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األهلي يسقط مجددًا في ويمبلي ويخسر من برشلونة برباعية
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

ودع األهلي املصري مشواره 
في بطولة كأس وميبلي الودية 
بهزمية جديدة مخيبة لآلمال 
حيث س���قط أمام برش���لونة 
االسباني 1-4 امس، في اجلولة 
الثانية األخي���رة من البطولة 
التي جرت على ستاد »وميبلي« 

بلندن.
وحملت أهداف برش���لونة 
توقيع بويان كركيتش وخوسيه 
مانويل رويدا وجوفرن سواريز 
وبيدريتو رودريجز ليديزما، 
فيما أحرز هاني العجيزي الهدف 

الوحيد لألهلي.
وكان األهلي سقط في مباراته 
األولى أمام سلتيك صفر-5 فيما 
تعادل برش���لونة مع توتنهام 

.1-1
بدأت املباراة بضغط هجومي 
مكثف من برشلونة وسط تراجع 

تام من العبي األهلي.
وأس���فر الضغط املتواصل 
من برش���لونة عن تس���جيل 
الدقيقة 15  الس���بق في  هدف 
عن طري���ق الصاع���د بويان.

وأهدر محمد أبوتريكة فرصة 
الدقيقة 25  التعادل في  إدراك 
بعدما تلق���ى متريرة عرضية 
رائعة م���ن أحمد فتحي ولكن 
تسديدته الرأسية ذهبت مباشرة 

في أحضان احلارس.
وأعلنت الدقيقة 31 عن هدف 
التع���ادل لألهلي بعدما خاض 
أحمد علي مش���وارا طويال من 
امللعب قبل أن ميرر  منتصف 
العجيزي  كرة سحرية لهاني 
الذي جنح في مراوغة احلارس 
وس���جل أول أهداف فريقه في 

البطولة.
وقبل أربع دقائق من نهاية 
الش���وط األول، أضاف رويدا 

الهدف الثاني لبرشلونة.
الثاني،  ومع بداية الشوط 
دف���ع جوس���ي��ب غوارديوال 
مبيسي ويايا توريه وفيكتور 

فالديز.
الثال���ث  اله���دف  وج���اء 
لبرشلونة في الدقيقة 55 عن 
طريق جوفرن سواريز بعدما 

استغل ارتباك دفاعات األهلي 
وسدد الكرة في الشباك.

وتع���رض أمير عبداحلميد 
لإلصابة ليغادر امللعب ويشارك 
أحم���د عادل عب���د املنعم بدال 

منه.
وأجرى حسام البدري ثاني 
تغييراته بخروج هاني العجيزي 

ونزول الليبيري فرانسيس.
الدقيق���ة 68، تلقى  وف���ي 
بيدريتو رودريج���ز ليديزما 
متريرة رائعة من االيسلندي 
ايدور جوديونس���ون ليشق 
طريقه باجتاه منطقة اجلزاء 
ويسدد الكرة مباشرة على ميني 
أحمد عادل عبد املنعم محرزا 

الهدف الرابع لبطل أوروبا.
 من جانب اخر جترى اليوم 
االنتخاب���ات اجلدي���دة للجنة 
االوملبية املصرية، وسوف تلقى 
الرياضية اعضاء  االحت���ادات 
العمومي���ة باللجنة  اجلمعية 
كلمتها االخيرة في هذه املسألة 

بعد ساعات قليلة.
وكانت األقنعة االنتخابية 
الت���ي كان يرتديه���ا معظ���م 
املرشحني على منصبي الرئاسة 
او العضوية قد س���قطت عن 
الوجوه ليب���دو االمر واضح 
املالمح امام رؤساء االحتادات 
الرياضي���ة أصحاب احلق في 
التصويت على اختيار مجلس 
ادارة جديد يقود اللجنة األوملبية 

حتى عام  2012 . 
أكثر  ب���دت األم���ور  حيث 
وضوحا خاص���ة فيما يتعلق 
بالصراع على مقعد الرئاس���ة 
املرشح له حسن مصطفى رئيس 
االحتاد الدولي لكرة اليد واللواء 
محمود أحمد علي رئيس احتاد 
السلة، فاالول قطع شوطا طويال 
نحو الفوز باملقعد، بعدما جنح 
في اقناع األعضاء مبا سيحققه 
م���ن توازنات ب���ني االحتادات 
املختلفة بغض النظر عن وجود 
ممثل لهذا االحتاد داخل اللجنة 
األوملبية وقد اس���تند مؤيدوه 
الى تاريخه الطويل في ادارته 
لكرة اليد محليا أو عامليا، فضال 
عن خبرت���ه وحنكته االدارية 

