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مدرب مصر حسن شحاتة في حوار سابق مع شيكاباال

البرازيلي كابروڤا مع عبداهلل الطريجي وأحمد الرومي واملدرب باولو 

الشانفيل أكبر الغائبني عن دوري أبطال غرب آسيا

حمّار يرفض عرضين

أشبال السالمية 
أبطال الجودو

خالص العزاء

رفض وفاق سطيف حامل 
لق����ب بطول����ة كأس اجلزائر 
الدوري اجلزائري  ووصيف 
عرضني لضم العبه عبداملؤمن 
غابو خالل فت����رة االنتقاالت 
الشتوية. وأكد حسان حّمار 
مدير كرة الق����دم بالنادي أن 
ارسنال االجنليزي بعث خطابا 
لوفاق سطيف يبدي فيه رغبته 

في ضم غابو بشكل فوري.
وأوضح حم����ار أن وفاق 
سطيف رفض متاما التخلي عن 
غابو )24 عاما( في هذا التوقيت 
احلساس للنادي الذي وضع 
التتوي����ج بلقب دوري أبطال 
أفريقيا هدفه الرئيسي العام 
احلالي، وإن كان أشار إلى أن 
وفاق سطيف قد يسمح لالعب 
باالنتقال نهاية هذا املوسم إذا 
تأهل لدور املجموعات بالبطولة 
األفريقي����ة. وأضاف حمار أن 
وفاق سطيف رفض عرضا آخر 
من نادي األهلي املصري بقيمة 
مليونني ونصف املليون يورو 
لضم غابو الذي يتمتع مبوهبة 
كروية نادرة ويشبهه الكثيرون 
في اجلزائر بالنجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي.

ف����از الس����املية ببطول����ة 
ف����ردي األندي����ة لفئة حتت 
االشباب للجودو التي شارك 
فيه����ا 101 العب مثلوا كال من 
القادس����ية،  الصليبخ����ات، 
الكويت، الشباب، الفحيحيل، 
الس����املية، اجلهراء، خيطان، 
الساحل، كاظمة، العربي، وجاء 
في املركز الثاني القادسية ثم 

الفحيحيل ثالثا.

يتقدم القسم الرياضي من 
رئيس القسم الرياضي بجريدة 
»الصباح« الزميل اسعد زيدان 
بخالص العزاء لوفاة املغفور له 
باذن اهلل تعالي ابن عمه. تغمد 
اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم 
اهله وذويه الصبر والسلوان، 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الغندور: الالعب حقق ما لم يحققه أبوتريكة

شحاتة يفتح صفحة جديدة مع شيكاباال

اس����تبعاده من قائمة املنتخب لن يؤثر على 
عالقته القوية باجلهاز الفني للمنتخب، مشيرا 
إلى أن هذا االستبعاد وجهة نظر اجلهاز الفني 

والبد من احترامها.
في ش����أن آخر نفى مدير عام األهلي محرم 
الراغب الشائعات التي أثيرت في احد البرامج 
الفضائية عن وجود مستحقات ضريبية على 
النادي تصل قيمتها إلى 55 مليون جنيه والتي 
حاول البعض الترويج لها لرفضه تعاقد النادي 

مع البرتغالي مانويل جوزيه.
وفي س����ياق آخ����ر، أوض����ح رئيس جلنة 
املس����ابقات أن الدور الثاني ملسابقة الدوري 
قد يكون من املستحيل تأجيل أي مباراة فيه، 
خاصة ان اللجنة راعت ارتباطات األندية في 
بطوالت افريقيا واملنتخب املصري في التصفيات 

املؤهلة ألمم افريقيا 2012.

