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الجهراء يطلب
ملفي رسميا

مال اهلل يشرف
على تدريب القالف

مبارك الخالدي
ادارة نادي  تقدم مجل���س 
اجلهراء املعني رس���ميا بطلب 
خدمات العب الصليبخات املدافع 
حمود ملفي تعزيزا خلط دفاع 
الفريق الذي تأهل الى الدوري 

املمتاز للموسم املقبل.
ويأتي اختيار ملفي ملستواه 
املرتفع مع ناديه في املواس���م 
الالعب  املاضية، حيث يشغل 
مركز الظهير االيس���ر بكفاءة، 
كما انه يجيد التسديد القوي، 
حيث احرز العديد من االهداف 
اثر تقدمه املستمر مع املهاجمني 
بفضل لياقته البدنية العالية.

وم���ن احملتم���ل ان تواجه 
الالعب وادارة الناديني مشكلة 
ع���دم موافقة الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة على انتقال 
الالعبني من االندية التي تديرها 
جلان مؤقتة بس���بب اعتراض 
االدارات املنحلة على  مجالس 

عملية انتقال الالعبني.

اعلن بطل العالم في املبارزة 
طارق القالف موافقة احتاد اللعبة 
على االشراف على تدريبه بصالة 
االحتاد في الدعية حتت اشراف 
املدرب كاظ���م مال اهلل ومدربي 
االحتاد االخرين، كما وافق االحتاد 
على اقامة عدد م���ن املواجهات 
للقالف مع العبني محليني بهدف 
توفير االحتكاك للبطل العاملي مع 

جنوم اللعبة بكل االسلحة.
وشكر القالف احتاد املبارزة 
رئيسا واعضاء على مبادرتهم 
جتاهه، متمنيا ان يكون عند حسن 
ظن اجلميع ملواصلة مش���واره 

املتألق في املبارزة العاملية. 

الخطيب يؤجل رحيل حسن عن األهلي
الزمالك يجدد عقد شيكاباال 4 مواسم

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
أكد العب األهلي وقائد املنتخب املصري أحمد حس���ن أنه اجل 
قرار رحيله عن األهلي بعد ان تلقى اتصاال هاتفيا من نائب رئيس 
النادي محمود اخلطيب أثناء وجود األخير بجنوب إفريقيا لتكرميه 
على هامش افتتاح كأس العالم، حيث طلب اخلطيب من حسن عدم 
االستعجال في اتخاذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن األهلي، مؤكدا 
متس���ك جلنة الكرة واجلهاز الفني للفريق بقيادة حس���ام البدري 
ببقائه، وكان اخلطيب قد أجرى اتصاال هاتفيا بهادي خشبة مدير 
الكرة بالنادي وطلب منه التحدث مع أحمد حسن وأخباره رسميا 
بأن هناك إجماعا داخل القلعة احلمراء على بقائه في صفوف األهلي 
للموسم املقبل وعدم االستعجال في الرحيل، وينتظر حسن اجللسة 
اخلاصة التي س���تجمعه مع اخلطيب حلس���م موقفه بشكل نهائي 
قبل بداية فترة اإلعداد للنادي األهلي اس���تعدادا للموسم اجلديد، 
يذكر أن عقد حسن مع النادي األهلي به شرط جزائي يستطيع من 
خالل���ه الرحيل عن األهلي بعد دفع مبلغ مالي، فضال عن انه تلقى 
عرضا مغريا من احدى الدوريات العربية باإلضافة إلى عرض نادي 
ليرس البلجيكي، وبالرغم من هذا ش���دد حس���ن على أنه لم ولن 
يفكر من قريب أو من بعيد في اس���تغالل الشرط اجلزائي املوجود 
ف���ي عقده مع النادي األهلي، وذلك ألن���ه يكن كل احلب واالحترام 

للقلعة احلمراء.

وفى س����ياق مختلف أكد نادر ش����وقي وكيل أعمال العب املنتخب 
املصري لكرة القدم ونادي قيصري سبور التركي محمد شوقي إن عودة 
األخير لألهلي مازالت قائمة، على الرغم ان هناك فعال صعوبات تواجه 
هذا االنتقال، لكن الفرصة مازالت قائمة، خاصة أن الالعب ال ميانع في 

العودة للقلعة احلمراء في حال إنهاء األمور مع النادي التركي. 
من جانب آخر تراجع مسؤولو الزمالك عن فكرة الدخول في مفاوضات 
مع العب وسط اإلسماعيلي واملنتخب املصري األول لكرة القدم حسنى 
عبدربه من أجل ضمه لصفوف الفريق األبيض مع بداية املوسم الكروي 
اجلديد، في حني أكد نائب رئيس النادي رؤوف جاسر ان مجلس إدارة 
الزمالك قد أنهى رس����ميا صفقة املهاج����م األيفواري أبو كونيه بعد أن 
توصل التفاق نهائي مع مسؤولي اإلنتاج احلربي، وعليه سيقوم النادي 
األبيض بسداد الشرط اجلزائي اخلاص بالالعب والبالغ 500 ألف دوالر 

على ثالث شيكات يستحق صرف األول منها بعد 15 يوما.
أما فيما يخص آخر األخبار عن أزمة العب الفريق ش����يكاباال، فأكد 
رئيس ن����ادي الزمالك ممدوح عباس على جتدي����د عقد الالعب ملدة 4 
أعوام، وذلك عقب عودته من رحلته العالجية، مشيرا إلى ان شيكاباال 
يعد من أهم الالعبني في الفريق، واملجلس يقدر املواهب الفريدة مرحبا 
في الوقت ذاته بالتفاوض مع أي ناد في العالم لشراء شيكاباال ولكنه 
اشترط ان يقوم النادي مبخاطبة الزمالك رسميا ومباشرة لذلك وليس 

عن طريق سماسرة.

