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حرس الحدود في مواجهة صعبة أمام بابليسا النيجيري في كأس االتحاد األفريقي

األهلي يعتمد أكبر ميزانية في تاريخه واإلسماعيلي يؤكد بيع عبدالفضيل

محمود عبدالرحمن »رينغو« يقود احملرق في نهائي كأس ملك البحرين

العبو حرس احلدود يأملون في بداية سعيدة بكأس االحتاد األفريقي

اإلسماعيلي تعاقد مع أبومسلم
تعاقد االسماعيلي مع أحمد أبو مسلم للعب في صفوفه 
بداية من املوسم املقبل بعد رحلة احترافية لالعب في فرنسا، 
بدأت في ستراسبورغ وانتهت مع أجاكسيو لم يتمكن بعدها 
من العودة لناديه السابق األهلي. ووقع أبو مسلم عقدا امس 
ملدة 3 سنوات، دون الكشف عن املقابل املادي للصفقة. وسعى 
أبو مسلم جاهدا للعودة إلى الدوري املصري مع نهاية املوسم 
املاضي، حيث دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي فريق 
اجلونة، إال أن املفاوضات س��رعان ما باءت بالفشل، يبحث 

بعدها الالعب عن ناد جديد حتى تعاقد مع اإلسماعيلي.

 البهداري أول محترف في الوحدات
أجن��ز نادي الوحدات بطل ال��دوري األردني لكرة القدم 
صفقة التعاقد مع املدافع الفلسطيني عبداللطيف البهداري 
)25 عاما( وأصبح رسميا اول محترف مع الوحدات في املوسم 
اجلديد.  وصرح مدير الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية 
لوكالة الصحافة الفرنسية بان قيمة الصفقة وصلت الى 40 
الف دوالر، متوقعا ان يكون البهداري اضافة جديدة للفريق 
املتطلع الى حتقيق ما يتناسب مع »احتكاره« لكل ألقاب املوسم 
املاضي.  من جانبه، عبر البهداري عن امله في جناح جتربته 
االحترافية اخلارجية االولى »ليعزز مكانة الالعب الفلسطيني 

عربيا.. ويفتح امامه بوابات اضافية لالحتراف«.
 وانتقل البه��داري الى الوحدات قادما من نادي خدمات 
رفح في قطاع غزة وس��اهم في حصول فريقه على بطولة 
دوري القطاع ملوسم 2004-2005 قبل ان ينتقل على سبيل 

االعارة الى نادي غزة الرياضي ثم هالل اريحا.
 ولعب البهداري 11 مباراة مع منتخب فلسطني اولها عام 

2006 امام تايلند في دورة االلعاب اآلسيوية بالدوحة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اعتمد مجل���س إدارة النادي 
األهلي في اجتماعه برئاسة حسن 
حمدي، أكبر ميزانية في تاريخ 
النادي لهذا العام، التي بلغت 210 
ماليني جنيه، حيث ذكر املوقع 
الرسمي للنادي األهلي أن ميزانية 
العام املاضي بلغت 202 مليون 
جنيه، وه���و األمر الذي يعكس 
االطمئنان الكامل على املستقبل 
املالي للنادي مبا يحقق طموحات 
أعضاء وجماهير األهلي ويؤكد 
اجلهود الكبيرة التي بذلها مجلس 
اإلدارة خ���الل الفت���رة املاضية 
لتحقيق أكبر عائد مالي ملواجهة 
حجم اإلنفاقات الكبيرة على الفرق 
الرياضية واملنشآت واخلدمات 
اخلاصة باألعضاء بفرعي اجلزيرة 

ومدينة نصر.
وقام محم���ود باجنيد، أمني 
صندوق النادي، بش���رح جميع 
تفاصيل امليزانية واألرقام التي 
تضمنتها قبل العرض على أعضاء 
العمومية 31 اجلاري،  اجلمعية 
وقال باجنيد إن ميزانية هذا العام 
هي األكبر في تاريخ األهلي من 
جمي���ع الوج���وه نتيجة العمل 
املستمر على تعظيم اإليرادات، 
وفي الوقت نفسه اإلنفاق الالزم 
والكافي من قبل مجلس اإلدارة 
عل���ى كل اللعب���ات والقطاعات 
املختلف���ة، مب���ا يض���ع النادي 
األهلي في املكانة املرموقة التي 