مش����يرا إلى أنه حقق بط����والت عديدة أهمها 
بطولتا كأس مصر وكأس الس����وبر اإلفريقي 
م����ع الزمالك وبطولة كأس األمم األفريقية مع 

املنتخب املصري في أنغوال 2010.
وتابع: شيكاباال حقق العديد من البطوالت 
لم يحققها محمد أبوتريكة إال وهو في ال� 26 
من عمره عندما انتق����ل بالتحديد إلى النادي 

األهلي قادما من الترسانة.
وفي األهلي طلب البرتغالي مانويل جوزيه 
املدير الفني لألهل����ي توفير 3 مباريات ودية 
للفريق خالل فترة توقف الدوري بسبب مشاركة 
املنتخب الوطني في دورة حوض النيل ومن 
املقرر ان يتم تكليف مدير الكرة بالفريق سيد 
عبداحلفيظ بالتنسيق مع ثالثة فرق ملواجهتها 

خالل الفترة املقبلة.
وأكد مدافع األهلي شريف عبدالفضيل ان 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد املدرب العام باملنتخب املصري شوقي 
غري����ب ان العب الزمالك محم����ود عبدالرازق 
»شيكاباال« انضم ملعسكر املنتخب، وسيستمر 
بش����كل طبيعي مع زمالئه. نافيا أي نية كان 
اجلهاز الفني يس����تبقها بعدم قبول انضمام 
ش����يكاباال للمعسكر، مش����يرا إلى أن اجلهاز 
الفني بقيادة حس����ن ش����حاتة اقتنع بأسباب 
تأخ����ر الالعب لالنضمام للمعس����كر، وأن كل 
عضو في اجلهاز الفني يعتبر شيكاباال واحدا 
من أبنائه، مضيفا ان الالعب مرحب به داخل 

صفوف منتخب بالده.
وكشف غريب عن اتصال هاتفي من جانب 
مدير الكرة بالزمالك إبراهيم حسن أوضح فيه 
األخير أسباب غياب الالعب عن موعد جتمع 

املنتخب أول من امس.
في السياق ذاته يختتم املنتخب املصري 
تدريباته على ستاد الكلية احلربية استعدادا 
ملبارات����ه االول����ى التي س����يخوضها غدا أمام 
تنزانيا في افتت����اح دورة حوض النيل التي 
ستستضيفها مصر خالل الفترة من 5 الى 17 

يناير اجلاري.
وطالب اإلعالمي خالد الغندور بالكف عن 
مهاجمة »ش����يكاباال«، مش����يرا إلى أنها حملة 

موجهة تهدف إلى تدمير الالعب.
وقال خالل برنامجه »الرياضة اليوم« على 
قناة »درمي«: »شيكاباال« جنم كبير صغير السن 
يجب احلفاظ عليه دون املساس به وعدم مهاجمة 

ردود أفعاله من دون معرفة األسباب.
وعنف الغندور كل من هاجم الالعب وتساءل 
ماذا فعل »شيكاباال« لنادي الزمالك أو منتخب 

مصر.
وأوضح الغندور ان »شيكاباال« صاحب 23 
عاما من مواليد 1987 وليس كما يردد البعض 
أن����ه في ال� 26 من عمره ولم يحقق أي إجناز، 

تعديل بـ »حوض النيل« إلرضاء السودان

إيقاف سالم وخسارة الفحيحيل

»سي.ان. ان« � العربية: أجرت اللجنة 
املنظم���ة لدورة »ح���وض النيل«، التي 
تستضيفها العاصمة املصرية القاهرة، 
تعديال جديدا على قرعة البطولة، بعدما 
هدد املنتخب الس���وداني باالنس���حاب، 
احتجاجا على تعديل سابق، أجرته اللجنة، 
بع���د انضمام الكونغ���و الدميوقراطية 

للمنتخبات املشاركة بالبطولة.
وأعلن االحت���اد املصري لكرة القدم، 
الذي يتولى اإلشراف على البطولة الودية، 

أنه مت تقس���يم املنتخبات املشاركة في 
البطولة، والتي يصل عددها إلى سبعة 
منتخب���ات، إل���ى مجموعت���ني، بحيث 
تضم املجموعة األولى، التي تترأس���ها 
مصر، باعتبارها الدولة املضيفة، أربعة 
منتخبات، بينما تضم املجموعة الثانية 

