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البروفيسور التركي يطلب إراحة خلف

بداية جيدة لسيرينا في دورة ستانفورد

انسحاب نادال من دورتي تورونتو وسينسيناتي

بوش يجدد عقده مع ميامي

مبارك الخالدي

زارت بعثة الفريق األول للنادي العربي 
إدارة نادي بورصة التركي مساء امس األول، 
وكان في استقبال الوفد العرباوي نائب رئيس 
النادي نهاد صبان حيث رحب صبان بالوفد 
العرباوي متمنيا لهم طيب اإلقامة وجناح 
املعسكر كما تبادل الطرفان األحاديث الودية 

الرياضية التي تهم اجلانبني. 
إلى ذلك، ظهرت نتائج الفحوصات الطبية 
التي أجراها العب���و األخضر على على يد 

بدأت سيرينا وليامز املصنفة أولى وبطلة 
2011 و2012 مش���وارها في دورة س���تانفورد 
االميركية الدولية للتنس على األراضي الصلبة 
والبالغة جوائزها 710 آالف دوالر، بشكل جيد 
من خالل فوزه���ا على التش���يكية كارولينا 

بليسكوفا 7-5 و6-2 في الدور الثاني.
 وكانت سيرينا، الباحثة عن لقبها الرابع في 
2014 واحلادي والستني في مسيرتها االسطورية، 
تخوض مباراتها األولى منذ خروجها من الدور 
الثالث لبطولة وميبل���دون االجنليزية على 
يد الفرنس���ية اليزيه كورنيه والذي أتبعته 

بانسحاب من دورتني بسبب االصابة.
 واحتاجت س���يرينا التي خرجت خاسرة 
من مش���اركتيها األخيرتني في بطولة روالن 
غاروس الفرنسية )من الدور الثاني على يد 
االسبانية غاربني موغوروسا( ووميبلدون، الى 
ساعة واربع دقائق لكي تتخلص من منافستها 
التشيكية وتتأهل الى الدور ربع النهائي حيث 
س���تواجه الفائزة من مباراة بني الصربية آنا 

اعلن االس���باني رافايل ن���ادال املصنف 
ثانيا عامليا انس���حابه من دورتي تورونتو 
الكندية وسينسيناتي االميركية الدوليتني في 
التنس، احدى دورات املاسترز واللتني يحمل 
لقبيهما، وذلك بس���بب اإلصابة في معصم 

يده اليمنى.
 وقال نادال في بي���ان له: »تعرضت الى 
االصابة في التدريبات، وبعد اخلضوع لفحص 
بالرنني املغناطيس���ي واستش���ارة األطباء، 
نصحوني بالراحة على األقل ملدة أسبوعني 

أو ثالثة«.

جدد العب االرتكاز كريس بوش عقده مع 
ميامي هيت، وصيف بطل دوري كرة الس���لة 
األميرك���ي للمحترفني، ملدة 5 أعوام مقابل 118 

مليون دوالر.
ويأتي العقد اجلديد بني ميامي وبوش الذي 
يدافع عن ألوان الفريق منذ 2010 وتوج معه 
بلقب الدوري عامي 2012 و2013، بعد ان اصبح 
العب���ا حرا وهو رفض العرض الذي قدمه له 
هيوسنت روكتس وقرر مواصلة املشوار مع 
فريق���ه على غرار دواين وايد الذي مدد عقده 
ملوسمني آخرين، وذلك رغم رحيل النجم املطلق 
ليبرون جيمس وعودته الى فريقه الس���ابق 

كليفالند كافالييرز.
»كريس بوش بط���ل الدوري مرتني واحد 

البروفيسور التركي حيث ثبت تعافي املدافع 
احمد عبد الغفور ودخل التدريبات بشكل 
رسمي، كما أوصى براحة ملدة أسبوع خلالد 
خلف حلاجة العضلة ملزيد من العالج املكثف، 
ويس���تعد العربي ملواجهة بورصة بعد غد 

وهي املباراة الودية األولى للفريق.
من جانب، آخر أشاد رئيس الوفد خليل 
البالم بس���ير البرنامج التدريبي الفتا إلى 
تعاون الالعبني مع اجلهاز الفني ما س���اهم 
كثيرا في تطبيق خط���ة اإلعداد بالصورة 

املطلوبة.

