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العب الزمالك شيكاباال يلعب لعبة »القط والفأر« مع الزمالك

الزمالك يختتم استعداداته لموقعة اإلسماعيلي

شيكاباال يستغل تصريح البدري لرفع سعره
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

بعد املبال���غ املالية الضخمة الت���ي انفقتها إدارة 
الزمالك خالل الفترة املاضية بهدف التعاقد مع احمد 
حسام »ميدو« ملدة موسم على سبيل االعارة من نادي 
ميدلزبره االجنلي���زي وكذلك االبقاء على عمرو زكي 
مهاجم الفريق ومنعه من االحتراف وترك الزمالك مرة 
اخرى حيث يحصل االول على قرابة العشرة ماليني 
جنيه في املوس���م الواحد، بينما يحصل الثاني على 
قرابة الستة ماليني جنيه في نفس املوسم، جاء الدور 
على النجم االسمر محمود عبد الرازق )شيكاباال( لتتم 
ترضيته هو اآلخر ليغلق ملف الرحيل عن الزمالك في 
الفترة القادمة، فاملعروف ان شيكاباال عقده ينتهي مع 
النادي بنهاية املوسم القادم، وبالتالي تسعى اإلدارة 
من اآلن للتجديد لالعب خوفا من رحيله الي ناد آخر 
بدون مقابل خاصة ان شيكاباال بات مطلوبا في اكثر 
من ناد اوروبي بعد املستوى الذي يقدمه مع الفريق، 
وكذلك لتأكد ادارة القلعة البيضاء من ان هناك العديد 
من وكالء الالعبني يحاولون اقناع الالعب بالعروض 
وكان آخرها العرض اجلاد من نادي س���يلتيك بطل 

الدوري االسكوتلندي. 
ولعل اخلوف االكبر من جانب إدارة الزمالك على 
مهاجمها االس���مر ظهر وبشدة بعد التصريحات التي 
خرج بها حس���ام البدري املدير الفني لالهلي والذي 
اك���د خاللها اعجابه بش���يكاباال ومتنيه أن يضم هذا 
الالعب لفريقه االحمر، وهو التصريح الذي اصاب إدارة 
الزمالك بالذعر والتخوف الشديد من قيام مسؤولي 
االهلي باللعب ف���ي رأس مهاجمها القناعه باالنتقال 
للقلعة احلمراء، خاصة في حالة وعده بعروض مالية 
ضخم���ة.. لذلك بدأت إدارة الزمالك مبكرا للبحث عن 
مخرج لهذه املشكلة والتي من املمكن أن تنتهي متاما 
في حال جناحها في جتديد عقد شيكاباال لغلق الباب 
امام أي ناد آخر يسعى لضم الالعب، اجلدير بالذكر ان 
شيكاباال لن يرضى بأن يكون املقابل املادي بتعاقده 
اجلديد اقل من زميليه احمد حسام ميدو او عمرو زكي 

على اقل تقدي���ر، النه يعتبر احد جنوم الفريق ومن 
الركائز االساسية وال يقل عنهما ويجب أن يتساوى 
معهما، ويبدو ان هذا االمر ما ستقبله اإلدارة النها لن 
ترضى ان يرحل جنمها االس���مر الي ناد آخر، خاصة 
ان هناك تفكيرا جادا لدى املجلس االبيض بالتجديد 
لشيكاباال لضمان عدم رحيله بدون مقابل الي ناد آخر 
مع االنتظار لع���رض احتراف يأتي لالعب خاصة ان 
ممدوح عباس رئيس النادي يؤكد دائما أن شيكاباال 
يس���اوي اكثر من 30 ملي���ون جنيه في حال املوافقة 

على احترافه باخلارج. 
من ناحية اخرى يختتم اليوم الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء حتت 
قيادة الفرنسي هنري ميش���يل املدير الفني للفريق 
استعدادا ملواجهة اإلسماعيلي املقرر لها غدا )الثالثاء( 
على ملعب الكلية احلربية ضمن منافسات االسبوع 
السادس من مسابقة الدوري العام، وكان هنري ميشيل 
قد عقد عدة جلسات مع الالعبني قبل كل تدريب خاضه 
الفريق عقب اس���تئناف التدريبات بعد مباراة طالئع 
اجليش االخيرة باالس���بوع اخلامس للدوري، والتي 
انتهت لصالح االخير بهدف نظيف، لش���رح األخطاء 
التي وقعوا بها في تلك املباراة والتي تسببت في هزمية 

الفريق لتفادي تكرارها في املباريات املقبلة.