أحمد حسن باق في األهلي

الهند وافقت على القوانين الدولية

إنتر قد يفقد ألقابه الثالثة  لعدم
سريان عقدي ميليتو وموتا

العازمي يشيد بمالكمة الصليبخات

جتنبت الهند ايقاف نشاطاتها الرياضية من قبل 
اللجنة االوملبية الدولية واالحتادات الرياضية الدولية، 

بعد ان وافقت على االلتزام باالنظمة الدولية.
وكانت احلكومة الهندية قد عرضت على االحتادات 
الرياضية واللجنة االوملبي���ة احمللية اقتراح تعديل 
أنظمتها االساسية، لكن التعديل رفض من قبل اللجنة 

االوملبية الدولية واالحتادات الدولية الرياضية.
وبرز اجتاه من احلكومة والبرملان في الهند لاللتزام 
بالقوانني الرياضية الدولية، واولى الثمار س���تكون 

بإجراء انتخابات الحتادي كرة الريشة والسباحة.
انتخابات االحتادين، االولى في الهند حسب االنظمة 
الدولية، ستكون بإشراف مدير عام املجلس االوملبي 
اآلسيوي ونائب رئيس االحتاد الدولي للسباحة حسني 
مس���لم في 14 اجلاري، الذي سيطلب من املسؤولني 

احلكوميني والرياضيني ف���ي الهند »أن يكون اجراء 
تعديالت على اي نظام اساسي ألي منظمة رياضية عبر 
اجلمعية العمومية وموافقة املنظمة الدولية التابعة 
لها«. وستتوج اجلهود في 18 اجلاري في لوزان خالل 
اجتماع لوزير الشباب والرياضة الهندي ومسؤولي 
الرياضة واللجنة االوملبية الهندية مع اللجنة االوملبية 
الدولية واملجلس االوملبي اآلسيوي إلنهاء امللف »ألن 
اي تدخل في الشؤون الرياضية خالفا لقوانني املجلس 
االوملبي واللجنة االوملبية الدولية واالحتادات الرياضية 
الدولية بفرض انظمة اساسية او قوانني جديدة سيؤدي 
الى ايقاف النشاط الرياضي« حسب مسلم. البرملان 
الهندي »أبدى استعداده إلنهاء امللف حسب االنظمة 
الدولية بهدف إجناح اس���تضافة الهند لدورة العاب 

الكومنولث في نيودلهي في اكتوبر املقبل.

أكد االحتاد اإليطالي امس أن إنتر ميالن رمبا 
استعان بدييغو ميليتو وتياغو موتا بشكل غير 
قانوني خالل تتويجه بألقابه الثالثة املوسم املاضي، 

ألن عقودهما لم تكن سارية.
وقال باولو كوردي، املتحدث باسم احتاد الكرة 
اإليطالي، إن رئيس نادي جنوى إنريكو بريزيوسي 
لم يكن لديه تصريح عمل عندما وقع على عقود 
انتقال ميليتو وموتا من جنوى إلى إنتر في 2009. 
وأكد كوردي أن بريزيوسي ورئيس إنتر ميالن 

ماسيمو موراتي سيضطران للمثول أمام احملكمة 
الرياضية في روما بشأن هذا األمر في يوليو املقبل، 
مشيرا، إلى أنه كان يتعني على املفوض أن يتكفل 

بتوقيع العقود نيابة عن جنوى.
وإذا حتقق السيناريو األسوأ فإن إنتر قد يفقد 
ألق���اب دوري أبطال أوروبا وال���دوري اإليطالي 
وكأس إيطاليا، التي أحرزها في املوسم املاضي، 
وقد يهبط لدوري الدرجة الثانية، وأشار كوردي 

إلى أنه ال يتوقع مثل هذا املصير.

  اش����اد رئيس مجلس ادارة نادي الصليبخات 
د.مس����اعد العازمي باالداء الق����وي لفريق املالكمة 
بالنادي بعد حتقيقه لق����ب بطولة الكويت الثالثة 
للرجال والتي اقيمت االس����بوع املاضي على حلبة 
نادي اجلهراء.  وقال العازمي لقد تعودنا دائما على 
ان يبرز العبواالصليبخات  في البطوالت واملراكز 
املتقدمة ملا ميلكونه م����ن مواهب وعزمية واصرار 

بجميع االلعاب  وأوضح ان حتقيق بطولة املالكمة 
للرجال لم يأت من الفراغ بل بعد جهد كبير من قبل 
اجلهازين االداري والفني واخالص وعطاء كبيرين 
من الالعبني الى جانب دعم مجلس االدارة لهم  واكد 
العازم����ي ان ادارة النادي ال تنس����ى او تتجاهل اي 
فريق يحقق بطولة باسم النادي وسوف يكون هناك 

تكرمي لهؤالء االبطال.

لتجنب اإليقاف رياضياً


