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 «البحري» يشيد بدعم الخرافي
   في توفير قوارب شراعية جديدة

 وفد المعاقين يعود من سويسرا بـ ١٠ ميداليات

 فغالي يفوز بسباق دير القمر

 الفيصلي يقترب اليرموك يفوز بسباحة المراحل السنية
   من نهائي درع االتحاد

 أشــــاد أمني الســــر العام ورئيس جلنة الشــــراع 
والتجديف والكاياك في النادي البحري خالد الفودري 
مببادرة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في حتمل 
تكاليف شراء خمسة قوارب جتديف حديثة ومتطورة 
وستة قوارب كاياك وثالثة قوارب للمدربني من حسابه 
اخلاص وبتكلفة بلغت ٢٠ ألفــــا و٩٠٠ دينار. وذكر 
الفودري ان هذه املبادرة تعكس مدى اهتمام اخلرافي 
بدعم ناديه الذي ســــبق ان تولى رئاسته في بداية 
تأسيسه عام ١٩٦٥، كما تعكس اهتمامه باملجال الرياضي 
بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص، وهذه 
املبادرة ليست بغريبة عليه في دعم رياضة الشراع 
والتجديف من خالل رعايته لبطولة املرحوم محمد 

اخلرافي الدولية للشراع والتجديف والتي كان النادي 
ينظمها مبشاركة دولية واسعة وجناح كبير وعلى 
امتداد ست سنوات متتالية. من جانب آخر غادر البالد  
امس وفد املنتخب الوطني للشراع متوجها الى املغرب 
للمشاركة في امللتقى البحري الدولي السادس للمضيق 
التي ســــينظمها النادي امللكي البحري باملضيق في 
الفتــــرة من ٢١ إلى ٢٨ اجلاري بالتعاون مع اجلامعة 
امللكية املغربية للزوارق الشراعية، ويضم املنتخب 
الذي يترأسه خالد الفودري كال من نائب رئيس جلنة 
الشراع والتجديف واداري الفريق محمود ابو القاسم 
وأربعة العبني هم الدولي احمد الفيلكاوي وعلي اسحاق 

وعبدالرحمن البغدادي وسعود املسعود.  

 عاد الـــى البالد صباح امس وفد نادي املعاقني 
اللعاب القوى بعد مشـــاركته الناجحة في بطولة 
العالم للناشـــئني التي جرت مؤخرا في سويسرا 
محققـــا ١٠ ميداليات منها ذهبيـــة واحدة، وثالث 

ميداليات فضية وست ميداليات برونزية.
  وكان في اســـتقبال الوفد رئيس النادي مهدي 
العازمي، وعضو مجلس االدارة منصور السرهيد، 
ونائب املدير للعالقـــات العامة في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بشـــار الكندري، وبدر الدعي 
ومحمد الغامن من العالقات العامة في الهيئة، وعدد 
من منتسبي والعبي النادي، حيث مت تطويق اعناق 

الالعبني بالورود.
  من جانبه عبر امني الصندوق سعد االزمع عن 
اعتزازه بالالعبني مبا حققوه من نتائج الفتة كونهم 
صغار السن ولهم مســـتقبل واعد، مشيرا الى ان 
سياسة مجلس االدارة هي تهيئة الالعبني الشباب 
للبطوالت املقبلة، وثمن االزمع جهود هيئة الشباب 

والرياضة لدعمها فرق النادي واستقبالها للوفد.
  واعـــرب الالعب عبدالرحمـــن القالف صاحب 
امليدالية الذهبية الوحيدة في رمي الرمح عن سعادته 

الكبيرة بهذا االجناز.
  وقال: اتطلع لتحقيق نفس االجناز في بطولة 
اليابان املقبلة، كما حقق القالف امليدالية الفضية 
في رمي القرص واجللة، فيما حقق زميله عبداهللا 
الوايل ٣ ميداليات برونزية، وعبداهللا بولند برونزية 
الرمح، وعبداهللا سيف فضية الرمح، ومحمد الغريب 
برونزية ١٠٠ متر جري، وعبداهللا ضايع امليدالية 

البرونزية، ليبلغ املجموع ١٠ ميداليات.
  واكد رئيس النادي مهدي العازمي ان البطولة 
متثل نقلة مهمة لالعبي النادي الذين خاضوا هذا 
االستحقاق وهم صغار في السن، ومع هذا اكدوا 
وجودهم وثمن لهم هذه االنتصارات التي ترفع من 
رصيد النادي، مشيرا الى اجلهود الفنية واالدارية 

التي بذلت في البطولة. 

