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األهلي يبدأ اليوم االستعداد للموسم الجديد
 أحمد رشدي حكمًا دوليًا في »القوس«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يب���دأ األهلي اس���تعداداته 
الكروي اجلديد على  للموسم 
فترتني صباحا ومساء على ملعب 
مختار التيتش باجلزيرة، ويقود 
التدريبات امل���درب العام عالء 
ميهوب، حلني عودة املدير الفني 
حس���ام البدري من كندا حيث 
يقضى إجازته السنوية، ومن 
املقرر ان تستمر التدريبات ملدة 
6 أيام قبل سفر الفريق االحمر 
إل���ى أملانيا ي���وم 26 اجلاري، 
واالقامة ملدة 5 أيام ثم السفر إلى 
النمسا وقضاء املرحلة الثالثة 
من فترة اإلع���داد قبل العودة 
للقاهرة ي���وم 9 يوليو املقبل 
لالس���تعداد ملواجهة هارتالند 
النيجيري يوم 18 منه في أولى 
املواجهات في املجموعة الثانية 

لدوري أبطال أفريقيا.
الى ذلك، ينتظر مسؤولو 
األهلي الرد النهائي ملجلس إدارة 

املنصورة بش���أن التعاقد مع 
أبوالسعود  احلارس محمود 
الذي يرغب النادي في التعاقد 
مع���ه لتدعيم مركز حراس���ة 
املرمى في املوسم اجلديد، وعلى 
ضوء الرد النهائي ملس���ؤولي 
املنص���ورة س���يتم حتدي���د 
موقف احلارس الفلس���طيني 
رمزي صال���ح الذي ال يرغب 
الفني في اس���تمراره  اجلهاز 
مع الفريق، ولكن جلنة الكرة 
في النادي فضلت عدم منحه 
بطاقة االستغناء حلني حسم 

التعاقد مع أبوالسعود.
من جانب آخر، دخل نادي 
الزمالك في مفاوضات جادة مع 
العب وسط املنتخب املصري 
ونادي النصر السعودي حسام 
غالي، لضمه لصفوف الفريق 

مع بداية املوسم اجلديد.
ويقود املفاوضات رئيس 
النادي ممدوح عباس املتواجد 

حاليا ف���ي إجنلترا في رحلة 
عالج، حيث أجرى عباس العديد 
من االتصاالت التلفونية بحسام 
غالي ووكيل أعماله نادر شوقي 
الستطالع رأيهما بشأن االنتقال 
للزمالك، وذلك قبل أن يخضع 

للعملية اجلراحية.
من ناحية اخرى تقدم مدافع 
الزمالك الدولي هاني س���عيد 
بطلب رسمي إلى إدارة القلعة 
البيضاء يطلب فيه إنهاء تعاقده 

مع النادي.
ويغادر اليوم مهاجم الزمالك 
اجلديد العراق���ي عماد محمد 
القاه���رة متوجه���ا إلى بالده 
للبقاء هناك عدة أيام مع أسرته، 
وإحضار كافة متعلقاته، على 
أن يعود للقاهرة مجددا يوم 21 
أو 22 يونيو اجلاري لالنضمام 
لتدريبات الفريق قبل السفر إلى 
أملانيا للدخول في معسكر مغلق 

استعدادا للموسم اجلديد.

اجتاز احلكم املصري أحمد 
صالح رشدي دراسات التحكيم 
الدولي���ة الت���ي أقيمت مؤخرا 
في تايلند على هامش بطولة 
آس���يوية كبرى، وحصل على 
الشارة الدولية ليلتحق بقائمة 
احلكام الدولي���ني ممثال ملصر 
أفريقيا، وقد  وللعرب ولقارة 
اختي���ر احلكم من قبل االحتاد 
األفريقي للقوس والسهم لتحكيم 
بطولة قارية في جنوب أفريقيا 
التي  مؤهلة ألوملبياد الشباب 
ستقام في س���نغافورة خالل 
اغسطس من العام احلالي. ويعد 
هذا متثيال مشرفا ملصر وللعرب 

في احملافل الدولية.
 ويعتبر رشدي من أصغر 
احلكام سنا في االحتاد الدولي 
للقوس والس���هم لذا يتنبأ له 

مبستقبل مشرق وتقدمي مزيد 
من العطاء في خدمة الرياضة 
ومتثيل مص���ر قاريا ودوليا، 
وق���د أش���اد مورت���ن ويلمان 
رئيس جلنة احل���كام الدولية 
باملستوى املشرف الذي ظهر به 
رشدي في االختبارات النظرية 
والعملية وتفوقه الواضح وانه 
مكس���ب كبير لرياضة القوس 
والسهم، ووعد بإشراكه في ادارة 
البطوالت املقبلة واالس���تفادة 

من جهوده.
الدولي  وقد اهدى احلك���م 
رشدي االجناز الى كل من عالء 
جبر رئي���س االحتاد املصري 
ونائب رئيس االحتاد األفريقي 
للقوس والس���هم على جهوده 
الطيبة من اجل االرتقاء برياضة 
القوس والسهم محليا وعربيا 