ايفانوفيتش اخلامس���ة والكندي كارول زاو 
الصاعدة من التصفيات.

 ولم تكن البولندية انييس���كا رادفانسكا 
الثانية والتي الت���زال تبحث عن لقبها االول 
ف���ي 2014 موفقة بقدر س���يرينا في مباراتها 
األولى منذ خروجها من الدور الرابع لبطولة 
وميبلدون على يد الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا، 
اذ ودعت الدورة من الدور الثاني بخسارتها أمام 
األميركية فارفارا ليبشنكو 3-6 و6-3 و6-4 
وذلك للمرة االولى من اصل س���ت مواجهات 

جمعتها باألخيرة.
 وتلتقي ليبشنكو في ربع النهائي مواطنتها 
ساش���يا فيكيري الفائزة على البورتوريكية 

مونيكا بويغ 6-7 )4-7( و6-2 و1-6.
 وبلغ���ت ربع النهائ���ي االملاني���ة اندريا 
بتكوفيت���ش الثامنة بفوزها عل���ى اليابانية 
ناوومي اوس���اكا 6-2 و6-2، وهي ستواجه 
البيالروس���ية فيكتوريا ازارن���كا الرابعة او 

االميركية فينوس وليامس.

 وأضاف أنه سيكون جاهزا للمشاركة في 
بطولة أميركا، اخر البطوالت االربع الكبرى، 
على مالعب فالش���ينغ ميدوز في 25الشهر 

اجلاري: »بالتأكيد أنا مستاء جدا«.
وتنطل���ق دورة تورونتو االثنني املقبل، 

وسينسيناتي في االسبوع التالي.
وكان ن���ادال )28 عاما( تخلى عن صدارة 
التصنيف العاملي مطلع يوليو املاضي لصالح 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقب فوز األخير 
بلقب���ه الثاني في بطول���ة وميبلدون، ثالث 

البطوالت االربع الكبرى )الغراند سالم(.

أكثر الالعب���ني العمالقة متعددي املواهب في 
الدوري«، هذا ما قاله رئيس ميامي بات رايلي 
عن العب تورونتو رابتورز السابق، مضيفا 
»موهبته الفريدة جتعله احد افضل الالعبني 

في يومنا هذا«.
وتابع رايلي عن بوش الذي بدأ مشواره في 
الدوري مع تورونتو عام 2003 وبقي مع الفريق 
الكندي حتى 2010، قائال: »لطاملا شعرت بأنه 
ملتزم بهذه املنظمة )فريق(، بهذا الطاقم وبهذه 
املدينة. اعتقد انه سيحصل على فرصة العمر 
بقيادة هذا الفريق املوسم املقبل، ووجود هذا 
الالعب ال���ذي خاض مباراة كل النجوم واول 
ستارز و9مرات في فريقنا يعتبر بالشيء املهم 

جدا بالنسبة لنا«.

خالد خلف يتوقف عن التدريب السبوع

األميركية سيرينا وليامز تواصل تقدمها

أوصى بدخول عبدالغفور التدريبات اجلماعية للعربي

حمادة قاد التدريبات بتواجد 26 العباً

األبيض تدّرب على ملعب »درمي«

العضالت وبعض التدريبات 
اكتفى  التكتيكي���ة حي���ث 
بذلك، واس���تغرق التدريب 

60 دقيقة.
و متن���ى ع���ادل عقلة 
الذي  التوفيق في املعسكر 
يطمح بأن يرتقي باملستوى 
الفني واللياقي لالعبني وذلك 
لبداية انطالق املوسم بكل 

قوة، وعن س���بب اختيار 
القاهرة معس���كرا للفريق 
قال بأن األج���واء املناخية 
شبه مقاربة ألجواء الكويت 
وبالطبع أن مثل هذه األمور 
مهمة، وكذلك توافر مباريات 
ودية قوي���ة تتيح للمدرب 
رؤية الالعبني والفريق بشكل 

جيد.

