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مفاجآت كبيرة في بطولة سورية لسباقات السرعة

اج���واء جماهيرية كبيرة اش���علت حلبة 
زمان اخلي���ر كما ألهبت حماس املتس���ابقني 
الذين قدموا عروضا تنافس���ية كبيرة وذلك 
من خالل املرحلة األولى من بطولة س���ورية 
العاشرة لسباقات السرعة التي نظمها نادي 
السيارات الس���وري برعاية وزارة السياحة 

على حلبة زمان اخلير.
وشهد السباق الذي شارك فيه 26 متسابقا 
مشاركة نسائية بعد فترة انقطاع طويلة من 
خالل املتسابقتني رمي شحود وروال املصري 
اضافة الى نخبة من ابطال س���ورية القدامى 

وعدد من املتسابقني اجلدد.
وفجر املتسابق احمد كريزان على سيارته 
امليستوبيشي ايفو مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما احرز البطولة على حساب ابطال مرموقني 
لهم باع كبير في رياضة السيارات حيث تقدم 
على احمد حمشو وانس قوادري وذهب املركز 
الثاني الحمد حمشو، فيما ذهب املركز الثالث 

حملمد كريزان.

وفي بقية املراكز احرز زاهر دحكول املركز 
األول في الفئة األولى وس���امررزق في الفئة 
اخلامس���ة وحكمت الغبرة في الفئة الثامنة 
واحمد كريزان في الفئة 12، كما احرز س���امر 
رزق املركز االول في مسابقة السحب االمامي 
ولؤي الف���وال في الدفع اخللفي فيما احرزت 

رمي شحود كأس افضل متسابقة.
وقال رئيس مجلس ادارة نادي السيارات 
وليد شعبان ان النادي اعتاد على تنظيم العديد 
من السباقات الوطنية والدولية على مستوى 
عال جدا، مضيفا ان سباق املرحلة األولى من 
س���باقات الس���رعة للعام احلالي جاء بعد 9 
بطوالت وبعد انقطاع استمر لثالث سنوات.

وأضاف ش���عبان ان هذه البطولة اقيمت 
مبشاركة جيدة وصلت الى 26 متسابقا ولم 
نتوقع مش���اركة هذا العدد اال ان الرغبة في 
إعادة الروح الى هذه احللبة كان الس���بب في 
زيادة عدد املشاركني بتفعيل السباقات مجددا 

وهو ما عملنا عليه في هذه البطولة.

تنافس مثير بني املشاركني في بطولة سورية 

البرتغال����ي، فس����وف يفتح 
منصور ملف الالعبني املنتظر 
رحيلهم ع����ن الفريق لوضع 
القائمة النهائية، ومناقشتها 
مع امل����درب لتحديد التصور 
النهائي لقائم����ة الزمالك في 

املوسم اجلديد.
اليوم  الى مباراة  وعودة 
البرتغال����ي جوزفالدو  فان 
فيريرا يعتبر مواجهة دجلة 
كتجربة اخيرة قبل السفر الى 
املقبلة  األيام  الكونغو خالل 
ملواجه����ة ليوبار في اجلولة 
الرابع����ة ب����دور املجموعات 

للكونفيدرالية االفريقية.

السولية واألهلي

وف����ي املعس����كر اآلخر، 
كش����فت مص����ادر قوية في 
النادي االس����ماعيلي، عن ان 
جنم الفريق عمرو السولية، 
ق����د ينتقل الى اح����د األندية 
اإلماراتية، في صفقة صورية، 
بحيث ينتقل لألهلي املصري 
الش����توية  خالل االنتقاالت 
املقبلة، وذلك لرفع احلرج عن 
مجلس ادارة االسماعيلي امام 
الرافضة النتقال  جماهيره، 

السولية لألهلي.
وسيلجأ رئيس االسماعيلي 
لهذه احليل����ة لضمان دخل 
مناس����ب من رحيل السولية 
ع����ن االس����ماعيلي، ألن عقد 
الالعب يتيح له االنتقال احلر 

املوسم املقبل. وكان األهلي قد 
حصل بالفعل من الالعب على 
توقيعات برغبته في اللعب 

لألهلي.

