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الشمال القطري، فان الساملية 
سيكون له موقف حازم جتاه 
هذا األمر ول����ن يتغاضى عن 
الوقت  حقه نهائيا، مؤكدا في 
نفس����ه ان فريدون ابن النادي 
وفى حال تلقيه أي عرض من 
أي ناد آخر فيجب ان يكون عن 
طريق الساملية فقط وليس عن 

طريق الالعب.
وأوضح الطريجي ان جهاز 
الكرة بالنادي في انتظار رزنامة 
احتاد الكرة للموسم اجلديد حتى 
يبدأ في إعداد اخلطة املناسبة 
التي س����تبدأ بإقامة معس����كر 
خارج����ي، وخوض ع����دد من 
املباريات الودية، مشيرا الى ان 
هناك عدة أسماء لالعبني محليني 
سيتم التعاقد معهم وسوف يتم 

اإلعالن عنهم قريبا. 
مبارك الوقيان  ٭

أكد أن انتقال العيدان لألخضر مجرد كالم

الطريجي لـ »األنباء«: على العربي 
احترام إدارة الساملية

أكد رئيس نادي الس����املية 
د.عبداهلل الطريجي ان مجلس 
إدارة النادي لم يتلق أي كتاب 
العربي  الن����ادي  رس����مي من 
الفريق  بخصوص ضم مدافع 
األول لكرة القدم بالنادي احمد 
العي����دان ال����ى األخضر خالل 

املوسم املقبل. 
وقال الطريجي ل�»األنباء«: 
ان كل ما ذكر عن انتقال العيدان 
للعربي لم يتعد األحاديث الودية 
فقط ولم يصل إلى املس����توى 
الرسمىي، واملطلوب من إدارة 
العربي احت����رام إدارة النادي 
وتتبع القنوات الرس����مية من 
خالل مخاطبة مجلس اإلدارة 

بكتاب رسمي لضم الالعب. 
وأش����ار الى ان����ه في حال 
الفريق علي  انضمام مهاج����م 
د.عبداهلل الطريجيفريدون وتوقيع����ه مع نادي 

 أكد أن نادي القرين سيشارك بـ 6 ألعاب 

بطولة ثالثية لـ »السلة« في رمضان

 اجتماع ملجلس إدارة القادسية اليوم 

يدرس احتاد الس����لة اقامة بطولة ثالثية في 
شهر رمضان املقبل تنفيذا لرغبة االحتاد الدولي 
للعبة الذي طلب اقامة بطولة ثالثية محلية »3 
العبني ضد 3 العبني« وذل����ك متهيدا العتمادها 
كبطولة دولية رسمية قبل أن تنضم الى دورات 

االلعاب األوملبية.
ويقوم احتاد السلة بدراسة واسعة للفكرة قبل 
تطبيقها، وينص قانون اللعبة على أن يضم كل 
فريق 3 العبني في امللعب والعبا احتياطيا على 
أن تقام املباراة على نصف ملعب وباجتاه سلة 
واحدة. ويأمل االحتاد في مشاركة األندية بأكثر 
من فريق في البطولة لتتيح الفرصة ألكبر عدد 

من الالعبني للمشاركة في املنافسات.
ويفكر احتاد السلة بصورة جدية في اقامة 

بطولة تنش����يطية بخالف البطولة الثالثية في 
أكتوبر التاحة الفرصة لألندية لتجربة احملترفني 

األجانب قبل انطالق بطولة الدوري.
من جهة أخرى، ترددت في أوساط لعبة كرة 
السلة تعاقد ادارة نادي اجلهراء مع املدرب املصري 
عمرو أبو اخلير لقيادة الفريق األول في املوسم 

املقبل خلفا للمدرب األميركي فالتون سيلي.
وميتلك أبو اخلير سيرة ذاتية قوية صنعها 
من خالل قيادته للمنتخ����ب املصري ولالحتاد 
السكندري، وتأمل ادارة اجلهراء في أن يواصل 
املدرب جناحاته مع »السلة اجلهراوية« ليستعيد 
الفريق بريقه بعد سنوات من االبتعاد عن منصات 

التتويج.
يحيى حميدان  ٭

يعقد مجلس إدارة نادي القادسية اليوم 
اجتماع����ا دوريا من أج����ل النظر في نتائج 
جميع الفرق وكذلك لتحديد أسماء اجلهازين 
اإلداري والفني جلمي����ع الفرق قبل عطلة 

الصيف باإلضافة إلى حتديد املعس����كرات 
وكذلك مشاركة الفرق في البطوالت اخلارجية 
وكذلك اإلعالن عن التعاقد مع املدرب الكرواتي 

رادان. 