 قبل انطالق ســــباق الســــرعة 
الســــوري الثاني بعد غد املرحلة 
الثالثة من بطولة سورية ٢٠٠٩، 
أضاف السائق الســــوري شادي 
كزبري ثالث نقاط مهمة لرصيده 
في ترتيــــب البطولــــة من خالل 
اختراقه منصة التتويج اللبنانية، 

كما وعــــد من قبل وإحرازه املركز 
الثالث في سباق دير القمر اللبناني 
املؤثرة نقاطه على ترتيب البطولة 
السورية. وذهب لقب سباق دير 
اللبنانــــي عبدو  القمر للســــائق 
فغالي بطل الشرق األوسط لتسلق 
الهضاب الذي وصف أداء الكزبري 

في جولة احلسم باملفاجأة الكبيرة 
بعد أعطال ميكانيكية واجهته بداية 
السباق، فيما نال الوصافة اللبناني 
ميشيل صالح. ورفع الكزبري من 
حظوظه بتصدر البطولة السورية 
في مواجهة منافسيه أنس قوادري 
وحسام زبداني وعلي ساعود قبل 
انطالق سباق السرعة الثاني الذي 
سينطلق في العاشرة من صباح 
اجلمعة في حلبة نادي السيارات 

السوري مبعرة صيدنايا.
  بدوره، رفع القوادري متصدر 
الالئحة املؤقتة للبطولة السورية 
سقف التحديات الرياضية وأعلن: 
لن أرضى إال باملركز األول في سباق 
اجلمعة ولن يبعدني عنه إال املشاكل 
امليكانيكية. وفــــي رده على كالم 
الكزبري حــــول أحقيته بصدارة 
القوادري  قــــال  البطولة من اآلن 
«البطولة ال تزال في بدايتها وأنا 
بالصدارة وكل مرحلة لها حساباتها 
اخلاصة ونحن في لعبة ميكانيكية 
لن يعرف بطلها إال في نهاية فصولها 
وأحتدى أي شــــخص لديه نفس 
ظروفي ان يستطيع حتقيق مثل 
هذه النتيجة والكل يعرف الفارق 
بني سيارتي وسيارة شادي وحتى 
لو فاز باللقب فأنا أعتبر نفســــي 
البطل قياسا بإمكانات سيارتي». 

 حققت فرق نادي اليرموك للســـباحة اجنازا سيســـجل لها في 
بطوالت الســـباحة للمراحل الســـنية ١١، ١٢، ١٣، ١٤ سنة بعد الفوز 
باملركزين االول والثانـــي واحلصول على ٧ نقاط في كأس التفوق 
العام للســـباحة.حيث احرز فريق مرحلة ١١ ـ ١٢ سنة املركز الثاني 
برصيد ٥٥٥ نقطة، وفريق ١٣ـ  ١٤ سنة املركز االول برصيد ٨٢١ نقطة 

وتدخل هذه النقاط ضمن درع التفوق.
  من جانبه، قال مدير األلعاب املائية في النادي يونس الطاهر ان 
النادي سوف يقيم معسكرا خارجيا لفريق السباحة خالل الفترة من 
٢٥ اجلاري الى ٩ املقبل في مصر وذلك استعدادا للموسم الرياضي 
اجلديد، مضيفا ان فريق مرحلتي ١٥، ١٧ والعمومي يستعد للموسم 
املقبل. وتقدم بالشكر لرئيس واعضاء مجلس االدارة لدعمهم وتشجيعهم 

املتواصل لفرق األلعاب املائية.
  من جانب آخر، واصل فريق الغطس في كاظمة احتكاره جلميع 
امليداليات الذهبية والفضية في البطولة العامة للغطس التي اختتمت 

