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استعدادات
األندية..
؟أين وصلت

القادسية إلعارة خالد وسعيد للتضامن والنصر
أعلن نادي القادسية عن تلقيه عرضني من نادي التضامن والنصر يطلبان اعارة 

مدافع الفريق األول لكرة القدم محمد خالد الذي مثل العنابي املوسم املاضي، كما طلب 
التضامن بنفس الكتاب مدافع االصفر فيصل سعيد وسبقه بطلب العب الوسط 

قبل عدة أيام سلمان اشكناني الذي مثل أبناء الفروانية املوسم املاضي. 
وينتظر مجلس االدارة قرار اجلهازين االداري والفني للفريق األول بشأن 
اعتماد قائمة الـ٣٠ العباً وبالتالي السماح لالعبني باإلعارة من بينهم حمد 

العنزي الذي تلقى عرضا رسميا لتجديد اعارته للعربي ملوسم ثان.
عبدالعزيز جاسم 

القادسية يضم العازمي واحلسينان

»شباب اجلهراء« يتدرب 1 أغسطس

أحمد السالمي

جنحت إدارة قطاع الناشئني بنادي القادسية في ضم العبي 
أكادميية برازوكا ســالم العازمي ٢٠٠5 وعبداهلل احلســينان 
٢٠٠3 إلى صفوف فرقهما وذلك بعد مفاوضات استمرت قرابة 
أسبوع من الزمن حيث ارتأت اإلدارة االستفادة من ضم الالعبني 
واالستفادة من خدماتهم خاصة أن الالعبني متيزا في صفوف 
األكادميية التي يشرف على إدارتها املدرب الوطني علي عبدالرضا.

أحمد السالمي

أعلن اجلهاز اإلداري لفريق حتت ١9 سنة بنادي اجلهراء عن 
انطالقة التدريبات في األول من أغسطس القادم وفتح املجال 
أمام الالعبني اجلدد للمشاركة في التدريبات اليومية الختبارهم 
وإتاحة املجال أمامهم إلثبات وجودهم وضم األنسب من بينهم 

وتدعيم خطوط الفريق بخدماتهم.
وتأتي هذه البادرة ضمن أهداف اجلهازين اإلداري والفني 
التاحة الفرصة أمام املواهب من الشباب إلى املشاركة الختبارهم 
وجتربتهــم بصورة عمليــة وعلمية متكاملــة األركان بقصد 
االستفادة من خدماتهم في حال جنحوا في جتاوز االختبارات 
الفنية والبدنية ليتسنى لإلدارة تسجيلهم في كشوفات الفريق 

لدى احتاد كرة القدم.

اجليش أول املتأهلني 
لنصف نهائي كأس سورية

حجز اجليش أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من 
كأس سوريا التاسعة واألربعني لكرة القدم بعد فوزه على الفتوة 
١-صفر في دمشــق في الدور ربع النهائي من املســابقة. وسجل 
بهاء االســدي هدف التأهل في الدقيقة ٨٠. ويلتقي في الدور ربع 

النهائي الكرامة مع تشرين في دمشق.

البوركيني بانسيه أقوى الصفقات للنادياحلارس مهدي وقّع رسمياً لليرامكة

تاريخ »العميد« وراء اقتناع املهاجم الفيلكاوي: نفاوض الكويت لتجديد إعارة صباح
العمالق باللعب في الدوري املصري

العنزي يشيد بإجناز العداءين اليوحة وكرم

عبدالعزيز جاسم 

وّقع مساء أول من أمس نادي اليرموك 
مع احلارس صالح مهدي رسميا ملدة عام 
في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 
التضامــن وحضر التوقيع رئيس النادي 
فهــد غامن ومدير الفريق األول لكرة القدم 

عبدالعزيز الفيلكاوي.
واثنــى عبدالعزيــز الفيلــكاوي على 
انضمام مهدي ملا له من خبرة طويلة في 

