى للرماية 
ت���اركا املركز الثان���ي للرامي 
الرامي  السويدي، فيما حقق 
االيطالي دانيال ديسبنغو املركز 
الثالث بنتيج���ة 191 وباملركز 
الرابع الرامي الفنلندي فرانس 
داغنلو بنتيجة 190 وباملركز 
اخلامس الرامي االيطالي سيمو 

كاينولن���ني بنتيجة 188 فيما 
حقق بطلنا حمد العفاسي املركز 
الس���ادس بنتيجة 200/184، 
وتعتبر نتائج بطولة اجلائزة 
الدولية الكبرى في رماية الدبل 
تراب من أقوى املسابقات حيث 
اختصرت على رماية واحدة 

وهي رماية الدبل تراب.
أه���دى رئيس  من جهته، 
االحتادين الكويتي واآلسيوي 
للرماية الشيخ سلمان احلمود 
التي حققها  الذهبية  امليدالية 
ابطال الرماي���ة الكويتية في 
بطولة اجلائزة الدولية الكبرى 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف األحمد وإلى 

الشعب الكويتي.
وق���ال احلم���ود إجنازات 
الكويتية ستس���تمر  الرماية 
بدعم القيادة السياس���ية وإن 
رماة وراميات الكويت يضعون 
دائما نصب أعينهم رفع اسم 

بلدهم في احملافل الدولية.
ومن جهته، أهدى الديحاني 

اجنازه املتميز الى الشيخ سلمان 
احلمود وأعضاء مجلس اإلدارة 
والى جميع محبي ومنتسبي 
الرماية والى الشعب  رياضة 

الكويتي الكرمي.
 وأكد ان االجناز س���يكون 
دافعا قويا لتحقيق االجنازات 
باذن اهلل تعالى في البطوالت 
القادمة حيث ان هذه البطولة 
ارتفاع  ف���ي  س���اهمت كثيرا 

املستوى الفني لديه.
بدوره، عبر إداري الفريق 
حمد الرويس���ان عن سعادته 
البالغة ملا حققه أبطال الكويت، 
مؤكدا ان البطولة كانت قوية 
جدا كونه���ا البروڤة النهائية 
جلمي���ع ابط���ال العال���م في 
انهم  الدبل تراب حيث  رماية 
سيغادرون من مالطا مباشرة 
الى مدين���ة لوناتو االيطالية 
للمش���اركة في بطولة كأس 
العالم لرماية األطباق الطائرة 
التي ينظمها االحتاد االيطالي 
حتت منظومة االحتاد الدولي 

لرياضة الرماية.

الذين نالوا نصيبهم من التألق 
والشهرة.

وأش���ار زكي ال���ى انه غير 
متأكد من موقف الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيما يتعلق 
باملوافقة على انتقال الالعبني 
في االندية التي تديرها مجالس 
ادارات معين���ة، وقال: أمتنى 

الهيئة مراعاة  من مس���ؤولي 
الالعبني خصوصا ان  ظروف 
الالعب دائ�م���ا ما يقع ضحية 
للصراع��������ات االدارية، وهو 
ليس ل��������ه اي ذنب في ذلك، 
ألنه بع������يد متاما عنها، وهنا 
أناشد مسؤولي الهيئة الوقوف 
ال���ى جانب الالعب���ني في هذا 

املوضوع.
وب���ني ان قلة ظه���وره في 
املوس���م املنقضي يع���ود الى 
او االصابات، وق�����ال:  ايقافه 
شاركت في عدد من املباري�����ات، 
وابتعدت بسبب االصاب������ات 
او االنذارات، ولك�������ن قدمت 
مع الالعبني موسما الفتا كللناه 

بالتأهل الى الدوري املمتاز عن 
جدارة واس���تحقاق، بتكاتف 
اجلمي���ع من اداري���ني وجهاز 
فني والعب���ني، وليس غريبا 
ان جت���د عددا غي���ر قليل من 
العبي الساحل ضمن صفوف 
املنتخب���ات الوطنية، فالنادي 

يزخر باملواهب.