في حوض القادسية.
  ووزع عضو مجلس ادارة احتاد السباحة احمد فرمن جوائز البطولة 

على الفائزين بحضور مديري اللعبة في االندية املشاركة.
  وثمن ناصر املشاري مدير لعبة الغطس في كاظمة، واملدرب عماد 
سعداهللا، التعاون املثمر بني ادارة الفريق ومجلس ادارة النادي الذي 
ال يألو جهدا في توفير املناخ الرياضي املناســـب للفريق، وتنظيم 
معسكر خارجي في قطر قبل انطالق البطولة، ومعسكر داخلي اثناء 
املسابقات مما كان له أكبر االثر في حتقيق هذه االجنازات، ومواصلة 
حتقيـــق البطوالت الذي لم ينقطع عن كاظمة منذ عام ١٩٩٣، ونوها 

مبجهود الالعبني وروح الفريق الواحد. 

 ســـقط الوحـــدات امـــام 
اليرمـــوك ٠ ـ ١، فيما اقترب 
الفيصلي خطوة اضافية من 
التأهل الى النهائي بعد فوزه 
الكبير على احلســـني اربد ٤ 
ـ ١ فـــي اجلولـــة الثالثة من 
املجموعة االولى ضمن درع 

االحتاد االردني لكرة القدم.
املبـــاراة االولى على    في 
امللك عبداهللا  ســـتاد مدينة 
الثاني بعمان، احلق اليرموك 
بالوحدات خســـارة مفاجئة 
بهدف قاتل جاء في الوقت بدل 
الضائع عبر ياسني البخيت.

  وجتمد رصيد الوحدات عند 
اربع نقـــاط في املركز الرابع 
اليرموك  بفارق االهداف عن 
الذي  الثاني  الثالث والبقعة 
تعادل مع الكمة بهدفني حملمد 
عبد احلليم (١٦ من ركلة جزاء 
و٥٤)، مقابـــل هدفني الحمد 
عباسي (٦٠ من ركلة جزاء) 

ومحمد توهان (٦٢). 

 عصام احلضري عاد الى الدوري املصري من بوابة اإلسماعيلي

 عسكر العنزي يتسلم درعا من فالح دبشة 

 أبطال املعاقني عند وصولهم الى املطار

 «سلة الناشئين» غادر إلى سراييڤو

 شباب السلة وتونس في «العربية»

 اعتماد الجهاز الفني لسلة كاظمة 

 خسارة «يد الناشئين» أمام إيران

 يحيى حميدان
  غادر فجر اليوم وفد منتخب ناشئي كرة السلة الى معسكره 
التدريبي في العاصمة البوسنية سراييڤو استعدادا للمشاركة 
في بطولة دول مجلس التعاون اخلليجي للناشئني املزمع اقامتها 

في قطر خالل الفترة من ١٤ وحتى ١٩ الشهر املقبل.
  وترأس الوفد امني سر احتاد اللعبة ضاري برجس، وضم 
سعد الرباح مشرفا وعبدالرحمن حسني مدربا وعبداهللا بالل 
مساعدا، باالضافة الى ١٨ العبا هم: احمد القحطاني، محمد العون، 
حسني شـــعيب، احمد املهيني، مبارك مرزوق، علي الريحان، 
عبداهللا البدر، علي فواز، خالد السنعوسي، مشاري بودهوم، 
علي املانع، حسني بوشـــهري، يوسف بورحمة، عبدالرحمن 
الشمري، نايف املطيري، ســـعد الضامر، عبداهللا احلسيني 

وعبدالهادي كنكوني.
  وكان منتخب الناشئني قد التقى الفريق االول بنادي النصر 

امس االول وانتهت املباراة ٦٤ – ٦٢ ملصلحة النصر.
  من جهته ابدى مساعد مدرب منتخب الناشئني عبداهللا بالل 
رضاه عن استعداد املنتخب خالل الفترة املاضية التي انطلقت 
معها التدريبات قبل اداء الالعبني اختباراتهم املدرسية النهائية، 
مضيفا أن االعداد انقســـم الى قسمني االول لتدريبات اللياقة 
والتحمل والثاني اشتمل على اخلطط التكتيكية والعمل على 

زيادة التجانس بني الالعبني.
  وبني بالل أننا اتفقنا مع املتعهد املسؤول عن اقامة املعسكر 
التدريبي على خوض ٦ مباريات مع فرق بوسنية، الفتا الى 
ان جميع الالعبني الـ ١٨ سيأخذون فرصتهم الثبات وجودهم 
قبل وضع القائمة النهائية املكونة من ١٢ العبا التي ستخوض 

منافسات البطولة اخلليجية. 