ثالثة منتخبات.
وقالت جلنة املسابقات، في بيان نشر 
على املوقع الرسمي الحتاد الكرة املصري، 
إنه مت نقل أوغندا من املجموعة الثانية 

إلى األولى لتجنب مواجهة السودان في 
دور املجموعات، فيم���ا مت نقل منتخب 
كينيا م���ن املجموعة األولى ليحل محل 

أوغندا باملجموعة الثانية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل 
مت بناء على طلب من اجلانب السوداني، 
نظرا لوقوع املنتخبني معا في مجموعة 
واحدة، في بطولة كأس األمم األفريقية 
لالعبني احملليني »شان«، التي تستضيفها 

السودان في فبراير القادم.

قررت جلنة املس��ابقات باحتاد اليد إيقاف العب كاظمة س��الم عبدالسالم مباراة 
واحدة لسوء سلوكه اثناء مباراة فريقه مع الفحيحيل، حيث قام بركل السطل املوجود 
خلف مقاعد االحتياط بش��دة وهو ما لم يش��اهده مراقب املباراة محمد جابر، ولكن 
بالعودة الى ش��ريط املباراة وضحت الصورة. وفي السياق نفسه قرر مجلس ادارة 
االحتاد في اجتماعه امس االول اعتماد فوز كاظمة على الفحيحيل 10-0 بعد انسحاب 

الثاني بعد الشوط االول وبذلك يحصل البرتقالي على نقطتي املباراة. 

تألق العبي الكويت في ختام
بطولة الكيوكوشن الرابعة

اختتمت مؤخرا على صالة احتاد الكراتيه بطولة الكويت الرابعة 
للكيوكوشن كراتيه التي نظمتها جلنة الكيوكوشن كراتيه املنبثقة 

من اللجنة االوملبية مبشاركة كويتية سعودية.
وش���هدت البطولة منافسات قوية في جميع الفئات أثبت خاللها 
العبو الكويت تطور مستواهم بعد املعسكرات القوية التي خاضوها 

في الكويت وخارجها.
من جانبه أبدى رئيس جلنة الكيوكوش���ن كراتيه باسل البناي 
سعادته بتطور مستوى العبي والعبات الكويت في الكيوكشن وقال 
لقد حصدنا ثمار املعسكرات اخلارجية والداخلية التي خضناها إلى 
جانب البطوالت الس���ابقة من خالل ارتفاع مستوى العبي الكويت 

ومتيزهم.
وفيما يلي أسماء الفائزين في املراكز األولى في مختلف األوزان: 
عبدالرحمن بواحلس���ن من السعودية، علي رضا من معهد احلياة، 
محم���د الفيلكاوي، من كيوكش���ن الكويت، عل���ي االربش من نادي 
بلدوزر، فارس ش���اهني من معهد الش���يهان، احمد صالح من معهد 
شنكيوكوش���ن، رضا كرم اهلل من معهد احلياة، محمد الشطي من 

معهد شنكيوكوشن.

تصفية حسابات »سّلوية« لبنانية
في دوري أبطال غرب آسيا

»صاالت السالمية« يتعاقد مع البرازيلي كابروڤا

وقع احملترف البرازيلي باولو كابروڤا رسميا 
لالنضمام الى صفوف فريق الساملية لكرة الصاالت، 
وقد عقد مؤمتر صحافي أمس مبقر النادي لتوقيع 
العقد بحضور د.عبداهلل الطريجي رئيس النادي، 
وحامد الوسمي امني السر العام وسامي اجلدعان 
امني الصندوق، واحمد الرومي مدير عام ش���ركة 
»اتوم« للخدمات الرياضية الشركة الراعية للفريق 

والتي تكفلت بالتعاقد مع الالعب.
من جهته، قدم عبداهلل الطريجي الش���كر الى 
الش���ركة الراعية على تعاونها في جلب الالعبني 
احملترفني الى صفوف الساملية، الفتا الى ان ذلك 
يأتي في اطار حرص القطاع اخلاص في التعاون 

مع االندية.
وقال الطريجي ان طموح الساملية هو الوصول 
الى االفضل بتدعيم جميع الفرق بالعبني متميزين. 
مضيفا ان الس���املية حقق املوسم املاضي نتائج 
طيبة في اول موس���م لها حي���ث جاء الفريق في 

املركز الثاني في بطولة كأس الصاالت.

