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يمر التحكيم المصرى بأزمة خانقة 
تحتاج تضافر كل الجهود إلنقاذه من 
الحالة المتردية والمستوى المتدنى 
الذى أوشك على القضاء عليه والفتك 
به.. ورغم الجهود المضنية التى يبذلها 
جمال الغندور ويظاهره ويدعمه فيها 
اعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير 
الجبالية برئاسة عمرو الجناينى 
إال أن اليأس بدأ يتسلل والشك بدأ 
التى  للدرجة  النفوس  فى  يتسرب 
جعلت معظم األندية تجأر بالشكوى 
وتكشف عن حزنها وتأثرها بضياع 
نقاط مستحقة لها بسبب االخطاء 
االتحاد  من  حدث  كما  التحكيمية 
السكندرى واإلسماعيلى والزمالك 
وسموحة.. ولست مع الحملة الشرسة 
التى يشنها البعض على التحكيم 
بذيئة  الفاظ  واستخدام  والحكام 
وأوصاف رديئة والتجاوز فى حق 
باطلة  اتهامات  وتوجيه  الشرفاء 
والتربح  والتكسب  بالرشوة  لهم 
والميل والهوى والتعاطف.. فالحكام 
من  وجميعهم  بخير  المصريون 
الشرفاء والنزهاء ومعظمهم ليسوا 
من الضعفاء لكنهم ولالسف الشديد 
يمرون بحالة من انعدام الوزن وبفترة 
نسبة  أفقدتهم  والريبة  الشك  من 
كبيرة من الثقة فى انفسهم ففقدوا 
معها بعضا من تركيزهم وتشتت 
نحو  اجتهاداتهم  فمالت  أفكارهم 
الخطأ وليس الصواب وبدوا وكأنهم 
يتعمدون الوقوع فى الخطأ ويميلون 
نحو جانب دون اآلخر.. الغريب ان 
القدامى والجدد والدوليون وغير 
الدوليين اشتركوا فى هذه السقطة 
وتأثروا فى هذه الفترة.. مثال الحكم 
الدولى أمين عمر وهو من المجتهدين 
وأصحاب الشخصية بالملعب يقلد 
الحكم االشهر جهاد جريشه عندما 
لم ير يًدا واضحة وضوح الشمس 
الحمد سامى فى مباراة فريقه امام 
الزمالك فيتعرض لحرب ضروس نالت 
منه واثرت فى مسيرته التاريخية.. 
ليتغافل  عمر  أمين  الكابتن  يأتى 
عن خطأ ساطع لميدو جابر العب 
االهلى  امام  مباراته  فى  المقاصة 
عندما هيأ الكرة بيده داخل منطقة 
الجزاء ويكافئه على تزويره ويمنحه 
ضربة جزاء ظالمة ولوال الشجاعة 
محمود  الدولى  للمساعد  االدبية 
لما  الحاسم  وتدخله  أبوالرجال 
تراجع عمر عن قراره الخاطئ.. ثم 
نتابع حالة التذبذب واالهتزاز الذى 
واكبت الحكم الصاعد احمد حمدى 
عندما تردد فى منح عقوبة إدارية 
لمدافع المقاولون الذى ارتكب جناية 
على حافة منطقة الجزاء مع مهاجم 
المقاصة ويرفع فى البداية الكارت 
االصفر ثم يسعى لتصحيح موقفه 
بعد نصيحة من مساعده المجتهد 
ويبرز الكارت االحمر ثم يبدو كالتائه 
فى إدارته لبقية وقت المباراة.. أما 
الحكم الدولى طارق سامى الذى بدا 
وكأنه يمسك بالصافرة ألول مرة فى 
مباراة الزمالك مع أسوان واستأنف 
اللقاء واليزال المطرود طارق حامد 
لم يبرح أرض الملعب فقد استحق 
العقاب وتم ايقافه لفترة مناسبة.. 
اعلم أن جمال الغندور ال يترك أى 
حكامه  بمحاسبة  ويبادر  أخطاء 
للدرجة التى نال فيها حكام قدامى 
امثال محمود البنا ومحمود عاشور 
وابراهيم نور الدين ود. محمد معروف 
عقوبات غير معلنة.. كما أنه يعقد 
محاضرات ويجرى مناظرات لتفهيم 
وتعليم حكامه القواعد واألساليب 
الحديثة وتحفيظهم بعض التعديالت 
على القوانين.. لكن الحكام فى أمس 
الحاجة إلى جرعة ثقة بالنفس إلى 
ال  حتى  بالطمأنينة  يشعروا  أن 
يخشون  وهم  الملعب  إلى  ينزلوا 
على أنفسهم من التعرض للحروب 
الكالمية الشرسة التى دأبت بعض 
سواء  عليهم  شنها  على  الجهات 
اخطأوا أم اجادوا.. الحكام بشر وال 
يوجد على األرض من ال يخطىء.. فكل 
بنى آدم خطاء.. لكن مطلوب الرحمة 
والدعم والتقويم للمخطئين.. ال أن 
نقسوا عليهم ونفتك بهم وندمرهم.. 
ويا أيها الظالمون رفقا بالعباد.. يا 
أيها المفترون ارحموا من فى األرض 

يرحمكم من فى السماء..
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the best مصر تطلب استضافة حفل
فيفا،  القدم،  لكرة  الدولى  لالتحاد  بطلب  مصر  تقدمت 
من أجل الحصول على حق تنظيم حفل the best الخاص 
بجوائز األفضل فى كرة القدم، والذى ينظمه الفيفا سنويا 

لتكريم أبرز وأهم النجوم فى عالم الساحرة المستديرة.
وقال المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى 
للسويسرى  رسمى  بطلب  تقدم  إنه  الدولي،  لالتحاد 
العب  أفضل  حفل  استضافة  أجل  من  إنفانتينو  جيانى 
فى العالم خالل العام المقبل أو بعد المقبل على أقصى 
وسيكون  المقبلة،  األيام  خالل  الفيفا  رد  وينتظر  تقدير 

القرار النهائى خالل شهر فبراير.
شدد أبو ريدة على أن إنفانتينو وجميع مسئولى الفيفا 
شاهدوا بأعينهم التنظيم المبهر لحفل أفضل العب فى 
أفريقيا والذى أقيم مؤخرا بمدينة الغردقة على سواحل 
الحدث  لهذا  التنظيم  أن  جميعا  وأكدوا  األحمر،  البحر 
يفوق التجهيزات الخاصة بحفل أفضل العب بالعالم من 

حيث اإلبهار واختيار المكان المناسب.
شدد على أن منظم حفل أفضل العب فى أفريقيا تحدث 
مؤخرا  بالغردقة  وجوده  هامش  على  إنفانتينو  مع 

العالم،  فى  العب  أفضل  حفل  استضافة  عليه  وعرض 
ورحب السويسرى بشدة مؤكدا أنه سيعرض األمر على 
مسئولى اإلدارة العليا لالتحاد والمكتب التنفيذى للفيفا 
التخاذ قرار بشأنه خالل األيام المقبلة وسيكون الرد فى 

شهر فبراير.
لكرة  األفريقى  االتحاد  مع  االتفاق  فى  مصر  ونجحت 
القدم، كاف، على استضافة حفل جوائز األفضل فى القارة 
نسخة  نجاح  بعد  متتالية  سنوات   ٣ مدى  على  السمراء 

٢٠١٩ بشكل مبهر.

أوله فرحة مانى.. أوسطه أمم أوروبا واألوملبياد..وآخره مونديال األندية
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يعتبر ٢٠٢٠ عاما مليئا باألحداث الرياضية املنتظرة ويأتى على رأس هذه األحداث أمم أوروبا 
٢٠٢٠ وكذلك أوملبياد طوكيو باإلضافة إلى مجموعة أخرى من األحداث الهامة على الصعيد 
الرياضى وتحديدا كرة القدم فما بني أفريقيا التى شهدت اختيار أفضل العب بها الثالثاء 
املاضى وما بني أوروبا التى تشهد نهائى الدورى األوروبى ونهائى دورى أبطال أوروبا سنلقى 

الضوء على أبرز أحداث ٢٠١٨ الرياضية.
أحمد عبدالستار

 السوبر األسبانييناير

السوبر األفريقيفبراير

>> بداية األحــداث الرياضية هذا العام كانت مميزة من أرض الفراعنة 
وتحديدا من مدينة الغردقة حيث جرى اختيار أفضل العب فى أفريقيا عن 
العام املاضى ٢٠١٩ وتحديدا الثالثاء املاضى ٧ يناير حيث كانت االختيار 
ما بني محمد صالح الفرعون املصرى وساديو مانى األسد السنغالى 
ورياض محرز نجم منتحب الجزائر ونجح مانى فى الفوز بالجائزة للمرة 
األولى فى تاريخه بعدما كان فى القائمة طوال السنوات املاضية لكن لم 
يحالفه التوفيق لكن ما أثار دهشة واستغراب الكثيرين هو غياب محمد 
صالح فيما جاء اعتذار محرز الرتباطه بأداء مباراة مع فريقه فى نصف 
نهائى كأس رابطة املحترفني اإلنجليزية حيث سجل محرز هدفا فى ذهاب 

نصف النهائى على أرض مانشستر يونايتد لكن يبقى الحدث األبرز هو 
تتويج مانى بلقب أفضل العب فى القارة.

>> تقام اليوم األحد ١٢ يناير نهائى كأس السوبر األسبانى والذى يقام 
فى السعودية للمرة األولى بنظام التصفيات حيث واجه ريال مدريد فريق 
فالنسيا بطل الكأس فى نصف النهائى فيما تقابل برشلونة بطل الدورى 
مع أتليتكو مدريد على أن يلتقى الفائزان اليوم فى النهائى على ستاد 

الجوهرة املشعة.
>> يناير لن يمر قبل إجراء قرعة املرحلة الثانية من تصفيات افريقيا 
املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ والتى تجرى ٢١ يناير الجارى ويسعى الفراعنة 

للتواجد فى املونديال للمرة الثانية على التوالى بعدما شاركت مصر فى 
مونديال روسيا للمرة األولى بعد غياب رغم أنه لم يكن ظهورا جيدا لكن 

الفراعنة عادوا للمشاركة فى البطوالت الكبري.
>> خالل يناير تستكمل مباريات نصف نهائى كأس رابطة املحترفني 
اإلنجليزية بعدما أقيمت مباريات الذهاب لنصف النهائى الثالثاء واألربعاء 
ومن املنتظر أن تقام مباريات اإلياب ٢٨ يناير بني أستون فيال وليستر 
سيتى فيما تقام املباراة الثانية فى هذا الدور ٢٩ من نفس الشهر بني 
مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب 

بفوز السيتى بثالثة أهداف لهدف.

أبرز األحداث فى فبراير ستكون بكأس السوبر األفريقى والذى يجرى 
فى قطر طبقا لتأكيدات الكاف حيث جرت العادة على إقامة املباراة بني 
بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية على أرض بطل دورى أبطال 
أفريقيا لكن الكاف قرر تغيير ذلك هذا العام بإقامة املباراة فى قطر بني 
الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية 
١٤ فبراير املقبل وهو األمر الذى يرفضه الزمالك جملة وتفصيال حتى 
كتابة هذه السطور حيث أكد مجلس اإلدارة أن الزمالك لن يشارك فى كأس 

السوبر فى قطر واألبيض مستعد لخوض املباراة فى تونس.
>> تعود أقوى مسابقة على مستوى األندية وهى دورى أبطال أوروبا فى 
العام الجديد من دور الـ١٦ حيث تقام مباريات الذهاب أيام ١٨ ، ١٩ ، ٢٥ 
، ٢٦ فبراير حيث يلتقى أتليكو مدريد مع ليفربول فيما يلتقى بروسيا 
دورتموند مع باريس سان جيرمان وفى لقاء ثالث يحل اليبزيج ضيفا على 
توتنهام ويلتقى أتالنتا مع فالنسيا أما اللقاء الخامس فيجمع تشيلسى 
وبايرن ميونيخ بينام يحل برشلونة ضيفا على نابولى وهى املرة األولى 

التى يخوض فيها ميسى مباراة فى دورى األبطال على ملعب سان باولى 
وفى اللقاء السابع يلتقى ريال مدريد مع مانشستر سيتى وأخيرا يحل 

يوفنتوس ضيفا على ليون وذلك فى مباريات الذهاب.
>> فى مسابقة الدورى األوروبى تنطلق مباريات ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة 
٢٠ فبراير املقبل وتقام مباريات اإلياب ٢٧ من نفس الشهر فيما ستقام 

قرعة دور الـ١٦ ٢٨ من نفس الشهر.

مارس

يونيو

يوليو

أغسطس

ديسمبر

أبريل

مايو

نهائى كأس رابطة كأس رابطة احملترفني اإلنجليزية

أمم أوروبا وكوبا أمريكا

األوملبياد

السوبر األوروبي

مونديال األندية

نهائى كأس فرنسا

شهر الحسم

>> فى مايو ُيسدل الستار على بطوالت األندية وتبدأ فى يونيو بطوالت املنتخبات حيث تقام 
فى الفترة من ١٢ يونيو وحتى ١٢ يوليو ٢٠٢٠ بطولة كأس األمم األوروبية وهى البطولة التى 
تقام فى عدة دول ما بني أذربيجان والدانمارك وانجلترا وهولندا وإيطاليا حيث اتخذ االتحاد 
األوروبى قرارا بإقامة البطولة ما بني ١٢ مدينة أوروبية ويحمل املنتخب البرتغالى لقب آخر 

بطولة ٢٠١٦.
>> تستمر منافسات املنتخبات بإقامة واحدة من البطوالت الكبرى وهى كوبا أمريكا التى 
تقام فى الفترة من ١٢ يونيو وحتى ١٢ يوليو فى األرجنتني وكولومبيا ويحمل املنتخب 

البرازيلى لقب آخر بطولة والتى أقيمت على أرض السامبا.

x>> سيكون شهر يوليو ٢٠٢٠ شاهدا على مهد البطوالت الرياضية حيث تقام أوملبياد 
طوكيو ٢٠٢٠ فى الفترة من ٢٤ يوليو وحتى ٩ أغسطس والتى يشارك فى منافساتها لكرة 

القدم منتخبنا األوملبى بعدما توج بأمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

>> يحمل شهر أغسطس وتحديدا ١٢ من الشهر موعدا هاما حيث تقام أولى بطوالت املوسم 
الجديد حيث السوبر األوروبى والذى يقام فى البرتغال والذى يجرى بني حامل لقب دورى 
أبطال أوروبا وحامل لقب الدورى األوروبى وهى البطولة التى توج بها ليفربول املوسم املاضى 

على حساب تشيلسي.
>> شهر أغسطس سيكون هو بداية املوسم الجديد للبطوالت املحلية األوروبية حيث ينطلق 

الدورى اإلنجليزى واألسبانى واألملانى واإليطالى والفرنسي.