تأهل الفحيحيل والعربي الى 
املباراة النهائية لكأس احتاد كرة 
اليد بعد ان تغل���ب األول على 
الساملية 25-21 »الشوط االول 
10-13«، في حني متكن العربي من 
جتاوز الساملية بصعوبة بنتيجة 
27-26 »الشوط االول 16-15«، 
وكانت املباراتان قد اقيمتا مساء 
ام���س على صالة الش���هيد فهد 

األحمد بالدعية.
من جهته، تقدم الصليبخات 
باحتجاج رسمي الى احتاد كرة 
اليد بعد خس���ارته امام العربي 
وذلك على خلفية مشاركة العب 
العربي ط���الل عباس الذي كان 
قد طرد في مباراة ربع النهائي 
امام التضامن بسبب سوء سلوك 
ايقافه ملباراة  وعليه كان يجب 

واحدة على األقل.
ومن املقرر ان ينظر مجلس 
ادارة االحت���اد ال���ى االحتجاج 
اليوم او االحد املقبل على ابعد 

تقدير.
حامد العمران  ٭
 ٭

أصدرت الدائرة اإلدارية مبحكمة 
االستئناف صباح أمس حكما يقضي 
بحل مجلس إدارة نادي الفحيحيل 
املنتخب 2008، كما أمرت بعودة 
املشطوبني وشمول احلكم بالنفاذ 
املعج����ل.  وكان ع����دد من أعضاء 
اجلمعية العمومية للنادي قد أقاموا 
»املاثلة � املنظورة أمام احملكمة« 
مختصمني مجل����س إدارة النادي 
املنتخ����ب 2008، بصفته ورئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
انتخاب  بصفته طالبني بط����الن 
مجل����س اإلدارة احلال����ي وعودة 
األعضاء املشطوبني على سند من 
القول ان االنتخابات متت باملخالفة 
الى النظام األساسي املوحد لألندية 
واالحتادات الرياضية كما ان شطب 
األعضاء قد مت دون سند من الواقع 
والقانون بحسب ما جاء بصحيفة 

الدعوى. 

الصليبخات يحتج 
على تأهل العربي 

لنهائي اليد

»االستئناف« تقضي 
بحل إدارة   الفحيحيل 

وعودة املشطوبني

استعداداً ملواجهة اليابان ضمن التصفيات املؤهلة ألوملبياد لندن

وفد »األوملبي« إلى سنغافورة اليوم

وخسر فيهما بنتيجة واحدة 
0-1، ث����م اختتم مبارياته في 
الكويت بالفوز على منتخب 

العراق0-1.

 »اآلسيوي« يختار الثويني

وفي س����ياق متصل اختار 
االحتاد اآلسيوي حكمنا الدولي 
يوسف الثويني إلدارة مباراة 
اس����تراليا واليمن 19 اجلاري 
ويساعده زميله فارس الشمري، 
حيث تلقى احتاد الكره مساء 
أمس األول اخطارا من جلنة 
احلكام اآلس����يوية تطلب فيه 
اس����تعداد الثويني والشمري 
للسفر إلى استراليا قبل املوعد 

املقرر للمباراة. 
مبارك الخالدي  ٭

الشمري واملنس����ق اإلعالمي 
ط����الل احملط����ب، إضافة إلى 
اجلهاز الفني املكون من ماهر 
الشمري مدربا ومساعده خالد 
احمد ومدرب احلراس سمير 
دشتي ومدرب اللياقة الكسندر 
ومجهز الفريق فرج السيد و26 

العبا.
وكان األوملبي قد تأهل إلى 
الدور الثان����ي من التصفيات 
بعد تخطيه منتخب بنغالديش 
فبراير املاضي ذهابا وإيابا 0-2 
و3-0 على التوالي، حيث لعب 
االوملبي بعدها خمس مباريات 
ودي����ة م����ع منتخ����ب كوريا 
الشمالية مباراتني وخسرها 
األزرق 0-2 و1-3 ث����م التقى 
منتخبي البحرين وس����ورية 

تتوج����ه بعث����ة منتخبنا 
االوملبي في التاسعة من مساء 
الي����وم إلى س����نغافورة لبدء 
البرنامج  الثانية من  املرحلة 
اإلعدادي للمنتخب الذي يستعد 
ملواجهة منتخب اليابان 19 و23 
اجلاري ضمن الدور الثاني من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
إل����ى اوملبي����اد لن����دن 2012، 
وسيلتقي األوملبي 13 اجلاري 
مع منتخب سنغافورة وهي 
املباراة التجريبية األخيرة على 
ان يغادر 15 منه متوجها إلى 

مدينة ناجويا اليابانية.
 وي����رأس البعث����ة عضو 
مجل����س اإلدارة مانع احليان 
بعضوية مدير املنتخب محمد 
بنيان واملشرف اإلداري عبداهلل 

)سعود سالم( آخر تدريب لألوملبي قبل مغادرته إلى سنغافورة  

املعصب لـ »األنباء«: لم يصلنا طلب
مشاركة القادسية في »أبطال العرب«

االحتاد العربي قد وجه خطابات 
العربية  جلمي���ع االحت���ادات 
بضرورة حتديد الفرق قبل 25 
اجلاري كموع���د نهائي للفرق 
التي ترغب في املشاركة، مؤكدا 
انه ال صح���ة لألخبار التي مت 
تداولها مؤخرا بشأن مشاركة 
البطولة  القادس���ية في  نادي 
الن ه���ذا األمر بيد احتاد الكرة 
الذي لم يخاطب االحتاد العربي 