املالعب ستساهم بالشك في حماية عرين 
اليرامكة في املوسم اجلديد الذي يسعى من 
خالله الفريق للصعود إلى الدوري املمتاز 
مرة أخرى. وأضاف الفيلكاوي أن املفاوضات 
جارية مع نادي الكويت بشأن جتديد إعارة 
املدافع فهد صباح، مشيرا إلى الصورة لم 
تتضح بعد بشأن املعسكر، الفتا أن هناك 
عددا من احملترفني سيصلون الشهر املقبل 
وينضمون لتدريبات من أجل التجربة في 

املباريات الودية قبل التوقيع معهم.

القاهرة - سامي عبد الفتاح

حقق النــادي املصري البورســعيدي 
واحدة من أقوى صفقاته هذا املوسم، على 
مستوى جميع االندية، ورمبا خالل تاريخه 
فــي الدوري املصري، بتعاقده مع املهاجم 
البوركيني العمالق اريستد بانسيه، رأس 
احلربة االساسي ملنتخب بوركينا فاسو، 
والعب فريق نادي اسيك ميموزا االيفواري، 
والذي سبق له التنقل بني العديد من األندية 
أبرزها ماينز وأوجسبورج األملانيني كما 
خاض جتربة اللعب في اإلمارات مع األهلي 
وفي قطر مع أم الصالل.  وأعرب بانسيه 
الوافد اجلديد لنادي املصري البورسعيدي 
فور وصوله الى مطار القاهرة عن اشتياقه 
للعب حتت قيادة املدرب حسام حسن الذي 
كان أحد الالعبني املفضلني لديه في بدايته 
مــع لعب الكرة، واضاف: »وجود حســام 
حسن مينحني الثقة.. ال ميكن نسيان ما 
فعلــه في كأس األمم ١99٨«. وقاد حســن 
منتخب مصر للتتويج بكأس األمم اإلفريقية 
عــام ١99٨ في بوركينا فاســو عندما كان 

بانسيه يبلغ ١4 عاما.
واحتفى املصري، الذي أنهى الدوري في 

املركز الرابع، بالصفقة التي نالت اهتماما 
من وسائل إعالم عاملية مثل هيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي.بي.سي(.
واملهاجم البوركيني معروف بطول قامته 
ولون شعره املصبوغ باألصفر، وسجل ٢١ 
هدفا في 6٧ مباراة مع بوركينا فاسو أبرزها 
هدف في شباك مصر بالدور قبل النهائي 
لكأس األمم اإلفريقية مطلع العام احلالي.

كما وصل الى القاهرة ومنها الى مدينة 
االسماعيلية املدرب الفرنسي سباستيان 
ديسابر املدير الفني اجلديد لإلسماعيلي إلى 
القاهرة ليجتمع مع مسؤولي االسماعيلى 
وتســلم مهام عمله كمدير فني، ومناقشة 
الترتيبــات الالزمــة قبــل بــدء املوســم 
واحتياجاته من اإلدارة لتلبيتها قبل انطالق 
املوسم اجلديد، وسوف يستهل عمله بقيادة 

الفريق في دورة تبوك بالسعودية.
كما يبحث سباستيان ديسابر الصفقات 
التي يحتاج اليها ومصير الالعبني الراحلني 
عــن صفــوف الدراويش بنهاية املوســم 
اجلاري واملراكز التي حتتاج الى التدعيم 
بعد مناقشــة تقرير أبو طالب العيسوي 
املدير الفني الســابق والوقــوف على كل 

األمور التي تخص فريق الكرة.