يشهد شهر ديسمبر كما تعودت الجماهير منذ سنوات بطولة كأس العالم لألندية والتى 
تجرى بمشاركة أبطال االتحادات القارية الستة حيث يشارك بطل دورى أبطال أوروبا وبطل 
كوبا ليبرتادوريس وبطل دورى أبطال أفريقيا وبطل دورى أبطال آسيا وبطل أوقيانوسا 
وبطل الكونكاكاف إضافة إلى فريق من البلد املضيف وسيكون مونديال األندية ٢٠٢٠ هو 
النسخة الـ١٧ من نسخ كأس العالم لألندية ويحمل ليفربول لقب النسخة األخيرة بعدما فاز 

على فالمينجو فى النهائي.

>> تقام مباريات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يومى ٧ ، ٨ أبريل املقبل 
على أن تقام مباريات اإلياب لهذا الدور يومى ١٤ ، ١٥ من نفس الشهر.

وتقام مباريات الذهاب لربع نهائى الدورى األوروبى ٩ أبريل على أن تقام مباريات 
اإلياب ١٦ من نفس الشهر.

وسيكون شهر أبريل حافال باملباريات الندية حيث تقام مباريات ذهاب نصف 
نهائى دورى أبطال أوروبا ٢٨ ، ٢٩ أبريل على أن تقام مباريات الذهاب لنصف 

نهائى الدورى األوروبى ٣٠ أبريل.
>> ثالث البطوالت التى تحسم بعد السوبر األسبانى وكاس رابطة املحترفني 

اإلنجليزية هى كأس فرنسا حيث تقام مباراة النهائى ٢٥ أبريل املقبل على ملعب 
فرنسا ويبدو أن باريس سان جيرمان هو األقرب لهذه البطولة بعد أن فاز بها 

رين املوسم املاضي.

>> دائما ما كان شهر مايو هو شهر الحسم فى أوروبا 
والبداية فى الخامس والسادس من مايو حيث يقام إياب 
نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بينما تقام مباريات إياب 

نصف نهائى الدورى األوروبى ٧ من نفس الشهر.
>> فى السادس عشر من مايو ُيسدل الستار على 
الدورى األملانى حيث تقام الجولة الـ٣٤ من البوندسليجا 
والتى يسعى بايرن للحاق باملقدمة خالل الدور الثانى 

حيث يحتل اليبزيج الصدارة.
>> بعدها بيوم وتحيددا فى السابع عشر من مايو ُيسدل 
الستار على الدولة الـ٣٨ واألخيرة من الدورى اإلنجليزى 
وينتظر املصريون بشغف ما سيسفر عنه هذا املوسم 
خاصة وأن ليفربول والنجم املصرى محمد صالح 
يحتالن صدارة ترتيب الــدورى اإلنجليزى وبات الليفر 

أقرب من أى وقت مضى للفوز باللقب الغائب عن خزائنه 
منذ ٣٠ سنة.

ـــ٢٣ من مايو ُيسدل الستار على الدوريني  >> فى ال
األسبانى والفرنسى حيث  تقام املرحلة األخيرة وفى 
األسبانى مازالت لعبة القط والفأر مستمرة بني ريال 
مدريد وبرشلونة أما فى الفرنسى فإن باريس سان 

جيرمان يبدو عازما على التتويج باللقب.
>> فى الثالث والعشرين من مايو يسدل الستار على آخر 
بطوالت انجلترا حيث يقام نهائى كأس االتحاد اإلنجليزى 
وهو البطولة الرسمية الثانية ألندية كرة القدم اإلنجليزية 
بعد الدورى اإلنجليزى املمتاز ويحمل مانشستر سيتى 
اللقب ويسعى جوارديوال لالستمرار فى املنافسة بعدما 

ابتعد عن لقب البريميرليج.

>> فى الرابع والعشرين من مايو يسدل الستار على 
آخر مرحلة من الدورى اإليطالى وهو آخر مسابقة من 
الدوريات الكبرى فى أوروبا حيث تنتهى الجولة الـ٣٨ فى 
٢٤ مايو ومازال الصراع قائما بني انترميالن ويوفنتوس.

>> ٢٧ مايو سيكون شاهدا على تتويج جديد بلقب 
الدورى األوروبى حيث يجرى النهائى على ملعب أرينا 
ــدورى  جداسنك فى بولندا ويحمل تشيلسى لقب ال

األوروبى املوسم املاضي.
>> آخر بطولة لألندية ستكون هى األفضل واألقــوى 
حيث يقان نهائى دورى أبطال أوروبا ٣٠ مايو املقبل فى 
اسطنبول ويسعى ليفربول لالحتفاظ باللقب الذى توج 
به املوسم املاضى وشارك بفضله فى كأس العالم لألندية 

وتوج به للمرة األولى فى تاريخه.

>> فى األول من مارس تجرى مباراة نهائى كأس رابطة كأس رابطة املحترفني 
اإلنجليزية بعدما أقيمت مباريات نصف النهائى فى فبراير بني أستون فيال 

وليستر سيتى فيما جمعت املباراة الثانية بني مانشستر سيتى ومانشستر 
يونايتد.

>> تستكمل مباريات إياب دور الـ١٦ دورى أبطال أوروبا حيث تقام املباريات 
أيام ١٠ ، ١١ ، ١٧ ، ١٨ مارس على أن تجرى قرعة ربع النهائى يوم ٢٠ مارس 

املقبل.

«تقريبا حسمها» كالم
فى اهلواء

طارق يحىي مدرب طالئع اجليش مؤكدا أن 
األهلى اقرتب من حسم بطولة الدورى هذا 

متابعاتاملوسم (اون سبورت)
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<< مهرجان األفضل بالغردقة قدم صورة جميلة 
لمصر الجديدة وتواجد كل هؤالء النجوم األفارقة 
والعالميين على أرض مصر أكد اننا بالفعل نسير 
أكبر  وهو  للتطوير  وناجحة  سريعة  خطوات 
لألفضل  عادت  التى  المصرية  للسياحة  دعاية 
بالشك  وهناك  بكثير  أحسن  سيكون  والقادم 
الضخم  الحدث  هذا  اقامة  من  بالجملة  فوائد 
فى مصر ومن قبله المباراة االستعراضية تحت 
بلد  مصر  ان  كله  للعالم  وأكد  األهرامات  سطح 
األمن واألمان وهكذا ويوًما بعد اآلخر تقدم مصر 
النموذج للعالم فى شتى المجاالت سواء رياضية 
وغيرها والمهرجان نجح بشكل ضخم رغم عدم 
فوز محمد صالح بالجائزة وكنت أتمنى ان يكون 
أول الحاضرين تشجيًعا للسياحة وليؤكد انه اذا 
كان قد خسر اللقب بعد عامين اال ان لديه رسالة 
أكبر وعموًما له تقديره وأعتقد انه لم يقدر األمر 
جيًدا ونأمل له التوفيق فى القادم وهو نجم كبير 
قادر على ان يحقق الكثير فى القادم ليس افريقيا 
فى  ويتبقى  العالمى  المستوى  على  بل  فقط 
أى مناسبات على  اقامة  ان  التأكيد على  النهاية 
أرض مصر تعنى النجاح وهو ما وضح خالل كل 

البطوالت التى اقيمت على أرضنا الغالية.
فى  دخلنا  اننا  رغم  األوليمبية  اللجنة  أين   >>
األولمبية  للدورة  االعداد  من  الحاسمة  المراحل 
توضح  بيانات  أى  نسمع  لم  ولماذا  بطوكيو 
من  وغيرها  المؤهلين،  أبطالنا  اعداد  متابعة 
والتى  الرياضى  الوسط  فى  تدور  التى  األسئلة 
تؤكد من جديد ان اللجنة بعيدة تماًما عن مواكبة 
االنتخابات  فى  يفكر  حاليا  الكل  ولألسف  األمر 
ويتركون  اللجنة  عضوية  أو  اتحاده  فى  سواء 
مشاكل  والدليل  المزاج  حسب  تدار  األمور 
االتحادات التى بدأت تظهر فى الخماسى الحديث 
الصبر  المصرية  وللرياضة  وغيرها  والمالكمة 

حتى تتحسن األمور.
التعاقد مع  << ال أعلم سر األندية المصرية فى 
مدربين أجانب رغم نجاح المدرب المصرى ففى 
الدراويش  مع  السلحدار  أدهم  قدم  اإلسماعيلى 
كرة جميلة وحقق انتصارات ومع هذا تعاقدوا مع 
مدرب أجنبى ونفس الحال فى الجونة نجح رضا 
الفريق ومع هذا جاء األجنبى  شحاتة فى قيادة 
واألمر يدعو لألسف خاصة ان هذا الجيل الواعد 
من المدربين من حقه ان يحصل على فرصته بعد 
يفقدهم  الثانى  للرجل  وعودته  وجوده  اثبت  ان 

الثقة.
<< نادى االتحاد السكندرى يسير من نجاح آلخر 
بقيادة  اإلدارة  لمجلس  الجيد  التخطيط  بفضل 
األمور  وأصبحت  مصيلحى  محمد  الصديق 
الجميع  تسود  الحب  وروح  علمى  بشكل  تدار 
ولهذا نجح النادى فى استعادة بريقه فى اللعبة 
بعد  عرشها  على  وتربع  السلة  كرة  الشعبية 
انهيار وعاد فريق الكرة ليقدم نتائج طيبة مقارنة 
أو  بقرار  واستمر  الفريق  هبط  عندما  سبق  بما 
نجح فى الهروب من الهبوط بالصدفة والكل يعلم 
ذلك واختفت شلة أصحاب المصالح وأصبح من 
 يجد الترحاب وبالتالى نجاح االتحاد 

ً
يقدم عمال

نجاح للرياضة المصرية.
<< ما يقدمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب 
والرياضة من جهد يستحق االشارة فالرجل ليل 
نهار فى اجتماعات ولقاءات ومسابقات وزيارات 
المجاالت  كبيًرا فى شتى  وبالتالى نجد نجاًحا 
وأصبح هناك حرص على متابعة الشباب وتقديم 
على  المديريات  تكون  ان  وأتمنى  لهم  الدعم  كل 
بكثير  أقل  بعضها  ان  وخاصة  النجاح  نفس 
ومن  األمور  الوزير  يقيم  ان  أتمنى  وبالتالى 
يستحق البقاء فليستمر والعكس يبتعد وخاصة 
ان الصيف يقترب والبد من االعداد المبكر لصالح 
يستحق  قومى  مشروع  ولصالح  مصر  شباب 

التقدير.
بالتوفيق  والمصرى  لبيراميدز  األمنيات  كل   >>
الكونفدرالية وان يقدما مباراة جيدة  فى مشوار 
المجموعات  لدورى  الرابعة  الجولة  فى  اليوم 
البد  وبالتالى  للتأهل  األقرب  انهما  وخاصة 
بتأهلهما  يليق  بما  لديهما  ما  أفضل  يقدما  ان 
والبد  المشوار  مواصلة  على  قادران  والفريقان 
االدورى  حلم  ان  وخاصة  البطولة  فى  يركزا  ان 
بعيد وبالمناسبة أتمنى ان تنتهى مشكلة استاد 
المصرى سواء ببناء ستاد جديد وفقا لمواعيد 
والمصرى  الحالى  االستاد  اصالح  أو  محددة 
الفترة  خالل  الكثير  تحمل  األمانة  بمنتهى 

الماضية وحتى اآلن.
<<الفرق بين اتحاد الشركات وغيره من االتحادات 
االتحاد  إدارة  مجلس  وكل  الخالصة  الهواية 
ولجانه برئاسة الدكتور حسنى غندر تعمل وفقا 
لروح الحب والعالقة الجيدة ولهذا يتحقق النجاح 
عاما بعد اآلخر وعلى فكرة نشاط االتحاد ممتد 
طوال الموسم من خالل المناطق ويختتم ببطولة 
أخرى  أنشطة  فى  المشاركة  بجانب  الجمهورية 
يستحق  وبالتالى  النوعية  االتحادات  مع  كثيرة 
تحتاج  أخرى  اتحادات  عكس  والتقدير  التحية 
ذلك  يحدث  ان  وأتمنى  شامل  مسار  لتصحيح 
خالل االنتخابات القادمة والبد ان تحتاج توعية 
باألندية من أجل ذلك وكفى تربيطات ومجامالت 
على حساب الرياضة المصرية ومرة أخرى تحية 
الدكتور  وللدينامو  للشركات  الرياضى  لالتحاد 

حسنى غندر رئيس االتحاد.
هناك  يكون  ان  األم  عيد  اقتراب  مع  أتمنى   >>
والجامعات  بالمدارس  شاملة  توعية  حمالت 
ومراكز الشباب بدور الوالدين وان نساعد شبابنا 
الصاعد على التقرب أكثر من والديه وان نعلمهم 
يصعب  الوالدين  وان  المصرية  األسرة  طبيعة 
تعويضهما وخاصة بعد ما نشاهده ونقرأه من 
مشاكل تظهر حاليا ويارب أرحم والدى جزاء ما 

قدما.
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أفريقيا

فايلر غاضب من الالعبني ويعد بالتأهل لربع النهائي

طريق األهلى شائك فى دورى األبطال
بعد التعادل اخمليب أمام بالتنيوم..