عبور أوغندا

على صعي����د آخر، أعرب 
الفن����ي للمنتخ����ب  املدي����ر 
األوملبي املصري لكرة القدم، 
حسام البدري، عن سعادته 
بعبور عقبة أوغندا بهدفني 
نظيف����ني ليتأه����ل الفراعنة 
التي حتدد  للدورة املجمعة 
املتأهلة لدورة  املنتخب����ات 
األلع����اب األوملبية 2016 في 

ريو دي جانيرو.
وقال البدري عقب اللقاء 
إن فريقه ق����دم مباراة قوية 
وتناسى متاما الفوز في لقاء 
الذه����اب برباعي����ة واحترم 

املنافس بشكل جيد.
وأوض����ح أن املنتخ����ب 
األوملبي املصري مير بظروف 
صعبة في ظل قلة جتمعات 
الالعبني، مؤكدا رفضه خوض 
دورة األلعاب األفريقية في 
الكونغ����و نظرا لعدم وجود 
العبي أندية الدوري وأيضا 
الف����رق املش����اركة ببطولة 
الكونفدرالية. وطالب البدري 
مسؤولي احتاد الكرة مبساندة 
املنتخب األوملب����ي املصري 
في مش����واره حلسم التأهل 

لنهائيات ريو دي جانيرو.

الدوري، حيث يتربع على قمة 
الترتيب العام برصيد 86 نقطة 
في ح����ني يحتل دجلة املركز 

اخلامس برصيد 56 نقطة.
وقبل هذه االحتفالية، فقد 
أغلق مرتضى منصور ملف 
اجلدل حول مصير البرتغالي 
فيريرا املدير الفني للفريق، 
بعد ان أعلن منصور ان اتفاق 
التجدي����د قد اكتم����ل بالفعل 
بحضور وكيل اعماله، وملدة 
موسم واحد على ان يتقاضى 
فيريرا نفس راتب املوس����م 
احلالي )48 ألف دوالر شهريا( 

خالصة الضرائب.
وم����ع التجدي����د للمدرب 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قرر مجلس ادارة االحتاد 
املصري لكرة القدم التراجع 
ع����ن تق����دمي درع ال����دوري 
الزماك  الى فري����ق  اجلديدة 
اليوم، قبل مباراته مع وادي 
دجلة، وسيقوم رئيس االحتاد 
بتسليم الدرع القدمية، الذي 
ايام من  تسلمه االحتاد قبل 

النادي األهلي.
وب����رر مصدر مس����ؤول 
التراجع، ألن  باالحتاد ه����ذا 
ل����م ينته  ال����درع اجلديدة، 
تصنيعه من الشركة املنفذة، 
ولذلك س����يتم تسليم الدرع 

القدمية.
وسيتسلم الزمالك الدرع 
اليوم في احتفالية بس����يطة 
تسبق مباراة الزمالك مع وادي 
دجلة على ملعب بتروسبورت، 
وذلك ضمن مؤجالت املرحلة 
24 باملسابقة، والتي ستقام 
في الثامنة والنصف مس����اء 

بتوقيت الكويت.
وينتظر ان يكون رئيس 
الك����رة عل����ى رأس  احت����اد 
املشاركني في هذه االحتفالية، 
بينما اعتذر عن عدم احلضور 
وزير الشباب والرياضة، خالد 
عبدالعزيز الرتباطه بحضور 
العربية  البطول����ة  نهائ����ي 

للكراتيه.
وتوج األبيض رسميا بدرع 

البرازيل )أوبيرالنديا( 
اكتفى  � فري���د عبدالباقي: 
منتخ���ب مصر لك���رة اليد 
باحلصول على املركز الرابع 
في النسخة ال� 20 من بطولة 
العالم لكرة اليد للش���باب 
)حتت 21 سنة( بعد خسارته 
أمام منتخب أملانيا بنتيجة 
املواجهة  )34-35( خ���الل 
التي جرت بينهما مساء أول 
من أمس بصالة تانكريدو 
نيفيس في مدينة أوبيرالنديا 
في مباراة لتحديد املركزين 
الثالث والرابع في مونديال 

الشباب.

