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»الفراعنة« أفلتوا من هزيمة محققة أمام غينيا
القلق يحيط بالجهاز الفني قبل مواجهة رواندا في تصفيات كأس العالم

محمد أبوتريكة مير بالكرة من أحد العبي غينيا

غرفة خلع املالبس.
من جانبه، اكد حسن شحاتة 
ان الفريق سيكون مكتمل العناصر 
قبل مواجهة رواندا، مشيرا الى ان 
مباراة غيني����ا كانت لها فوائدها، 
وذلك على عكس ما وصفها البعض 
بأنها ضعيفة وغي����ر مجدية وال 
تصلح لتكون ضمن االستعدادات 
الفنية ملباراة مهمة ومرتقبة بحجم 

لقاء رواندا.
وقد جاء الشوط األول حماسيا 
من جانب العبي الفريقني، ولم متر 
سوى ثالث دقائق حتى قام السيد 
حمدي مهاج����م املنتخب مبراوغة 

مدافعي املنتخب الغيني من اجلانب 
األيسر ورفع كرة عرضية متقنة 
لينق����ض عليها حس����ني عبدربه 
برأس����ه محرزا أول أهداف اللقاء، 
بعده حاول العبا وس����ط منتخب 
مصر حسني عبدربه ومحمد شوقي 
امتالك منطقة الوسط، إال أن سرعة 
انقضاض العبي غينيا حالت دون 
ذلك، وفش����لت أطراف امللعب في 
العرضيات سواء من اجلانب األيسر 
عن طريق سيد معوض أو اجلانب 
األمين عن طريق أحمد فتحي، ومال 
أداء الالعبني لالستعراض، حتى 
جاءت الدقيقة 29 ومن خطأ ال يغتفر 

حلسني عبدربه قام سوليماني يوال 
مهاجم غينيا بخطف الكرة لينفرد 
بعصام احلضري ويقوم مبراوغته، 

ويسجل هدف التعادل.
عقب التعادل ومن أول هجمة 
ملصر تأتي ضربة حرة مباش����رة 
على حدود منطقة اجلزاء يضعها 
حسني عبدربه على ميني حارس 
غينيا معلنا عن الهدف الثاني، ومتر 
الدقائق تباعا حتى تأتى الدقيقة 41 
ومن هجمة منظمة للفريق الغيني 
يسجل الالعب س����وليماني يوال 
الهدف الثاني له ولفريقه من خطأ 
دفاعي واضح، يتحمله هاني سعيد 

ومحمود فتح اهلل مدافعا الفريق. 
وظهر مبستوى جيد أثناء الشوط 
األول كل من محمد أبوتريكة والسيد 
حمدي من منتخب مصر، وإبراهيما 
كامارا وسوليماني يوال من منتخب 
غينيا.وجاء الشوط الثاني مغايرا 
للش����وط األول ومن أول كرة يقع 
محمد ش����وقي في خطأ يستغله 
مهاجم غينيا فوفو ناتوري وينفرد 
باحلضري ويضعها من فوقه معلنا 
عن الهدف الثالث للمنتخب الغيني، 
يقوم بعدها حسن شحاتة بإجراء 
أربعة تغييرات دفعة واحدة بنزول 
ش����يكاباال وأحمد احملمدي وأحمد 

حسن وأحمد سعيد أوكا، بدال من 
أحمد رؤوف وهاني سعيد ومحمد 

شوقي ومحمود فتح اهلل.
وفي الثواني األخيرة من الوقت 
بدل الضائع يقوم شيكاباال بهجمة 
عنترية من وسط امللعب ويراوغ 
العبي وس����ط غينيا، حتى يصل 
ملنطقة اجلزاء من ناحية اليسار 
ويضعها للسيد حمدي الذي يقوم 
مبراوغة مدافع����ي غينيا ويقوم 
بصن����ع عرضية متقنة على رأس 
أحمد عيد عبد امللك ليضعها بضربة 
رأس قوية على ميني حارس غينيا 