األول عل���ى ملع���ب درمي 
الفندق  الذي يق���ع بجانب 
بقيادة امل���درب عبدالعزيز 
حمادة وال���ذي وجه كلمة 
لالعبني يحثه���م فيها على 
املواظبة وااللتزام واجلدية 
ف���ي التدريبات وبعدها بدأ 
التدريب حيث اعتمد على 
تدريبات اللياقة البدنية لفك 

وصل صباح أمس الفريق 
األول لكرة القدم في نادي 
القاهرة  إلى مطار  الكويت 
الدول����ي إلقامة معس����كره 
التدريب����ي الصيفي ملدة 11 
يوم����ا، يتخلل����ه تدريبات 
صباحية ومسائية وإقامة 
مباري����ات ودي����ة، حي����ث 
يترأس وف����د الفريق نائب 
مدي����ر جهاز الك����رة عادل 
الفريق محمد  عقلة ومدير 
الهاجري، ويضم الوفد 26 
العبا وهم: مصعب الكندري، 
عبدالرحمن احلسينان، بدر 
العازمي، خالد الصالح، جراح 
العتيقي، حسني حاكم، وليد 
عل����ي، علي الكندري، خالد 
عجب، عبداهلل البريكي، فهد 
حمود، ناص����ر القحطاني، 
خمي����س،  عبداله����ادي 
فه����د األنص����اري، عبداهلل 
الرفاعي، يوسف يعقوب، 
محمد العازمي، فهد صباح، 
محمد الفارس����ي، ش����اهني 
اخلميس، يعقوب الطراروة، 
بدر العن����زي، احمد حزام، 
الهمامي  باستوس، شادي 
إلى  وماكليل����ي، باإلضافة 
أعضاء اجلهاز اإلداري احمد 
العويد،  الصبيح ويوسف 
الفن����ي بقيادة  واجله����از 
عبدالعزيز حمادة )مدربا( 
وسمير دشتي مدربا حلراس 
املرم����ى وكولونيل )مدربا 
للياقة البدنية( واملستشار 
الفني للفريق محمد عبداهلل، 
واجلهاز الطبي شبل أحمد 
وشادي ش����اهني، واملنسق 
اإلعالمي عمر الزامل واملنسق 

اإلداري باسل الظفيري.
الفريق تدريبه  وخاض 

تدريبات لياقية لالعبي األبيض في امللعب

العبو الكويت بعد وصولهم إلى القاهرة

اعتراضات »الوايت نايتس« تطيح بالسعيد من إدارة الفريق

جاريدو يعود لقيادة األهلي استعداداً لرحلة زامبيا

سبورت، التي أقيمت على 
ملع���ب الدفاع اجلوي، في 
إطار اجلولة الرابعة لبطولة 
الكونفدرالية، والتى انتهت 
بفوز الفريق األحمر بهدف 

نظيف.
»جاريدو«  ويح���رص 
على شرح أخطاء الالعبني 
لالستفادة منها قبل التوجه 
إلى زامبيا، خلوض مباراة 
اجلولة قب���ل األخيرة أمام 
فريق نكانا، املقرر إقامتها 

يوم 9 أغسطس املقبل.
وقد عاد جاريدو املدير 
إل���ى القاهرة بع���د إجازة 
قصيرة في بالده لالطمئنان 
على أسرته، واصطحابهم 
الى القاهرة لبداية العيش 
معه في مق���ر عمله حيث 
س���يقود األهل���ي فنيا هذا 

املوسم.
من ناحية أخرى استأنف 
الفريق  أم���س اخلمي���س 
بالن���ادي  الك���روي األول 
املص���ري تدريباته حتت 
قيادة جهازه الفني بقيادة 
طارق يحي���ى ومعاونيه 
طارق سليمان، مدحت مكي، 
انتهاء  املأمور، عقب  عادل 
املبارك،  الفطر  إجازة عيد 