يستحقها.
 وأضاف باجنيد أن اإليرادات 
بلغت 170 مليون جنيه بزيادة 
15 مليونا عن العام املاضي، أما 
املصروفات فقد بلغت 124 مليون 
جنيه بزيادة 24 مليونا عن العام 
املاضي، وهو ما يؤكد استمرار 
اإلنفاق املتزايد لالرتقاء باملستوى 
الفن���ي والبدني لكل الرياضيني 
بالنادي وتوفي���ر االحتياجات 
التي تناس���بهم لتحقيق أفضل 
النتائج، كذلك كان هناك نصيب 
كبير م���ن املصروفات لتطوير 
مستوى اخلدمات لألعضاء وتلبية 

احتياجاتهم.
وأشار باجنيد الى أن فائض 
امليزانية قبل اإلهالك هذا العام بلغ 
48 مليون جنيه وهو أمر يترجم 
جناح السياس���ة املالية ملجلس 

يسدل الس���تار اليوم على 
كأس ملك البحرين لكرة القدم 
في نسختها ال� 32 بلقاء احملرق 
حامل اللقب مع الرفاع في املباراة 
النهائية على س���تاد البحرين 

الوطني في الرفاع.
وه���ي املواجهة الثانية بني 
الفريقني في اقل من اس���بوع 
بعد ان التقيا األحد املاضي في 
نهائي كأس ولي العهد، وفاز فيه 
احملرق بهدفني لعبداهلل صالح 

والبرازيلي ريكو.
يذكر أن احمل���رق هو أكثر 
الف���رق حتقيقا للق���ب الكأس 
)13 مرة(، ومن ثم يأتي األهلي 
والنجمة )5 م���رات( والرفاع 
)3 م���رات( واحلال���ة والرفاع 
الش���رقي )مرتان( والشباب 

)مرة واحدة(.
ويس���عى احملرق للحفاظ 
عل���ى لقبه، والف���وز بالكأس 
للمرة ال� 14، لتحقيق الثالثية 
التاريخية في املوسم احلالي، 
بعد أن حقق لقبي الدوري وكأس 

ولي العهد.
أما الرف���اع فيطمح الى رد 
اعتباره، وعدم انهاء موس���مه 
خالي الوفاض واستعادة اللقب 
الذي حققه للمرة االخيرة عام 

.1998
وبلغ احملرق املباراة النهائية 
بعد فوزه على التضامن 4-0 في 
الدور ثمن النهائي، ثم حتقيقه 
نتيج���ة تاريخية بتغلبه على 
احلد 10-0 ف���ي ربع النهائي، 
وأخيرا فاز على النجمة بهدف 

دون رد في نصف النهائي.
الرفاع، فاجتاز االحتاد  اما 
5-0 في ثمن النهائي، ثم تفوق 
على سترة بهدفني نظيفني في 
ربع النهائي، واألهلي 3-2 في 
نصف النهائي قبل أن ينسحب 
الرفاع فائزا  األهلي ويعتب���ر 

.0-3
ويعول مدرب احملرق احمللي 
س���لمان ش���ريدة على جنوم 
الفريق بقيادة هدافه البرازيلي 
ريكو ومواطنه املدافع جوليانو، 
فضال عن محمود عبدالرحمن 
»رينغ���و« ومحم���ود ج���الل 
وإبراهيم املشخص وعلي عامر 
واحلارس محمد سيد جعفر، 
والالعبني الشباب سيد ضياء 
س���عيد وعبداهلل صالح أمان 

ووليد احليام وحس���ام حمود 
سلطان وفهد شويطر وإبراهيم 
املقلة وفهد احل���ردان وأحمد 

جاسم.
ويفتقد احملرق جهود الدولي 
محمد س���املني واملغربي جمال 

أبرارو بداعي االيقاف.

من جانب���ه، يعتمد الرفاع 
بقيادة مدربه البرتغالي جاريدو 
على الشقيقني حسني ومحمد 
سلمان والدولي عبداهلل عبدي 
وداود سعد ونضال إسماعيل 
وخالد سمير وراشد محمد وحمد 
اخلزامي واحل���ارس محمود 

منصور، واحملترفني النيجيري 
اميانوي���ل واالنغولي ماورو 

موريتو والبرازيلي تيتنيو.
ومن املؤمل ع���ودة مهاجم 
ال���دوري  وه���داف  الرف���اع 
عبدالرحمن مبارك بعد متاثله 

للشفاء من االصابة.

في املفاوض���ات، ولكن يبدو ان 
التطورات اجلديدة ستعيد السباق 
من جديد بني الناديني الكبيرين 

حول الالعب.

