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الفريق توجه إلى أبوظبي بتكتيك »خلو عيالنا يلعبون«

الساحل »الكسيح« خيب اآلمال في »السلة العربية«

الساحل جميع اآلمال  خيب 
والتطلعات التي كانت معقودة 
علي���ه إلظهار الوج���ه اجلميل 
لكرة السلة الكويتية في بطولة 
األندية العربي���ة ال� 24 املقامة 
حاليا ف���ي العاصمة اإلماراتية 
11 فريقا من  أبوظبي مبشاركة 
فرق النخبة في الوطن العربي 
بعد أن ودع املنافسات بهزميته 
في جميع مبارياته اخلمس ضمن 
املجموعة الثانية ليحتل على اثر 

ذلك املركز األخير.
وكان الساحل قد خسر وبنتائج 
عريضة أمام الشانفيل اللبناني 
71-84 وبني ياس االماراتي 61-
89 والعلوم التطبيقية األردني 
71-84 والكرخ العراقي 97-85 
وأخيرا أمام احللقة األضعف في 
البطولة حسبما كان متوقعا أهلي 

سداب العماني 104-98.
وظه���ر »أبن���اء أبوحليفة« 
بوجه قبي���ح ال يرتقي ملا كان 
منتظرا من���ه، إذ كان باإلمكان 
أكثر مما كان ملواصلة السمعة 
الطيبة التي حظيت بها فرقنا في 
البطولة العربية من خالل نادي 
الكويت الذي كان دائما ما يظهر 

وجها مشرقا و»ناصع البياض« 
عن مس���توى األندية لدينا في 
هذه البطولة بعد أن وصل الى 
الدور نصف النهائي في النسخة 
املاضية قبل أن يخسر أمام بطل 
البطولة وحامل لقبها في  تلك 
املواسم اخلمسة املاضية الرياضي 
اللبناني وبنتيجة مشرفة )97-
100(، ثم خسر الحقا في مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع 
أمام االحتاد السكندري املصري 

.105-91
وكان باإلمكان أن يقدم الساحل 
عروضا أفضل من تلك التي قدمها 
لو تعاقدت إدارة الفريق مع 3 
محترفني أجانب، كما تس���مح 
قوانني البطولة التي استفاد منها 
جميع الفرق املشاركة مبا فيها 
الكرخ الذي تعاقد مع 3 محترفني 
مميزين، في حني ان إدارة الساحل 
توجهت الى أبوظبي بتكتيك فريد 
م���ن نوعه وهو »خل���و عيالنا 
يلعبون«، على الرغم من قصر 
قام���ة العبي الفريق وحتى من 
متت اس���تعارتهم م���ن األندية 
البلوش���ي  األخرى وهم أحمد 
ومحمد أشكناني )كاظمة( وراشد 

رياض )الكويت( وأحمد سعود 
)القادسية( والتي ال تقارن مع 
البنية اجلسمانية لدى الالعبني 
الت���ي تعاقدت معهم  األجانب 
الفرق العربية، باالضافة الى أن 
جميع أعمار الالعبني األساسيني 
ال تتجاوز ال� 24 عاما، بخالف 

سعود )27 عاما(.
وعل���ى الرغم م���ن تأكيدنا 
في »األنباء« ف���ي عدد 8 أبريل 
املاضي ضمن استعدادات الساحل 
للبطولة أن ممثلنا سيتوجه بال 
محترفني أجان���ب الى أبوظبي 
وحذرنا من هذه النقطة، اال أن 
تصريحات مس���ؤولي وإدارة 
الفريق لوسائل االعالم املختلفة 
بعد ذلك تؤكد ضرورة التعاقد 
مع 3 أجانب في معسكر الفريق 
االعدادي في العاصمة البوسنية 
س���راييڤو، بيد أن األيام مضت 
دون أن تغير ادارة الساحل من 
خطتها املسبقة وهي »خلو عيالنا 

يلعبون وما نبي ندفع«.
ويبدو أن نقص خبرة الالعبني 
في املشاركات اخلارجية كانت 
تنسحب أيضا على ادارة الفريق 
التي كانت تطلق تصريحات بني 

احلني واآلخر حتى قبل يومني 
التدريبي  من موعد املعس���كر 
بأنه سيتم إبعاد املدرب احلالي 
الدين  ابراهي���م نصر  املصري 
للتعاقد مع مدرب أجنبي أكثر 
خبرة، وهو ما أث���ار نوعا من 
البلبلة وعدم االس���تقرار لدى 
اجلهاز الفن���ي والالعبني أيضا 
وهو ما تسبب بظهور الساحل 

بهذا الشكل القبيح.
على صعيد آخر وفي مباريات 
أمس األول، حقق الشانفيل فوزه 
اخلامس على التوالي بعد تخطيه 
الكرخ 96-73 في صالة محمد 