أشــاد رئيس وفد منتخب ألعاب القوى 
فــي البطولــة العربية في تونس أمني ســر 
االحتاد ســيار العنزي بالروح العالية التي 
ظهــر بها العبو من تقدمي مســتويات الفتة 
فــي اليــوم الثاني وحصــد ذهبيتني جاءت 
األولى من نصيب العداء يعقوب اليوحة في 
سباق ١١٠ أمتار والذهبية الثانية من نصيب 
زميله العداء يوســف كرم سباق 4٠٠ متر.  
وأثنــى العنزي على الالعبني اليوحة وكرم 
اللذين متكنا من تقدمي مستوى مميز وعكس 
امكانات الالعب الكويتي بالصورة املثلى في 
هذا احملفل العربي الكبير. وأهدى املسؤول 
الرياضي هــذا االجناز الى صاحب الســمو 
األمير وسمو ولي العهد واالسرة الرياضية. 
كما شكر العنزي جهود سفيرنا في تونس 
علي الظفيري على تذليل جميع الصعوبات 

امام الوفد الكويتي.

 مهدي مع فهد غامن والفيلكاوي وعدد من احلضور بعد توقيع العقد

البوركيني بانسيه حامال عقده مع النادي املصري 

العداءان يعقوب اليوحة ويوسف كرم عقب تتويجهما 
بامليداليتني الذهبيتني 

أحمد السالمي

يتطلع الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
الشباب إلى اإلعداد والتجهيز للموسم القادم 
وذلك عبر جتديد الثقة في اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الوطني خالد الزنكي ومساعده نيشا 
اللذين يتوليان مهمة إعداد وجتهيز الفريق 
من شتى النواحي ليكون قادرا على املنافسة 

والصعود إلى الدوري املمتاز.
وفي هذا الســياق، أكد أمني الســر العام 
بنادي الشباب صالح بداح أن اجلهاز اإلداري 
والفني اتفقا على إقامة معسكر تدريبي في 
تركيا نهاية أغسطس القادم والذي سيستمر 
ألسبوعني متتاليني ويخوض خالل تلك الفترة 
الفريق عددا من املباريات التجريبية مع فرق 
تركية ذات مستويات فنية عالية استعدادا 
ملنافسات املوسم اجلديد الذي سيكون فيه 

التحدي مع انطالقة صافرة البداية.
وقال: الفريق حاليا يضم عناصر شابة 
وعناصــر اخلبرة وهم مــن خيرة الالعبني 
احملليني وميتلك اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني خالد الزنكي ومساعده نيشا الكثير 
من املعلومات عن الالعبني وإمكانياتهم الفنية 
والبدنية، كما مت تفويض رئيس جهاز الكرة 
جابر الزنكي مبهمة مفاوضة عدد من الالعبني 

احملليــني الختيار من يراه مناســبا ليكون 
ضمن التشكيلة اجلديدة.

وحول احملترفني الذين وقع عليهم االختيار 
علق قائال: جددنا الثقة في احملترفني عيسى 
باه وغورا وســيتم االجتماع مع اجلهازين 
اإلداري والفني لبحــث إمكانية التعاقد مع 
محترف ثالث لتدعيم خطوط الفريق وذلك 
حســب متطلبــات العمل التــي نتطلع من 
خاللها إلى إعداد وجتهيز الفريق وفق أفضل 

اإلمكانيات املتاحة.
وأشــار البداح إلى أن الفريق األول لكرة 
القدم سيباشر تدريباته في ٢٠ الشهر اجلاري 
بقيــادة املدرب الوطني خالد الزنكي والذي 
سيعمل على تهيئة الالعبني وجتهيزهم قبل 
املغادرة بوقت كاف إلى املعسكر حتى يكون 
لديه الوقت الكافي ليرفع معدل لياقة الالعبني 
بصورة تدريجية ويكونوا قادرين على أن 
يطوروا من إمكانياتهم خالل فترة املعسكر.
وختم حديثه قائال: املنافســة في دوري 
الدرجة األولى أكثر قوة وندية من املنافسة 
في الدوري املمتاز وذلك لندرة فرص الصعود 
مقارنة بفرص الهبوط وهو األمر الذي يشكل 
حتديا كبيرا ونتطلع إلى اإلعداد له بشكل جيد 
حتى نكون واثقني من قدراتنا وإمكانياتنا التي 
نراهن عليها قبل انطالقة املوسم بوقت كاف.