الحرس يواجه بابليسا

يخوض ح���رس احلدود في 
اليوم  الثامنة والربع من مساء 
بتوقيت الكويت على ستاد املكس 
املرتقبة  باإلسكندرية مواجهته 
النيجيري  مع بابليسا يونايتد 
في أولى ج���والت دور الثمانية 
)دوري املجموعات( لبطولة كأس 

االحتاد األفريقي. 
من جانبه، اكد طارق العشري 
املدي���ر الفني حلرس احلدود أن 
اجلهاز الفن���ي حرص على عقد 
جلس���ة خاصة مع العبيه قبل 
املران اخلتامي الذي خاضه الفريق 
أمس، طالبهم من خاللها بضرورة 
املب���اراة، وحتقيق  التركيز في 
نتيجة ايجابية تسهل مهمة الفريق 
في باقي لقاءاته املقبلة السيما ان 
املباراة ستقام على ملعب املكس 
باالسكندرية، كما طالب العشري 
العبي���ه بوضع مب���اراة بطولة 
السوبر احمللي، التي سيخوضها 
احلرس بصفته بطل كأس مصر 
امام األهلي بطل الدوري يوم 21 
من الشهر اجلاري خلف ظهورهم 
والتركيز في لق���اء اليوم فقط، 
واضاف ان أه���م ما يعكر صفو 
استعداد اجلهاز الفني لهذا اللقاء 
هو عدم دراسة الفريق املنافس 
بالشكل املناسب لعدم القدرة على 
توفير املعلومات الالزمة عنه على 
الرغم من انه بطل كأس نيجيريا، 
مؤكدا ان اجلهاز سيضاعف من 
تركيزه في اللقاء لقراءة اخلطة 
التي سيلعب بها الفريق النيجيري 
وحتديد نق���اط القوة والضعف 
به، باالضافة الى جتهيز اخلطة 
املالئم���ة له���ذه املواجهة. وكان 
احلرس قد اختتم اس���تعداداته 
للق���اء اليوم مب���ران خفيف في 
اقامته ركز خالله  نفس موعده 
اجلهاز الفني على النواحي الفنية 
والتكتيكية التي سيتم تطبيقها 
باملباراة من خالل تقسيمة مكونة 
العش���ري  من مجموعتني وقام 
بتوزي���ع األدوار املكلف بها كل 

العب خالل اللقاء.

اإلدارة برئاس���ة حسن حمدي 
الذي وضح في ه���ذه امليزانية 

الرائعة.
وتطرق باجنيد إلى نش���اط 
كرة القدم على وجه اخلصوص، 
مؤكدا أن كرة القدم حققت إيرادات 
هذا العام بلغت 60 مليون جنيه 
بزيادة 23 مليون جنيه عن العام 
املاضي أما مصروفات الكرة هذا 
العام فقد بلغت 42 مليون جنيه 
مقاب���ل 30 ملي���ون جنيه العام 
الس���ابق وهذا يؤك���د أن الدعم 
الكرة في جميع  مستمر لفريق 
االجتاهات ألنه مصدر س���عادة 
ل���كل األهالوية والبد أن يحظى 
باالهتمام األكبر م���ن اجلميع، 
وبالتالي تكون ك���رة القدم في 
النادي قد حققت فائض ربح هذا 
العام كبيرا إذا أخذ في االعتبار 

مصادر الدخل احملدودة.
أما بقي���ة األلعاب التي يبلغ 
عددها 18 لعبة فقد أنفق عليها 
النادي م���ا يقرب من 32 مليون 
جنيه دون أدنى عائد مالي، ألن 
هذه األلعاب ال تتمتع بش���عبية 
مثل كرة الق���دم، ولكن اإلنفاق 
عليها به���ذه األرق���ام ضرورة 
انطالقا من أداء األهلي لرسالته 
الرياضية والشبابية ولتوسيع 
قاعدة املمارسة وإنشاء املالعب 
ودعم املنتخبات الوطنية بأفضل 

العناصر في مختلف اللعبات.
وأكد باجنيد أن ميزانية هذا 
العام ستكون في متناول األعضاء 
بعد طبعها لالطالع عليها، كما أنه 
يأمل أن يتزايد حجم امليزانية في 

الس���نوات املقبلة، ليزداد حجم 
اإلنفاق على الرياضات املختلفة 
وإنش���اء املالع���ب والص���االت 
الرياضية وتقدمي أفضل اخلدمات 
ألعضاء األهل���ي واالهتمام بهم 

ألنهم يستحقون الكثير.
من جانب آخر، قال نصر أبو 
احلسن رئيس النادي اإلسماعيلي 
إن مسألة بيع شريف عبدالفضيل 
مدافع الفريق أصبحت ضرورية 
ف���ي ظل نقص امل���وارد املادية. 
وأضاف في تصريحات صحافية 
بعد حضوره تدريب الفريق أن 
الالعب  املادي م���ن بيع  املقابل 
س���يمنح النادي فرصة جتديد 
عقود بع���ض الالعبني واإلنفاق 