 الذهب لفرنسا 

وعلى جانب آخر، دون 
منتخب فرنسا اسمه بأحرف 
من ذهب بعد أن توج بلقب 
البطول���ة للمرة األولى في 

املدير الفني للزمالك فيريرا مستمر مع الفريق

الفرنسيون يحتفلون باحلصول على اللقب

التسليم سيكون اليوم في احتفالية بسيطة تسبق مباراة »األبيض« مع وادي دجلة

»االحتاد املصري« يتراجع عن تقدمي الدرع اجلديدة للزمالك

برونزية مونديال الشباب تفلت من »يد« مصر

تاريخه على حساب منتخب 
الدمنارك في نهائي مونديال 
الشباب بالبرازيل بتغلبه 
)28-26( أم���ام 5000 آالف 
متفرج اكتظت بهم الصالة 

املغطاة بتانكريدو نيفيس 
ف���ي مدين���ة أوبيرالندي���ا 

البرازيلية.
وعقب نهاية اللقاء، قام 
الدولي  مس���ؤولو االحتاد 

لك���رة اليد بتس���ليم كأس 
البطولة وامليدالية الذهبية 
إلى منتخب فرنسا وامليدالية 
الفضي���ة ملنتخب الدمنارك 
بينما حصل���ت أملانيا على 

امليدالية البرونزية.
وكما قام االحتاد الدولي 
بتس���ليم علم البطولة إلى 
االحتاد اجلزائري لكرة اليد 
الس���تضافة النسخة ال� 21 
واملق���رر إقامتها بعد عامني 

من اآلن 2017.
وف���ي لق���اءات حتديد 
املراكز فازت السويد باملركز 
اخلامس بع���د فوزها على 
التي  بيالروسيا )33-37( 
حلت في املركز الس���ادس، 
فيما حصلت إسبانيا على 
املركز الس���ابع بعد فوزها 
على رومانيا )30-29( والتي 

اكتفت باملركز الثامن.

عمرو السولية 
مرشح لالنتقال 
إلى ناد إماراتي 

ومن ثم إلى األهلي 
في االنتقاالت 

الشتوية

العاملي الى املركز  التصنيف 
العاشر بس���بب معاناته هذا 
املوس���م، يخوض مشاركته 
االول من���ذ ان ودع بطول���ة 
وميبل���دون، ثالث البطوالت 
االرب���ع الكبرى، م���ن الدور 
الثاني على يد االملاني داسنت 

براون.

نادال بطل »تنس« هامبورغ
توج االسباني رافايل نادال 
املصنف أول بلقبه الثالث فقط 
لهذا املوسم بعد تغلبه على 
االيطالي فابيو فونييني الثامن 
7-5 و7-5 أمس في املباراة 
النهائي���ة ل���دورة هامبورغ 
االملانية الدولية للتنس البالغة 

جوائزها 1.407.960 يورو.
وهذا اللقب الثاني لنادال 
في هذه الدورة بعد ذلك الذي 
احرزه عام 2008 والثالث في 
2014 )ت���وج بط���ال لدورتي 
بوينوس ايرس وشتوتغارت( 
والسابع والستون في مسيرته، 
محققا في طريق���ه ثأره من 
ال���ذي تغلب على  فونييني 
االسباني مرتني هذا املوسم 
في دورتي ريو دي جانيرو 
النهائي( وبرشلونة  )نصف 

)الدور الثالث(.
رافايل نادال توج بلقبه الثالث هذا املوسم                                    )أ.ف.پ(وكان نادال الذي تراجع في 

زوما مكان أزبليكويتا، لكن 
أرسنال رد سريعا بهجمة 
مرت����دة منظمة أضاعها في 
النهاية جي����رو في الدقيقة 

.69
كاد أرس����نال أن يع����زز 
النتيجة في الدقائق األخيرة، 
حيث أضاع كازورال انفرادا 
كامال، قبل أن يسدد جيرو 
بعيدا عن املرمى اخلالي، وفي 
النهاية أهدر جيبس انفرادا 
آخر للجان����رز في الثواني 
األخيرة، لينتهي اللقاء بفوز 

أرسنال بهدف نظيف.