بـ »التركي« يبدأ

أجريت قرعة ببطولة أفريقيا لكرة السلة 
»في تونس والســنغال التــي تنطلق في 

سبتمبر املقبل.
وجاءت القرعة كاآلتي:

املجموعة األولى ســتدور منافساتها في 
تونس، وتضــم »نيجيريا - مالي - كوت 

ديفوار - الكونغو الدميقراطية«.
املجموعة الثانية في السنغال: »أجنوال - 

املغرب - أفريقيا الوسطى - أوغندا«.

املجموعــة الثالثة: »تونــس - رواندا - 
الكاميرون - غينيا«.

املجموعة الرابعة: »السنغال - موزمبيق - 
مصر - جنوب أفريقيا«.

وســيفتتح املنتخب التونســي املسابقة 
األفريقيــة 8 ســبتمبر املقبــل مبالقاة 
الكاميرون، ثم يلعب في اليوم التالي ضد 
رواندا، قبــل أن ينهي بعدها بيوم الدور 

األول مبالقاة غينيا.

 سحب قرعة بطولة أفريقيا للسلة 

)األزرق.كوم( الشباب جدد عقدي عيسى باه وغورا ويبحث عن محترف ثالث 

معسكر عربي لـ»يد« الفحيحيل
يعقوب العوضي 

 كشــف نائب رئيس الفحيحيل ومدير اليد راشد الكندري 
عن خطة اعداد الفريق األول للمناســبات احمللية في املوســم 
اجلديــد حيث تبــدأ التدريبات في األول من أغســطس املقبل 
بحضــور مدرب الفريق الصربــي نيكوالي والذي وقعت معه 
ادارة النادي مؤخرا ليخلف املدرب الوطني يعقوب اشكناني، 
ومن ثم االنتقال الى املعســكر اخلارجي في األول من سبتمبر 

املقبل، اذ يقيم الفريق ملدة أسبوعني في مصر او قطر.
وأكد الكندري ان اجتماعا عاديا ســيعقد في غضون األيام 
القليلــة املقبلة لتحديد وجهة املعســكر. وقــال: متت املوافقة 
على إقامة معســكر خارجي للفريق وسينضم عدد من العبني 
فريق حتت ١9 سنة بهدف االستفادة منهم على املستوى احمللي 

وتدعيم صفوف الفريق األول. 
وأضــاف: لم نقــم بأي تعاقدات مع أي العبــني ومازلنا في 
انتظــار رأي املــدرب حول حاجته للتعاقــدات مع الالعبني او 
حراس املرمى.  وتابع: نتطلع ملوســم تنافسي خاصة في ظل 
عــودة بعض ابرز العبني الفريق مثــل فهد ربيع، عبدالرحمن 

نشمي واحمد سرحان وعبدالرحمن ادهم.

اجلارودي يتريث  في تقدمي استقالته
بيروت - ناحي شربل

كشــف رئيس النــادي الرياضي بيروت 
م.هشــام اجلارودي في حديــث لـ»األنباء«، 
ان رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
طلب منه التريث في ادخال اســتقالته حيز 
التنفيذ لشهر ونصف الشهر، متهيدا لتأمني 

انتقال هادئ في قيادة النادي. جاء ذلك اثناء 
استقبال احلريري وفدا من النادي البيروتي 
ضم مدير االنشطة جودت شاكر احد املرشحني 
خلالفة اجلارودي ومسؤول قطاع الرياضة 
في »تيار املســتقبل« الزميل حسام زبيبو. 
وكشف اجلارودي ان استقالته نهائية هذه 
املرة، تاركا بت امر خلفه للرئيس احلريري.

جتديد الثقـة في اجلهـاز الفني بقيادة الزنكـي ونيشا

تفويض الزنكـي الختيـار الالعبيـن احمللـيني