معلنة عن هدف التعادل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أفلت املنتخب املصري من هزمية 
محققة أمام ضيفه الغيني وتعادل 
معه 3 - 3 في املباراة الودية الدولية 
التي جمعت بينهما اول من امس على 
ملعب الكلية احلربية في القاهرة، 
والتي تأتي في إطار اس����تعدادات 
الفريقني ملشوارهما في التصفيات 
األفريقية املؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حيث 
يلتقي منتخب مصر مع مضيفه 
الرواندي 5 سبتمبر املقبل، وفي 
اليوم نفسه تلتقي غينيا مع ماالوي. 
وتسببت نتيجة هذه التجربة في 
إث����ارة القلق بني املس����ؤولني في 
احتاد الكرة واالعالم واجلمهور، 
رغم محاولة حسن شحاتة تخفيف 
وطأة النتيجة وطمأنة اجلميع على 

املنتخب قبل مواجهة رواندا.
أحرز حسني عبدربه الهدفني 
األول والثاني ملصر في الدقيقتني 
اخلامس����ة و32 من الشوط االول، 
وأضاف أحمد عيد عبدامللك الهدف 
الثال����ث في الدقيق����ة األخيرة من 
املباراة، فيما جاءت أهداف الفريق 
الغيني عن طريق سليماني يوال 
)هدفان( في الدقيقتني 30 و41 وكابا 

دياوارا 47.
وكان����ت فترة ما بني ش����وطي 
املباراة قد شهدت عتابا شديدا بني 
عصام احلضري ح����ارس مرمى 
املنتخب وزميله وائل جمعة مدافع 
الفريق، بعد األزمة التي وقعت بني 
الثنائي خالل أحداث الشوط األول، 
والتي بدأت عقب إحراز املنتخب 
الغيني هدفه األول، وقيام احلضري 
بتعنيف وائل جمعة على عدم أدائه 
دوره املطلوب منه والتواجد بعيدا 
ع����ن مرمى الفريق، ثم تكرر األمر 
نفس����ه بعد الهدف الثاني لغينيا، 
ووضح سوء التفاهم بني احلضري 
وجمعة عندما رفض األخير تنفيذ 
رغب����ة زميله محم����ود فتح اهلل 
بالذهاب إلى احلضري بعدما أحرز 
حسنى عبدربه الهدف الثاني ملصر، 
وعقب إطالق حكم املباراة صافرة 
نهاية الشوط األول، شوهد الثنائي 
وهما يتعاتبان بشدة أثناء دخولهما 

مواجهة صعبة للحرس مع  الملعب
يخوض حرس احلدود في الثامنة والربع مس���اء اليوم على 
ملعبه بستاد املكس باالسكندرية مباراة مهمة امام فريق امللعب 
املالي في اطار اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة الثانية بدوري 
املجموعات بدور الثمانية بكأس االحتاد االفريقي ويدخل احلرس 
املباراة برصيد 3 نقاط جمعها بعد فوزه بهدف نظيف على فريق 
بابيلس���يا النيجيري في اللقاء االول وتعرضه لهزمية بالنتيجة 

نفسها امام اول اغسطس االنغولي.
وكان اجله���از الفني للفريق بقيادة طارق العش���ري قد اغلق 
س���ريعا ملف بطولة الدوري املصري عقب لقاء االس���بوع االول 
الذي خاضه امام احتاد الشرطة وانتهى بالتعادل االيجابي 1 - 1، 
وبدأ الفريق االس���تعدادات مبكرا ملباراة اليوم، ودخل الفريق في 
معس���كر مغلق بقرية افريكانا ببرج العرب باالس���كندرية. ومن 
املتوقع أن يعتمد العش���ري في لقاء اليوم على كاميني مارتيني 
في حراسة املرمى وأمامه الرباعي أحمد سعيد أوكا ووليم منساه 
وإسالم الشاطر ومحمد مكي وأمامه الرباعي محمد حليم ومحمد 
الهردة وأحمد عيد عبدامللك وعبدالسالم جناح وفي الهجوم الثنائي 

أحمد عبدالغني وأحمد سالمة.