بن زايد.
الش���انفيل صدارة  وضمن 
الثاني���ة برصيد 10  املجموعة 

نقاط.
التطبيقية«  وحقق »العلوم 
فوزا كبيرا على بني ياس 90- 

.66
يذكر أن البطولة تقام بنظام 
ال���دوري من دور واحد على ان 
يتأه���ل أول أرب���ع فرق من كل 

مجموعة الى ربع النهائي. 
يحيى حميدان  ٭

العبا الساحل صالح يوسف وعبداهلل الشمري في مباراة الفريق أمام مستضيف البطولة بني ياس

شوقي غريب: اللعب مع األرجنتني صعب.. ومع الصني ممكن

الزمالك يقتنص فوزاً ثميناً من املقاولون
جنح »حلم البطولة« والفوز 
بدرع الدوري املصري بعد حرمان 
طويل في استفزاز همم العبي 
الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة 
صعبة ومحطة عثرة في سباق 
البطولة، والهروب من مصيدة 
»ذئاب« املقاولون العرب محققا 
فوزا غاليا ومثيرا 3-2 في اللقاء 
الفريقني مساء أول  الذي جمع 
من أمس مبلع���ب عثمان أحمد 
عثم���ان باجلب���ل األخضر في 
الثانية  إطار منافسات اجلولة 

والعشرين.
وأحرز محمد عبد الش���افي 
)45(، واجلزائري أمني عودية 
)71( ومحم���ود عب���د ال���رازق 
»شيكاباال« )87( أهداف الزمالك، 
ومحمد النن���ي )56 ومن ركلة 

جزاء )74( هدفي املقاولون.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد 
الزمالك إلى 46 نقطة يحتل بها 
صدارة ج���دول ترتيب الدوري 
منفردا، وبفارق 3 نقاط كاملة عن 
منافسه اللدود األهلي، في حني 
العرب  املقاولون  جتمد رصيد 
عند 19 نقطة باملركز الرابع عشر 

بجدول املسابقة.
من جانبه، أشاد املدير الفني 
للزمالك حس���ام حس���ن بدفاع 
فريقه ف���ي املباراة، مؤكدا انهم 
ال يتحملون مس���ؤولية هدفي 
املقاولون العرب، وقدم املدافعون 

واحدة من أفضل مبارياتهم.
الفني للزمالك  املدير  وعلق 
على أحد األسئلة التي وجهت له 
بخصوص عدم جناح الزمالك في 
التجديد مع »شيكاباال«، متعجبا 
من كثرة احلديث عن التجديد مع 
شيكاباال دون غيره من الالعبني 
الذين ينتهي تعاقدهم مع أنديتهم 

بنهاية املوسم احلالي.
واملعروف ان عقد شيكاباال 
ينتهي مع الزمالك بنهاية شهر 
ديسمبر املقبل، ولم ينجح الزمالك 
في التجديد مع الالعب الذي تلقى 

أكثر من عرض أوروبي.
وكانت هناك أحداث مؤسفة 
في أعقاب انتهاء املباراة، حيث 
قام جمهور الزمالك بالهجوم على 
أفراد األمن املركزي املكلفني بتأمني 
اللقاء، وأس����فر ذلك عن إصابة 
ضابط باألمن املركزي بجروح.

محمد زيدان - دودي اجلباس.
وفي السياق ذاته، أكد املدرب 
العام للمنتخب املصري شوقي 
غريب أن اجله���از الفني يتابع 
كل الالعبني احملليني من خالل 
ال���دوري حتى نهاية  مباريات 
اجلولة ال� 23 التي تنتهي يوم 
املقبل، وسيتم إعالن  اخلميس 
أس���ماء الالعبني املختارين من 
الدوري املصري في اليوم الذي 
يليه، مشيرا الى أنه سيتم أيضا 
إعالن تفاصيل برنامج التدريب 
الس���ماح لالعالميني  ومواعيد 
ملتابعة تدريب���ات املنتخب في 

نفس اليوم.
في سياق متصل، اكد شوقي 
غريب ان اجلهاز الفني للمنتخب 
يعمل طوال الفترة املاضية من 
أجل االس���تعداد اجليد ملباراة 
جنوب أفريقيا ولكن يعمل في 

صمت.
الفراعنة  ويدخل منتخ���ب 
صاحب املرك���ز األخير برصيد 
نقطة واحدة في مواجهة اجلولة 
الثانية من  الرابعة باملجموعة 
التصفيات األفريقية يوم 5 يونيو 
افريقيا املتصدر  أمام جن���وب 