مدرب االتحاد يطلب التعاقد مع العب املقاصة
من  طلب  االتحاد  لفريق  الفنى  المدير  يوسف  طلعت 
إدارة النادى السكندرى التعاقد مع صالح ريكو العب 

الفريق األول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة.
االتحاد  وسط  خط  تدعيم  فى  يوسف  طلعت  ويرغب 
بالتعاقد مع العبين مميزين حيث ال يوجد سوى الثالثى 
نور السيد وأحمد نبيل مانجا وهشام محمد، باإلضافة 

إلى الالعب الشاب مروان عطية فى هذا المركز.
إلى  لالنضمام  العب  من  أكثر  االتحاد  مدرب  ورشح 

زعيم الثغر وعلى رأسهم صالح ريكو.
مباراة  لخوض  يستعد  السكندرى  االتحاد  أن  يذكر 
بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات 

األسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

 استعادة 
حازم إمام 

ىف اجلبهة 
اليمىن..

وأوناجم 
يكتشف 

نفسه من 
جديد

األبيض جاهز للجونة بعد عبور زيسكو
كتب - أحمد عبد الستار:

يدخل الزمالك مواجهة هامة ومرتقبة ضمن الجولة الـ13 
المقبل  األربعاء  الخامسة من مساء  الممتاز فى  للدورى 
اثنين  القسمة على  لقاء ال يقبل  الجونة فى  حيث يواجه 
فى  كارتيرون  الفرنسى  الفنى  المدير  رغبة  مع  السيما 
الزمالك  نجح  التى  المحلية  الفريق  صحوة  استمرار 
طنطا  على  ثم  أسوان  على  الفوز  تحقيق  فى  خاللها 
وهو  الجونة  فى  االستفاقة  الستمرار  األبيض  ويستعد 
اللقاء الذى يحمل ذكريات سيئة لعشاق األبيض خاصة 
كان  الماضى  الموسم  الثانى  الدور  فى  الجونة  لقاء  وأن 
الماضى  الموسم  الدورى  لقب  رئيسيا فى ضياع  سببا 
الجولة  فى  بالتعادل  اللقاء  انتهى  أن  بعد  األهلى  لصالح 
اإلسماعيلى  لقاء  الزمالك  خاض  وبعدها  للدورى  الـ33 
وحقق الفوز قبل أن يخسر القمة أمام األهلى فى الجولة 

األخيرة.
الزمالك يدخل مباراة األربعاء بعد خوض 11 جولة حيث 
جمع 21 نقطة ويأتى فى المركز الثالث فيما يدخل الجونة 
المباراة وهو فى المركز الثانى عشر حيث جمع 12 نقطة 

بعد خوض 12 جولة.
كارتيرون حرص على تجهيز العبيه نفسيا قبل خوض 
لقاء الجونة الذى يسعى المدير الفنى خالله لضرب أكثر 
من عصفور بحجر واحد ومنها االستمرار فى المنافسة 
والرد على تعادل الموسم الماضى وأخيرا استغالل حالة 
الصحوة والتفوق التى يعيشها الزمالك محليا بعد أن بدأ 

األبيض يستعيد التوازن تدريجيا.
بهدفين  الزامبى  يونايتد  زيسكو  عبر  قد  الزمالك  وكان 
بدورى  المجموعات  دور  من  الرابعة  الجولة  فى  نظيفين 
أبطال أفريقيا بعد أن سجل أشرف بن شرقى ومصطفى 
محمد هدفى المباراة وهو الفوز الذى رفع رصيد الزمالك 

المجموعة خلف  فى وصافة  مركزه  معززا  نقاط   7 إلى 
األخير  المركز  فى  زيسكو  يأتى  فيما  األول  مازيمبى 
تعادلين وخسارتين  بعد  نقطتين  عند  وتوقف رصيده 
فى  الفوز  يكفيه  حيث  تأهله  من حسم  الزمالك  واقترب 
لقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة والمقرر له 

25 يناير الجاري.
بهدف  زيسكو  لقاء  فى  األول  الشوط  استهل  الزمالك 
ليضمن  رأسية  من  شرقى  بن  أشرف  سجله  مبكر 
تواجدا  لزيسكو  يكن  لم  التى  المباراة  طوال  األفضلية 
هجوميا ليضيع الزمالك أكثر من كرة خطيرة فى اللقاء 
اليمنى  الجبهة  الذى استعاد فيه األبيض حازم إمام فى 
تألق  استمر  كما  اإلصابة  بسبب  الغياب  من  فترة  بعد 
محمد  واكتشف  شرقى  بن  وأشرف  محمد  مصطفى 

أوناجم نفسه من جديد وكان من أخطر العبى الزمالك.
زيادة  أجل  الزمالك هجماته من  الثانى كثف  الشوط  فى 
الغلة التهديفية لقتل المباراة مبكرا لكن الفريق تفنن فى 
المباراة  لنهاية  الحسم  ليتأجل  السهلة  الفرص  إضاعة 
بعد أن استعاد مصطفى فتحى جزء من مستواه ولعب 
المباراة وصلت  األخيرة من عمر  الدقيقة  بينية فى  كرة 
إلى بن شرقى الذى مررها بسهولة إلى مصطفى محمد 
الذى وضعها فى المرمى مسجال الثانى بسهولة ليعزز 
للنقطة  وصل  أن  بعد  المجموعة  فى  موقعه  الزمالك 

السابعة.
وحقق  برما«  »حسبة  فى  الدخول  رفض  الزمالك 
على  مازيمبى  منافسة  ليضمن  زيسكو  على  االنتصار 
فيها  يستضيف  التى  الخامسة  الجولة  وستكون  القمة 
التى  الصدارة  مستوى  على  حاسمة  بالقاهرة  مازيمبى 
الزالت قريبة من الزمالك حيث أن الفوز فى الجولة المقبلة.

يضمن التأهل بعد فوز مازيمبي على أول أغسطس حيث 
رفع الفريق الكونغولي رصيده الي 1٠ نقاط في الصدارة.

الزمالك يطمئن إفريقيًا .. ويسعى الستمرار الصحوة محليًا

كالم
في اهلواء

ضياء السيد موضحا حاجة األهلى ملدافع خالل »يحتاج ملدافع«
فرتة االنتقاالت الشتوية أكثر من مهاجم

 )تايم سبورت(

كتب - محمد حلمى:
القدم،  لكرة  األول  األهلى  النادى  فريق  بات طريق 
الستة  بدور  الثانية  مجموعته  فى  للغاية  شائكا 
عشر من دورى ابطال إفريقيا، بعد أن فشل فى 
تحقيق الفوز على فريق بالتنيوم فى مباراة الجولة 
ماندافا  فيلز  بابا  ملعب  على  جرت  التى  الرابعة 
بوالية بوالوايو فى زيمبابوى أمس السبت، مكتفيا 
 7 رصيده  ليصبح  فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل 
الفوز  لتحقيق  ملحة  حاجة  فى  ويصبح  نقاط، 
الساحلى  النجم  أمام  المقبلتين  المواجهتين  فى 
التونسى والهالل السودانى من أجل حسم تأهله 

إلى دور الثمانية من البطولة.
أجل  من  المطلوب  المستوى  يقدم  لم  األهلى 
تحقيق الفوز فى هذه المباراة وغابت عنه الفعالية 
الهجومية فى مستوى يعد غريبا على الفريق منذ 
بداية الموسم الحالي، حيث نجح فى تحقيق الفوز 
مباراتين  فى  فاز  كما  المحلية،  مبارياته  كل  فى 
على  إفريقيا  أبطال  بدورى  المجموعات  دور  فى 
فى  وبالتنيوم  السودانى  الهالل  من  كل  حساب 
النجم  أمام  فقط  واحدة  مباراة  وخسر  القاهرة، 

الساحلى فى رادس بتونس.
بعدما  المباراة،  بداية  قبل  بدأت  األهلى  متاعب 
السمانة،  عضلة  فى  بشد  سليمان،  وليد  أصيب 
إستبعاده  ليتم  اإلحماء،  عمليات  إجراء  أثناء 

 منه.
ً

وإشراك محمد مجدى قفشة بدال
حيث  األرض،  أصحاب  من  أفضل  كانت  البداية 
الشناوى  مرمى  وهددوا  المبادرة،  زمام  إمتلكوا 
فى أكثر من مناسبة مستغلين إنطالقات الخطير 
تقدم على معلول، ظهير  الذى إستغل  شيكوندى 
اليمنى  الناحية  من  هجمات  وشن  األهلي،  أيسر 
خطأ  معلول  على  وأخطأ  الشناوي،  مرمى  على 
مزدوج فى التغطية بإحدى الكرات، ليستغلها فريق 
عرضية  وأرسل  شيكوندى  مر  بعدما  بالتنيوم، 
سددها بفارى لتصل لستانلى نيجاال الذى حولها 
التسلل،  لمصيدة  معلول  تغطية  بعد  الشباك،  فى 

ليتقدم أصحاب األرض فى الدقيقة 18.

رغم التأخر فى النتيجة واصل األهلى أدئه الباهت، 
إنذار  على  ربيعه  رامى  وحصل  العبوه  وتوتر 

للخشونة ضد مهاجم بالتنيوم.
بعدما  النتيجة  مضاعفة  فرصة  بافارى  أضاع 
فشل فى إستغالل عرضية شيكوندى من الجبهة 
قبل  سريًعا  األهلى  العبو  وإستفاق  اليمنى، 
للتسديدات عن طريق  األول ولجأوا  الشوط  نهاية 

جونيور أجاى ومحمد مجدى قفشة، لكن لم تكن 
بالدقة المطلوبة.

األرض  ألصحاب  خطيرة  فرصة  جيسى  أضاع 
برأسة  اليمنى  الجبهة  من  عرضية  حول  بعدما 
لكنها إستقرت بين أيدى محمد الشناوي، لينتهى 

الشوط األول بتقدم بالتنيوم بهدف دون رد.
وفى الشوط الثاني، دفع رينية فايلر، المدير الفنى 

مجدى  محمد  من  بدال  كهربا،  بمحمود  لألهلي، 
هجمة  أول  ومع  الهجومية،  الفاعلية  لزيادة  قفشة 
إستلم  بعدما  مؤكد،  هدف  فرصة  كهربا  أضاع 
الكرة داخل الست يارادات وأطاح بها خارج المرمى 

بغرابة.
األهلى ضغطه وسيطرته وظهر بصورة  وواصل 
مروان  ونجح  األول،  الشوط  فى  ألدائه  مخالفة 

إنفرد  بعدما  التعادل،  هدف  تسجيل  فى  محسن 
الذى  لمروان  إرتدت  كرة  وسدد  أجايى  جونيور 
راوغ مدافع بالتنيوم وسدد فى الشباك فى الدقيقة 

.52
الموفق  غير  من   

ً
بدال الشيخ  بأحمد  فايلر  دفع 

الدقائق  الفوز فى   فى خطف هدف 
ً

أمال جيرالدو، 
على  فتحى  أحمد  وحصل  المباراة  من  المتبقية 

بطاقة صفراء.
هدأ أداء األهلي، وبدأ أصحاب األرض فى إستعادة 
السيطرة، وإنفرد نيسالى وسدد فى يد الشناوى 

وتبعه رينسوم بتسديدة قوية خارج المرمى.
ثم تعرض المالى أليو ديانج إلصابة وتم إستبداله 

إضطرارًيا وإشراك محمود متولى بدال منه.
بعدما  مؤكد،  هدف  فرصة  الشناوى  محمد  أنقذ 
حول تصويبة ستانلى نجاال إلى ركنية بصعوبة، 

ثم أنقذ عرضية خطيره من ركلة ركنية.
أضاع عمرو السولية أخر فرص األهلى فى المباراة، 
بعدما حول ركنية من الجبهة اليمنى برأسة خارج 
بهدف  الفريقين  بتعادل  المباراة  لتنتهى  المرمى، 

لكل منهما.
لألهلى  السويسرى  الفنى  المدير  فايلر  رينيه 
فى  الثمانية  دور  إلى  الفريق  تأهل  بحسم  وعد 
أنه  مؤكدا  البطولة،  فى  المقبلتين  المواجهتين 
طموحات  تحقيق  على  القادرة  العناصر  يمتلك 
األهالوية فى كل مكان وحسم التأهل، وفى نفس 
الوقت طالب الجهاز الطبى بسرعة تجهيز حسين 
أمام  بالدورى  المقبلة  الفريق  لمواجهة  الشحات 
طنطا المقرر لها السابعة والنصف مساء األربعاء 
بطولة  من  عشر  الثالث  األسبوع  ضمن  المقبل، 
وهى  الدولي،  القاهرة  ستاد  على  الممتاز  الدورى 
عروضه  لمواصلة  األهلى  يسعى  التى  المواجهة 
األحمر  المحلية، حيث يتصدر  البطولة  القوية فى 
برصيد 3٠ نقطة من 1٠ مباريات العالمة الكاملة، 
الوصيف  العرب  المقاولون  عن  نقاط   4 بفارق 
والمصري  الزمالك  أمام  مؤجلتين  مواجهتين  وله 

البورسعيدي.