ودولي���ا، ومدح���ت البلتاجي 
التنفي���ذي للمجلس  املدي���ر 
القومي للرياض���ة على دعمه 
املتواصل وتسهيل مهمته في 
الدراسات  املش���اركة في هذه 
الدولية، وحسن صقر رئيس 
املجلس القومي للرياضة الذي 
يسعى الى النهوض بالرياضة 
املصرية واستعادة مكانتها في 
شتى املجاالت، ومن جهة اخرى، 
يعد رش���دي ملناقش���ة رسالة 
املاجستير وهي أول رسالة في 
الشرق األوسط تتناول موضوع 
الرياضي���ة، وقدرتها  احملكمة 
على فض وتس���وية النزاعات 
في املج���ال الرياضي من دون 
تدخل حكومي في الرياضة، ومن 
دون مخالفة للميثاق األوملبي 

ولوائح االحتادات الدولية. 

ينتظر رد أبوالسعود لحراسة مرماه ..والزمالك يفاوض غالي

العبو األهلي يعودون إلى التدريب اليوم

احلكم الدولي احمد رشدي مع مورتن ويلمان

أوباما اتصل بمدرب ليكرز مهنئًا
وينوي استقبال الفريق في البيت األبيض 

برمنغهام يمدد عقد فيليبس

اتصل الرئيس األميركي باراك أوباما مبدرب لوس أجنيليس ليكرز فيل 
جاكسون مهنئا اياه باحراز لقب دوري كرة السلة االميركي للمحترفني، 
وحتقيق موسم مميز، وقال أوباما للمدرب اخلبير انه يتطلع الى استقبال 

ليكرز شخصيا في البيت األبيض للعام الثاني على التوالي.
وكان لوس أجنيليس ليكرز قد خرج من ظل شبح بوسطن سلتيكس 
الذي خيم عليه لفترة طويلة، بعد تغلبه عليه في الدور النهائي 3-4، 

واحرازه اللقب للمرة ال� 16 في تاريخه.
ق����اد النجم كوبي برانيت الفريق األصفر الى لقب جديد محرزا لقبه 
اخلامس ومعادال رقم األسطورة ماجيك جونسون، كما ان براينت الذي 
احتفظ ايضا بجائزة افضل العب في االدوار النهائية للعام الثاني على 
التوالي، ش����هد مرتني احتفاظ فريقه باللقب بعد موسمي 2001-2000 
و2001-2002. ويقول ماجيك جونس����ون انه عل����ى النادي بناء متثال 

لبراينت الى جانب متثاله خارج ملعب ليكرز.
لم يخف براينت فرحته العارمة بالفوز باللقب هذه املرة بقوله »انه 
اللقب االفضل على االطالق النه حتقق بالفوز على بوس����طن«، مضيفا 
»كانت املواجهة في نهائي هذا املوس����م صعبة جدا«. وبات ليكرز على 
بعد لقب واحد فقط من الرقم القياس����ي لعدد االلقاب املس����جل باس����م 
بوس����طن، الذي كان تغلب على ليكرز في الدور النهائي قبل موسمني 
)2007-2008( بنتيج����ة 4-2، وذلك قبل ان يعود ليكرز ويحرز اللقب 
في املوسم املاضي على حساب اورالندو ماجيك 4-1، ثم خاض النهائي 
الثالث على التوالي ومتكن من التغلب على بوس����طن للمرة الثالثة في 

12 مواجهة جمعت بينهما حتى االن في الدور النهائي.
وتوج املدرب جاكس����ون باللقب للمرة اخلامس����ة مع ليكرز، ليرفع 
رصي����ده الى 11 لقبا في دوري احملترفني بعد ان كان قاد مايكل جوردان 
ورفاقه في ش����يكاغو بولز الى 6 القاب، وتقدم جاكس����ون على مدرب 
بوسطن األسطوري ريد أورباخ بفارق لقبني. ولم يحسم جاكسون امر 
استمراره مع الفريق وفي التدريب بشكل عام من عدمه، واكتفى بالقول 
»سارتاح قليال وآخذ الوقت الكافي للتفكير في االمر، كان كل شيء رائعا 

لكن سانتظر اسبوعا قبل اتخاذ القرار«.
بيد ان فوز ليكرز عزز من فرص بقاء جاكسون وكتيبته ملوسم جديد 

على حد قوله: »هذا يحسن من فرص بقائي«.

أعلن نادي برمنغهام االجنليزي لكرة القدم انه مدد عقد مهاجمه 
كيفني فيليبس )36 عاما( موسما اضافيا.

وكان فيليبس قد سجل 18 هدفا في 62 مباراة لعبها مع برمنغهام 
من���ذ انضمامه اليه عام 2008، ويأت���ي اإلعالن عن متديد عقده بعد 
ان فق���د النادي األمل في ضم االيطالي فابريتس���يو ميكولي مهاجم 
باليرم���و، وكان برمنغهام قد قدم قبل أيام عرضا بقيمة 5.9 ماليني 
يورو من أجل احلصول على خدمات ميكولي الذي فضل في النهاية 

البقاء مع ناديه واللعب في الدوري اإليطالي.