للمجموعة.
وعن الع���رض األرجنتيني 
القادم للفراعن���ة للعب مباراة 
ودية، أكد غريب ان العرض وصل 
لرئيس االحت���اد املصري لكرة 
القدم سمير زاهر وليس اجلهاز 
الفني للمنتخب، وذلك قبل ان 
يشير إلى صعوبة إقامة مثل تلك 
املباراة، موضحا ان األسباب وراء 
أمام األرجنتني  اللعب  صعوبة 
ترجع ملواعي���د بطولة الدوري 
املتالحقة، وارتباطات املنتخب 
العس���كري واألهلي األفريقية، 
س���تصعب من إيج���اد توقيت 

مناسب لتلك املباراة.
وكشف املدرب العام للمنتخب 
املصري عن وجود عرضني خالل 
شهر أغس���طس، األول لدورة 
ودي���ة في اإلم���ارات مع أربعة 
منتخبات، واآلخ���ر ملباراة مع 
املنتخب الصيني ببكني مقابل 
مليون جنيه مع حتمل االحتاد 
اإلقامة  الصيني لكل مصاريف 

واالنتقاالت.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

وف���ى مباراة ثاني���ة انتزع 
اجلونة فوزا غاليا على حساب 
ضيفه السكندري سموحة 0-1 
في اللق���اء الذي جمع الفريقني 

بستاد الغردقة.
الوحيد  املباراة  سجل هدف 
الالعب عرفة السيد في الدقيقة 
العاش���رة ليقود فريقه للفوز 
الغالي في املباراة التي شهدت 
ف���ي أحداثها إثارة كبيرة، بهذه 
النتيجة يرتفع رصيد اجلونة 
إلى 26 نقط���ة ويرتقي بها إلى 
املركز التاسع، في حني يتجمد 
رصيد س���موحة عند 17 نقطة 
باملرك���ز اخلامس عش���ر »قبل 
األخير« بجدول املسابقة ويتأزم 
موقفه في سباق القاع كما هو 
حال شقيقه السكندري األكبر 
االحتاد صاح���ب املركز األخير 

باجلدول. 

وفى آخ���ر مباريات اجلولة 
اقتنص طالئ���ع اجليش الفوز 
على نظيره بتروجيت 1-0 في 
املباراة التي جمعتهما على استاد 

الكلية احلربية.
ورفع اجلي���ش رصيده من 
النقاط إلى 27 نقطة في املركز 
التاس���ع، وفي املقابل اس���تمر 
الثامن  بتروجيت في مرك���زه 

برصيد 29 نقطة. 

عرض صيني لـ »الفراعنة«

على صعيد آخر، أعلن اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري بقيادة 
حسن ش����حاتة أسماء الالعبني 
احملترف����ني الذين وق����ع عليهم 
االختيار استعدادا ملباراة مصر 
وجن����وب أفريقيا يوم 5 يونيو 
املقبل وهم: عصام احلضري - 
أحم����د احملمدي - أحمد علي - 

جنم الزمالك محمود عبد الرازق »شيكاباال« يحاول التخلص من مضايقة مدافع املقاولون

العهد أهدى كأس لبنان لروح اخلرافي

الريان يحتفظ بلقب كأس قطر

الساملية مطعماً بالنجوم في مواجهة األهلي

أهدت إدارة نادي العهد، كأس لبنان في 
كرة الق���دم التي أحرزه���ا الفريق األربعاء 
املاضي بفوزه على الصفاء 3 – 0 في املباراة 
النهائية، الى روح املرحوم ناصر اخلرافي 
والى جنله مرزوق، »تقديرا الياديهما البيضاء 

على الفريق«.

وأشادت اللجنة اإلدارية للعهد بطل لبنان 
أيضا، باخلرافي وحتدثت عن مزاياه، »وعن 
رؤيته الشمولية لكل الرياضيني في الوطن 
العربي، وخصوصا الفرق اللبنانية، بعيدا 

من اي حسابات غير رياضية«.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

حقق الريان اجنازا تاريخيا باحتفاظه بلقب 
كاس أمير قطر لكرة القدم بفوزه على الغرافة 
2-1 في الوقت اإلضافي للمباراة النهائية، وسجل 
هدفي الري���ان البرازيلي رودريغو تاباتا )23 
و102(، وهدف الغرافة الكوري اجلنوبي تشو 

يونغ مدافع الريان في مرماه باخلطأ )85(.
 وهذه هي املرة األولى في تاريخ الريان التي 
ينجح فيها في االحتفاظ باللقب للموسم الثاني 
على التوالي فرفع رصيده الى 5 ألقاب، بينما 
اخفق الغرافة في حتقيق اجناز تاريخي بالفوز 

بالكأس الى جانب كأس ولي العهد.
 وقام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني الذي شاهد املباراة بتتويح الريان وسط 
حضور جماهيري وصل الى 50 ألف متفرج، 
وضمن الريان بهذا الفوز املشاركة املوسم القادم 
في دوري ابطال آس���يا، بينما ينتظر الغرافة 
وصيف الدوري حتديد مصيره للمشاركة في 

