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محمد شوقي يعود إلى األهلي بعقد لمدة 3 سنوات

 يحيى حميدان
أكد أمين س���ر اتحاد السلة 
ضاري برج���س أن تدريبات 
المنتخب الوطني االول ستنطلق 
ابتداء من بعد غد اس���تعدادا 
للمشاركة في البطولة العربية 
التي س���تقام في  للمنتخبات 
العاصمة اللبنانية بيروت في 
الفترة من 14 وحتى 24 سبتمبر 

المقبل.
وأض���اف أن التدريبات من 
المتوقع ان تك���ون في صالة 
نادي التضامن، اذ قمنا بمخاطبة 
االدارة عن طريق كتاب رسمي 
لتوفير الصال���ة الخاصة بهم 

لتدريبات األزرق.
وأوضح برجس أن االتحاد 
البطولة  ف���ي  أكد مش���اركته 
العربي���ة ليضع حدا لألقاويل 
التي دارت في الفترة األخيرة 
حول نية االتحاد االنس���حاب 
م���ن البطولة، مش���يرا الى أن 
العربية تعتبر مهمة  البطولة 

جدا بالنسبة لالتحاد السيما 
انها الوحيدة التي من الممكن 
ان نشارك فيها نظرا لاليقاف 
المفروض على نشاط االتحاد في 
البطوالت الخليجية واآلسيوية 
والتي ستحرم منتخباتنا من 

المشاركة فيها.
وذكر أن خطة إعداد المنتخب 
للبطولة العربية لن تشمل اقامة 

معسكر تدريبي خارجي وذلك 
لتزامن موعد البطولة مع شهر 
رمضان المبارك وكذلك لرغبة 
الالعبين في البقاء مع أهليهم 
خالل األيام األخيرة من رمضان 

وكذلك في عيد الفطر.
وأشار برجس الى ان أغلب 
الالعبي���ن س���يتواجدون مع 
المنتخب بع���د نجاح اعضاء 
االتحاد في اقناع العديد منهم 
البط��ولة  بالمش�����اركة ف��ي 
بعدم���ا احت���ج الالعبون على 
التي  الس���ابقة  خطة اإلع��داد 
وضعها الجه�از الفن��ي والت��ي 
ك��ان مقررا له��ا ان تنطلق في 
11 الش���هر الج�����اري، حي��ث 
أب��دى الالعب�ون تذم��رهم من 
طول فترة اإلعداد الت�ي تسبق 

البطولة.
وأعرب برجس عن تفاؤله 
بالظهور بصورة مشرفة خالل 
العربية وذلك لثقته  البطولة 

بقدرة وامكانيات الالعبين.

أعرب عن تفاؤله بتقديم مستويات طيبة في البطولة العربية

برجس: تدريبات أزرق السلة األحد دون معسكر خارجي

جانب من تدريبات سابقة ملنتخب السلة

ضاري برجس

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أرس���ل مسؤولو اإلس���ماعيلي 
الفريق  االستغناء اخلاص مبدافع 
األول لكرة القدم بالدراويش ومنتخب 
النادي  مصر املعتصم س���الم إلى 
األهل���ي امس ليتمك���ن األخير من 
قيد الالعب ال���ى صفوفه بالقائمة 
الثانية قبل إغالق باب القيد في اليوم 
نفس���ه. وكان مجلس إدارة النادي 
اإلسماعيلي برئاسة نصر أبواحلسن 
قد وافق رسميا في اجتماعه األخير 
الذي عقده مس���اء األول من أمس 
عل���ى انضمام مداف���ع الفريق إلى 
القلعة احلمراء اعتبارا من املوسم 
اجلديد، مقابل 4 ماليني و750 ألف 
جنيه ملصلحة اإلسماعيلي بخالف 
ما س���يحصل عليه الالعب. وبذلك 
يصبح املعتصم سالم سادس صفقات 
األهلي بعد حسام غالي وعبداحلميد 
شبانة ومحمد ناجى »جدو« ومحمود 
ابوالسعود ومحمد شوقي. ووقع 
الالعب عقدا لصالح النادي األحمر 