راميريز على أمل جتديد دماء 
اخلط األمامي.

من جانبه، سعى فينغر 
للدفع مبهاجم رأس حربة 
مكان املنعزل والكوت فدفع 
بالفرنسي الدولي جيرو الذي 
كاد أن يحرز الهدف الثاني في 
الدقيقة 65 إال أن تسديدته 

ضلت الطريق.
ظهر احلارس املخضرم 
بيتر تشيك في الصورة بعدما 
تصدى ببراعة لتس����ديدة 
أوس����كار، قب����ل أن يجري 
تشيلسي تغييرا مبشاركة 

أرسنال هدفا ثانيا عن طريق 
التي  عرضية تش����امبرلني 
أنقذها ببراعة مدافع البلوز 
إيفانوڤيتش لتنتهي الفترة 
األولى بتقدم أرسنال بهدف 

نظيف.
الوافد  فال����كاو  ش����ارك 
اجلديد لتشلسي مكان رميي 
مع بداية الشوط الثاني، لكن 
الوضع لم يتغير في هجوم 
البل����وز، ولم يس����تطع أي 
العب إحداث الفارق، ليفكر 
جوزيه مورينيو املدير الفني 
للفريق بالدفع بأوسكار مكان 

في الدقيقة 31، قبل أن يظهر 
راميريز بتسديدة قوية تضل 
طريقها إلى املرمى، وأخطر 
الفرص ج����اءت أيضا عن 
طريق األخير عندما س����دد 
رأس����ية من داخ����ل منطقة 
اجلزاء لكنها تعلو العارضة 
في الدقيقة 36، وسط سخط 

من مورينيو.
عاد أرس����نال بقوة في 
الدقائق األخيرة من الشوط 
األول، ونفذ رامسي تسديدة 
قوية تصل للشباك اخلارجية 
في الدقيقة 40، قبل أن يهدر 

بعد ثلث ساعة من اللعب 
العش����وائي ب����ني اجلانبني 
بدون خط����ورة هجومية، 
استطاع أرسنال أن يخطف 
الهدف األول عن طريق لعبة 
منظمة رائعة بدأها أوزيل 
لتصل الكرة لوالكوت الذي 
مهدها لتشامبرلني ليحرز 
األخير ه����دف التقدم األول 
من تسديدة من داخل منطقة 

اجلزاء في الدقيقة 24.
العودة  حاول »البلوز« 
س����ريعا، وكاد ويليان أن 
يحرز التعادل من تسديدة 

جديد حتت قي����ادة مدربه 
الذي كسر  أرس����ني فينغر 
أمام غرميه جوزيه  نحسه 

مورينيو مدرب البلوز.
ظهرت حماسة أرسنال 
في الدقائق األولى، وسعى 
القتناص هدف مبكر مفاجئ 
عن طريق حتركات أوزيل 
وكازورال ووالك����وت، لكن 
س����رعان ما استعاد البلوز 
ف����ي مبادلته  توازنه وبدأ 
اللعب  بالهجوم، لينحصر 
في أغلب األوقات في معركة 

وسط امللعب.

ڤينغر كسر 
النحس أمام 

مورينيو أخيراً

توج أرسنال حامل لقب 
كأس االحت����اد اإلجنليزي 
بكأس الدرع اخليرية بعدما 
تخطى غرميه تشلسي حامل 
ال����دوري االجنليزي  لقب 
بهدف وحيد دون رد أمس 
على ملعب » وميبلي« في 
التي تعد مبنزلة  املواجهة 
الكروي في  افتتاح املوسم 

إجنلترا.
أحرز ه����دف »الغانرز« 
أليكس تشامبرلني  الوحيد 
بتسديدة رائعة في الدقيقة 
24، ليظفر أرس����نال بلقب 

هزموا تشلسي بهدف تشامبرلني في النهائي

»املدفعجية«.. أبطال »الدرع اخليرية«