 سيكون منتخب شباب السلة امام حتد قوي عندما يلتقي غدا مع 
املنتخب التونســــي في دور الثمانية للبطولة العربية الـ ١٩ املقامة 

حاليا في صالة بن ياسني ارينا في مدينة الرباط املغربية.
  وبغض النظر عــــن نتائج الفرق في ختام مباريات الدور االول 
امس حيث التقى منتخبنا مع املغرب، فقد ضمن ازرق شباب السلة 
املركز الرابع في املجموعة الثانية الذي يجعله في مواجهة متصدر 
املجموعة االول تونس. وكانت مباريات امس االول قد اسفرت عن 
فوز ليبيا على االمارات ٧٥ – ٦٣، وسورية على اجلزائر ١٠٧ – ٩٤، 
وسحق املنتخب املصري نظيره السعودي ٨٥ – ٥١، وتخطت املغرب 

بسهولة اليمن ٨٦ – ٦٦.

 اعتمد مجلس ادارة نادي كاظمة تشكيل جهازيه الفني واالداري 
للعبة كرة الســــلة للموســــم املقبل، حيث بقي عضو مجلس ادارة 

النادي صالح امليال في منصبه مديرا عاما للعبة.
  اما اجلهاز الفني فقد تكون من البحريني سلمان رمضان مديرا 
فنيا ومدرب الفريق االول ويساعده خالد جنم، فيما تكلف عبداهللا 
الصالح بقيادة فريق ١٨ ســــنة ووليد محارب مدربا لفريق ١٦ سنة 
واسامة محمد مدربا لفريق ١٤ سنة وامين فاروق مدربا لفريق حتت 

١٢ سنة وعبدالرحمن الناشي مدربا لفريق حتت ١٠ سنوات. 

 خسر املنتخب الوطني للناشئني لكرة اليد أمام ايران ٣٢ -٣٧ 
في اطار اجلولة االولى باملجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة 
العالم لكرة اليد للناشـــئني والتـــي حتتضنها مدينة احلمامات 
التونسية. فيما فازت ليبيا على ڤنزويال ٣٨ - ٢٩ ضمن املجموعة 
الرابعة في حني حققت ايسلندا فوزها على بورتوريكو ٣٥-٢٣ 

ضمن املجموعة الثانية.
  وفي بقية نتائـــج اليوم االول فازت كرواتيا على اســـبانيا 
٢٤ - ٢٠ والنرويج على مصر ٣٦-٣١. ويلتقي االزرق اليوم مع 

الدمنارك ١١ مساء. 

 الحضري يوقع رسميًا لإلسماعيلي مقابل ٦٠٠ ألف دوالر 
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

  جنح مجلس ادارة اإلســــماعيلي برئاســــة نصر 
ابواحلسن في إنهاء صفقة انضمام عصام احلضري 
حارس مرمى منتخب مصر الى صفوف االسماعيلي 
بداية من املوســــم اجلديد بعدما أنهى رئيس النادي 
االتفاق بشكل نهائي مع كريستيان قسطنطني رئيس 
نادي سيون السويسري بشراء الالعب مقابل ٦٠٠ ألف 
دوالر. وتؤكد بعض املصادر داخل مجلس اإلسماعيلي 
أن أبواحلســــن اتفق مع رئيس ســــيون على شراء 
احلضــــري مع حتمل اإلســــماعيلي جميع العقوبات 
التي يتوقــــع أن يصدرها االحتاد الدولي لكرة القدم 
على الالعب لرحيله عن األهلي دون موافقته، وبذلك 
تكون صفقة احلضري قد تتجاوز الـ ١٨ مليون جنيه، 
حيث يحصل ســــيون على ما يعادل ٣ ماليني جنيه، 
بينما سيتقاضى احلضري ٥ ماليني في املوسم الواحد 
بعقد ملدة ٣ مواسم وتتحمل شركة اتصاالت ٣ ماليني 
سنوية مقابل احتكار فانيلة الالعب إعالنيا خالل مدة 
التعاقد، على أن يتحمل اإلســــماعيلي مليوني جنيه 