مبارك الخالدي
أكد مهاجم فريق الساحل لكرة 
انه يتوقع  القدم مرزوق زكي 
وصول الكتاب الرسمي من ادارة 
النادي العربي بشأن ضمه الى 
صفوف االخضر خالل اليومني 
املقبلني، معربا عن رغبته في 
النظر عن  االنتقال، بص���رف 

الشق املالي للتعاقد.
وقال زكي ف����ي تصري������ح 
ل� »األنباء« ان كل العب يرغب 
في حتقيق طموحه باالنتقال الى 
احد االندية اجلماهيرية، وتتمتع 
مبس���تويات فنية عالية، ألن 
ذلك يصب في مصلحة الالعب 
ويساهم في تطوير مستواه، 
ويسهل من وضعه حتت رقابة 
اجلهاز الفني للمنتخب الوطني، 
ما يؤدي ال���ى زيادة احلماس 
والدافع لالعبني رغبة منهم في 
حتقيق طموحه���م في متثيل 

االزرق.
وأوض���ح: ان العرض الذي 
تلقيته من ادارة النادي العربي 
م���ازال ش���فويا، وق���د أبديت 
موافقتي علي���ه دون ان احدد 
ش���روطا النتقالي، اال ان ذلك 
ادارة  مرتبط مبوافقة مجلس 
الن���ادي، وأمتن���ى ان يوافق 
عليه ألنه م���ن حقي ان انتقل 
الى فريق كبير بحجم وتاريخ 
العربي، اس���تطيع من خالله 
الش���خصي  تلبي���ة طموحي 
أس���وة بباقي زمالئي الالعبني 

 زكي: ال شروط مالية على العربي وانتقالي بيد اإلدارة 
ناشد مسؤولي »الهيئة« الوقوف إلى جانب الالعبين

فراس الخطيب مطلوب 
في النصر السعودي

علي الرندي

مرزوق زكي يأمل في االنضمام إلى العربي 

مبارك الخالدي
أجرى احد اعضاء شرف نادي 
النصر السعودي، مفاوضات جادة 
مع جنم القادسية احملترف السوري 
فراس اخلطيب، لالنتقال الى الفريق 
السعودي في املوسم املقبل، مقابل 
3 ماليني دوالر. وعلمت »األنباء« 
ان ادارة نادي القادس����ية، ارجأت 
البت ف����ي تفاصيل التعاقد الى ما 
بعد مباراتي الدور ربع النهائي من 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، امام 
فريق تاي بورت التايلندي املقررتني 
يومي 14 و21 سبتمبر املقبل، على 
ان ينظ����ر في تفاصي����ل العرض 
السعودي. ومن املتوقع اال متانع 
ادارة القادسية في انتقال اخلطيب، 
النه يرتبط بعقد مع شركة »ڤيتو« 
التي ميتلكها نائب رئيس مجلس 
ادارة النادي ومدير الكرة السابق 
في القادسية فواز احلساوي، وهي 
شركه تعنى بشؤون الالعبني بشكل 
احتراف����ي كامل. ومن جانب اخر، 
كشف املصدر ان العب وسط االصفر 
العاج����ي ابراهيما كيتا، تلقى هو 

االخر عرضني من ناديني في 
االمارات وقطر، 

وبلغت 

قيمة الع����رض مليون و750 الف 
دوالر، اال ان ادارة القادسية رفضتهما 
لقلة املبلغ املادي، وهي حددت قيمة 
انتقال كيتا 2.5 مليون دوالر. على 
صعيد آخر وافق نادي القادسية 
على استحداث جلنة اعالمية في 
النادي وقال وليد االنصاري امني 
السر العام ان اللجنة تهدف الى خلق 
رؤية اعالمية متكاملة في النادي 
من جميع النواحي، حيث ستوكل 
اليها عدة مهام منها االهتمام بأخبار 
جميع فرق النادي مبختلف االلعاب 
واملراحل السيما تلك التي حتقق 
نتائج ممي����زة، كما تهدف اللجنة 
الى خلق تواصل النادي مع جميع 
البرامج االذاعي����ة والتلفزيونية 
والقنوات اخلارجية بتغطية اخبار 
جنوم النادي، السيما ان االصفر 
دائم����ا ما يحق����ق ابطاله بطوالت 
متنوعة داخلية وخارجية، ويكون 
هذا التواصل عن طريق خلق شبكة 
من محبي الن����ادي داخل وخارج 
البالد لتغطية اخبار االصفر والرد 
على االستفسارات التي ترد للبرامج 
االذاعية والتلفزيونية وانتاج 
بعض االنتاجات االعالمية 
وتقدميه����ا للمحط����ات 
التلفزيونية عن اجنازات 

االصفر.

 النصر السعودي يعرض
3 ماليين دوالر لضم الخطيب

عرضان لكيتا 
من ناديين 

في اإلمارات وقطر

 الديحاني 
يحرز ذهبية رماية 

الجائزة الكبرىفي مالطا