من جانبه، قال احمد الرومي مدير عام شركة 
»اتوم« للخدمات الرياضية ان التعاقد مع البرازيلي 
كابروڤا باولو يعتب���ر خطوة جريئة من نوعها 
على مس���توى الكويت حي���ث يعتبر من افضل 
الالعبني البرازيليني سواء على مستوى املنتخب 
او نادي كورينتس حيث يبلغ من العمر 26 عاما 
ومت التعاقد معه بقيمة مالية كبيرة، ويعتبر من 
الصفقات الناجحة التي جلبها النادي مع زميله 

االرجنتيني.
وقال الرومي ان هناك تعاونا وثيقا بني الشركة 
الراعية ومجلس ادارة الساملية في حتقيق هدف 
واحد وهو االرتقاء مبستوى فريق كرة الصاالت 
وتدعيمه بأفضل الالعبني احملترفني، وفي نفس 
الوقت االهتمام بالالعب احمللي الذي يعتبر النواة 

الرئيسية للفريق.
وأع���رب البرازيلي باولو م���درب الفريق عن 
سعادته البالغة بانضمام كابروڤا قائال: انه يعتبر 

صفقة ناجحة واضافة كبيرة للفريق.

اجلديدة، ذلك ان خروج الفريقني 
اللبنانيني منها، بحسب األعضاء، 
سيحرمها من النقل التلفزيوني من 
قبل »املؤسسة اللبنانية لإلرسال« 
واحملط����ة الفضائية الش����ريكة، 
وعلم ان اتصاالت بذلها نافذون 
في االحت����اد لثني كل من النادي 
الرياضي بيروت والشانفيل عن 
املشاركة، اال انها اصطدمت بعدم 
الش����انفيل. وقد جزم  جت����اوب 
مس����ؤول رياضي لبناني رفي��ع 
ل� »االنباء«، ب� »عدم السماح بالنيل 
من كرة السلة اللبنانية وسرقة 
خيراتها لصالح شركات خاصة«، 
وتعهد بقطع الطريق على الرئيس 
السابق لالحتاد بالعودة الى االدارة 
الرياضية، »وسينال درسا جديدا 
يتضمن تكبيده خسائر مالية هذه 

املرة«.

واألمني العام غسان فارس امللف 
اخلاص بالبطولة اجلديدة بتعمق، 
الى تهديد أنشطة االحتاد وموارده 
املالية، وصوال الى خضة داخلية 
يعد لها غالبي����ة اعضاء اللجنة 

االدارية. 
فقد اعترض األعضاء على وجود 
بند جزائي يصل الى تغرمي االحتاد 
اللبناني وتوقيفه، في مقابل عدم 
نيل االحتاد اي مستحقات مالية 
م����ن البطولة، بل جاءت لتحرمه 
من مداخيل اساسية وتهدد بقية 
التلفزيوني����ة اخلاصة  عق����وده 

ببطولة لبنان.
ومييل األعضاء الى دفع البند 
اجلزائي وس����لوك باب التوقيف 
آسيويا 5 سنوات، في مقابل حفظ 
احلقوق املالي����ة لبطولة لبنان، 
وتقوي����ض البطولة اآلس����يوية 