جدل حول إقالة رئيس إنبي
ج���اءت اإلقال���ة املفاجئة لط���ارق غنيم رئيس ن���ادي إنبي من
منصب���ه وتولي ماجد جناتي خالفت���ه، لتفتح بابا للجدل حول 
األس���باب التي دعت وزير البترول سامح فهمي إلجراء هذا التغيير 

في مجلس إدارة النادي البترولي.
وكالعادة جاء اسم النادي األهلي ليطل على سطح األحداث ويربط 
البعض بينه وبني إقالة طارق غنيم، حيث كش���فت مصادر مطلعة 
داخل نادي إنبي، أن مس���ؤولي األهلي حس���ن حمدي واخلطيب قد 
أبديا اس���تياءهما لوزير البترول من الطريقة التي تعامل بها طارق 
غنيم مع أنور س���المة أحد أبناء األهلي واملدير الفني السابق إلنبي 
والذي مت االستغناء عن خدماته منذ أيام قليلة والتشهير به بطريقة 
غير الئقة محاوال التقليل من إمكانياته، وهو ما جعل سالمة يشكو 
لزميليه السابقني في املالعب حمدي واخلطيب اللذين يرتبطان بعالقة 
قوية مع وزير البترول وبدورهما استنكرا طريقة غنيم في تفسير 
قرار رحيل سالمة عن إنبي ووصفه باإلقالة رغم تأكيد سالمة قبله 

أنه هو الذي استقال.

»بوجي« في الزمالك رسميًا
جنح مس���ؤولو الزمالك في حسم صفقة مهاجم منتخب الشباب
والعب القن���اة أحمد فتحي »بوجي«، بعد إنهاء االتفاق مع إدارة 
القن���اة على املقابل املادي احملدد للصفقة من خالل املفاوضات التي 
متت بني الناديني طوال الس���اعات الطويل���ة املاضية. ومن املنتظر 
أن يحصل الزمالك على االستغناء اخلاص بالالعب خالل الساعات 
املقبلة، بعد تسليم إدارة القناة املبلغ املتفق عليه كجزء من الصفقة 
البالغة مليون و750 ألف جنيه، حيث ستدفع إدارة الزمالك مليون 
جنيه، ويت���م تأجيل ال� 750 ألف جني���ه املتبقية لوقت آخر، يذكر 
أن بوجي س���يتم قيده في صفوف الناشئني بالزمالك، حيث تسمح 
لوائح احتاد الكرة قيد الالعبني الناش���ئني خالل أول أسبوع من كل 

شهر حتى يناير املقبل.

المنامة ـ ناصر محمد
خسر منتخب البحرين لكرة 
القدم مباراته الودية االولى في 
معسكره التدريبي بالنمسا امام 
فريق لومبارب املجري بهدفني 
نظيفني جاءا على مدار شوطي 
املباراة التي حرص من خاللها 
املدرب ماتشاال على جتربة اكبر 
عدد من الالعبني على الرغم من 
انه بدأ اللقاء بالتشكيلة شبه 
الرئيسية التي شارك فيها اغلب 
الالعبني املعروفني وظهر منهم 
املهاجم العائد من جديد حسني 
علي مبستوى جيد. وسيخوض 
املنتخب البحريني مباراة مهمة 
وقوية مع فري���ق انتر ميالن 
االيطال���ي االحد املقبل، وتأتي 
اقام���ة هذا املعس���كر في اطار 
البحرين للملحق  استعدادات 
اآلسيوي ملونديال 2010 حيث 
سيالقي املنتخب السعودي يوم 
5 سبتمبر بالبحرين ويوم 9 