إنبي يهزم سطيف

أهدى عالء عبد الصادق مدير الكرة بنادي إنبي تأهل 
فريق���ه الصعب إلى الدور قبل النهائي لكأس االحتاد 

االفريقي إلى كل اجلماهير املصرية. 
وقال من العاصمة اجلزائرية إن املباراة كانت صعبة 
لكن العبي فريقه كانوا رجاال واستحقوا التأهل الصعب. 
ومتنى عبد الصادق للمنتخب املصري التوفيق وقال 
إن مش���اركة عدد من العبي املنتخب في هذه األجواء 
سيمنحهم خبرة أكبر للمساهمة مع منتخب بالدهم 

في الفترة املقبلة.
حقق إنبي فوزا عريضا على وفاق سطيف اجلزائري 

على ملعبه ووسط جماهيره بثالثة أهداف مقابل هدف 
ضمن اجلولة األخيرة للمجموعة األولى لكأس االحتاد 
ليقلب الطاولة على رؤوس اجلميع ويتأهل الفريقان 

معا إلى الدور قبل النهائي للبطولة.
وفاز س���انتوس األنغولي على ضيفه فيتا كلوب 
الكونغول���ي بهدف دون رد ضمن املجموعة نفس���ها 
لتتساوى فرق املجموعة األربعة في رصيد تسع نقاط 
لكل منهم في نهاية غير تقليدية للمجموعة ليحسم 

فارق األهداف تأهل إنبي وسطيف.
وجاء فارق األهداف ملصلحة سطيف بواقع خمسة 
أهداف ث���م إنبي بثالثة أهداف ثم فيتا كلوب برصيد 

صفر ثم سانتوس برصيد ثمانية أهداف سلبا.
ويلع���ب إنبي مع أحد أندي���ة امللعب املالي أو أول 
أغسطس األنغولي أو بايلسا يونايتد النيجيري، ويعد 
الفريق املالي األقرب نظ���را الحتالله قمة مجموعته 

وخوضه اللقاء األخير على ملعبه.
وقدم إنبي مباراة رائعة خاصة في شوطها األول 
وهدد مرمى بط���ل اجلزائر مهدرا عدة فرص خطيرة 
كانت كفيلة مبضاعف���ة النتيجة، بينما ظهر الفريق 
اجلزائري بدون أنياب وبعيدا متاما عن مستواه الذي 

ظهر به في لقاء الفريقني في القاهرة.
وتقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة 18 عن طريق 
أحمد رؤوف بعدما تلقى كرة بينية داخل منطقة اجلزاء 
س���ددها داخل املرمى، وأضاف العاجي زيكا جوري 
الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعدما تلقى كرة طولية 
أمامية وتخطى أحد مدافعي س���طيف لينفرد باملرمى 
ويسدد كرة قوية داخل الشباك لينتهي الشوط األول 

بتقدم إنبي 0-2.
وفي الدقيقة 25 من الشوط الثاني استغل عالء عيسى 
»دربكة« داخل منطقة جزاء بطل اجلزائر وسدد الكرة 
داخل الش���باك مسجال الهدف الثالث، وبعدها بدقيقة 
واحدة سجل حسني مترف هدف الشرف لسطيف من 
تس���ديدة قوية من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة 

اجلزاء.