بيروت ـ ناجي شربل
انطلقت أمس في مدينة حلب 
الس����ورية، بطولة دوري ابطال 
غرب آس����يا لكرة السلة بحلتها 
اجلدي����دة التي اقرها احتاد غرب 
آسيا، وتش����ارك في البطولة 10 
فرق من الع����راق واليمن وايران 
ومص����ر واالردن ولبنان، وزعت 
على مجموعتني جترى مبارياتها 
الفرق  التجمع، وتتأهل  بطريقة 
االربعة االولى من كل مجموعة الى 
الدور الثاني الذي جتري مبارياته 
على طريق����ة خ����روج املغلوب 
باحتساب نتيجتي الذهاب واإلياب، 
وبعدها يحرز اللقب الفريق الفائز 

في الدور النهائي.
واذا كان إقرار مسابقة جديدة 
يسجل في خانة احتاد غرب آسيا 
املتوثب والطموح عبر أمينه العام 
اغوب خاجريان، اال ان طرفا ثانيا 
ف����ي املعادلة له عالق����ة بتمويل 
الرئيس  البطولة، ويتمث����ل في 
الس����ابق لالحتاد اللبناني لكرة 
الس����لة بيار كاخيا، تعمد القيام 
بتصفية حساب مع اللجنة االدارية 

احلالية لالحتاد اللبناني.
وف����ي التفاصي����ل: ان كاخيا 
عمل عل����ى نقض عق����د فضائي 
اللبنان����ي لكرة  يربط االحت����اد 
السلة مبحطة رياضية معروفة، 
وحول العقد البالغة قيمته 400 
الى  اميركي س����نويا  الف دوالر 
البطولة اجلديدة واكثر من ذلك، 
فقد أدى عدم دراسة رئيس االحتاد 
اللبناني لكرة السلة جورد بركات 

كاظمة يصطدم بالنصر في »دمج اليد«
وعلى اجلانب اآلخ���ر يعتبر كاظمة من 
الفرق الواعدة لوج���ود نخبة من الالعبني 
الشباب الطموحني بقيادة املدرب املصري باسم 
السبكي الذي بدأ يضع يده على التشكيلة 
املناسبة وبدأت البوادر في املباراة املاضية 
أمام الفحيحيل التي فاز فيها البرتقالي بعد 
انس���حاب الفحيحيل ولكن قبل االنسحاب 
قدم أبناء العديلية عرضا رائعا في الشوط 
األول كانوا أصح���اب التقدم بفضل الدفاع 
اجليد والهجوم املرتد الس���ريع إلى جانب 
تنفيذ بعض اجلمل التكتيكية بقيادة صانع 
األلعاب بخيت األحمد وان كان يحتاج إلنزال 
وزنه الزائد إلى جانب املتألق دائما يوسف 
حيدر ومحمد جواد الذي اثبت كفاءته وأحيانا 
يلعب يعق���وب األمير الذي يحتاج للتأني، 
ويلعب في اجلناح األمي���ن محمد العنزي 
ويحتاج إلى أن يثق بنفسه أكثر، فيما يلعب 
في اجلناح األيسر سالم املذن وعلى الدائرة 
يتواجد اسماعيل اخلزعل وفي اجلانب الدفاعي 
يلعب احمد دويسان كمدافع متقدم ومحمد 
الصالح على ال� 6 أمتار وس���تكون مهمته 
اليوم صعبة ملواجهة واصل وحسني، فيما 
يحرس املرمى اخلبير صالح نعمة والناشئ 

ناصر الشطي.
عموما من املمكن ان يكون اللقاء س����هال 
للعناب����ي إذا حافظ على أدائه بتوازن طوال 
ال� 60 دقيقة ولعبت اخلبرة دورها الصحيح، 
ومن املمكن ان تكون صعبة في حال تهاون 
العنابي واعطى شباب كاظمة الفرصة ملجاراته 
ألن العبي البرتقال����ي يلعبون بروح عالية 

طوال املباراة. 