البطولة من خالل األدوار التمهيدية.
 الريان كان املتفوق خالل املباراة باستثناء 
النصف الثاني من الشوط الثاني الذي استعاد 

فيه الغرافة نشاطه وحيويته ومستواه وجنح 
بعد ضغط كبير ف���ي إدراك التعادل، وكانت 
الفرصة األول في املب���اراة لصالح الريان من 

تاباتا ارتطمت بأسفل القائم األمين )11(.
 وجاء الرد من الغرافة بفرصة هدف ضاع 
مرت���ني في دقيقة واحدة وتصدى لهما املدافع 
البرازيلي موزيس الذي انقذ الكرة في املرتني 
قبل اجتيازها خط املرمى وكانت املرة األولى 
عن طري���ق العاجي المارا والثانية للبرازيلي 

جونينيو )13(.
 وكان الري���ان قريبا م���ن اخلروج بالفوز 
في الوقت األصلي رغم الفرص التي س���نحت 
للعراقي يونس محم���ود هداف الغرافة، لكن 
كرة تش���و يونغ اخلطأ اجبرته على خوض 

وقت إضافي.
 واجرى مدرب الريان البرازيلي اوتورس 
تغييرين بإشراك الالعبني الشابني عبدالرحمن 
طارق ومحمد صالح، وجنح الريان في التقدم 
مرة ثانية بواس���طة تاباتا ليحس���م املباراة 

ملصلحته.

أعلن م.خالد املهدي مدير عام شركة صروح 
الدولية صاحبة حق إقامة لقاء النادي األهلي 
املصري بالكويت واحمل���دد له 27 اجلاري أن 
طرف املباراة الثاني س���يكون نادي الساملية 

املطعم بنجوم األندية الكويتية.
وقال خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
الشركة أمس بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي 
الس���املية: »إقامة املباراة جاءت تلبية لرغبة 
الكثير من اجلماهير املصرية والكويتية العاشقة 
للناديني الكبيرين«، مش���يرا إل���ى أن املباراة 
ستكون ضمن تدعيم أواصر العالقات القوية 

التي جتمع بني الشعبني املصري والكويتي.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي 
الس���املية د.عبداهلل الطريجي: »اللقاء سيقام 
في أجواء اس���رية نظ���را للروابط والعالقات 
القوية التي جتمع الشعبني املصري والكويتي«، 
وأضاف انها تأتي ضمن تدعيم الروابط القوية 
بني الشعبني اللذين يرتبطان بعالقات وجذور 

تاريخية.
وتقدم الطريجي بالش���كر لشركة صروح 
الدولية التي تكفلت باستقدام فريق كبير وعريق 

مثل األهلي الذي يتمتع بشعبية جارفة.
وأوضح ان املجلس طلب من اجلهاز الفني 
للفريق أن يدعم الس���ماوي بعدد من الالعبني 
املميزين احملليني لينضموا إلى تشكيلة السماوي 

في املباراة ليقدموا ش���كال مميزا للساملية في 
مواجه���ة النادي األهلي الذي س���يأتي بكامل 

جنومه.
وأوضح منسق عام املباراة خالد اخلشاب 
أن األهلي سيعلن خالل وجوده بالكويت عن 
تفعيل أكادميية النادي في الكويت، مشيرا الى أن 
اختيار موعد املهرجان جاء استغالال لفترة توقف 
الدوري املصري بسبب لقاء الفراعنة مع منتخب 
جنوب أفريقيا في اجلولة الرابعة للتصفيات 
املؤهلة لكأس األمم األفريقية املقبلة. وأش���ار 
اخلش���اب الى أن املؤمتر الرئيسي للمهرجان 
س���يكون بفندق هوليدي إن يوم 26 اجلاري، 
من جانبه، أكد مدير الكرة بنادي الساملية فهد 
عامر أن املباراة ستكون احتكاكا قويا للسماوي 
في بداية استعداده للموسم اجلديد، موضحا 
أنه لم يتم حتديد أسماء بعينها حتى اآلن لكن 
اجلهاز سيقدم الدعوة جلميع الالعبني الذين 
لعبوا للساملية والذين ارتبطوا به من األندية 

األخرى وكذلك لعدد من الفرق األخرى.
وأعرب ماجد حنا مدير التس���ويق لفندق 
هوليدي إن عن سعادته باستضافة الفندق لنادي 
كبير بحجم النادي األهلي املصري، مشيرا إلى 
أن الفندق في أمت الستعداد لتقدمي كافة أنواع 
الراحة للفريق الضيف مبا يليق بحجم الطرفني 

الهوليدي إن والشياطني احلمر.
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