التاريخية  إبرام الصفق���ة  في 
والتعاقد مع عصام احلضري 
حارس منتخب مصر وأفريقيا 
فضال عن جناح أبواحلسن في 
احتواء غض���ب قيادات جبهة 
املعارضة بعد التصالح مع علي 
غيط مدير الكرة السابق الذي 
كان يقود حملة شرس���ة حلل 

مجلس اإلدارة.
من جانب آخر أكد أنور سالمة 
املدير الفني للفريق األول لكرة 
القدم بإنبي أن حظوظ فريقه في 
التأهل لدور األربعة في بطولة 
الكونفدرالية قائمة وأن اخلسارة 
أمام سانتوس االنغولي بهدف 
نظيف في بداية مشوار الفريق 
في البطول���ة مجرد بداية غير 
موافق���ة وان الفريق البترولي 
قادر على التعويض في لقاءاته 

املقبلة.

طائرة خاصة للحرس

اغلق الفريق االول لكرة القدم 
بحرس احلدود ملف الفوز بلقب 
بطولة السوبر بعد الفوز الكبير 
الذي حققه على االهلي، حيث بدأ 
االستعداد املبكر ملباراته املرتقبة 
امام اول اغس���طس االنغولي 
في بداية املرحل���ة الثانية من 
مباريات املجموعة الثانية بكأس 
االحتاد األفريقي واملقرر لها احد 
املقبل  ايام 2و3و4 اغس���طس 
بالعاصم���ة االنغولية لواندا، 
ويتصدر احل���رس مجموعته 
برصيد 3 نقاط بعد الفوز على 
بابيلسا النيجيري بهدف دون 

مقابل.
ويبحث اجلهاز الفني الطريقة 
االفضل للسفر الى انغوال سواء 
عبر طائرة خاصة أو استخدام 
الطيران االفريقي أو االوروبي 
وسيكون االختيار مبا يناسب 
الفريق ولعدم تعرض الالعبني 
لالرهاق نظرا لبعد املسافة وعدم 
وجود طيران مباشر بني القاهرة 

ولواندا.
وبدأت بالفعل رحلة البحث 
عن املعلومات، والتي تش���ير 
ال���ى ان الفريق االنغولي قوي 

للغاية.

وقوة ش���خصيته التي قادته 
للتربع وباكتساح فوق مقعد 
رئاس���ة االحتاد الدولي للعبة 
كرة اليد .. وهناك سبعة احتادات 
رياضية تدعم حسن مصطفى 

من االحتادات األوملبية تساند 
اللواء محمود أحمد علي رسميا 
وسبق لهم أن جتمعوا أكثر من 
عشر مرات في جلسات خاصة 
للتأكيد على االنتماء وااللتزام 

على املأل وهي كرة اليد، اجلمباز 
والس���باحة وتن���س الطاولة 
واخلماس���ي احلديث والكرة 

الطائرة وكرة القدم. 
بذلك يتبقي 17 احتادا رياضيا 

للمجموعة وللقائمة املوحدة.

عمومية االسماعيلي غير مكتملة

جاء عدم اكتم���ال النصاب 
القانون���ي للجمعية العمومية 

للنادي اإلسماعيلي اول من امس، 
نتيج���ة طبيعية حلالة الرضا 
املفاجئ م���ن أعضاء وجماهير 
النادي عن مجلس اإلدارة برئاسة 
أبو احلسن بعد جناحه  نصر 

اليوم أشرس وأعنف انتخابات للجنة األولمبية المصرية

)سعود سالم(فالح غامن مع املدرب مارسيلو والالعبني البرازيليني

 )أ.پ(صراع على الكرة بني أحمد حسن ومارتن مونتويا

أزرق السلة يخسر 
مباراته الثالثة

»الرماية« يستعد
 لـ »الشرطة الدولية«

خسر منتخبنا الوطني 
السلة مباراته  األول لكرة 
الثالثة م���ن فريق بابنجا 
الفلبين���ي 77 � 66 خ���الل 
معس���كره التدريبي الذي 
يقيمه في العاصمة الفلبينية 
مانيال استعدادا لنهائيات 
آسيا املؤهلة لكأس العالم 
التي ستنطلق منافساتها في 
مدينة تياجني الصينية في 
الفترة من 6 الى 16 أغسطس 
املقبل، وقد فاز االزرق فقط 
في مباراته األولى، وتتبقى 
له مباراة واحدة خالل فترة 

إقامة معسكره التدريبي.

