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»سلة« الشباب لن تفرط في العبيهاالرياضية
قررت ادارة نادي الشباب عدم التخلي عن العبي فريقها األول لكرة السلة 
وإغالق الباب أمام أي عروض يتم تقدميها من األندية االخرى. وكان عدد من 
األندية قد أبدت رغبتها في ضم العبي الشباب محمد الوراد ومحمد املال، إال أن 
االدارة الشبابية أبدت متسكها بالالعبني وعدم التخلي عنهما اال مقابل مبلغ مادي 
كبير. وكان الوراد واملال من أبرز األسماء التي برزت في »السلة الشبابية« خالل 
املواسم األخيرة وسبق لبعض األندية أن حاولت التوقيع معهما دون جدوى.

يحيى حميدان 

خيطان يتعاقد مع الكسندر لقيادة فريق الكرة

العني اإلماراتي يجدد الثقة في زالتكو

إيران تكتسح قيرغيزستان بسداسية

 عبدالعزيز جاسم 

أكد مدير الكرة في خيطان فهد املطيري 
أن إدارة النادي تعاقدت مع املدرب الصربي 
الكس���ندر ملدة عام ليقود دفة الفريق األول 
بدال من املدرب البرتغالي انطونيو ميراندا 
الذي غادر مع نهاية املوسم لتدريب فريق 

الرفاع البحريني.
وأضاف املطي���ري أن الكس���ندر حاليا 
يتواجد خارج البالد وسيختار اسم ومركز 
احملترف بعد االطالع جيدا على جميع االسماء 

املتواجدة.
اجلدير ذكره أن الكسندر كان مدربا لشباب 

القادسية في املوسم املاضي.

أعلن نادي العني اإلماراتي لكرة القدم جتديد 
عقد املدرب الكرواتي زالتكو داليتش، ليستمر 
في قيادة الفريق األول لك���رة القدم بالنادي 

املوسم املقبل.
وقال النادي في بيان له: »مت جتديد الثقة 
في املدرب زالتكو، لدعم استقرار الفريق، في 
ظل حالة الرضا عن العمل الذي قام به اجلهاز 

الفني في الفترة املاضية منذ توليه املهمة«.
وأضاف البيان: »يتطلع العني إلى املضي 
قدما في دوري أبطال آسيا« بعد أن وصل إلى 

دور الثمانية.
وأضاف: »العني تعاقد مع زالتكو في شهر 
مارس 2014، خلفا للمدرب االس���باني كيكي 
فلوريس، وحقق املدرب الكرواتي لقب كأس 
رئيس الدولة، ودوري اخلليج العربي، وكأس 
الصداقة اإلماراتية املغربية، وكأس الس���وبر 

اإلماراتي«.
وكان زالتكو قد قال في تصريحات سابقة 
انه يحتاج الى »راحة مع أسرته، ليعود بعدها 

ويحدد مستقبله مع العني«.

اكتسح منتخب إيران لكرة القدم نظيره منتخب 
قيرغيزس���تان 6 - 0 خالل املباراة الودية التي 
جمعتهما في إطار اس���تعداداتهما للمنافس���ات 

الدولية املقبلة.
وسجل أهداف املنتخب اإليراني مسعود شجاعي 
من ضربة جزاء في الدقيقة السادس���ة ومهدي 

طارمي في الدقيقة 25 ومهدي ترابي في الدقيقة 29 
وكرمي أنصاري )هدفني( في الدقيقتني 68 واألخيرة 
وسردار أزمون في الدقيقة 87 ويستعد املنتخب 
اإليراني الستكمال املشوار في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا والتي 

ودعها منتخب قيرغيزستان.

اجتماعان تنسيقيان للجان نهائيات آسيا للشباب 2016
تواصل اللجان العاملة في 
التنفيذية لنهائيات  اللجنة 
كأس آس����يا للش����باب 2016 
عملها، استعدادا الستضافة 
البطولة  البحرين منافسات 
ف����ي الفترة من 13 وحتى 30 

من أكتوبر املقبل.
وضمن إطار تنسيق العمل 
بني مختلف اللجان، من املقرر 
أن يعقد اجتماعان تنسيقيان، 
وذلك في مق����ر احتاد الكرة 

بالرفاع.