ميتد ل� 4 مواسم.
في ش���أن آخر، حص���ل النادي 
األهلي على توقيع جنمه الس���ابق 
محمد ش���وقي بعد أن قام الالعب 
بالتوقيع على عقد ملدة 3 س���نوات 
ليرتدي القميص األحمر بداية من 
املوسم املقبل. وجاء توقيع الالعب 
بعد اجللسة التي جمعت بني شوقي 
مع املدير الفني للفريق األول للكرة 

بالنادي االهلي حسام البدري عصر 
األول م���ن امس بفن���دق ماريوت، 
أنهى فيها املدير الفني االتفاق على 
معظم التفاصيل املتعلقة بالتعاقد، 
بعدها اصطح���ب الالعب معه إلى 
مقر النادي باجلزيرة إلنهاء الصفقة 
بشكل رسمي. وبالفعل قام شوقي 
بالتوقي���ع على عق���ود انضمامه 
للصفوف احلمراء ملدة 3 مواس���م 

مقبلة.
اجلدير بالذكر أن الالعب الدولي 
كان مج���ال صراع بني ناديي القمة 
األهلي والزمالك في الفترة املاضية، 
إال ان األول كالعادة جنح في حسم 

الصراع لصاحله.
اما على صعي���د صفقة املهاجم 
العراقي مصطفى كرمي فقد رفض 
مس���ؤولو األهلي الش���روط التي 
الش���ارقة اإلماراتي  وضعها نادي 
لالستغناء عن الالعب لصالح القلعة 
احلمراء اعتبارا من املوسم اجلديد، 
حيث طلب النادي اإلماراتي احلصول 
على 500 ألف دوالر نظير االستغناء 
عن الالعب، إلى جانب تضمن عقده 
مع األهلي بندا ينص على أحقيته 
في احلصول على نس���بة 30% في 
حالة انتقال كرمي ألي ناد آخر قبل 
انتهاء عقده مع األهلي. بينما متسك 
مس���ؤولو القلعة احلم���راء بإمتام 
الصفقة مقابل 250 ألف دوالر فقط، 
مع حصول الشارقة على نسبة %10 

في حالة بيع الالعب لناد آخر.

اإلسماعيلي يتعاقد مع بن جلون

أعلن النادي اإلسماعيلي تعاقده 
املهاجم املغربي عبدالسالم بن  مع 
جلون ملدة موسمني في صفقة انتقال 
حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق 
األسكوتلندي هيبرنيان. وجاء تعاقد 
اإلسماعيلي مع الالعب تنفيذا لرغبة 
الهولندي م���ارك فوتا املدير الفني 
للفريق، الذي طلب سرعة التعاقد مع 
مهاجمني جدد لسد العجز الواضح 
في خط هجوم الفريق، وهو ما ظهر 
القبائل  بشدة في مباراة ش���بيبة 
اجلزائري التي خسرها الدراويش 
في عقر دارهم بهدف نظيف في أولى 
مباريات دوري املجموعات بدوري 
األبطال األفريقي. وكان الالعب قد 
شارك في تدريب الفريق امس األول 
ونال إعجاب اجلهاز الفني، ومت توقيع 
الكشف الطبي عليه امس، لسرعة 
قيده في القائمة احمللية التي أغلقت 
مس���اء نفس اليوم وكذلك القائمة 
األفريقية. يذكر ان املغربي بن جلون 
يبلغ من العمر 25 عاما حيث إنه من 
مواليد يناير 1985، وسبق له اللعب 
في أندية املغرب الفاسي وهيبرنيان 
األس���كوتلندي وروزالر البلجيكي 
على س���بيل اإلعارة وعاد منه إلى 
هيبرنيان ثم استقر به احلال أخيرا 

بقلعة الدراويش.