حتى اآلن. 
مبارك الوقيان  ٭

ليتأه���ل بعد ذل���ك 4 فرق من 
دول غرب آس���يا ملالقاة 4 فرق 
أخرى من دول ع���رب أفريقيا 
ليصبح اإلجمال���ي بعد ذلك 8 
القرعة فيما  فرق وس���تجري 
املتبارية  الفرق  بينها لتحديد 
وذلك خالل مارس املقبل وحتى 

مايو املقبل.
وردا على سؤال حول هوية 
الفريق الكويتي الذي سيشارك 
في البطولة أجاب املعصب بأنه 
حت���ى اآلن لم يتحدد، وان كان 

أعرب مبارك املعصب عضو 
املكتب التنفيذي ونائب رئيس 
جلنة املسابقات باالحتاد العربي 
لكرة القدم عن أمله في ان تكلل 
اجلهود التي يقوم بها مجلس 
إدارة االحتاد إلجناح دوري أبطال 
العرب في نسختها اجلديدة التي 
ستنطلق خالل ديسمبر املقبل 
بنظام الذهاب واإلياب اعتبارا من 
الدور األول وحتى ختام البطولة 

في مايو املقبل.
وقال املعصب في تصريح 
خاص ل� »األنباء«: لقد حرصت 
جلنة املسابقات باالحتاد العربي 
عل���ى ان تراع���ي املش���اركات 
اخلارجية جلميع الفرق العربية 
وذلك من خالل إقامة نظام جديد 
له���ذه البطولة بحيث ال يكون 
هناك تداخل مع املسابقات األخرى 
مثل أبطال اخلليج أو املشاركات 
اآلسيوية االخرى، لذا فقد ارتأت 
اللجنة ان تكون املباريات بنظام 
الذهاب واإلياب وإعطاء احلرية 
لالحتادات العربية في اختيار 
النادي املشارك في البطولة التي 
ستكون انطالقتها خالل ديسمبر 
املقبل للفرق التي صنفها االحتاد 
العربي من رقم 8 الى 12، فيما 
ستتأهل الفرق األخرى واملصنفة 
من 1 إلى 4 ال���ى الدور الثاني 
تلقائيا، وستلعب مع األربعة 
فرق األخ���رى التي تأهلت إلى 
هذا الدور خ���الل يناير املقبل، 

)هاني الشمري( جانب من مشاركة القادسية في كأس االحتاد اآلسيوي  

 مدير فني كرواتي لـ »براعم القادسية«

خالد البصيري، محمد النمش، 
فواز الشمري، صالح املذن، 

وباسم عبد احلليم.
وق���ال الش���مري ان هذه 
اخلط���وة تأتي في ظل خطة 
الناش���ئني لالرتقاء  قط���اع 
املراتب  أعل���ى  الى  بالنادي 
من خالل ضم مواهب جديدة 
واعدة وصقلها كي تكون رافدا 
للفري���ق األول واملنتخبات 
الوطني���ة، متمنيا ان تتوج 
جهود القائمني على هذا العمل 

بالنجاح. 

انه شارك في دوري األبطال 
ضد انتر وميالن االيطاليني«، 
مضيف���ا ان���ه م���ن املدربني 
املتميزي���ن واملتخصص���ني 
في قي���ادة تدريبات املراحل 

السنية.
الكرة  وذك���ر ان قط���اع 
حرص على التعاقد مع عدد 
من املدربني الوطنيني أصحاب 
الكفاءات واخلب���رة لقيادة 
التدريبات حتت إشراف املدرب 
الكرواتي وهم: خلف مجبل، 
عبداهلل اليش، ميثم الشطي، 

أعلن املشرف العام لقطاع 
القدم في  الناش���ئني لك���رة 
القادسية فيصل الشمري عن 
انتهاء االستعدادات الستقبال 
الالعبني اجلدد من مواليد عام 
1997 وحتى 2005، مشيرا الى 
ان باب التس���جيل سيفتتح 
أمام الراغبني لالنضمام للقلعة 

الصفراء األحد املقبل.
وقال الشمري ان مالعب 
التي س���تقام عليها  النادي 
التدريب���ات مت جتهيزه���ا 
بأفضل صورة، موضحا انه 
مت التعاقد مع مدير فني عالي 
الكفاءة هو الكرواتي داميير 
ماركينوڤيتش الذي سيتولى 
إع���داد فئة  اإلش���راف على 
البراعم التي سيتم استقبالها 

خالل الفترة املقبلة.
وأضاف ان ماركينوڤيتش 
يتمتع بسجل حافل كالعب 
ومدرب لهذه املرحلة حيث عمل 
ف���ي كل من كوريا اجلنوبية 
والوالي���ات املتحدة، وتابع: 
»س���بق للمدرب ان لعب في 
دوري أبطال أوروبا مع اوملبيا 
اسلوفيني في حني بدا مشواره 
مع نادي اريكا الكرواتي كما 

أعضاء اجلهازين الفني واإلداري لبراعم القادسيةداميير ماكينوڤيتش 