وسيعقد االجتماع األول 
بحض����ور رئي����س جلن����ة 
التسويق في البطولة وعضو 
إدارة االحتاد عارف املناعي، 
وذلك بحض����ور ممثل هيئة 
البحرين للس����ياحة هشام 
الس����اكن، وممث����ل مجلس 
التنمي����ة االقتصادية محمد 

املدني.
وس����يخصص االجتماع 
للحدي����ث ح����ول اجلوانب 
التس����ويقية والترويجي����ة 

املتعلق����ة باحتضان مملكة 
البحرين للبطولة، إذ سيتم 
املبدئية  التص����ورات  وضع 
خلطة العمل، وذلك بالتعاون 
بني اللجنة املنظمة واللجنة 
التنفيذي����ة، باإلضاف����ة إلى 
ممثلي الهيئات احلكومية، على 
نحو يضم����ن جناح اجلانب 

التسويقي للبطولة.
وسيعقد أيضا اجتماع ثان 
سيخصص للتنسيق في مجال 
اخلدمات الصحية املصاحبة 

الستضافة البطولة.
وسيحضر االجتماع ممثل 
وزارة الدفاع عادل صليبيخ 
وممثل وزارة الصحة ياسر 

املهدي.
وس����يخصص االجتماع 
لطرح األف����كار املتبادلة بني 
اجلانبني فيما يتعلق بالعمل 
الطب����ي عل����ى هام����ش أيام 
البطولة، وذل����ك في تعاون 
الطرفني ملناقشة  ثنائي بني 
الكفيلة بدعم األفكار  السبل 

املطروحة على طاولة اجلانب 
الصحي للبطولة.

وتأتي االجتماعات املكثفة 
التي تعقدها اللجان في الوقت 
الراهن، متاشيا مع توجيهات 
الكرة ورئيس  رئيس احتاد 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
بضرورة تكثيف اجلهود من 
قب����ل العاملني، خصوصا أن 
احلدث اآلسيوي ينظم للمرة 

األولى في البحرين.

عودة احملترفني 
مرتبطة برفع اإليقاف

عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« من مصادر موثوقة أن قرار تطبيق إشراك العبني 
اثن���ني محترفني أو ب���دون داخل امللعب لن يس���تمر في حال مت رفع 
اإليقاف عن الكرة الكويتية من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
وان النظام الس���ابق بإشراك 3 محترفني سيعود حفاظا على مشاركة 
األندية في املنافسات اخلارجية بصورة طبيعية في حال رفع اإليقاف، 
فإن جاء قرار رفع االيقاف قبل انطالق املوسم فسيتم تعديل الالئحة 
وأما إذا استمر فإن احتاد الكرة سيبقي على قرار احملترفني فقط حتى 
موعد االنتقاالت الش���توية وقد يتم تغيير القرار في ش���هر يناير إن 

رفع اإليقاف أيضا.
ويترقب عدد من األندية قرارات االحتاد املقبلة خصوصا تطبيق 
نظام الهبوط والصعود للموسم ما بعد املقبل، فهناك عدد من األندية 
لديه���ا مخططان األول س���يكون في حال اإلبقاء عل���ى دوري الدمج 
وهو االعتماد على الالعبني احملليني يقودهم أيضا مدرب محلي دون 
تواجد محترفني أو االعتم���اد على محترف واحد مع العب بدون، أما 
الثاني فس���يكون بتدعيم الفريق مبحترف���ني مميزين مع التعاقد مع 
مدرب اجنبي بدال من احمللي األمر الذي يعني أن املخططني مرتبطان 
بقرارات احتاد الكرة وجميع الوع���ود للمدربني او احملترفني وكذلك 
لالعبني احملليني س���تكون حبيسة أدراج النادي حلني الفصل بإقامة 

دوري الدرجتني من عدمها.

املدرب الكرواتي زالتكو داليتش

املصري مع االحتاد وأسوان يلتقي اإلنتاج احلربي وإنبي يواجه الطالئع واملقاصة يتحدى الغزل

األهلي يعود لسباق الدوري مبواجهة الداخلية

إمكانية ضم شيكاباال في حالة 
رحيله عن األبيض. 