استمرار المشاركات المصرية خارجيًا
الوزارة إبراهيم عطاي���ا وكي���ل  اك���د 

باملجلس القومي للرياضة ورئيس اإلدارة 
املركزية لألداء الرياضي ان هناك اجراءات 
وقائي���ة تقوم بها حالي���ا اإلدارة املركزية 
بالطب الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة 
وتتضمن نشر الوعي وكيفية التعامل مع 
املرض خصوصا أن معدل انتشاره سريع 
والبد من احلد من جتمعات الالعبني خصوصا 
في غرف املالب���س وكذلك مالحظة احلالة 
الصحية لهم وعم���ل ملف طبي لكل العب 
وايضا الكشف املبكر خاصة في البطوالت 
التي تقام في محافظات مصر والتي يتجمع 
فيها عدد كبير من األندية للمش���اركة مثل 
الدوري احمللي أو بطوالت اجلمهورية. مؤكدا 
على ض���رورة وجود طبيب معالج في كل 

ناد ولكل فريق حتى تتوافر الرعاية الكاملة 
وتتم الس���يطرة على أي حالة يشتبه في 
إصابتها بانفلونزا اخلنازير أو غيرها من 
األمراض، وأشار عطايا الى أنه ال توجد نية 
مطلقا اليقاف البطوالت الرياضية أو عدم 
املشاركة في البطوالت اخلارجية بسبب هذا 
املرض وفقا ملا صرح به حسن صقر رئيس 
املجلس القوم���ي للرياضة، رغم ان مرض 
انفلونزا اخلنازير ميثل ذعرا بني الناس ولكن 
احلد منه يكون باتخاذ االجراءات الوقائية 
بتجنب الزحام الشديد خاصة في األماكن 
املغلقة وزيادة الوعي الطبي لدى اجلماهير 
حول خطورة هذا املرض وكيفية التعامل 
معه. وعن بطولة كأس العالم للشباب التي 
ستبدأ 24 اجلاري قال عطايا انه سيتم توفير 

كل اخلدم���ات واالحتياطات الطبية في كل 
الفنادق التي تقيم فيها البعثات الرياضية 
الوافدة من اخلارج وكذلك س���يتم توفير 
جهاز اش���عة للكش���ف عن املرض والتأكد 
منه في حالة اصابة بعض الالعبني، وأيضا 
ستتوافر سيارات اسعاف مجهزة إلى جانب 
تخصيص ع���دد من الغرف لعزل الالعبني 
املشتبه في اصابتهم باملرض وتوفير االمصال 
املتاحة حالي���ا ملقاومة هذا املرض، واألهم 
هو نش���ر الوعي والثقافة بني الناس ألن 
هذا املرض ينتقل بسهولة مثل االنفلونزا 
العادية وستكون هناك ندوات ومنشورات 
للتوعية بها نصائح وارشادات يتم توزيعها 
على كل الهيئات للحد من انتش���ار املرض 

في حالة ظهوره.

الناشئون في بطولة المغرب

الفني ملنتخب وافق اجلهاز 
الناش���ئني مواليد 94 بقيادة 
محم���د عمر على املش���اركة في 
املقرر  الدولية  املغ���رب  بطولة 
أقامتها في ديسمبر املقبل. ومن 
جانبه أكد محمد عمر املدير الفني 
للمنتخب أن���ه انتهى من كتابة 
برنامج اعداد الفريق خالل الثالثة 
املقبلة والذي سيتخلله  شهور 
5 جتمعات قبل السفر للمغرب 
حيث سيتم أداء مباريات ودية 
عديدة مع أندية محلية ومنتخبات 
أفريقية وعربية، مشيرا الى أن 
الفريق أقام أول جتمع له خالل 
األسبوع املاضي ومت فيه جتريب 
40 العبا مت ترشيحهم من مدربي 

األندية والقطاعات.