المعتصم وشوقي في صفوف األهلي رسميًا

في الجولة األخيرة لدور 32 لـ »الرومي« اليوم 

4 مواجهات أبرزها »الجميل« و»شباب الرميثية«

يستكمل اليوم عقد دور ال� 16 لدورة 
املرحوم احمد بن حسني الرومي اخلامسة 
لكرة القدم للص���االت، والتي تقام على 
صالة الشهيد فهد االحمد بالدعية بحضور 
حسني الرومي مختار منطقة الدعية، حيث 
تقام اليوم اجلولة االخيرة من الدور ال� 
32 للبطولة، بإقامة أربع مباريات، حيث 
يلعب في املباراة االولى، فريقا املرحوم 
ناصر اجلميل وش���باب الرميثية، وفي 
املباراة الثانية فونو مع املرحوم حميد 
اخلياط، واملب���اراة الثالثة بني املرحوم 
محمد عبداهلل دشتي ونظارات اجلميل، 
واملب���اراة الرابعة واالخيرة يتقابل فيها 

الزمامي مع رجا السليم.
من جهته، أشاد احمد الرومي رئيس 
اللجنة املنظمة باملس���توى القوي الذي 
ظهرت به منافسات الدورة، وظهور اكثر 

من مرشح للقب بعد املفاجآت التي حتققت 
خالل املباريات والتي تبني من الصعب 
ان يتكهن احد من س���يفوز بلقب الدورة 

اخلامسة.
من ناحي���ة اخرى، أس���فرت نتائج 
امس االول للدورة عن فوز كاسح حققه 
فريق النزهة على فري���ق املوج األزرق 
بثمانية اه���داف نظيفة في مباراة كانت 
في اجتاه واحد ملصلح���ة النزهة، الذي 
جنح العبوه في هز شباك املوج االزرق 

بثمانية اهداف.
وفي املباراة الثانية جنح فريق املرحومة 
مرمي احمد موسى في حتقيق فوز ثمني 
على فريق عبداهلل البشارة بثالثة أهداف 
مقابل هدف في مباراة متكافئة في بعض 
االوقات، لكن خبرة العبي املرحومة مرمي 
احمد موسى حسمت املوقف ملصلحتهم بعد 

جناحهم في ايقاف محاوالت فريق عبداهلل 
البشارة، وبفضل دفاع املرحومة مرمي، 
وتألق العبه فهد االنصاري الذي حصل 

على جائزة افضل العب في املباراة.
وكانت قمة االث���ارة واملتعة في لقاء 
فريق الشاهد واملرحوم محمد البهبهاني، 
والذي انتهى بفوز محمد البهبهاني 4-5 
بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت االصلي 

بالتعادل بهدفني لكل منهما.
وف���ي املباراة الرابع���ة جنح فريق 
الش���هيد جيرمان املطيري في حتقيق 
فوز كاسح على فريق السعادة بتسعة 

اهداف نظيفة.
ام���س االول بدر  وحضر مباريات 
ذياب امني سر احتاد كرة اليد وسليمان 
العدساني الرئيس السابق لنادي كاظمة 
وسامي اجلدعان أمني الصندوق بنادي 

الساملية واحلكم الدولي السابق قاسم 
حمزة.

العتيبي: مردود إيجابي

من جهته، ثمن نواف العتيبي عضو 
العاملني في  التنظيمية جهود  اللجنة 
الرومي وجناحه���م في حتقيق  دورة 
أهدافه���ا في خدمة الش���باب وإقبالهم 
على ممارسة الرياضة من خالل خوض 
منافسات هذه الدورة، وأوضح العتيبي 
ان اقامة الدورات لها مردود ايجابي على 
الشباب في شغل اوقات فراغهم والتحلي 
باألخالق الرياضي���ة، وانه ملس مدى 
حرص القائمني على الدورة في إجناحها 
وتقدمي وجبة دسمة من املتعة واإلثارة 
من خالل منافسات الدورة التي أمتنى 

لها االستمرار في السنوات املقبلة.