في ش����أن متص����ل التقى 
مرتضى منصور، رئيس نادي 
الزمالك، مع العبيه حلثهم على 
مواصلة االنتصارات مع الفريق 
وواف����ق على تس����ديد نصف 
مستحقات الالعبني من الدفعة 
الثالثة من عقود املوسم احلالي، 
على أن يتم تس����ديد النصف 

الثاني، بعد أسبوعني.
الزمالك،  وناش����د رئيس 
الالعبني عدم االلتفات إلى كل 
ما يقال في وسائل اإلعالم، بأن 
اجلهاز الفني اتفق مع اإلدارة 
على الراحلني، مشددا على أن 

هذا لم يحدث حتى اآلن.

من الزمال����ك، ألن حلمي غير 
مقتنع به، وسرب نبأ آخر بأن 
نادي لي����رس البلجيكي الذي 
يرأسه رجل األعمال املصري 
ماجد سامي، رحب به العبا في 

الفريق املوسم املقبل.
يذكر ان الن����ادي املصري 
أبدى اهتماما بضم الفهد األسمر 
الرازق شيكاباال  محمود عبد 
صانع ألعاب الزمالك، بناء على 
رغبة حسام حسن املدير الفني 

للنادي البورسعيدي. 
املص����ري ل����م يدخ����ل في 
مفاوضات رس����مية سواء مع 
الزمالك أو شيكاباال، ولم يتعد 
األمر تأكيد مس����ؤولي النادي 
البورس����عيدي للزمالك على 

عبد الرازق شيكاباال، مصيرا 
غامضا م����ع األبيض، بعد ان 
تسربت أنباء من ادارة الزمالك، 
تؤكد خروج شيكاباال من قائمة 
الزمالك في املوسم املقبل، لعدم 
قدرته على اس����تعادة لياقته 
البدنية وإنق����اص وزنه، كما 
ان املدير الفني محمد حلمي، 
استبعده من معسكر الزمالك 
األخير، خالل توقف نش����اط 
الدوري، مما يعني انه خارج 
حس����ابات اجله����از الفني في 
الفترة القادمة، رغم مشاركته 
مؤخرا ف����ي تدريبات الفريق 

استعدادا الحتاد الشرطة.
ش����يكاباال بدوره س����رب 
أنباء عن اس����تعداده للرحيل 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يسعى اليوم فريق األهلي 
لتعزي����ز صدارت����ه، عندم����ا 
الداخلية،  يستضيف نظيره 
على ستاد اجليش ببرج العرب، 
وذلك ضمن منافسات املرحلة 
31 للمسابقة، ويقام اللقاء في 
احلادية عشرة مساء بتوقيت 

الكويت.
ويدخ����ل األهل����ي، اللقاء، 
برصيد 68 نقطة، باحثا عن فوز 
جديد بقيادة الهولندي مارتن 
يول، من أجل توسيع الفارق 
مع الزمالك أقرب منافسيه إلى 
8 نقاط مؤقتا، بجانب مباراة 

مؤجلة لألحمر.
ويعود احلارس األساسي 
لألهلي شريف إكرامي للمشاركة 
التدريبات بشكل طبيعي  في 

ومنتظم.
الطبي عدم  الفحص  وأكد 

شفاء املدافع أحمد حجازي.
واستقر يول على التشكيل 
الذي يضم: شريف إكرامي، سعد 
س����مير، رامي ربيعة، صبري 
رحيل، أحمد فتحي، عبداهلل 
السعيد، حسام غالي، حسام 
عاش����ور، مؤمن زكريا، وليد 
سليمان والغاني جون أنطوي. 
في املقابل، يدخل فريق الداخلية 
صاحب املركز السابع برصيد 
44 نقط����ة، مكتمل الصفوف 
دون غياب����ات، حي����ث يبحث 
عن استعادة توازنه من خالل 
حتقيق نتيج����ة إيجابية أمام 
متصدر ال����دوري. كما يلتقي 
اليوم، املص����ري مع االحتاد، 
وأسوان مع اإلنتاج احلربي، 
وإنب����ي مع طالئ����ع اجليش، 

واملقاصة مع غزل احمللة.
وتختتم مباريات املرحلة، 
السبت املقبل مبباراة الزمالك 

واحتاد الشرطة.

 شيكاباال.. إلى أين؟

يواجه جنم الزمالك محمود 

األهلي والداخلية في مواجهة سابقة

شيكاباال.. إلى أين؟

جنم الزمالك 
شيكاباال مصيره 

مازال غامضًا 
 خلروجه 

من القائمة 