منه بالرياض.
ومن جهة اخرى تلقى احتاد 
كرة الق���دم البحريني موافقة 
االحتاد الكين���ي القامة مباراة 
ودية 27 اغسطس وسيخوض 
مباراة اخرى مع ايران في نهاية 

الشهر.
من جانب آخر لم يحسم امر 
املدرب اجلديد للنادي االهلي 
البحريني حتى اآلن وخاصة ان 
مجلس االدارة اختار امني السر 
العام والالعب الس���ابق احمد 
العلوي لالش���راف على جهاز 
كرة القدم للموسم اجلديد بعد 

االخفاقات التي حلت بالفريق 
املوسم املاضي وما شهده من 
احداث ادت خلسارته البطوالت 
رغم املنافسة القوية فيها، اضافة 
ملا تعرض له النادي من مشكلة 
وحرمان من املشاركة في مسابقة 

كأس امللك للموسم اجلديد.
هذا واش���ار العلوي الى ان 
االدارة ت���درس حاليا اختيار 

املدرب اجلديد الذي سيعلن عنه 
في االسبوع املقبل اضافة لالعبني 
الذين قطعت معهم  احملترفني 

املفاوضات شوطا كبيرا.
ومن جهة اخرى اعلن رسميا 
عن تعاق���د االهلي مع الالعب 
جاس���م محمد الع���ب العربي 
الكويتي واحملرق سابقا لكرة 
السلة لالنضمام لصفوف فريق 

كرة الس���لة بالنادي للموسم 
اجلديد بعد االتفاق على جميع 
البنود وتس���جيله رسميا في 
كش���وفات الن���ادي خاصة ان 
احملرق يطالب بأن يكون الالعب 
ضمن كشوفاته اال ان احترافه 
اخلارجي بالكويت خالل املواسم 
املاضي���ة وعدم تس���جيله في 

الكشوفات ألغى ذلك.

خسارة البحرين أمام لومبارب المجري
بيروت ـ ناجي شربل

يترقب عشاق كرة السلة اللبنانية والقيمون 
عليها بحذر، موعد مباراة منتخبي لبنان وكوريا 
اجلنوبية في بطولة األمم اآلسيوية ال� 25 في كرة 
السلة واملؤهلة لنهائيات بطولة العالم في تركيا 
2010، ف����ي الرابعة بعد ظهر اليوم، حيث يلتقيان 
ف����ي قاعة »تيان جني جيم« ف����ي مدينة تيان جني 
الصينية، حلجز املقعد الراب����ع األخير في الدور 
نصف النهائي امام التنني الصيني صاحب األرض 

واجلمهور.
وال بديل للمنتخب اللبناني سوى الفوز املعول 
عليه على كوريا اجلنوبية، الذي يدفع بلبنان الى 
مواجهة شبه مس����تحيل تخطيها امام الصني في 
نصف النهائي، ما يعن����ي، وفق املنطق، ان األمل 
بانت����زاع البطاقة الثالثة األخي����رة الى املونديال، 
محصور بالثأر من االردن في مباراة حتديد املركزين 

الثالث والرابع.
ويدرك اللبنانيون جيدا، ان اخلسارة افتتاحا 
في املجموعة الرابعة امام األردن اخلميس املاضي 
في 6 أغسطس بفارق 17 نقطة، قد تكلف كرة السلة 
اللبنانية وجودها في حال اخفاق املنتخب في صنع 

انتصار يعيد الزخم اليها.
اال ان اللبنانيني يتفاءلون بداية في املواجهات 
الرس����مية مع كوريا اجلنوبية، وبينها تلك التي 
شهدتها قاعة »جيمناستيك جيم سنتر« في مدينة 
ش����انغهاي الصينية عام 2001، يوم فاز لبنان في 
نصف نهائي النسخة ال� 21، وانتزعوا بطاقة العبور 
الى بطولة العالم في انديانابوليس للمرة األولى 