فقط في املوسم. 
  يذكر ان قضية احلضري قد انتقلت الى احملكمة 
الرياضيــــة الدولية التي علقــــت عقوبة جلنة فض 
املنازعــــات باحتاد الكرة الدولــــي والتي تنص على 
معاقبة احلضري باإليقاف ٤ شهور وغرامة ٩٠٠ الف 
يورو ومنع نادي سيون السويسري من التعاقدات 
اجلديدة لفترتني بســــبب تعاقده غير الشــــرعي مع 
احلضــــري دون تفاوض مع ناديــــه االهلي، وأكدت 
احملكمة الرياضية الدولية ان قرارها ســــيكون خالل 
٤ شــــهور، مما يعنى انه مــــن احملتمل ان يتم ايقاف 
احلضري فعليا في الدور الثاني من مسابقة الدوري 
هذا املوســــم، وظهور مشكلة سداد الغرامة املتوقعة 

لالهلي، ومن الذي سيقوم بسدادها. 
  ومن املقرر ان يجلس اليوم نصــر أبواحلسن مع 
رجال األعمــال اإلسماعيالويــة بعــد ان عاد من سويسرا 
من اجل الوفــاء بتعهداتهــم اخلاصــة بتمويل الصفقة 

التي تعــد األكبــر في تاريخ قلعة االسماعيلي. 
  في شــــأن اخر رتبت جبهة املعارضة في النادي 
اإلســــماعيلي، بقيادة على غيط مدير الكرة السابق 
صفوفها من اجل االســــتعداد بقوة جللسة اجلمعية 

العمومية العادية بالنادي احملدد لها بعد غد.
  كما تأكد أن امليزانية التي سيقدمها مجلس اإلدارة 

ستواجه أزمة عنيفة ولن يتم اعتمادها، نظرا إلصرار 
املعارضة على محاسبة مجلس اإلدارة برئاسة نصر 
أبواحلســــن على املبالغ املالية التي مت إهدارها خالل 
العام املاضي، والتي بلغت أكثر من ٢٠ مليون جنيه، 
باإلضافة لتفاقم الديون على النادي للضرائب والكهرباء 

وبعض املوردين.
  من جانبه اكد على غيط أن مجلس أبواحلســــن 
ســــيواجه مأزقا خطيــرا إذا فشــــل في اإلجابــة عن 
تساؤالت األعضاء املتحفزيــن للكشف عن املخالفات 
املالية التي وقــع فيها املجلــس، ومخطط أبواحلسن 
لبيــع شــــريــــف عبد الفضيل للزمالك ومصطفــى 
كرمي، من اجــــل توفير املال الالزم لصفقة احلضري 
الباهظــــة والتي ال يحتاج اليها الفريق اصال، وكذلك 
سيطرة أصدقاء محمد صالح أبو جريشة على فرق 
كرة القدم بالنادي. وقد قال احلضري في حوار خاص 
ملوقع إسماعيلي أون الين: انا سعيد متاما بانتقالي 
لالســــماعيلي الذي دائما يبحث عن البطوالت وهو 
السبب الرئيسي الذي دفعني للتمسك بارتداء فانلة 
االسماعيلي النني العب دائما من اجل البطوالت وامتنى 

ان احقق حلمي مع االسماعيلي هذا املوسم.