التي امتدت ملدة 4 أيام. 
وش���ارك ف���ي التدريب 
جميع العبي الفريق اجلدد 
التي تعاق���دت معهم إدارة 
النادي مؤخرا، ورمبا يشهد 
مران الفريق تواجد 40 العبا 
ميثل���ون الالعبني القدامى 
واجلدد ومعهم الصاعدون 
من قطاع الناشئني، باإلضافة 
إلى الالعبني الذين يخضعون 
لالختب���ار بالنادي متهيدا 
للتعاقد معهم حال إعجاب 
اجله���از الفني مبس���توى 
اي منه���م، وأبرزهم أحمد 
اجليار الذي يلعب في دوري 

اجلامعات األميركي.
وفي ش���أن آخ���ر يعقد 
األح���د املقبل مجلس ادارة 
االحتاد السكندري مؤمترا 
صحافي���ا بحضور رئيس 
نادي لش���بونة البرتغالي 
مبشاركة العب الفريق وجنم 
السابق شيكاباال،  الزمالك 
مبناسبة املباراة الكبرى بني 
االحتاد السكندرى ولشبونة 

مبناسبة مئوية االحتاد.
وأك���د رئي���س جلن���ة 
االحتف���ال مبئوية االحتاد 
السكندري محمد مصيلحي، 
أن دور اإلع���الم قوي في 
جناح تنظيم املئوية، مشددا 
على دور اإلعالميني الفعال 
في حتقيق وإبراز مجهودات 
اللجنة، وبطوالت االحتاد.

انتقالهما للزمالك في  قبل 
ظروف مماثلة، وامام هذه 

الضغوط مت التغيير. 
وقاد أمس حسام حسن 
تدريب���ه األول مع الزمالك 
مبلعب حلمي زامورا مبيت 

عقبة.
من جه���ة أخ���رى قاد 
اإلس���باني خوان كارلوس 
الفني أمس  املدير  جاريدو 
التدريب األول لفريق األهلي 
التي حصل  بعد االج���ازة 
عليها الالعبون مبناس���بة 
عيد الفط���ر، وعقب الفوز 
على فريق سيوي سبورت 
البطول���ة  ف���ي  العاج���ي 
الكونفدرالي���ة وح���رص 
جاريدو على االجتماع مع 
الالعبني لشرح أخطائهم في 
املباراة السابقة أمام سيوي 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

جنحت حملة الفيسبوك 
من جماهير الزمالك والوايت 
نايتس في اإلطاحة باملدرب 
الع���ام للفريق األول طارق 
السعيد الذي اختاره حسام 
حسن املدير الفني للفريق، 
وذلك قبل أن يتسلم عمله 
بشكل رس���مي مع الفريق، 
حيث تقرر بش���كل رسمي 
تعيني طارق سليمان املدرب 
العام للنادي املصري ضمن 
اجلهاز الفني احلالي للزمالك 
بقيادة حسام حسن، بديال 
لطارق الس���عيد الذي لقي 
تعيينه اعتراضا كبيرا من 

اجلماهير البيضاء.
وشهدت الساعات املاضية 
اتصاالت مكثفة بني مجلس 
إدارة نادي الزمالك، وحسام 
حس���ن التخاذ ه���ذا القرار 
وتوص���ل الطرف���ان لقرار 
انضمام س���ليمان للجهاز 
ب���دال من  الفن���ي لألبيض 

السعيد.
وكانت موجة قوية من 
االعتراض���ات على اختيار 
طارق السعيد الذي سبق له 
االنتقال من الزمالك لألهلي، 
الس���عيد  ورغم محاوالت 
توضيح ان انتقاله لألهلي 
كان في ظروف قهرية، وألن 
اإلدارة الفنية في ذلك الوقت 
لم تكن مرحبة بوجوده مع 
الفريق، اال ان احلملة كانت 
اقوى من أي توضيح، كما 
الزمالك  ادارة  ان مجل���س 
برئاسة مرتضى منصور، 
فضل ع���دم الص���دام مع 
اجلماهير، وتناسى اجلميع 
ان حسام وابراهيم حسن، 
هما ايضا من جنوم االهلي 
وصنعا معه تاريخا كبيرا 

طارق السعيد لن يتواجد مع الزمالك