أما
 بعد
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صبحــــى عبدالســـالم

تطبيق تقنية الضمير أهم !
الجبالية  قرار  أن  يتصور  من  مخطئ 
الدور  مباريات  في  الفار  تقنية  بتطبيق 
 
ً
الثاني لمسابقة الدوري، سيخلصنا تماما
وأخطاء  التحكيم  وصداع  خناقات  من 

قضاة المالعب إلى األبد.
لو  أبالغ  وال  متفائل،  غير   

ً
شخصيا أنا 

قلت أننا سنكون على موعد مع المزيد من 
التقنية،  هذه  بتطبيق  والخالفات  الجدل 
وهذا ما ال نتمناه بطبيعة الحال، ودعوني 
أتساءل هل يعيد الفار الحقوق التحكيمية 

ألصحابها ؟
بين  التحكيمي  الكروي  العدل  يسود  وهل 
الجميع بحيث تختفي الحسابات واأللوان 
من أذهان حكامنا؟ وهل تذهب المجامالت 
المقصودة  غير  أو  المقصودة  التحكيمية 

إلى الجحيم ؟
المشكلة ليست في جهاز الفار في حد ذاته 
في ضعف   

ً
أساسا تكمن  ولكنها  يا سادة، 

ألسباب  إما  حكامنا،  من  الكثير  مستوى 
بداخل  كامنة  شيطانية  لنزعات  أو  فنية 
البعض منهم، أو فقدان الثقة أو حتى بدون 

عمد.
لو كانت تقنية الفار تعمل بشكل أتوماتيكي 
المهللين  أول  لكنت  آدمية،  تدخالت  دون 
والمصفقين بتطبيقها، وكنت سأراهن على 
الحيادية والنزاهة بين جميع فرق الدوري 

بال استثناء.
نفس  عبر  سيدار  الفار  تطبيق  لكن.. 
العنصر  وبتدخل  التحكيمية،  العقليات 
من  القرار  فى  المتحكم  المباشر،  البشري 
خارج المستطيل األخضر، وسيصبح الفار 

 على أمره.
ً
مغلوبا

هنا أتصور أننا سنعود لنقطة الصفر، وقد 
يعاد،  قديم  يذكر وال  يكون هناك جديد  ال 
فقبل تطبيق الفار البد من تدريب حكامنا 
 على استخدامه والتعامل معه، بشكل 

ً
جيدا

من  المرجوة  بالنتائج  الخروج  يضمن 
تطبيقه.

واألهم من التعامل مع تكنولوجيا الفار هو 
معها،  سيتعاملون  الذين  حكامنا  تهيئة 
الوصول  أجل  من   

ً
وفنيا  

ً
ونفسيا  

ً
أخالقيا

عقود  منذ  عنهم  غائبة  قناعة  إلى  بهم 
طويلة من الزمن.

آال  واحدة،  كلمة  في  تتلخص  القناعة  تلك 
أشد  في  نحن  صدقوني  »الضمير«،  وهي 
داخل  الضمير  تقينة  لتطبيق  الحاجة 

مالعبنا، أكثر من حاجتنا لتقنية الفار.
وما الفائدة من وجود أجهزة جبارة تكلفت 
عشرات الماليين، وفي النهاية يتحكم فيها 

عنصر بشري مريض أو صاحب هوى ؟
أخشى أن يحتاج »مشغل« الفار إلى بودي 
جارد أو مراقب له، يراجعه ويؤنبه ويلومه 

 في لحظة ظلم !
ً
أو يطرحه أرضا
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طلعت يوسف مدرب االحتاد السكندرب بعد »تعادل عادل«
تعادل فريقه أمام إنىب )اون سبورت( كالم

فى اهلواء

رغم اإلشادة بظهور صبحى مع الزمالك..

محمد حلمي

صالح وعمار:
ال بديل عن الرحيل

األهلى يؤمن صالح جمعة 
من مسلسل »اهلروب«

مكاملة شوقى غريب تقرب الشناوى
من قائمة طوكيو

فريق  مرمى  حارس  الشناوى  محمد  بات 
النادى األهلى قريبا للغاية من التواجد بقائمة 
المنتخب األولمبى التى ستشارك فى منافسات 
فى  المقبلة  األولمبية  األلعاب  بدورة  القدم  كرة 
طوكيو الصيف المقبل، وذلك فى ظل المستوى 
األهلى  مع  الدولى  الحارس  يقدمه  الذى  الرائع 
األخيرة،  الفترة  فى  الوطنى  المنتخب  وكذلك 
الصلة  قريبة  األهلى  داخل  مصادر  وكشفت 
بالشناوى أن األخير تلقى مؤخرا اتصاال من 
شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب األولمبي، 
يقدمه  الذى  بالمستوى  األخير  فيه  أشاد 
الشناوى وأن فرصته كبيرة فى التواجد بقائمة 
الالعب  أسعد  ما  وهو  باألولمبياد،  الفراعنة 
األولمبي،  للمنتخب  الفنى  للمدير  وأكد  بشدة 
البطولة  هذه  فى  التواجد  أحالمه  أحد  هذا  أن 
المهمة خاصة وأنه سبق له أن شارك كأساسى 
العالم  كأس  بطولة  فى  الفراعنة  مباريات  فى 
المشاركة  فى  ويرغب  روسيا،  فى  األخيرة 
الشناوى  ووعد  األولمبية،  األلعاب  دورة  فى 
بالمحافظة على مستواه وتقديم األفضل دائما 
واإلضافة  األولمبياد  فى  قائمته  ليكون ضمن 

لمجموعة المنتخب األولمبى فى هذه البطولة.
صبحى  محمد  فيه  نال  وقت  فى  هذا  يأتى 
غريب  إشادة  الشاب  الزمالك  مرمى  حارس 
حراس  مدرب  الكريم  عبد  أسامه  وكذلك 

ظهوره  بعد  األولمبي،  المنتخب  فى  المنتخب 
طنطا  مباراة  فى  الزمالك  مع  كأساسى  الجيد 
انتهت لصالح  والتى  الممتاز  بالدورى  األخيرة 
الخطوة  وهى  لهدفين،  أهداف  بثالثة  األبيض 
التى كان يبحث عنها غريب وعبد الكريم بأن 
فرص  على  األولمبياد  جيل  العبى  يحصل 
وخصوصا  انديتهم  مع  أساسيا  بالمشاركة 
مع  منهم  أى  يشارك  ال  الذين  المرمى  حراس 
المحلية،  البطولة  فى  أساسى  بشكل  ناديه 
للزمالك  الفنى  الجهاز  قرار  على  غريب  وأثنى 
بجعل صبحى الحارس الثانى فى الفريق بعد 
أبو جبل،  األخيرة محمد  الفترة  األساسى فى 
من  الوافد  عواد  محمد  وجود  من  الرغم  على 

اإلسماعيلى هذا الموسم.
ومعروف أن صبحى حارس الزمالك الشاب هو 
الذى لعب أساسيا فى بطولة أمم إفريقيا تحت 
رائع خاللها،  مستوى  وقدم  األخيرة  23 سنة 
لكن فى نفس الوقت اتفق غريب مع عبد الكريم 
على أن يكون هناك حارسا من العناصر التى 
الخبرات  يمتلك  الكبار  من  اضافتها  سيتم 
الالزمة للعب فى هذا المستوى الكبير المنتظر 
فى األولمبياد، وغالبا لن يضم حراس أخرين 
األولمبياد  لقائمة  وصبحى  الشناوى  سوى 
فى  بما حدث  أسوة  بـ18 العبا  فقط  المحددة 

أولمبياد لندن عام 2012.

.. ومارسيلو 
يبحث عن 

عرض 
للعودة 

للدورى 
السعودي

بخطوات جدية بدأ النادى األهلى فى تأمين العبه صالح 
جمعه ضد أى محاولة للهروب من القلعة الحمراء خالل 
الفترة المقبلة، ليكون رحيله بموافقة النادى وفى االتجاه 
الذى يريده النادى وليس الالعب وفى نفس الوقت ابعاده 

عن فكرة الرحيل للزمالك فى أقرب فرصة.
وكذلك  الكرة  مدير  الحفيظ  عبد  سيد  علم  إلى  ونما 
يخطط  صالح  أن  بالنادي،  التخطيط  لجنة  أعضاء  أحد 
األندية  ألحد  الجارى  يناير  فى  النادى  من  للهروب 
الئحة  فى  بندا  مستغال  بالبرتغال،  وتحديدا  األوروبية 
»فيفا  القدم  لكرة  الدولى  االتحاد  فى  الالعبين  شئون 
أحد  مع  أن صالح عقد جلسة  األهلى  فعلم مسئولى   ،«
خبراء اللوائح لمعرفة إمكانية استغالل أحد بنود الئحة 
الفيفا للرحيل عن األهلى وفسخ عقده دون قيد أو شرط 
مالحقته  من  النادى  يتمكن  أن  دون  واحد  طرف  من 
مع  قبل  من  حدث  مثلما  وتغريمه  وإيقافه  الفيفا  فى 
سليمانى كوليبالى ومن قبله عصام الحضري، وأن هذه 
فى  بند  بوجود  علم  أن  بعد  صالح  من  االستفسارات 
الئحة شئون الالعبين بالفيفا يمكنه من الرحيل وفسخ 
فرصة  على  حصوله  عدم  حالة  فى  ناديه  مع  تعاقده 
يؤثر  ما  وهو  أشهر،   3 لمدة  مباراة  أى  فى  بالمشاركة 

على مستواه ويتسبب فى تأثر مستقبله كالعب كرة.
يحدث،  بما  بعلمه  وأخبره  الالعب  حذر  الحفيظ  عبد 
الفيفا،  الئحة  فى  موجودا  يعد  لم  البند  هذا  أن  له  وأكد 
االتحادات  لكل  ارسالها  تم  التى  األخيرة  التعديالت  بعد 
العام  ارسالها  تم  بالفعل  والتى  الدولية،  للهيئة  التابعة 
الماضى لألهلى من قبل اتحاد الكرة، فصار أنه ال يحق 
ألى العب طلب فسخ تعاقده مع ناديه طالما يحصل على 
مستحقاته بانتظام، وأن الحالة الوحيدة التى يمكن ألى 
بعدم  الخاصة  تلك  ناديه  مع  عقده  بها  يفسخ  أن  العب 
حصوله على مستحقاته المادية لمدة 3 أشهر، وهو األمر 

الغير موجود فى األهلي.
من جانبه نفى عبد الرحمن مجدى وكيل أعمال صالح 
األهلي،  من  الهروب  فى  صالح  لدى  نية  وجود  جمعه، 
المان  قيمة  جيدا  ويقدر  محترف  العب  أنه  مؤكدا 
وعالقته  الكبيرة،  وجماهيريته  وتاريخه  به  الموجود 
الجيدة بجماهير القلعة الحمراء، وأن الالعب لن يرحل من 
القلعة الحمراء إال بموافقة مسئوليها بشكل كامل والذين 
حتى  ويرفضون  الالعب  باستمرار  يتمسكون  بدورهم 

فكرة رحيله على سبيل اإلعارة.
وعن فكرة عدم مشاركته حتى اآلن وأن هذا مؤشرا لقرب 
رحيله قال مجدي، بالتأكيد صالح غاضب البتعاده عن 
المشاركة منذ فترة طويلة، لكنه فى النهاية يحترم وجهة 
نظر الجهاز الفنى ولم ولن يخرج عن النص، مؤكدا أن كل 
ما يتردد عن توقيع عقوبات على صالح باالستبعاد أو 

الغرامات لعدم التزامه، غير صحيح.
للرحيل قال  الالعب مؤخرا  تلقاها  وعن وجود عروض 
عروض  هناك  وبالفعل  محترف،  العب  صالح  الوكيل: 
لوجود  وحاجته  األهلى  نظر  بوجهة  مقترن  هذا  لكن 
الفنى  للمدير  قرار  وهو  عدمها  من  الالعب  واستمرار 
السويسرى للفريق، وفى حالة الموافقة بالتأكيد سيرحل 

وغالبا على سبيل اإلعارة ألحد األندية األخري.

من  الرحيل  على  تصر  التى  األسماء  أبرز  ولعل 
األهلى خالل الشهر الحالي، بأى طريقة هم الثالثى 
 ،« السيد  وعمار حمدى وحسين  »صالح محسن 
السويسرى  حسابات  من  الدائم  لخروجهم  نظرا 
انطالق  منذ  للفريق  الفنى  المدير  فايلر  رينيه 
الموسم وحتى اآلن فلم يشارك حسين السيد فى 
أى مباراة فى حين كانت مشاركة عمار فى مباراة 
الدفع بصالح محسن فى مباراة  تم  واحدة وكذلك 
تشكيل  اقتحام  من  منهم  أى  يتمكن  ولم  أيضا، 
القيام  على  حرص  أنه  رغم  السويسرى  الخواجة 
بالتدوير منذ توليه المسئولية وحتى اآلن لم يستقر 
على تشكيل ثابت خصوصا فى النواحى الهجومية 
وبين العبى الوسط أيضا، وهو ما كان مفيال بمنح 
تأكدوا  النهاية  فى  لكنهم  الفرصة،  هؤالء  من  أى 
غاية  عنها ستكون  يبحثون  التى  الفرصة  هذه  أن 
تكدس  ظل  فى  الحمراء  القلعة  داخل  الصعوبة  فى 
المراكز،  مختلف  فى  الجيدين  بالالعبين  الفريق 
وأن األفضل بالنسبة لهم هو الرحيل بحثا عن تلك 

الفرصة فى مكان آخر.
وبالحديث عن الثنائى عمار حمدى وصالح محسن، 
البد أن نؤكد أن دوافعهما كبيرة للغاية وكل منهم ال 
يفكر فى شيئ فى الفترة الحالية سوى بالمشاركة 
والتواجد فى الملعب بشكل مستمر ومستقر، وهو 
شرط مهم وضعه الجهاز الفنى للمنتخب األولمبى 
دورة  فى  مصر  ستمثل  التى  العناصر  الختيار 
األلعاب األولمبية المقرر لها يوليو من العام الجارى 