على فترة إعداد الفريق.
وكان األهلي والزمالك قد عرضا 
شراء الالعب فيما نفى االسماعيلي 
تلقيه أي عرض من نادي إنبي. 
وحض���ر تامر النح���اس وكيل 
إلى تدريب اإلسماعيلي  الالعب 

واجتمع مع أبو احلسن.
وأشار رئيس اإلسماعيلي إلى 
أن رحيل عبدالفضيل سيتم في 

أقرب وقت.
وكان املدافع الدولي قد واصل 
غيابه عن تدريبات الفريق وأغلق 
هاتفه وهو ما فس���ره ش���قيقه 
برغبته في الرحيل عن الفريق.

يأتي ه���ذا التأكيد في الوقت 
ال���ذي أعلن فيه ن���ادي الزمالك 
توقف���ه عن املفاوضات بش���أن 
شراء عبدالفضيل بسبب مغاالة 
املس���ؤولني في االس���ماعيلي، 
وكان األهل���ي ق���د دخ���ل طرفا 

قمة بين الفيصلي والوحدات بـ »الدرع«
 يلتقي القطبان الوح���دات حامل اللقب والفيصلي اليوم على 
س���تاد االمير محمد في مدينة الزرقاء في قمة تقليدية مبكرة في 
اجلولة الثانية من منافس���ات املجموعة االولى ضمن الدور االول 

لدرع االحتاد االردني لكرة القدم.
 ويلعب في املجموعة االولى اليوم ايضا البقعة مع اليرموك، 
واحلس���ني مع الكرمل، وتقام 3 مباريات غدا السبت في املجموعة 
الثانية، فيلتقي شباب االردن مع كفرسوم، والرمثا مع احتاد الرمثا، 

واجلزيرة مع العربي.
 وكانت منافسات اجلولة االولى، قد شهدت فوز الوحدات على 
البقعة 2-1 والفيصلي على الكرمل 4-0 وتعادل اليرموك واحلسني 
1-1 ضم���ن املجموعة االولى، وفوز اجلزيرة على كفرس���وم 1-3 
والعربي على احتاد الرمثا 3-صفر وتعادل الرمثا وشباب االردن 
دون اهداف ضمن الثانية.  وستكون مواجهة الفيصلي والوحدات 
مثيرة خاصة بني املدربني العراقيني عادل يوسف )الوحدات( وثائر 
جسام )الفيصلي(، وكالهما حشد كوكبة من الدوليني واحملترفني 

املخضرمني للفوز واالقتراب من بلوغ نهائي املسابقة.
 وكان الوحدات قد توج بجميع القاب املوسم املاضي، ويتطلع 
في املوسم اجلديد الجناز مماثل، فيما يسعى الفيصلي بثقة وتفاؤل 
الس���تعادة نغمة الظفر بااللقاب والعودة ال���ى واجهة البطوالت 

وتعويض كبوة املوسم املاضي.
 وحشد الفيصلي للموسم احلالي كوكبة من »طيوره املهاجرة« 
كحسونة الشيخ وخالد سعد وبهاء عبدالرحمن واحملترف الزامبي 
زكريا س���يمون، فيما اعتمد الوحدات في بداية مشواره بالبطولة 
على عدد من النجوم كاحلارس عامر شفيع وباسم فتحي ومحمد 

جمال وعيسى السباح واحمد عبد احلليم وعبداهلل الديسي.
 ويفتق���د الوحدات جهود محمود ش���لباية ورأفت علي بداعي 
االصابة، وعامر ذيب بسبب بطاقة حمراء امام البقعة في اجلولة 
االول���ى.  ومن املتوقع ان تش���هد املباراة اول مش���اركة حملترفي 
الوحدات، املدافع الفلس���طيني عبد اللطي���ف البهداري، واملهاجم 
الليبي اس���امة الفزان���ي، بينما لم تكتمل بعد اجراءات تس���جيل 

املغربي فهيم السكروني.
 وحتم���ل املواجهة الرقم 15 ب���ني القطبني ضمن بطولة الدرع، 

وسبق للفيصلي الفوز 6 مرات مقابل 5 للوحدات و3 تعادالت.
 وميلك الوحدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب درع 

االحتاد )7 مرات( مقابل 5 للفيصلي آخرها عام 2000.