جانب من تدريبات املنتخب املصري استعدادا ملوريشيوس

اإلثيوبي هايلي جبرسيالسي متوجا بلقب ماراثون برلني                  )رويترز(

جبرسيالسي بطل ماراثون برلين
المعداوي: »عيني« على لقب العالم لكمال األجسام

سمير بوسعد
اعل���ن حام���ل لق���ب بطولة 
احملترف���ني لكمال األجس���ام في 
الكويت لوزن »حتت 90 كلغ« جمال 
املعداوي عن مشاركته في بطولة 
العالم للعبة التي تستضيفها قطر 
في 3 اكتوبر املقبل لغاية 7 منه، 

وذلك مع املنتخب املصري.
وقال املعداوي ل� »األنباء« ان 
لقب الكويت أعطاه حافزا كبيرا 
ملواصلة خوضه البطوالت العربية 
والدولية بعد ان جنح في حتقيق 
اكثر من لقب وكأس باالضافة الى 
املراكز املتقدمة في البطوالت التي 

خاضها منها حيث سبق له ان شارك في بطولة العالم للقارات عام 2001 
في مصر وأحرز املركز الثالث فيها، وحصل على املركز االول في بطولة 
اخلليج في قطر وعلى لقب بطولة قطر واحتاد الشرطة واملركز الثاني 
في بطولة البحر األبيض في تركيا. واضاف املعداوي ان اس���تعداداته 
للبطولة باتت في مراحلها النهائية وتسير على قدم وساق بفضل الراعي 

والداع���م االول ل���ه نائب رئيس 
االحتاد اآلس���يوي لرياضة كمال 
االجسام بدر بودي الذي سخر كل 
االمكانيات في معهد »أوكسجني« 
لكمال األجسام وذلل الصعوبات 
التدريبي له  البرنام���ج  الجناح 
موجها كل الش���كر له ملساندته 
ووقفته املشرفة حيث بات املعهد 
يستقطب افضل الالعبني ويقيم 
البطوالت واملنافسات مما يفتح 
املجال امامه لالحتكاك واالستعداد 
بش���كل جيد قبل خوض بطولة 
العالم ف���ي اكتوبر املقبل. وتابع 
احاول الوصول الى اللياقة البدنية 
وبناء اجلسم بشكل مميز ألكون قادرا على املنافسة وبقوة امام جنوم 
العال���م في اللعبة في اكبر محفل دولي لرياضة كمال االجس���ام. واكد 
املعداوي ان بطولة العالم املقبلة حتظى مبش���اركة واسعة من افضل 
الالعبني كما انها تتميز بان بطل االبطال فيها واحلائز على لقبها في كل 
وزن على حدا، سيتأهل الى بطولة احملترفني التي تستضيفها اميركا.

أشاد بدور بودي لتوفير برنامج تدريبي له في »أوكسجين«

أحرز العداء االثيوبي هايلي 
جبرسيالسي رابع لقب له على 
التوالي في سباق ماراثون برلني 
ولكن���ه أه���در فرص���ة حتقيق 
رقم عاملي جدي���د بعدما أصابه 
اإلرهاق في نهاية السباق. وقطع 
جبرسيالسي زمن املاراثون الذي 
امتد ملسافة 42.195 كيلومترا في 
ساعتني وست دقائق وثمان ثواني 
محققا أبطأ زمن له في العاصمة 
األملانية. وجاء الكيني فرانسيس 
كيبروب في املركز الثاني بساعتني 
وسبع دقائق وثالث ثواني يليه 
االثيوبي نيجاري تيرفا في املركز 
الثالث بس���اعتني وسبع دقائق 
و41 ثانية. وقال جبرسيالس���ي 
الذي ألق���ى باللوم على األجواء 
املصاحبة للسباق »كنت متعبا 
للغاية في النهاية، لم أمتكن من 
مواصلة االنطالق في أخر خمسة 
كيلومترات، رمبا ضغطت على 

نفسي كثيرا في البداية«.