2020 فى طوكيو عاصمة اليابان.
لذا حرص عمار وصالح على التحدث مع سيد عبد 
الحفيظ مدير الكرة من أجل الضغط للموافقة على 
خروجهم على سبيل اإلعارة خالل فترة االنتقاالت 
فى  عمار  يرغب  حيث  يناير،  فى  الحالية  الشتوية 
يطلبه  الذى  السكندري،  االتحاد  إلى  عائدا  االنتقال 
أجل  من  يوميا  ويتواصل  بقوة  ويضغط  بشدة 
محمود  أن  كما  األهلي،  موافقة  على  الحصول 
الخطيب رئيس القلعة الححمراء أعطى وعدا لمحمد 
مصيلحى رئيس نادى زعيم الثغر بمنحه عمار فى 
لألهلى  الفنى  الجهاز  قرار  كان  إذا  الجاري،  يناير 
الموافقة على رحيله،  بقيادة السويسرى فايلر هو 
تكون  قد  الالعب  تلقاها  كثيرة  عروض  بين  ومن 
إلى  العودة  عمار  اختار  المادية  الناحية  من  أفضل 
المكان  بهذا  الرتباطه  باإلسكندرية  االتحاد  قلعة 

بشكل كبير.
صيف  منذ  بعقد  األهلى  مع  حمدى  عمار  ويرتبط 
2018 عندما تم التعاقد معه من نادى النصر، ويستمر 
عقده حتى 2023، ولم يحصل عمار الذى تألق بشدة 
مع المنتخب األولمبى فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 
سنة على فرصته حتى اآلن مع األحمر بالشكل الالزم، 
على الرغم من حدوث إصابات كثيرة فى وسط األهلى 
خالل الموسم الحالي، لكنه لم يشارك بالشكل الذى 
كان متوقعا بعد تألقه مع الفراعنة الشباب وتحقيق 
الوصول إلى طوكيو، ومع ذلك خرجت تصريحات من 
مسئولى األهلى تؤكد تمسكهم باستمرار عمار فى 
الموسم  لوجوده هذا  األهلى  لحاجة  الفريق  صفوف 
وأن فايلر رفض فكرة رحيل الالعب لكنه حتى األن ال 
يعده بمنحه الفرصة بالمشاركة، وهو األمر الذى يقلق 
الالعب الراغب فى التواجد ضمن قائمة المنتخب فى 
أولمبياد طوكيو وهو ما لن يحدث إال بتواجده المستمر 

مع الفريق فى المباريات الرسمية محليا على األقل.
يناير  فى  لألهلى  انضم  الذى  محسن  صالح  أما 
ونصف  مواسم  ألربعة  يمتد  وعقده   2018 عام 

موقف  عن  كثيرا  يختلف  فال   ،2022 فى  ينتهى 
عمار، حيث يرغب الالعب فى الحفاظ على وجوده 
المقبلة،  الفترة  فى  األولمبى  المنتخب  قائمة  فى 
األلعاب  بدورة  القدم  كرة  منافسات  فى  للمشاركة 
األولمبية المقبلة فى طوكيو، خاصة وأن مشاركته 
العديد  عليها  كان  سنة   23 تحت  إفريقيا  أمم  فى 
المالحظات فيما يخص مستواه ومدى تأثيره  من 
فى هجوم المنتخب وهو ما جعله يجلس احتياطيا 
أغلب  اإلسماعيلى  العب  مجدى  الرحمن  لعبد 
مباريات البطولة وكان مصطفى محمد نجم وهداف 
المنتخب، حتى أحمد ياسر ريان البديل قدم بطولة 
رائعة ونال اإلشادة من الجميع على أهدافه الحاسمة، 
ويمر صالح بفترة سيئة للغاية فى ظل عدم اقتناع 
ينتظر  السويسرى  جعلت  لدرجة  بمستواه،  فايلر 
ومنحه  الطويلة  اإلصابة  من  محسن  مروان  عودة 
فيه  يتواجد  الذى  الوقت  فى   ، مباشرة  الفرصة 
يدفع  وكذلك  عليها،  يحصل  ولم  بالفريق  صالح 
قلب  فى  أجايى  جونيور  بالنيجيرى  السويسرى 
فى  يفكر  ولم  مهاجم  جناح  العب  وهو  الهجوم 
منحه الفرصة كمهاجم أساسى خالل فترة إصابة 

المغربى وليد أزارو.
األهلى  من  للرحيل  عرض  من  أكثر  لديه  صالح 
وسموحه   « القديم  »بيته  انبى  ناديى  من  أبرزها 
فى  عامر  فرج  رئيسه  دخل  الذى  السكندرى 
خدماته  على  الحصول  أجل  من  قوية  مفاوضات 

بطلب من العميد حسام حسن.
فى  األمرين  يعانى  الذى  السيد،  حسين  وأخيرا 
قادر على حتى  الوقت هو غير  األهلي، وفى نفس 
عودته  ممنذ  األحمر،  بالفريق  أزمته  عن  الحديث 
لصفوف الفريق من رحلة إعارة بالدورى السعودي، 
أو  أمل  بدون  يتدرب  يشارك  ال  الدكة  جليس  وهو 
لألهلى  الفنى  الجهاز  لدى  يقين  هدف، ومع وجود 
وجود  فى  الفرصة  على  يحصل  لن  السيد  بأن 
وحيد  ومحمود  الفريق،  نجم  معلول  على  الثنائى 
البديل االستراتيجى لألول فى حالة غيابه ألى سبب 
مستوى  على  أزمة  ألى  الفريق  يتعرض  وعندما 
»األعسر  اللجوء أليمن أشرف  يتم  االيسر،  الظهير 
» أيضا والذى يجيد فى هذا المركز بشكل أفضل 
بمارسيللو  الملقب  حسين  أن  أى  الدفاع،  قلب  من 
لن يحصل على اى فرصة حقيقية فى وجود هذه 
على  كبير  بشكل  يصر  لهذا  بالفريق،  األوضاع 
الرحيل فى يناير الجاري، لكن هناك مشكلة ما فى 
يتبقى  السيد  أن حسين  تتلخص فى  اإلتجاه،  هذا 
مع  عقده  فى  الحالى  الموسم  غير  أخر  موسما  له 
أو  وتجديده  عقده  تعديل  يرفض  والنادى  األهلي، 
مناقشة ذلك فى الوقت الحالي، نظرا لعدم مشاركته 
أو وجود أى تأثيره له مع الفريق، وفى نفس الوقت 
نهائى  بشكل  الالعب  رحيل  فكرة  األحمر  يرفض 
حتى ال ينتقل  للغريم التقليدى الزمالك الذى يريده 
الظهير  مستوى  على  أزمة  وجود  ظل  فى  بشدة 
عب  سيد  طلب  لذا  الماضي،  الموسم  منذ  األيسر 
لفترة  الحالى  عقده  تجديد  الالعب  من  الحفيظ 
جديدة تكون نفس مدة اإلعارة لكن الالعب رفض، 
وال تزال المشكلة قائمة، ويبحث الالعب من خالل 
عالقاته فى الدورى السعودى الرحيل ألحد األندية 
من  للهروب  أخرى  مرة  هناك  بدأه  ما  واستكمال 
جحيم الوضع السيئ الذى يعيشه حاليا فى األهلي.

ـ

ـ

بسبب حلم األوملبياد

وكيله: كل ما يشاع عنه غري صحيح وفايلر يحسم رحيله

صالح جمعة

فى الوقت الذى 
يسعى الجهاز 
الفنى لألهلى 

لالستقرار على 
الصفقة الوحيدة 

المنتظرة لدعم 
الفريق بها خالل 
فترة االنتقاالت 

الشتوية، بدأ ملف 
الراحلين عن الفريق 
خالل الشهر الحالي، 

يكثل أزمة حقيقية 
داخل الفريق، 

بسبب وجود عدد 
من الالعبين الذين 

يصرون على الرحيل 
من الفريق ألسباب 
مختلفة واالنتقال 

إلى أندية أخرى 
بحثا عن ظروف 
أفضل للمشاركة 

والتواجد فى دائرة 
الضوء، بعد أن 

شهد الدور األول 
من الموسم الحالى 

اختفاًء كبيرا لهم 
داخل الفريق.

األهلى يوضح حقيقة التفاوض مع »الصباحي«
نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى األهلى وجود 
فريق  ألعاب  صانع  الصباحى  محمد  مع  مفاوضات  أى 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  معه  للتعاقد  أسوان، 

الجارية.
وقال توفيق: ال توجد اى مفاوضات مع العب أسوان، حيث 
عن  ونبحث  القائمة،  فى  وحيد  مكان  يوى  لنا  يتبقى  ال 
تنفيذ طلبات الجهاز الفني، وليس من ضمنها التعاقد مع 

صانع ألعاب.

فى  أسوان  فريقه  مع  جيد  مستوى  الصباحى  ويقدم 
»جوميز  لقب  المصرية  الجماهير  عليه  وأطلقت  الدورى، 
الفرنسى  طريقة  على  باألهداف  احتفاله  ظل  فى  الغالبة« 

جوميز مهاجم الهالل السعودي.
أمير توفيق كشف عن أن الصباحى خارج دائرة اختيارات 
الجهاز الفنى وفايلر لم يطلب ضم الالعب واإلدارة تسعى 
مع  والتعاقد  المطلوبة  بالصورة  المدرب  طلبات  لتنفيذ 

العنصر الوحيد المتبقى بالقائمة.
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الجبالية«كان نجم الفريق»
أمري عزمى مجاهد مؤكدا أن كهربا كان يشكل 

فارقا مع نادى الزمالك (تايم سبورت)

ستاد القاهرة مرشح الستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا
الستضافة  وبقوة  مرشح  الدولى  القاهرة  استاد  أن  الكرة  اتحاد  أكد 
الصيف  فى  تقام  والتى  أفريقيا  أبطال  دورى  لبطولة  النهائية  المباراة 
المقبل، مع أول تطبيق لقرار إقامة نهائى البطولة من مباراة واحدة بعيدا 

عن مباراتى الذهاب واإلياب وعلى ملعب محايد.
نهائى  إقامة  سابق،  وقت  فى  كاف،  القدم،  لكرة  األفريقى  االتحاد  وقرر 
دورى األبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة بسبب ما حدث فى نهائى 
النسخة األخيرة لدورى األبطال بين الترجى التونسى والوداد المغربي، 

وعدم وجود تقنية الفار، على أن يكون اختيار ملعب النهائى سنويا من 
جانب المكتب التنفيذى للكاف.

كشف وليد العطار المدير التنفيذى التحاد الكرة، عن أن استاد القاهرة 
الدولى ينافس ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الستضافة 
فى  قوية  رغبة  والمغرب  مصر  أبدت  بعدما  األبطال،  دورى  نهائى 

استضافة أول نسخة لنهائى البطولة من مباراة واحدة.
شدد العطار على أنه على هامش قرعة الدور ربع النهائى لدورى األبطال 

األفريقى  االتحاد  سيعلن  القاهرة،  فى  المقبل  فبراير   ٩ يوم  لها  والمقرر 
عن الملعب المستضيف للنهائى القارى بشكل رسمي، وأنه يتمنى أن يقع 

االختيار على استاد القاهرة وأن يكون طرفى النهائى أو أحدهما مصريا.
العطار كشف عن أن استاد القاهرة هو المرشح األول الستضافة النهائى 
أفريقيا  كأس  نهائى  مؤخرا  واستضاف  أفريقيا  فى  ملعب  أهم  كونه 
للكبار ونهائى كأس أفريقيا لالعبين تحت ٢٣ سنة، وإدارة الكاف تثق 

كثيرا فى الملعب التاريخى لكرة القدم المصرية.

ـ

الفرعون الغاضب.. يرفض االحتفال
البدرى «قلقان» من غياب محمد صالح عن معسكر مارس

ـ

هدفنا خدمة الكرة املصرية.. وليس لدينا أطماع فى مناصب
رفض مسؤولو اتحاد الكرة الرد على اتهامات مرتضى 
منصور رئيس نادى الزمالك، ومحاوالته الدعوة لعقد 
جمعية عمومية، معتبرين أنها محاوالت فردية من جانب 

بعض األندية لفرض سياسة الصوت العالي.
وأن اللجنة مهتمة فقط بتحقيق مصلحة الكرة املصرية، 
دون النظر إلى املصالح الفردية التى تطالب بها بعض 
األنــديــة، وذلــك بعدما واصــل عــدد من أندية الجمعية 
العمومية التحاد الكرة، بقيادة نادى الزمالك تصعيدهم 
ضد اللجنة املؤقتة إلدارة الجبالية برئاسة عمرو 

الجنايني.
وهى اللجنة املعينة من قبل االتحاد الدولى لكرة القدم، 
متمسكني بحق الجمعية العمومية فى الدعوة الجتماع 
طــارئ، من أجل بحث التعديالت املقترحة على الئحة 
النظام األساسي، وإجــراء االنتخابات الختيار مجلس 

إدارة جديد.
من جانبه أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة 
االتحاد، أن لجنته تعمل بعيدا عن سياسة الصوت العالي، 
والهدف من تشكيلها هو تحقيق صالح الكرة املصرية 
فى توقيت صعب، وأن االتحاد الدولى لكرة القدم هو 
من يشرف على كافة أعمال اللجنة، وهناك تنسيق دائم 
ومستمر مع االتحاد الدولي، الذى كلف اللجنة بمهام 

محددة وواضحة.
كان أبرزها إجراء تعديالت جذرية على الئحة النظام 
األساسى بما يتوافق مع الئحة الفيفا، وبالفعل قاربت 
اللجنة على االنتهاء من الالئحة، باإلضافة إلى إنهاء 
العديد من امللفات الهامة التى تحقق الصالح للكرة 
املصرية، ومنها تطبيق تقنية الفار بعد االنتهاء من 
كافة التفاصيل الخاصة بها، وذلك لالرتقاء باملنافسات 

املحلية، ووضع خريطة إعداد قوية للمنتخبات الوطنية.
موضحا أن هجوم األندية على اللجنة جاء من أجل 

تحقيق أهداف ومصالح خاصة، فى الوقت الذى تعمل 
فيه اللجنة بدون أى أطماع فى مناصب وبدون أى أهداف 
خاصة سوى تحقيق الصالح العام، ألن كافة أعضاء 

اللجنة ال يحق لهم الترشح لالنتخابات.
 وفقا لقرار الفيفا، وأن تقليل أندية الجمعية العمومية، 
سيكون وفقا لالئحة ولن يتم بشكل عشوائي، وسيكون 
من مصلحة الكرة املصرية، لتوسيع قاعدة املشركة ودعم 
األندية دون اإلضافة إلى الجمعية العمومية التى سيكون 
لها حق التصويت فى االنتخابات، للقضاء على األزمات 

التى صاحبت الجمعية العمومية الفترة املاضية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه عدد من األندية خالل 
اجتماعها فى نادى الزمالك بـ٦ مطالب رسمية التحاد 

الكرة، جاءت على النحو التالي:
- املطالبة بعقد اجتماع لجمعية عمومية غير عادية 
ملناقشة تعديل الئحة النظام األساسى لالتحاد املصرى 

لكرة القدم التى سيتم إعدادها بمشاركة األندية.
- تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية لجمع 
التفويضات من كل األندية لبدء تنفيذ املطالب الخاصة 

باللوائح.
- تعديل الئحة االتحاد واملسابقات وكل اللوائح الخاصة 

بلجان اتحاد الكرة.
- إبطال قرارات اللجنة الخماسية املعينة إلدارة االتحاد 
بشأن نظام مسابقة كأس مصر ٢٠١٩-٢٠٢٠، والقسمني 
الثانى والثالث وما طرأ من قرارات تخالف الئحة النظام 

األساسي.
- إبطال قرار اللجنة بشأن أى قرار للجنة املسابقات 
ولجنة االنضباط واألخالق على مجالس إدارات األندية 

وما ترتب عليها من قرارات.
- تحديد موعد ١٤ يناير بحد أقصى لجمع التفويضات 

من كل أندية األقسام املختلفة وإخطار مسئولى األندية.