أعرب رئيس نادي الرماية 
الشيخ س����لمان احلمود عن 
س����عادته باحتضان الكويت 
للبطول����ة الدولي����ة للرماية 
الشرطية التي ستقام برعاية 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية 
الذي يعد أكبر صرح رياضي 
الش����رق  للرماية في منطقة 

االوسط.
ابواب  وقال احلم����ود ان 
نادي الرماية مفتوحة لضيوف 
الكوي����ت وضي����وف احت����اد 
الشرطة لتنظيم هذا احلدث 
الرياضي. مشيرا الى االجتماع 
الذي س����ينعقد في  املشترك 
العاج����ل مع رئيس  القريب 
اللواء الشيخ  احتاد الشرطة 
أحمد النواف للتنسيق ووضع 
اللمس����ات االداري����ة والفنية 
الظهار البطولة بالشكل الالئق 
واملشّرف الذي يليق مبا حتمله 
من رعاية كرمية لهذه البطولة 

ومبكانة رياضة الرماية. 
وعبر عن ش����كره لرئيس 
واعض����اء احت����اد الش����رطة 
الختيارهم ملقر مجمع ميادين 
الشيخ صباح االحمد االوملبي 
القامة البطولة للرماية متمنيا 
النجاح للبطول����ة التي تقام 

للمرة األولى بالكويت.
وتوقع ان تشهد البطولة 
تنافس����ا مثي����را ب����ني ابطال 
الرماية يصعب على ضوئها 
التنبؤ بالنتائج نظرا الرتفاع 

مستويات الرماة.

720 ألف دوالر صفقة برازيليي النصر

بوربيع والباز يحتكران سباق الدراجات المائية
ضرب بطل العالم للدراجات 
املائية محمد بوربيع من شركة 
ابي����ات والبطل املتألق محمد 
الب����از من فريق ب����رو رايدر 
عصفورين بحجر في سباقات 
الدراجات املائية للموسم احلالي 
من خالل فوز بوربيع باملركز 
األول في فئة الس����توك 1600 
الباز باملركز األول في  وفوز 
فئة الستوك 1600 للمبتدئني في 
سباق اجلولة الرابعة اخلتامية 
الذي أقيم مس����اء امس األول 
املراكز األولى  ليحتكرا بذلك 
لفئتيهما في جميع جوالت هذا 

املوس����م االربع. وكان سباق اجلولة الرابعة قد اقيم 
مبشاركة 24 متسابقا وبحضور رئيس النادي اللواء 
فهد الفهد ونائبه م.احمد الغامن وامني السر املساعد 
محمد الفارس����ي ورئيس اللجنة البحرية عبدالقادر 
النجار، واسفر عن فوز خالد بوربيع باملركز الثاني 

لفئة الستوك وعبداهلل الفاضل من فريق توب رايدر 
باملركز الثالث، وجاء راش����د الراشد من فريق توب 

رايدر ثانيا في فئة الستوك 1600 للمبتدئني.
وقد قام اللواء الفهد والغامن والفارس����ي والنجار 

بتوزيع دروع البطولة على الفائزين.

عبدالعزيز جاسم
اعلن رئيس نادي النصر فالح غامن عن صفقات 
الفري���ق االول لكرة القدم في مؤمتر صحافي عقد 
امس مبقر النادي، وكان النصر قد تعاقد مع املدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو وبلغت قيمة التعاقد 120 
ألف دوالر والثالثي البرازيلي املؤلف من جونس 
ليناردو )25 عاما(، ويلعب في خط الهجوم، وسبق 
له اللعب في ريو دي جانيرو وامادورا البرتغالي 
وبلغت قيمة الصفقة 250 ال���ف دوالر، واملهاجم 
روديفو سوزا )21 عاما( ولعب في نادي اتلتيكو 
مينيرو، وبلغت قيمة عقده 160 الف دوالر، وباتريكي 
فابيانو )21 عاما( ويلعب في خط الوسط املهاجم، 

وبلغت صفقة انتقاله 190 الف دوالر.
وقال غامن ان الصفق���ات جاءت بعد تأن ودقة 
ف���ي االختيار من قبل جلن���ة مختصة في اختيار 
احملترفني برئاس���ة املدرب الوطني علي الشمري، 
ومبساعدة من املدرب مارس���يلو، مشيرا الى انه 
يتمنى ان تكون هذه التعاقدات عند حس���ن الظن 
وان حتقق للفريق البطوالت السيما ان هدف النصر 
في املوس���م اجلديد احلصول على االلقاب وليس 

املنافسة فقط.
ومن جانب آخر قرر مجلس ادارة النصر اعتماد 
اعتزال العب الفريق حكيم طراد امام القادسية في 
القسم االول من الدوري املمتاز في املوسم املقبل.

اعتزال طراد أمام القادسية في الدوري

فهد الفهد يسلم اجلائزة الى محمد بوربيع

لوفــاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

ال�صيد/ وليد اإبراهيم حممد �صالح الكندري

ع�ضو جمل�س الإدارة ومدير النادي

�سائلني اهلل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

نادي القاد�صية الريا�صي
يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ضاة من 

اإبراهيم حممد �صالح الكندري
والــــــــــده