في تاريخ احدى األلعاب اجلماعية اللبنانية.
ولطاملا جنح اللبنانيون في بلوغ بطولتي العالم 
2002 و2006 من بوابة الفوز في نصف نهائي بطولة 
الق����ارة، امام كوريا اجلنوبية في 2001، وقطر في 
2005. اال ان اجلميع تقريبا في بيروت، يتحدثون 
عن »مهمة صعبة للغاية امام الصني«، ويقولون انها 
تقارب املستحيل، مع التذكير بعدم االطمئنان الى 

حسم اجتياز املوقعة الكورية اجلنوبية اليوم.

سلة لبنان في مواجهة كوريا الجنوبية

إسماعيل عبداللطيف يواسي زميله بعد الهزمية في مباراة سابقة

دانيال فارس يهم بالتسجيل في سلة كازاخستان

فوز »سعيد« لعمان على السعودية
فاز املنتخب العماني لكرة القدم على ضيفه 
الس���عودي 2-1 في املباراة الدولية الودية التي 
اقيمت على س���تاد السعادة الرياضي في مدينة 
صاللة في محافظة ظفار ضمن استعداد املنتخبني 

لالستحقاقات القادمة.
وس���جل حسن ربيع )55 و64( هدفي عمان، 

وناصر الشمراني )92 من ركلة جزاء(.
وقدم املنتخبان اداء جيدا، ودانت السيطرة 
ألصحاب االرض في بعض فترات املباراة حيث 
اضاعوا جملة من الفرص في الشوط االول نظرا 
للتسرع وعدم التركيز لكن الشوط الثاني كان 
مغايرا فاس���تغلوا فرصتني ثمينتني في الوقت 
الذي غاب فيه املنتخب الس���عودي عن مستواه 

املعروف.
يذكر ان املنتحب العماني س���يواجه نظيره 
االس���ترالي في 14 اكتوبر املقبل ضمن تصفيات 
كأس آس���يا، في الوقت الذي سيلتقي املنتخب 
السعودي مع نظيره البحريني لتحديد املنتخب 
الذي سيلعب امللحق مع نظيره النيوزيلندي بطل 
اوقيانيا للتأهل الى نهائيات مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.

استقالة 3 أعضاء باالتحاد السوري المنحل
قدم 3 اعضاء في االحتاد الس���وري املنحل لكرة القدم استقالتهم 

فأصبح وضع االحتاد غير قانوني لعدم وجود النصاب.
واالعضاء الثالثة هم احمد مس���عود ومحيي الدين دولة وتركي 
ياس���ني، وبذلك لم يبق في االحتاد املنحل سوى رئيسه احمد جبان 

و3 اعضاء هم بهاء العمري ونزار وته ووليد مهيدي.
وكان العضوان تاج الدين فارس وتوفيق سرحان قد قدما استقالتهما 
قبل اشهر عدة واستنكفا عن حضور اجتماعات االحتاد قبل حله فارتفع 

عدد املستقيلني الى 5 اعضاء واصبح وضعه بذلك غير قانوني.
وكانت القيادة السياسية العليا في سورية قد قررت في 29 يوليو 
حل املكتب التنفيذي لالحتاد الرياضي العام برئاسة فيصل بصري 
رئيس اللجنة االوملبية السورية، وسمت جلنة مؤقتة برئاسة العميد 
فاروق بوظو الذي بادر في اول خطوة الى حل احتاد كرة القدم »بسبب 

سوء االدارة وعدم االنسجام والتفاهم بني اعضائه«.
وارس���ل االحتاد املنحل خطابا الى االحت���اد الدولي »فيفا« قال 
فيه »لقد دهش االحتاد الس���وري لكرة القدم بقرار املكتب التنفيذي 
لالحتاد الرياضي العام القاضي بحله، وهو يعتبر هذا القرار تدخال 
ليجعل االحتاد الس���وري يلغي قراراته الصادرة بخصوص الفساد 

والتالعب بنتائج املباريات«.
في املقابل، ارس���ل سكرتير االحتاد الدولي جيروم فالكي خطابا 
الى بوظو يستفسر فيه عن حقيقة امر احلل قبل ان يتدخل »فيفا« 

بشكل رسمي.