الفولت ينجو من اإليقاف ىف حالة واحدةجلنة اجلنايىن بعد هجوم مرتضي:

لوائح االتحاد الدولى تهدد كهربا 
باإليقاف والغرامة

نجحت صفقة انتقال محمود عبد املنعم كهربا إلى النادى األهلي، فى 
خطف األضواء خالل فترة االنتقاالت الشتوية فى يناير الجاري، وذلك 

بسبب أزمة الالعب املستمرة مع نادى الزمالك.
الذى تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بوقف الالعب 
وتغريمه ماديا لإلضرار بنادى الزمالك، بداعى هروبه من النادى رغم 
توقيعه لعقد مع الزمالك وانتقاله لنادى أفيش البرتغالى بشكل غير 

قانوني.
مصدر فى اتحاد الكرة، أوضح أن كهربا لجأ لالتحاد الدولى لكرة 
القدم من أجل الحصول على بطاقة مؤقتة للعب بصحبة فريق أفيش 
البرتغالي، بعد رفض نادى الزمالك إرسال بطاقته للنادى البرتغالى 

مطلع املوسم الجاري.
وقام بإنهاء عالقته بشكل رسمى مع الفريق البرتغالى الذى أرسلها إلى 
النادى األهلى وتم قيد الالعب بقائمته شكل رسمي، ألن لوائح االتحاد 
الدولى لكرة القدم، تنص على أنه يسمح لالعب باستخراج بطاقة مؤقتة 

لكى يمارس كرة القدم لحني الفصل فى الشكاوى بينه وبني ناديه.
وذلــك حتى ال يعاقب الالعب مرتني، وأن األزمــة ليست بني الزمالك 
واألهلي، ولكن بني الزمالك وكهربا، وأن لجان االتحاد الدولى هى التى 
تفصل فى هذه األزمة، ألنها بني ناد مصرى وأخر أجنبي، وأن األهلى 

ليس طرفا فيها.
الئحة االتحاد الدولى لكرة القدم، وفقا للمادة ١٧ والبند الثالث فيها، 
يوضح خاللها شروط فسخ التعاقد بني الالعب وناديه، وينص على 
أنه فى حال فسخ الالعب لعقده من جانب واحد أو عدم إكمال عقده 

مع ناديه.
فيتم عقابه باإليقاف ملدة تتراوح بني ٤ إلى ٦ أشهر، باإلضافة إلى غرامة 

مادية تعادل قيمة عقده مع ناديه، ولكن قد يكتفى بالغرامة
املادية فقط دون اإليقاف، فى حال فسخ العقد ألسباب وجهية لم يذكرها 

االتحاد الدولى فى الئحته.

السخرية من 
اجلبالية.. أخر 
مشاهد مسلسل 

أزمات نجم 
ليفربول

عادت من جديد حالة التوتر بني محمد صالح نجم 
فريق ليفربول اإلنجليزي، ومسؤولو الكرة املصرية، 
خاصة بعد رفض الالعب الحضور للقاهرة للمشاركة 

فى حفل توزيع جوائز األفضل فى إفريقيا لعام ٢٠١٩.
والذى أقيم فى الغردقة األسبوع املاضي، وتوج الالعب 
السنغالى ساديو مانيه العب ليفربول اإلنجليزى 
بجائزة أفضل العب فى القارة السمراء خالله، حيث 
غاب صالح عن حضور الحفل متعمدا، رغم الدعاوى 

الرسمية التى وصلته.
وذلك بعدما علم بصعوبة حصوله على الجائزة للعام 
الثالث على التوالي، وأن حظوظ السنغالى مانيه زميله 
فى الفريق كانت أوفر منه فى التتويج باللقب، لهذا 
رفض حضور الحفل رغم إقامته فى مصر، ما عّرضه 

للعديد من االنتقادات خالل األيام املاضية.
خــاصــة بعد الــرســائــل غير املــبــاشــرة الــتــى حرص 
الالعب على تداولها عبر صفحاته الخاصة على 
مواقع التواصل االجتماعي، وحملت سخرية واضحة 
ومباشرة من مسؤولى اتحاد الكرة سواء الحاليني أو 

السابقني.
سخرية محمد صالح من مسؤولى اتحاد الكرة بعد 
فوز االتحاد املصرى بجائزة أفضل اتحاد فى القارة 
السمراء لعام ٢٠١٩، كانت مثار انتقادات واسعة طالت 

الالعب الدولى خالل األيام املاضية.
خاصة أن التكريم جاء للدولة املصرية بعد النجاح 
املبهر فى تنظيم بطولتى األمم اإلفريقية للكبار وتحت 
٢٣ عاما، ولكن يبدو أن خالفات صالح مع املسؤولني 
فى االتحاد السابق والحالي، سيؤثر على األحداث 

خالل املرحلة املقبلة.
وهو ما أصاب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى األول 
بقيادة حسام البدرى بحالة من القلق، خشية غياب 
محمد صالح عن معسكر الفراعنة املقبل، املقرر إقامته 
فى شهر مارس املقبل، استعدادا للتصفيات اإلفريقية 

املؤهلة ملونديال ٢٠٢٢.
حيث سعى الجهاز الفنى للمنتخب للتواصل مع 
صالح عن طريق محمد بركات مدير املنتخب ولكن 
الالعب لم يــرد على اتصاالت الجهاز الفني، الذى 
أبدى قلقه من غياب الالعب عن املعسكر فى توقيت 
صعب يعانى فيه املنتخب الوطنى من تراجع فى األداء 
والنتائج بعد التعادل فى أول جولتني فى التصفيات 

املؤهلة لكأس األمم اإلفريقية.
الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى األول يحتاج إلى 
تواجد محمد صالح فى معسكر مارس املقبل، وذلك 
بعد غياب الالعب عن التواجد بصحبة املنتخب منذ 
فترة طويلة، فأخر مشاركات صالح كانت خالل مباراة 
جنوب إفريقيا التى خسرها الفراعنة بهدف دون رد 

وودعوا بعدها بطولة كأس األمم اإلفريقية.
 ولم ينضم الالعب ملعسكر املنتخب بعدها فى سلسلة 
أزمات متتالية، جاء أخرها سخرية الالعب من مسؤولى 
اتحاد الكرة لتزيد الوضع تأزما، ونستعيد هنا شريط 

األزمات بني صالح واتحاد الكرة فى تسلسل:
أزمات كأس العالم:

تنوعت وتعددت أزمات نجم ليفربول فى هذه املرحلة 
تحديدا، ومنها على سبيل الذكر ال الحصر، األزمة بني 

صالح واملسؤولني فى اتحاد الكرة، بعد تأهل املنتخب 
الوطنى لكأس العالم، ورفض الالعب وضع صورته 
على الطائرة الخاصة باملنتخب بجوار إعالن دعائى 

ألحد الشركات املنافسة املتعاقد معها الالعب.
 ما فجر أزمة وخالفات كبيرة، أدت فى النهاية إلى 
تراجع اتحاد الكرة وإزالة صورة كافة الالعبني بمن 
فيهم صالح، بعدما هدد بعدم املشاركة مع املنتخب 
فى املونديال، ما فجر األزمة ودفع عدد من الشخصيات 

للتدخل لحلها.
بعدها ظهرت أزمة الالعب أثناء املونديال، ورفضه 
للطريقة التى أدار بها اتحاد الكرة معسكر املنتخب 
آنذاك والسماح لعدد من الشخصيات العامة بزيارة 
معسكر الالعبني، وخرج بعد املونديال مهاجما اتحاد 
الكرة بشكل واضح وصريح فى أحد اللقاءات املصورة.

أزمة كأس األمم:
تعرض الالعب لهجوم من الجماهير بعد خروج 
املنتخب الوطنى من بطولة األمــم اإلفريقية التى 
احتضنتها القاهرة، بخسارة مخيبة أمــام منتخب 
جنوب إفريقيا، وحملت بعض الجماهير الالعب 

املسؤولية فى الخروج، وأبــدى صالح وقتها غضبه 
الــبــالــغ، مــن صــافــرات استهجان الجماهير ضــده، 
واستيائه من إدارة اتحاد الكرة، ولم ينضم للمنتخب 

الوطنى منذ ذلك التوقيت.
أزمة تصويت الفيفا:

شهدت نتائج التصويت فى استفتاء االتحاد الدولى 
لكرة القدم الختيار أفضل العب لعام ٢٠١٩، أزمة بني 
صالح ومسؤولى اتحاد الكرة بعدما تبني عدم مشاركة 

مسؤولو املنتخب الوطنى األول فى التصويت.
هذا باإلضافة إلى أن الصوت املصرى الوحيد الذى 
تم احتسابه وكان ألحد الزمالء الصحفيني، لم يذهب 
للنجم املصري، فى واقعة جددت الخالف بني صالح 
ومسؤولو اتحاد الكرة، ودفعت الالعب إلــى حذف 
صفة «العب فى املنتخب املصري» من كافة حساباته 
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعى ولم يعد 
كتابتها مرة أخري، ولم ينضم من بعدها للمنتخب 

الوطني.
أزمة الشارة:

حاول الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام 
البدرى فور توليه املسؤولية، تلطيف األجواء مع محمد 
صالح بوعده بمنحه شارة القيادة للمنتخب الوطني، 
ــدم وفقا للعرف  رغــم تخطيه عــدد من الالعبني األق

الجارى فى املنتخب الوطني.
ولكن تراجع البدرى عن تنفيذ وعده مع صالح بعدما 
أعرب عدد من العبى املنتخب الوطنى عن استيائهم 
من كسر التقاليد فى املنتخب، فساهم البدرى فى 
أزمة جديدة مع صالح، الذى حضر ملعسكر املنتخب 
لساعات قليلة قبل مباراتى كينيا وجزر القمر، وخرج 

من املعسكر بداعى اإلصابة.
رفض حضور الحفل:

رفض محمد صالح حضور حفل االتحاد اإلفريقى لكرة 
القدم لتوزيع جوائز األفضل فى القارة السمراء لعام 

٢٠١٩، وذلك رغم إقامة الحفل فى مصر.
ورغبة املسؤولني فى ظهوره بأفضل حال وتواجد 
صالح باعتباره أحد النجوم املصرية املتواجدة فى 
الحفل العاملى الذى نظمته مصر وجذبت به أنظار 
العالم أجمع، ولكن الالعب رفض الحضور فى موقف 

غريب أثار عالمات استفهام حول موقف الالعب.
السخرية من فوز اتحاد الكرة:

أثار نجم فريق ليفربول العديد من االستفهام بعد 
سخريته الواضحة من فوز اتحاد الكرة بجائزة أفضل 
اتحاد فى القارة السمراء لعام ٢٠١٩، رغم نجاحه فى 
تنظيم بطولتى األمم اإلفريقية للكبار وتحت ٢٣ عاما 

بشكل أبهر العالم أجمع.
 لتكون سخريته أخر مشاهد مسلسل أزمات الفرعون 
الذى رفض االحتفال مع بالده بنجاحها فى تنظيم أهم 

وأنجح بطوالت القارة فى تاريخها.

أحمد عبد الجواد
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باألصول

ممدوح سليمان

< رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال 
تمتد  البرلمانية  الحصانة  إن  معناه  ما  قال 
لتشمل جميع الصفات التى يحملها النائب وال 
تقتصر على عمله كعضو بمجلس النواب فقط 
وأن النائب البرلمانى الذى يحمل صفات أخرى 
» فإن الحصانة البرلمانية تمتد 

ً
«رئيس ناد مثال

لتشمل عمله كرئيس للنادى أو ألى صفة أخرى 
يحملها خالف عمله البرلمانى وال يجوز اتخاذ 
أى إجراء ضد أى نائب من قبل أى جهة دون 
طلب إذن من مجلس النواب «جريدة الجمهورية 

ـ الصفحة الخامسة ٤٢ أكتوبر ٨١٠٢».
من  الكثير  لتعديل  يحتاج  الرياضة  قانون   >
بنوده ليالحق العصر فى مصرنا الجديدة وال 
ال  الراقية  الرسمية  الحفالت  دخول  أن  تنسوا 
بالجالبية  وليس  االسموكن  بالبدلة  إال  يكون 

الكستور.
اتحاد  الئحة  فى  المقترحة  التعديالت  أهم   >
باإلعالم  العمل  بين  الجمع  عدم  الجديدة  الكرة 
مجلس  أعضاء  عدد  وتقليص  الكرة  واتحاد 
وإلغاء   

ً
 من «١١» عضوا

ً
بدال إلى «٩»  الجبالية 

شروط  من  القدم  كرة  لعبة  ممارسة  شرط 
القوائم  بنظام  االنتخابات  تكون  وأن  الترشح 
الكاملة وهى التعديالت التى طالب بها الخبراء 
الالئحة  إقرار  بعد  وموعدنا   ..