  حمدي يفضل االنتخابات 

  اعتذر حســــن حمدي رئيس األهلي، عن رئاســــة 
بعثة الفريق األول لكرة القدم في بطولة «وميبلي» 
الودية الدولية التي تنطلق بإجنلترا اعتبارا من ٢٤ 
اجلاري، مفضال البقاء فــي القاهــرة ملواصلة معركته 
االنتخابيــة مع قائمته. ويذكر ان انتخابــات االهلــي 
ستجــرى ٣١ اجلاري، وهي بذلــك فــي تداخــل مباشر 

مع الدورة االجنليزية.
  ويتولى خالد مرجتي عضو مجلس إدارة األهلي 
رئاسة البعثة بدال من حمدي، في البطولة التي يشارك 
فيها فرق برشــــلونة اإلسباني وتوتنهام اإلجنليزي 

وسيلتك االسكوتلندي.
  من ناحية اخرى خرج أحمد حســــن من تشكيل 
االهلي ملباراة الســــوبر التي جرت مســــاء أمس بعد 
ان حلقت به اصابة مفاجئة لينضم لقائمة املصابني 
بشــــد في العضلة األمامية وهي االصابة التي حلقت 
به خالل مباراة األهلي واملقاولون الودية باألسبوع 
املاضي، والتي انتهــــت بفوز األهلي ٣-٢ أحرز منها 

حسن هدفني.  

 النادي يتحمل أي عقوبات على الالعب وعدم التزام سيون بها

 عسكر  العنزي
استقبل دبشة

 استقبل النائب عسكر العنزي 
العربي  النــــادي  حارس مرمــــى 
الســــابق فالح  الدولي  واجلهراء 
دبشة ورئيس نادي اجلهراء خالد 

اجلاراهللا.
  واشــــاد العنــــزي مبــــا قدمه 
دبشة خالل مشواره في املالعب، 
ومســــاهمته في احراز العديد من 
البطوالت، مؤكدا دعمه لالعب في 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام يوم 
١٤ أكتوبــــر املقبل أمــــام املنتخب 

السوري. 

 غينيا األقرب لمواجهة مصر وديًا

 ليرز البلجيكي يطلب األدهم

 يبدأ اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة حسن 
شحاتة، اجتماعاته األسبوع املقبل، لبحث ترتيب 
االستعدادات ملعسكر املباراة الودية املقرر إقامتها 
١٢ أغسطس املقبل بالقاهرة، بعد التأكد من الطرف 
الثانـــــي، حيــث باتــت غينيـــــا هــي األقرب بعد 
غموض املوقــف بشـــأن اللعب مع توغو التي كان 
اجلهـــاز الفني يرغب في مواجهتها، نظرا لتشـــابه 
أدائهـــا مع رواندا التي ســـتلعب معها مصر يوم ٥ 
ســـبتمبر بكيجالي ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
بالتصفيات االفريقية املؤهلـــة لكأس العالم ٢٠١٠ 

بجنوب افريقيا. 
  ومن جانبه أكد حمـــادة صدقي مدرب املنتخب 
أنه بعد ان اصبحـــت غينيا هي األقرب للعب وديا 
امام الفراعنة، فقد تقرر اســـتمرار املعسكر اجلديد 
للمنتخب ملدة ٥ أيام، حيث سيبدأ يوم ٧ أغسطس 
وينتهي فور انتهاء اللقاء يوم ١٢ من نفس الشهر، 

وسيتم اختيار ٢٣ العبا خلوض هذه املباراة.

 أرســـل نادي ليرز البلجيكي عرضا رسميا إلى 
مسؤولي نادي املصري البورسعيدي لضم الالعب 
عاشور األدهم جنم وسط الفريق، اعتبارا من املوسم 
القادم. وتتجه النية لدى مسؤولي املصري لرفض 
العرض خوفا من غضب اجلماهير البورسعيدية، 
خاصة بعد رحيل أكثر من العب بالفريق أمثال أحمد 
جالل ودودي اجلباس، فضال عن متســـك املجري 
بيرتي بيشكي املدير الفني للفريق بوجود الالعب في 
صفوف الفريق املوسم القادم. يذكر ان ليرز البلجيكي 
كان قد جنح في ضم الالعب دودي اجلباس مهاجم 
املصري عقب نهاية املوســـم املاضي، مستغال عدم 

ارتباطه بعقد احتراف مع ناديه البورسعيدي. 
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