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عصام احلضري قاد االسماعيلي الى التأهل

الريان ومهرام
 إلى نهائي سلة آسيا

 تأهل الريان القطري املضيف ومهرام 
االيراني حامل اللقب الى املباراة النهائية 
م����ن بطولة األندية اآلس����يوية احلادية 
والعشرين لكرة السلة املقامة في الدوحة 
بعد ف����وز االول على العلوم التطبيقية 
األردني 82 - 62، والثاني على الرياضي 
اللبناني 71 - 64. ف����ي املباراة االولى، 
حسم الريان االرباع االربعة في مصلحته 
)16 - 18 و18 - 14 و21 - 9 و25 - 23(، 
وهو يتطلع الى لقب ثالث في املسابقة 
بعد ان توج للمرة الثانية عام 2005 في 
الفلبني على حساب فاست لينك األردني 
)زين حاليا(.  وفي املباراة الثانية، أكد 
مهرام االيراني زعامته لغرب آسيا مجددا 
بعد أن حسم النتيجة بسهولة في االرباع 
الثالثة االولى )17 - 13 و15 - 9 و21 - 
13( قبل ان يتهاون في احلصة االخيرة 
فخسرها )18 - 30( بعد ان ضمن التأهل 
حارما بطل لبنان مرة جديدة من الكأس 

التي اليزال يفتقدها.

األولوية في األهلي للصاعدين.. واإلسماعيلي إلى نصف نهائي الكأس
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حت���دث رئيس جلن���ة التعاق���دات في 
النادي األهل���ي عدلي القيعي حول العديد 
من األمور اخلاصة بتعاقدات األهلي اجلديدة 
ومفاوضاته لضم بعض الالعبني باإلضافة 
إلى املشكلة املثارة حول بعض اللوحات من 
جماهير األهلي في مب���اراة القمة األخيرة 

التي أغضبت إدارة الزمالك. 
وعن الصفقات اجلديدة وأبرزها مفاوضات 
األهل���ي مع العب وس���ط بتروجيت وليد 
سليمان، قال القيعي: هناك حتركات مهمة 
جدا على كل املستويات داخل األهلي لتدعيم 
الفريق األول لكرة القدم ولكن احلديث عن 
الصفقات حاليا غير مجد خاصة أن املوسم 

لم ينته بعد.
وأكد أن هن���اك العديد م���ن الصفقات 
التي يسعى مسؤولو األهلي إلبرامها، وأن 
هناك صفقات انتهت بصفة رس���ميا مثل 
إسالم محارب العب كفر الشيخ واملنتخب 

األوملبي.
وحول ما يثار ع���ن مفاوضات األهلي 

لضم أحمد مجدي العب الزمالك، قال القيعي 
»هناك منافسون لنا داخل السوق الكروي 
وليس من املنطق أن أوضح حتركاتي سواء 

بالنفي أو باإليجاب«.
وعن املراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها 
قال »جميع األندية تطلب العمود األساسي 
ألي فريق ويبدأ من حارس املرمى والعب 
قلب الدفاع والعب الوسط املدافع وصانع 
األلعاب وأخي���را املهاجم وهذه املراكز البد 
أن يتوافر فيها العبون مميزون ألي فريق 

ينافس على البطوالت«.
وأضاف القيعي أن ناديه لن يتوسع في 
إبرام الكثير من الصفقات إلتاحة الفرصة 
لالعبني الصاعدين إلبراز إمكاناتهم والتعبير 
ع���ن مواهبه���م احلقيقي���ة، باإلضافة إلى 
اس���تفادتهم من اخلبرات املوجودة داخل 
الفريق، معربا عن سعادته بتجربة تصعيد 
أكثر من العب ناشئ وجناح جتربتهم مع 
الفريق األول حتت قيادة حس���ام البدري. 
وعن مفاوضات األندية الس���عودية لضم 
بعض العبي األهلي، قال لم نتلق أي عروض 

رس���مية حتى اآلن ولكن هناك الكثير من 
األقاويل التي تتناثر حول رغبة بعض األندية 
السعودية في ضم العبينا. وتطرق القيعي 
للحديث ح���ول الفتات جماهير األهلي في 
مباراة الزمالك قائال »ال ننكر أن هذه اليافطات 
أساءت للصورة الرائعة ملباراة القمة وأهدرت 
فرحة انتصارنا باملباراة وأعطت الفرصة 
للبعض باحلديث حول بعض األمور التي 

ال ينبغي اخلوض فيها«.

اإلسماعيلي يتأهل

من جهة أخرى، تأهل اإلس���ماعيلي إلى 
الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر 
بعدما تغلب على االحتاد السكندري 3-5 
بضربات اجلزاء الترجيحي���ة بعد انتهاء 

الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل 1-1.
وأح���رز ح���ارس االس���ماعيلي عصام 
احلضري هدفا وتصدى لركلة جزاء ليقود 
فريقه للتأهل، وس���يالقي اإلسماعيلي في 
نص���ف النهائي حرس احلدود الذي تغلب 

بدوره على فريق املقاولون العرب 1-3.
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