ً
وتكرارا  

ً
مرارا

ولكل حادث حديث!!
الله  برافو..  مبروك..  الكروي..  األهلى  فريق   >

ينور!!
وتركيا  وأوروبا  أمريكا  بيشتغلونا..  كلهم   >
النهائى  والهدف  وروسيا  وإسرائيل  وإيران 
الحدود  ترسيم  وإعادة  العرب  ثروات  نهب  هو 
القوى  على  والقضاء  إسرائيل  لصالح  العربية 
ومخططاتهم..  ألهدافهم  المناهضة  الوطنية 
الدول  يا جامعة  النوم  يا عرب.. صح  اتحركوا 

العربية!!
النادى  هو  منصور  مرتضى  زمالك   >
بثالث  لمصر  فاز  الذى  الوحيد  المصرى 
دورى  وهى   ٩١٠٢ عام  أفريقية  بطوالت 
األفريقى  اليد  وسوبر  لليد  أفريقيا  أبطال 
لكرة  الكونفيدرالية  البطولة  على  عالوة 

القدم.. مجرد مالحظة!!
السنوية  االستفتاءات  الرياضة..  عالم  فى   >
من  أكثر  واالنتماء  المصلحة  تحركها  التى 
الموضوعية  تحكمها  التى  االستفتاءات 

والشفافية.. وعليه العوض!!
من  مصر  فى  الشتاء  بحالوة  يستمتع  لم   >
وشوربة  المشطشط  الشام  حمص  يشرب  لم 
والمغات  والسحلب  األصفر  والعدس  الكوارع 
البلدى ومن لم يتدثر باللحاف القطن  بالسمن 
إيقاع زخات  ولم يستمتع بصوت فيروز على 
زكريا  وألحان  الراديو  مع  يسهر  ولم  المطر 
محمد  وروائع  كلثوم  ألم  والقصبجى  أحمد 
أم  مصر  فى  الشتاء  حالوة  يا  عبدالمطلب.. 

الدنيا وست الحسن والجمال.
< مع محمد صالح فاز ليفربول ببطولة أوروبا 
 عالوة على بطولة السوبر 

ً
بعد غياب ٤١ عاما

ليفربول  أصبح  صالح  محمد  ومع  األوروبى 
االنجليزى  بالدورى  للفوز  األول  المرشح 
 ومع محمد صالح 

ً
الممتاز بعد غياب ٠٣ عاما

فاز ليفربول بكأس العالم لألندية ألول مرة فى 
تاريخه.. الله عليك يا صالح.

< مسك الختام: 
بسم الله الرحمن الرحيم :

»أال بذكر الله تطمئن القلوب«
 صدق الله العظيم.

ـ

فى  السكندرى  االتحاد  نظيره  أمام  مباراته  اإلسماعيلى بخوض  النادى  تمسك 
إياب الدور ربع النهائى من بطولة كأس محمد السادس لألندية أبطال العرب، على 
أو استاد آخر،  الجيش بالسويس  اللقاء لملعب  استاد اإلسماعيلية رافضا نقل 

بسبب بعض التعليمات األمنية.
ونجح اإلسماعيلى فى الفوز على االتحاد السكندرى بهدف دون مقابل سجله 
محمد الشامى فى مباراة الذهاب باإلسكندرية، ويحتاج لتأكيد فوزه أو الخروج 
بأى نتيجة تعادل، فى لقاء اإلياب يوم ٢٤ يناير الجاري، لتأمين وصوله لنصف 

نهائى البطولة العربية.
الجيش  باستاد  المباراة  إقامة  إمكانية  حاليا  المصرى  الكرة  اتحاد  ويبحث 
بالسويس بدال من ملعب اإلسماعيلية خوفا من إقامة اللقاء بحضور جماهيرى 

كبير، قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة ٢٥ يناير وأعياد الشرطة، والتى تعتبر 
إجازة رسمية فى مصر.

قال المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى اإلسماعيلى إن ناديه يرفض تماما 
مبدأ  لتحقيق  اإلسماعيلية  فى  باللعب  ويتمسك  بالسويس  اللقاء  خوض  فكرة 

تكافؤ الفرص بعدما لعب االتحاد بملعبه ووسط جماهيره فى الذهاب.
وبحضور  اإلسماعيلية  فى  المواجهة  تكون  بأن  متمسك  ناديه  أن  على  شدد 
البطولة  نهائى  لنصف  والوصول  الرئيسى  هدفه  يحقق  كامل، حتى  جماهيرى 
التى يسعى للفوز بلقبها والظفر بالمكافأة المالية الكبيرة التى ستساعد النادى 

على دعم صفوفه بقوة فى الموسم الجديد.

كالم
فى اهلواء

يوسف أوباما العب الفريق مبديا سعادته 
بفوز فريقه على طنطا ىف الدورى

 )تايم سبورت(

»هايفرق معانا«
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الدراويش يتمسك بمواجهة االتحاد باستاد اإلسماعيلية

اإلسماعيلى يغرى احملمدى..وينفى مفاوضاته مع هداف الزمالك
اإلسماعيلية - محمد سويلم: 

اإلسماعيلى  مع  مهمته  ديديه جوميز  الفرنسى  يبدأ 
اليوم  الجيش  المباريات ضد طالئع  أولى  رسميا فى 
الدورى  الثالث عشر من مسابقة  األحد، فى األسبوع 
العام وكان مجلس إدارة النادى اإلسماعيلى برئاسة 
التعاقد  إجراءات  أتم  قد  عثمان،  إبراهيم  المهندس 
للصربى  خلفا  الفرنسى  المدرب  مع  رسمية  بصفة 

ميودراج يستيش.
أبوجريشة  محسن  ومحمد  السلحدار  أدهم  وتولى 
القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، منذ رحيل المدرب 
الصربى نظرا لتراجع النتائج على المستوى المحلي.

الــ ٤٩ عاما سيرة  الفرنسى صاحب  المدرب  ويملك 
ذاتية مميزة، حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى 
لنصف  الوصول  عن  فضال  رواندا،  وكأس  بالدورى 
القطن  مع  نال  كما  لألندية  سيكافا  بطولة  نهائى 
التوالى  على  لموسمين  الدورى  مسابقة  الكاميرونى 
والكأس المحلي، بجانب لقب الدورى الغينى مع فريق 

حوريا.
قائد  المحمدى  باهر  أعلن  اآلخر  الجانب  وعلى 
الدراويش،  مع  األخيرة  أزمته  نهاية  عن  اإلسماعيلى 
مشيرا إلى أن النادى يعد بيته وكشف باهر المحمدى 
صفوف  عن  الرحيل  فى  رغبته  سابق  وقت  فى 
أن  قبل  عليه  الجماهير  هجوم  بسبب  اإلسماعيلي، 
يقرر مجلس إدارته بتحويله للتحقيق، قبل وتغريمه 

٢٠٠ ألف جنيه لعدم امتثاله.
بيتى  اإلسماعيلى   : المحمدى  باهر  قال  جانبه  ومن 
فى  وأضاف  طبيعى  بشكل  الفريق  مع  ومستمر 

تجربة  خوض  فى  الرغبة  لدى  كانت   « تصريحاته 
اإلدارة  ولكن  النادي،  على  ذلك  وعرضت  اإلحتراف، 

رغبت فى استمراري.
واآلن  اإلسماعيلي،  إدارة  رغبة  احترمت  وواصل 
أى  يوجد  وال  طبيعى  بشكل  الدراويش  مع  مستمر 

أزمة«.
على  وعرضت  لالحتراف  عرضا  تلقيت  وتابع 
فى  ولكن  التجربة  تلك  خوض  فى  لرغبتى  المجلس 
مع  استمرارى  فى  الدراويش  رغبة  احترمت  النهاية 

الفريق.
ملف  اإلسماعيلى  مسئولو  فتح  متصل  سياق  وفى 
التجديد مع محمد هاشم، مدافع الفريق الشاب، خالل 
الفترة الجارية ويسعى مسئولو النادى إلنهاء تجديد 
عقد الالعب الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك 
بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع الفريق فى 

الفترة الماضية.
فى  مانع  لديه  ليس  أنه  المصادر  لبعض  وأكد هاشم 
تجديد عقده مع قلعة الدراويش، بعدما إستعاد مكانته 
الماضية  الفترة  خالل  فريقه  تشكيلة  فى  الحقيقية 

ضمن مباريات الدورى العام والبطولة العربية.
قلعة  عن  الرحيل  من  قريبا  الشاب  المدافع  وكان 
اإلسماعيلي، لعدم اقتناع الصربى ميودراج يسيتش 
قبل  وذلك  الفنية  بإمكانياته  األسبق  الفنى  المدير 
بشكل  عليه  اإلعتماد  الحالى  الفنى  الجهاز  يقرر  أن 
الذى  مجدى  محمد  زميله  حساب  على  أساسي، 

تذبذب مستواه الفنى فى اللقاءات السابقة.
إدارة  مجلس  داخل  مسئول  مصدر  أكد  بينما 

التعاقد  فى  بالفعل  يفكر  كان  ناديه  أن  اإلسماعيلي، 
مع الكولومبى دييجو كالديرون، مهاجم فريق الكويت 
الشتوية  اإلنتقاالت  فترة  خالل  السابق،  الكويتى 

الجارية.
األيام  الكويتى فى  النادى  وفسخ كالديرون عقده مع 
الماضية ألسباب مختلفة وقال بالفعل كنا نرغب فى 
التعاقد مع كالديرون خالل يناير الجاري، خاصة أنه 
قبل  الموسم  فى  الفريق  مع  ناجحة  تجربة  له  كانت 

الماضى ولكن هناك مغاالة مالية من الالعب..
أضاف صرفنا النظر عن التعاقد مع الالعب الكولومبى 
أجنبى سوبر  مهاجم  مع  التعاقد  عن  حاليا  ونبحث 
لحل  الجارية  الفترة  فى  للفريق،  قوية  إضافة  يكون 
األزمة التى يعانى منها الفريق فى مركز قلب الهجوم.

الكرة  مدير  المنياوى  صبرى  كشف  حين  فى 
باإلسماعيلى عن حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات 
مع عمر السعيد مهاجم الزمالك، تمهيدا للتعاقد معه، 

خالل فترة اإلنتقاالت الشتوية الجارية.
وقال ال أساس من الصحة لما تردد عن دخولنا فى 
مفاوضات مع عمر السعيد تمهيدا للتعاقد فى يناير 
التعاقد  اإلسماعيلى  إدارة  من  نطلب  ولم  الجاري، 
التعاقد  فى  نرغب  نحن  وأوضح  الزمالك  العب  مع 
منه  نعانى  الذى  العجز  لتعويض  متميز،  مهاجم  مع 
أنه سيتم  أبلغونا  النادى  الهجوم، ومسئولى  فى خط 

التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر.
قلب  مركز  فى  قوية  أزمة  من  اإلسماعيلى  ويعانى 
بنسيون  الناميبى  سوى  به  يوجد  ال  الذى  الهجوم، 

شيلونجو والصاعد حازم مرسي.

طالئع اجليش أول اختبار جلوميز..

انبى جاهز للمقاصة.. و» ماو« ينجو من مذبحة األفارقة

عثمان ابراهيم 

كتب - وائل عمران:
يدرس الجهاز الفنى لفريق إنبي، بقيادة حلمى طوالن، االستغناء 
التنزانى  باستثناء  بالفريق  المتواجدين  األجانب  الالعبين  عن 
حميد ماو، العب وسط البترولى خاصة أن الرؤية الفنية لحلمى 
طوالن تكمن فى أن ضم أجانب جدد فى الفترة الحالية بجانب 
 من الالعبين المتواجدين 

ً
ماو، ستكون أفضل تدعيما للفريق بدال

معه حاليا وال يستطيع االستفادة من خدماتهم بأفضل صورة.
سيقوم  طوالن   ان  مصادرها  من  والمالعب«  »الكورة  وعلمت 
الجاري،  األسبوع  خالل  األفارقة  الالعبين  من  عدد  باختبار 
فترة  للفريق خالل  نهائى  المقرر ضمهم بشكل  لتحديد هوية 

االنتقاالت الشتوية الجارية.
وعدم  المحليين  الالعبين  جميع  باستمرار  قرارا  اتخذ  بعدما 
فى مسألة  فقط  والتفكير  منهم،  أى العب  فى خدمات  التفريط 
أبدى  الذى  التنزاني،  الالعب  باستثناء  األجانب  الالعبين  رحيل 
بأفضل صورة  من جهوده  واالستفادة  قدرته  فى  ثقته  طوالن 
خاصة بعد ان تم تدعم الصفوف بالحصول على توقيع  أحمد 
على مهاجم بيراميدز على عقود انضمامه للنادي، على سبيل 
االعارة لمدة ستة أشهر خالل الساعات القليلة األخيرة، بعد ان 
الفترة  فى  لبيراميدز  الفنى  الجهاز  حسابات  من  الالعب  خرج 

الماضية ووافق على االنتقال للنادى البترولي.
واختتم  فيه الفريق األول لكرة القدم بنادى انبى بقيادة مدربه 
حلمى طوالن، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة فى منافسات 
الجولة ١٣ من عمر مسابقة الدورى العام، المقرر اقامتها اليوم 
فى  انبى  أداء  مستوى  لرفع  طوالن  حلمى  يسعى  حيث  االحد 
نقاط. الثالث  بحصد  اهتمامه  قدر  بنفس  المقبلة  المباريات 