شحاتة في تجربة مهمة أمام موريشيوس
أج����اد اجلهاز الفن����ي للمنتخب املصري االول لك����رة القدم باختيار
منتخب موريش����يوس ليكون الطرف الثاني امام الفراعنة في لقائه 
الودي احملدد له في الس����اعة الثالثة من عصر يوم 2 أكتوبر املقبل على 
ملعب بتروس����بورت بالتجمع اخلامس، استعدادا ملباراته املرتقبة أمام 
زامبيا املقرر اقامتها في العاشر من الشهر نفسه ضمن منافسات اجلولة 
اخلامس����ة بالتصفيات االفريقية النهائية املؤهلة لبطولة كأس العالم 
2010، وهو اللقاء الذي سيش����هده ملعب كونكوال في شيليال بومبوي 

في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وزامبيا معا.
وأكد حسن شحاتة املدير الفني انه مت االنتهاء الى اللعب مع موريشيوس 
بعد اعتذار السودان واختير يوم اجلمعة 2 أكتوبر ألنه لن يشهد اقامة 
مباريات ملنتخب الشباب في كأس العالم، حيث ندعم هذا الفريق ونقف 
وراءه، وحريصون جميعا على الوجود في مباراة االفتتاح، مضيفا أما 
من ناحية إقامة املباراة في الثالثة عصرا، فيأتي ذلك ألننا سنلعب في 

زامبيا في توقيت مشابه.
وأضاف ش����حاتة أن اجلهاز الفني للفراعنة جم����ع املعلومات التي 
يريده����ا عن ترتيبات االقامة في زامبيا من حيث فندق االقامة وامللعب 
الذي سيقيم عليه املنتخب تدريباته هناك، واملسافة بينهما وهناك ربط 
كامل مع الس����فارة املصرية بزامبيا، واألمور أصبحت واضحة، وهو ما 
جعله يقرر إعالن أس����ماء الالعبني املختارين ملعس����كر االعداد لزامبيا 
يوم 24 اجلاري على أن يبدأ التجمع بعدها بيومني في معسكر مفتوح 
ملدة 4 أيام، ثم يدخل الالعبون في معسكر مغلق حتى موعد السفر الى 

زامبيا يوم7 أكتوبر.

وعن إقامة معسكر الفراعنة اجلديد مبدينة 6 أكتوبر وحتديدا مبلعب 
الهدف، قال شحاتة ان هذا القرار جاء بعد أن رأى هو ومعاونوه صعوبة 
توفي����ر أجواء هادئة لالعبني س����وى في مدينة أكتوبر بس����بب تنظيم 
مصر ملونديال كأس العالم للش����باب وما سيصاحبه من ضجة إعالمية 
وجماهيرية ستؤثر على تركيز الالعبني قبل املباراة املهمة، وكان اجلهاز 
الفني يفكر في إقامة املعس����كر بامللعب الفرعي لس����تاد القاهرة، ولكنه 

تراجع عن هذه الفكرة بسبب املونديال.
من ناحية اخرى يجري حسن صقر رئيس املجلس القومي للرياضة 
اتصاالت مكثفة مع اللواء أحمد ش����فيق وزير الطيران املدني للتنسيق 
بش����أن توفير 4 طائرات للمش����جعني املصريني في مب����اراة زامبيا في 
التصفيات املؤهلة للمونديال، وسيتم خالل األيام القليلة القادمة وضع 

الترتيبات اخلاصة بهذا املوضوع.
كما يعقد صقر اجتماعات دورية خالل األيام القادمة مع سمير زاهر 
رئيس احتاد الكرة واجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة حسن شحاتة، 
لتحفيز اجلمي����ع على بذل املزيد من اجله����د والتركيز خالل املباراتني 

املتبقيتني من تصفيات مونديال العالم أمام زامبيا واجلزائر.
وأكد صقر أن هناك مكافآت ضخمة سيتم رصدها للمنتخب املصري 
وجهازه الفني واإلداري والطبي ف����ي حالة تأهله للمونديال، الفتا الى 
أن هذا التأهل هو الش����اغل االول ل����ه اآلن، بالرغم من صعوبة املوقف، 
مشيرا الى ان الفوز على زامبيا خالل املباراة املقبلة مهم جدا للمنتخب 
املصري وان هذا الفوز سيعطي دفعة قوية لالعبني واجلماهير حلسم 

موقعة اجلزائر بالقاهرة ايضا.

بدر بودي جمال املعداوي