كأس سورية بين الكرامة والمجد  
يلتقي الكرامة بطل الدوري وحامل الكأس في املوسمني املاضيني 
مع املجد اليوم في دمش����ق في املباراة النهائية لكأس سورية ال� 

41 لكرة القدم.
يتطلع الكرامة الى لقبه الس����ابع في املسابقة، والى ان يصبح 
اول فري����ق يحرز الثنائية  )ال����دوري والكأس( 3 مرات متتالية، 
في الوقت الذي يبحث فيه املجد عن لقبه الثاني، بعد ان س����بق 
له وحم����ل الكأس قبل 30 عاما، وحتديدا ع����ام 1979 بفوزه على 

تشرين 1-4.
وتدخل املباراة في خانة التكافؤ واالحتماالت املفتوحة لتقارب 
مستوى الطرفني، مع االشارة الى تفوق املجد في بطولة الدوري 
عندما عادل الكرامة في دمشق 1-1، وفاز عليه في حمص 2-0، بيد 
ان الظروف تختلف اآلن خصوصا بالنسبة للفريق احلمصي الذي 
يعيش ظروفا مناس����بة من نواح عدة بعد ان توج اخيرا ببطولة 
الدوري للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، كما وصل 

الى الدور ربع النهائي من كأس االحتاد اآلسيوي.
ويخ����وض الفريقان املباراة بصفوف مكتملة، اذ يعتمد مدرب 
الكرامة محمد قويض على تش����كيلة منسجمة جتمع بني اخلبرة 
والشباب وتضم احلارس الدولي مصعب بلحوس والكاميروني 
ريتش����ارد وانس اخلوجة وبالل عبد الدامي ف����ي الدفاع، وفراس 
اس����ماعيل وعالء الش����بلي وعاطف جنيات وفهد عودة وحسان 
عباس في الوس����ط، وحيان احلموي ومهند ابراهيم وهاني طيار 
في الهجوم، الى جانب العب الوس����ط الش����اب تامر حاج محمد 

واملخضرم اياد مندو.
س����يقود املجد مدرب����ه العائد مهند الفقير الذي تس����لم املهمة 
مجددا بعد استقالة ابراهيم محلمي، ويعتمد ايضا على تشكيلة 
منسجمة تضم في عمودها الفقري 9 العبني يلعبون مع بعضهم 

منذ اكثر من 7 سنوات.
وتضم تشكيلة املجد احلارس سامر سعيد وفراس معسعس 
وعلي دياب وحمزة ايتوني في الدفاع، وعلي الرفاعي وسامر عوض 
وزاهر ميداني وبشار قدور والسنغالي جونيور في الوسط، ورجا 

رافع ومحمد زينو في الهجوم.

الوصل والنصر في »آسيوية« اليد
أك���د ناديا الوصل والنصر االماراتيان رغبتهما في املش���اركة 
في بطولة األندية اآلسيوية الثانية عشرة لألندية أبطال الدوري 
والتي تس���تضيفها العاصمة اللبنانية بيروت خالل الفترة من 7 

الى 20 نوفمبر املقبل.
وقد بعث الناديان الرسائل الرسمية الحتاد اإلمارات لكرة اليد 
يعلمهم فيها عن املوافقة للمشاركة في هذه البطولة والذي بدوره 

سيخاطب االحتاد اآلسيوي. 
يذكر أن الوصل بطل دوري املوسم املاضي والنصر الوصيف، 
وأكد نبيل عبد الكرمي عضو مجلس إدارة الوصل مشرف األلعاب 
اجلماعية ح���رص مجلس اإلدارة اجلديد على تواجد أبناء القلعة 
الصفراء بهذا احملفل اآلسيوي مقدما الشكر ملجلس اإلدارة بقيادة 

محمد بن فهد.
وأشار الى أهمية هذا التواجد لفريق اليد الوصالوي بطل دوري 
اإلمارات املوس���م املاضي واملنافس���ة على اللقب وعكس الصورة 
احلقيقية للعبة بدولة اإلمارات وقد شارك الوصل في العديد من 
البطوالت اخلليجية واآلسيوية سابقا ويحرص على استمرارية 
املش���اركة لتحقيق أفضل النتائج وإلكساب العبي الوصل مزيدا 
من اخلبرات خاصة العناصر الش���ابة التي مت تدعيم صفوفه بها 

إضافة لعناصر اخلبرات. 
وعن احملترفني، ق��ال إن الفريق يضم احملترفني املج��ري كيش 
والس���وري الك��ردي ونظام املسابق���ة يس���مح مبشاركة الع��ب 
محلي مع��ار وخليج��ي وسنس���عى الستكمال منظومة املشاركة 

بصورتها املثلى.

في نهائي كأس ملك البحرين

المحرق يتطلع للثالثية أمام الرفاع