جانب من منافسات الدورة سليمان العدساني يسلم اجلائزة ألحد الفائزين

معتمداً على حكمين مساعدين إضافيين

»اآلسيوي« يطبق »الحكام الخمسة« 
في كأس رئيس االتحاد

أقّر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم االعتماد 
على حكمني مساعدين اضافيني خالل مباريات 
بطولة كأس رئيس االحتاد اآلسيوي 2010 التي 
تقام في ميامنار في الفترة من 24 س��بتمبر 

املقبل وحتى 26 منه.
وذكر االحتاد اآلسيوي عبر موقعه الرسمي 
على شبكة االنترنت ان هذا القرار جاء عقب 
موافقة هيئة البورد الدولية وهي الهيئة املختصة 
بالنظر في قوانني كرة القدم )ايفاب( على طلب 
االحتاد بتطبيق هذه التجربة باستخدام خمسة 

حكام للمباراة في األدوار النهائية للبطولة.
ويش��ارك في البطولة اربع��ة أندية حيث 
س��تجمع مباراة االفتتاح فريقي ياداناربون 
من ميامنار مع فاخش الطاجيكي لتكون أول 
مباراة كروية في آسيا يتولى قيادتها خمسة 

حكام.

وفي هذا االطار عبر مدير دائرة املسابقات 
في االحتاد اآلس��يوي للعبة يوشيمي أوغاوا 
مدير دائرة املس��ابقات في االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم عن س��عادته وحماسه للبدء في 
تطبيق الفكرة معتبرا أن هذا النظام سيكون 
مفيدا وفع��اال من أجل اتخاذ احلكام قرارات 

صحيحة في املباريات.
وأضاف اوغاوا ان هذه التجربة ستحدث 
تطورا كبيرا ف��ي اتخاذ القرارات بالنس��بة 
للحكام، مشيرا الى انه سيتم اختيار احلكمني 
املس��اعدين من ضمن حكام الساحة وليس 

احلكام املساعدين.
ولفت الى ان احلكمني االضافيني يجب أن 
ميتلكا القدرة على تفهم املواقف والتدخل في 
املباريات مثل احلكام وهذا سيساعدهم على 

اتخاذ قرارات مهمة مثل ضربات اجلزاء.

أستراليا تنوي الترشح الستضافة كأس آسيا 2015
يعتزم االحتاد االسترالي التقدم 
بعرض تأخر كثيرا الستضافة 
كأس أمم آس����يا 2015 ملنظم����ي 

البطولة االسبوع املقبل.
وق����ال االحت����اد اآلس����يوي 
لك����رة القدم ان مس����ؤولني من 
االحتاد االس����ترالي للعبة وهو 
اجله����ة الوحيدة الت����ي تقدمت 
بطلب الستضافة بطولة 2015 
ال����ى كواالملبور  س����يتوجهون 
في غضون س����بعة أيام لتقدمي 
خططهم التفصيلية الى القطري 
محمد بن هم����ام رئيس االحتاد 

اآلسيوي.
وفي يناير املاضي منح االحتاد 
اآلسيوي االحتاد االسترالي مهلة 

ملواصلة املناقش����ات م����ع دوائر 
مختلفة في احلكومة االسترالية 
وبع����ض املس����اهمني االخري����ن 
للخروج بضمانات كافية واالتفاق 
على املنش����آت التي ستستضيف 

البطولة.
ورغم تلقي االحتاد اآلسيوي 
عرضا واحدا الستضافة البطولة 
اال انه قال ان اعالن اس����م الفائز 
بتنظيم املسابقة االرفع في آسيا 
والتي يتنافس فيه����ا 16 منتخبا 
س����يتم على هامش نس����خة 2011 
التي تستضيفها قطر مطلع العام 
املقبل.وكانت النسخة املاضية من 
البطولة عام 2007 أقيمت بتنظيم 
مش����ترك من دول اندونيس����يا 

وماليزي����ا وتايلند وڤيتنام في 
حني أقيمت البطولة عام 2004 

في الصني.
وانضم����ت أس����تراليا إل����ى 
أسرة االحتاد اآلس����يوي لكرة 
الق����دم ع����ام 2006 بعدما كانت 
في السابق ضمن احتاد منطقة 

أوقيانوسيا.
واس����تراليا واحدة من اربع 
دول تتبع االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم مع اليابان وقطر وكوريا 
اجلنوبية تامل في نيل ش����رف 

تنظيم كأس العالم في 2022.
وسيعلن الفائز بهذا الشرف 
في حفل سيقام في زيوريخ في 

الثاني من ديسمبر املقبل.