 هال تعاقد
مع األيرلندي هانت

تعاق���د فريق هال س���يتي 
االجنليزي لكرة القدم مع اجلناح 
االيرلن���دي س���تيفن هانت من 

مواطنه ريدينغ.
ولم يكشف الفريقان عن قيمة 
العقد، لكن وسائل االعالم احمللية 
ذكرت ان هال سيتي دفع 3 ماليني 
جنيه استرليني مقابل احلصول 
على خدمات اجلناح االيرلندي 

البالغ من العمر 29 عاما.
وقد يشارك هانت مع هال في 
افتتاح املوسم اجلديد من الدوري 
االجنليزي عندما يستهل فريقه 
اجلديد مشواره غدا السبت امام 
تشلس���ي. واصبح هانت ثالث 
الى صفوف فريق  العب ينتقل 
املدرب فيل براون بعد النيجيري 
اولوفينجانا واالميركي  س���يي 

جوزي التيدور.

وكيل تاغو يهّدد هوفنهايم باللجوء إلى »فيفا« والمحاكم األلمانية

باول وفرايزر يعودان إلى مونديال ألعاب القوى

أكد غوران ميلوفانوڤيتش وكيل 
اعمال المهاجم الدولي الغاني برينس 
تاغو ان االخير قد يلجأ الى االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« والمحاكم 
االلمانية لرفع دعوى »معاملة غير 
انسانية« على نادي هوفنهايم االلماني 
بع���د ان اقدم االخير على الغاء عقد 
الالعب متذرعا بأنه يعاني من مشاكل 

في قلبه.

وبدا ق���رار هوفنهايم بإلغاء عقد 
تاغو مفاجئا خاصة ان الالعب كان 
قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل 
ش���هرين، ولدحض ادعاءات النادي 
االلماني قال ميلوفانوڤيتش ان تاغو 
خضع لفحص طبي ثان لدى اخصائي 
في المانيا واظهرت نتيجته ان قلب 

الالعب سليم.
واضاف ميلوفانوڤيتش »نشعر 

باألسى ألن ناديا بق��يمة هوفنهايم 
س���يلغي عقد العب ب��ناء على رأي 
طبيب واحد. من الجيد اننا اجرينا 
فحصا ثانيا لدى احد افضل اخصائيي 
القلب في المانيا وكان رأيه مغايرا 
تماما لما قال���ه هوفنهايم. برينس 
)تاغ���و( يتمتع بلياق���ة جيدة، انه 
يركض ومعنوياته عالية بعد الفحص 

الثاني«.

تراج���ع االحتاد اجلامايكي أللع���اب القوى امام إحلاح 
االحتاد الدولي عن قرار اس���تبعاد 6 عدائني بينهم صاحب 
الرقم القياسي الس���ابق في سباق 100م اسافا باول حامل 
والبطلة االوملبية في املس���افة ذاتها شيلي آن فرايزر عن 
املنتخب اجلامايكي املش���ارك في بطولة العالم من 15 الى 

23 اجلاري في برلني.

واعلن االمني العام لالحتاد الدولي، الفرنسي بيار ويس، 
عودة االحتاد اجلامايكي عن قرار االس���تبعاد الذي ابلغه 
به بعد ان عاقب باول وفرايزر ألنهما رفضا املش���اركة في 
التدريب���ات اجلماعية للمنتخب ف���ي نورمبرغ، وبقيا مع 
مدربهما اخلاص ستيفن فرانسيس في معسكرهما التدريبي 

في مدينة لنيانو سابيادورو االيطالية.