الالعبني اجلاهزين وبنفس املستوى الفني. 
وما ميلكه العنابي غير متوافر في الفرق 
االخرى وهو وج����ود ما يقارب 7 العبني في 
اخلط اخللفي كلهم قادرون على أداء الواجب 
الهجومي كما ينبغي ويأتي في مقدمة هؤالء 
الدولي فيصل واصل الذي عاد ملستواه السابق 
إلى جانب املخضرم����ني مناور دهش وخالد 
حسني وصانع األلعاب امجد مقبل والساعد 
األمين النشط نواف الشمري، وميكن حملمد 
العازمي أن يلعب باخلط اخللفي إذا احتاج 
األمر وأيضا الناشئ باسل املطيري وكل هؤالء 
قادرون على التصوي����ب اخلارجي وهذا ما 
يوفر للجهاز الفني عدة حلول، فيما يقف على 
الدائرة الشرس فالح الزعبي الذي يؤدي دوره 
على أكمل وجهه، وفي اجلناح األمين يوجد 
الالعب املفاجأة متعب املطيري الذي يعتبر 
احد اكتشافات املوسم احلالي لتميزه الفني، 
فيما يحرس مرمى العنابي احلارس الشاب 

جابر العازمي واملخضرم خلف جهيم.

حامد العمران
تش����هد اليوم صالة الش����هيد فهد األحمد 
بالدعية انطالق مباريات األس����بوع الثالث 
لدوري الدمج لكرة اليد، حيث تقام 3 مباريات 
جتمع األولى الساحل )نقطتان( مع اجلهراء 
)نقطه واحدة( ف����ي الرابعة والنصف، فيما 
يلتق����ي في املباراة الثانية كاظمة مع النصر 
ولكل منهما نقطتان وذلك في السادسة مساء، 
وفي اللقاء الثالث يلعب العربي )نقطتان( مع 
التضامن الذي ال ميلك أي نقطة في السابعة 

والنصف.
وتعتبر مباراة كاظم����ة والنصر األقوى 
واألش����رس لتس����اوي الفريقني في النقاط 
وتطلعهما للمنافسة للحصول على احد املقاعد 
ال� 6 املؤهلة الى ال����دوري املمتاز وان كانت 
حظ����وظ العنابي اكبر لوجود عدد كبير من 
العبي اخلبرة مدعمني ببعض الالعبني الشباب 
ما اوجد خليطا منسجما بني العبي اخلبرة 
وحيوية الشباب اضافة الى وجود صفني من 

الساحل يلتقي الجهراء والعربي يواجه التضامن

نجم كاظمة محمد جواد
على موعد للتألق أمام النصر

أدريانو يؤكد عودته إلى فالمينغو

ماكيدا في طريقه إلى سمبدوريا

اكد مهاجم روما خامس الدوري االيطالي 
الدولي البرازيلي السابق ادريانو انه سيعود 
ال���ى صفوف فريقه املفض���ل فالمينغو في 

يونيو املقبل.
وقال ادريانو حلظات قبل سفره الى ايطاليا 
في حديث لصحيفة »او ديا« نش���رته امس 
»جزء من قلبي بقي في البرازيل. لكن علي 

احترام التزاماتي لكنني سأعود في يونيو 
على املقبل الرغم من انني ما زلت مرتبطا مع 
روما ملدة عامني ونصف«. وأضاف ادريانو 
الذي مدد اجازته ملدة 5 ايام من اجل االحتفال 
بأعياد امليالد في ريو دي جانيرو مع عائالته 
»مبا انني العب محترف، سأسافر من أجل 
مواصلة موسمي مع روما لكنني سأعود«.

اعلن جوڤاني بيا وكيل اعمال فيديريكو 
ماكي���دا مهاجم م���ان يونايت���د متصدر 
الدولي االجنليزي ان االخير في طريقه 
الى االنضمام الى سمبدوريا على سبيل 

االعارة.
وقال بيا في تصريح لقناة »س���كاي 

س���بورت« االيطالية«: »لم تبق س���وى 
تسوية بعض االمور الشكلية. أمتنى ان 
ينهيها اعتبارا من مساء اليوم حتى يكون 
الالعب جاهزا للعب االحد املقبل«، في اشارة 
الى مباراة القمة امام روما ضمن املرحلة 

التاسعة عشرة من الدوري االيطالي.