مشددا على العبيه  اخذ المباراة بمحمل الجدية.
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حسىن عبد ربه نجم اإلسماعيلى السابق مبديا 
استيائه من الغياب عن حفل االحتاد اإلفريقى

 )ام بى سى مصر(

املقاولون يرفض الراحة..
والنحاس يحلم باملنافسة 

غليان فى سموحة بعد استقالة التوأم
اإلسكندرية : احمد عبد العزيز:

سادت حالة من الغضب داخل نادى سموحه عقب الهزيمة التى 
أهداف  بثالثة  دجلة  وادى  نظيره  أمام  والكروى  الفريق  تلقاها 
الخسارة  بعد  التوالى  على  الثانية  الهزيمة  وهى  هدف،  مقابل 

البورسعيدى. المصرى  من 
العبيه،  على  حادا  هجوما  الفنى  المدير  حسن  حسام  وشن 
فرصة  وفقدهم  الفريق،  نتائج  تراجع  بسبب  غضبه  وأعلن 
كفيلة  كانت  نقاط   6 بإهدار  الذهبي،  المربع  فى  للدخول  كبيرة 

الدورى. الى موقع اخر بجدول ترتيب  الفريق  بنقل 
عدم  بسبب  الهزيمة  مسئولية  العبيه  الفنى  المدير  وحمل 

تكلف  والتى  المدافعين  من  الساذجة  واألخطاء  التركيز، 
استغالل  عدم  جانب  إلى  داعي،  بدون  أهداف  إستقبال  الفريق 

المرمي. امام  لهم  أتيحت  التى  للفرص  المهاجمين 
الفنى  الجهاز  أن   « والمالعب  »الكورة  علمت  أخرى  ناحية  من 
بواقع  الالعبين  على  توقيعها  تم  التى  العقوبات  تفعيل  يدرس 
المصرى،  من  الخسارة  بعد  العب  كل  على  جنيه  آالف  عشرة 
أمام وادى دجلة، فى حين كان هناك  الثانية  الهزيمة  تلقى  بعد 
فى  المقبلة  الحدود  حرس  مباراة  حتى  باإلنتظار  اخر  رأى 

الدورى.
 20 على  الحصول  سموحه  مسئولو  اشترط  نفسه  الوقت  فى 

الحصول على خدمات محمد عنتر  إلى  مليون جنيه باإلضافة 
مهاجم  حسن  حسام  عن  االستغناء  حالة  فى  وكاسونجو 
الفريق للزمالك، خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، وهداف 

الثنائى  عودة  على  الفنى  المدير  حسن  حسام  وافق  ذلك  إلى 
عقب  الفريق،  تدريبات  الى  نيسبامبى  وديريك  فريد  سيد 
المراكز  فى  العجز  لسد  وذلك  الدورى،  بداية  منذ  استبعادهما 

بالفريق. الشاغرة 
بديل  عن  البحث  في  سموحة  مسئولو  بدأ  متصل  سياق  في 

الحرس. الرحيل عقب مباراة  للتوأم بعد قرار 

كتب - وائل عمران:
العرب  المقاولون  بنادى  القدم  لكرة  األول  الفريق  يستأنف 
استاد  على  المقبل  االحد  يوم  االهلى  فريق  لمواجهة  استعداداته 
السالم، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام 
رافضا الراحة من اجل حلم المنافسة على درع الدورى العام هذا 
مدافعو  فيها  وقع  التى  األخطاء  النحاس  عماد  ويدرس  الموسم، 
تصحيحها  على  والعمل  الماضية،  المباريات  خالل  الجبل  ذئاب 

قبل مواجهة االهلي.
أنه  على  للفريق  الفنى  المدير  النحاس  عماد  أكد  جانبه  ومن 
سلسلة  لمواصلة  الذئاب،  عند  التى  النشوة  حالة  يستغل  سوف 
االنتصارات بعد أن رفع شعار البديل عن تحقيق النتائج الجيدة 
رتب  أن  بعد  الموسم  هذا  الدهبى  المربع  على  المنافسة  اجل  من 

صفوفه واصبح له شكل الفريق مختلف منذ توليه المسئولية
اشار عماد إلى انه درس فريق االهلى بشكل جيدا وعرف نقاط 
الضعف والقوة، التى سيبنى عليها خطته من اجل اقتناص الثالث 
تعاهد  ان  بعد  خاصة  المسابقة  جدول  فى  رصيده  لرفع  نقاط 
االنتصارات  مواصله  نحو  جهدهم   قصارى  بذل  على  العبوه 
فى  احد  من  استهتار  أو  تهاون  أى  تقبل  ال  المباراة  ان  السيما 
متخاذل  أو  مقصر  ألى  مكان  هناك  يكون  ولن  الفريق،  صفوف 

نحو تحقيق الهدف المرجو للفريق هذا الموسم.
المسابقة يحتاج  الفريق فى جدول  الى ان وضع  النحاس  أضاف 
من الجميع الى بذل مزيد من الجهد والمحافظة على المستوى الذى 

يليق باسم فريق المقاولون العرب فى المسابقة.
المفاجات لن يكشف عنها  العديد من  لديه  أن  الى  النحاس  اشار 
فى الوقت الحالي، ويواصل الفريق تدريباته بكل قوة ويدرك تماما  
مدى صعوبة وأهمية المباراة موضحا ان صفوفه مكتملة وجاهز 
لفريق لالهلى بالمعنويات المرتفعة وثقته كبيرة فى العبيه نحو 
حصد الثالث نقاط بشكل اكبر من البقاء ضمن  المربع الدهبى 
لحثهم على استعادة روح  الالعبين  فنية مع  وسيعقد محاضرة 
االنتصارات خاصة وأن المنافسة مازالت مشتعلة فى ظل مطاردة 

الزمالك لذئاب الجبل.
يذكر أن المقاولون العرب تحت قيادة النحاس،  فاز فى 8 لقاءات 
 
ً
هدفا  15 العبوه  وسجل  مثلهما  وخسر  مباراتين  فى  وتعادل 

فى مسابقة  دفاع  أقوى خط  كثانى  أهداف  وتلقت شباكه سبعة 
سوى  شباكه  تستقبل  لم  الذى  األهلى  النادى  بعد  العام  الدورى 

هدفين فقط.

املزين: طنطا قادر على تعويض هزيمة 
الزمالك أمام األهلى 

الغربيه - عسران ابوبكر :
اكد ايمن المزين المدير الفنى لفريق الكرة بطنطا بأن فريقه قادر 
مقابل  بثالثية  الزمالك  امام  االخيرة  الخسارة  اثار  تجاوز  على 
لتغيير  اضطرارية  هزيمة  انها  ويرى  السابقة  الجولة  فى  هدفين 
بعض الالعبين مثل محمد اونش احد نجوم المباراة، النه اشتكى 
بخروجهما  سلبيا  الفريق  وتاثر  االلفى  احمد  وايضا  بالخلفية 
طنطا  كان  ذلك  ورغم  الزمالك  لالعبى  الخبرة  لفارق  باالضافة 
قريبا من الفوز أو التعادل لوال انكماش الالعبين للدفاع المبالغ فيه 
الذى اعطى الفرصه لالعبى الزمالك لخطف المباراة فى اللحظات 
االخيرة لفارق الخبرة وكلها دروس مستفادة لالعبينا عملنا على 
ال  حتى  االخيرة،  الفترة  فى  الفريق  تدريبات  خالل  من  عالجها 

تتكرر فى مبارياتنا المقبلة.
امام  الثقيل  العيار  من  مواجهة  على  مقبل  الفريق  ان  وخاصة 
الساعه 7.30  القاهرة  الثالثاء باستاد  االهلى على ملعبه بعد غد 
مساء وهى مواجهة صعبة على العبينا بكل المقاييس لما يضمه 
تصنع  وخبرات  وكفاءات  قدرات  اصحاب  العبين  من  المنافس 
الفارق لصالحهم امثال على معلول واحمد فتحى ومحمد هانى  
ورامى ربيعة وايمن اشرف ومحمد مجدى قفش وعمرو السولية 
ازارو  ووليد  الشيخ  واحمد  الشحات  وحسين  سليمان  ووليد 
وجونيور اجايى وجميعهم العبين دوليين لهم كل االحترام ولكن 

طنطا ايضا يضم العبين يقدرون المسئوليه وقادرين على فرض 
رقابه لصيقه لشل خطورتهم كما اننا كجهاز فنى نسعى خالل 
تدريبات الفريق على بث وعودة الثقة فى نفوس العبينا، وايضا 

نركز على عالج االخطاء ونواحى القصور.
اشار المزين إلى اننا نأمل ان تكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة 
االهلى بعودة المهاجمين اسالم فؤاد وهشام شعبان، وايضا ان 
يكون تم وصول البطاقة الدولية لجون افيرى ألنه العب مهم معنا 
االيقاف،  من  االساسى  الدفاع  قلب  مسعود  محمود  يعود  كما 
فى  الفريق  صفوف  دعم  أجل  من  قوة  وبكل  حاليا  ونسعى 
الميركاتو الشتوى الحالي، اتمنى ان نصل مع بعضهم الى اتفاق 

نهائى والتعاقد معهم خاصة فى مراكز خط الدفاع.
الذى  االهلى  امام  ايجابية  نتيجة  نأمل فى تحقيق افضل  اضاف 
يتصدر المسابقة حاليا بالعالمة الكاملة، ولذا نعمل الف حساب 
القدم  كرة  الن  واألمل  الطموح  نفقد  لن  ولكننا  المواجهة  لهذة 
أصبح  موقفنا  ان  خاصة  دائما  بالمفاجآت  عامرة  ومبارياتها 
صعبا بعد ان تجمد رصيدنا عند 10 نقاط من 11مباراة ونحتل 

المركز الـ 15.
على جانب آخر اكد محمد ابوفريخة امين الصندوق بنادى طنطا 
الفنى  المدير  المزين  ايمن  بقيادة  الكرة  لفريق  الفنى  الجهاز  أن 
فى  النادى  ادارة  لدى  النية  توجد  وال  الفريق  قيادة  فى  مستمر 

تغيير الجهاز، وان كانت االمور والنتائج غير مرضية.

لكن األداء جيد بشهادة الجميع والفريق يصادفه سوء حظ غريب 
المرحلة  فى  ونأمل  الزمالك،  أمام  واخرها  مبارياته  فى  خاصة 
المقبلة ان يحالف الفريق التوفيق ومع أول مكسب للفريق سوف 

تتغير امور كثيرة.
مشيرا الى ان المشوار مازال طويال ولدينا قناعة وثقة كاملة فى 
كفاءة الجهاز الفنى وايضا فى قدرات وكفاءة العبينا ونتمنى ان 
يحالفنا التوفيق خاصة ان الفريق قدم عروضا ونتائج طيبة مع 
فرق كبيرة مثل االتحاد واالسماعيلى والمقاصة وهذا يدل على ان 
الفريق اليقل فى أى شئ عن الفرق الكبيرة بدورى االضواء، سوى 

ان يحالفنا التوفيق وأؤكد بأن القادم افضل.
فى نفس السياق اكد عالء عكاشة مدير الكرة انه بالتنسيق بين 
ادارة النادى برئاسة فايز عريبى ولجنة الكرة برئاسة نائبه احمد 
دعم  على ضرورة  االتفاق  تم  الفني،  المدير  المزين  وايمن  ثروت 
من  االقل،  على  العبين   4 بـ  الحالى  الشتوى  بالميركاتو  الفريق 
اندية دورى االضواء ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة واقرب 
محمود  البدوي،   السيد  ابناء  لصفوف  لالنضمام  المرشحين 
منصور العب سموحة وعلى سبيل االعارة لمدة 6 أشهر ومحمود 
شعبان من االتحاد السكندرى وفى الوقت نفسه تم االتفاق على 
االستغناء عن 3 العبين وهم  محمود صالح وباسم عبدالعزيز 

واحمد فوزي.

عمر عبد الواحد: جالل يثق فى 
قدراتي..وأخدم املصرى فى أى مركز

بورسعيد - جمال نوفل:
يمتلك  ال  ولكنه  العالية  المهارة  أصحاب  الالعبين  من 
حظوظ أخرين فى فترة تولى حسام حسن، الذى اشركه 

كظهير ايمن ثم عاد وإعاره لألسيوطي.
قبل ان يعود للمصرى مرة اخري، مع إيهاب جالل الذى 
من  وتمكن  الالعب  بها  وتمسك  كاملة  الفرصة،  منحه 

اثبات واثبات جدارته بتمثيل األخضر.
حاورنا النجم عمر كمال الذى تحدث فى الكثير من األمور 

التى تهم جماهير المصرى البورسعيدى فقال: 
<< قدمت مستوى جيد فى جميع المباريات التى لعبتها، 
وأشكر الكابتن ايهاب جالل الذى منحنى الفرصة إلثبات 

وجودي، ولم أخرج من التشكيل هذا الموسم.
 
ً
<< صحيح اننى لم أكن أساسيا اال أننى شاركت كثيرا

هذا الموسم واثبت وجودى كالعب مع المصري، وبشكل 
طيب سواء محليا أو افريقيا.

<< جاهز للعب فى اى مركز يطلبه منى ايهاب جالل، فقد 
لعبت فى الوسط المهاجم، وظهير أيسر ثم ظهير أيمن فى 

لقاء طالئع الجيش وسموحة وانا سعيد فى المصري.
<< لكل مدير فنى طريقته فى الملعب حسام حسن دائما 
حماسيا وال يهدأ اثناء وقوفه على الخط، أما جالل هادئ 

والمصرى فاز مع حسام حسن، وحقق انجازات مهمة.
رائعة  نتائج  وحقق  المصرى  مع  نجح  جالل  ايهاب   >>

الموسم صادفنا سوء حظ  هذا  ولكن  الماضي،  الموسم 
كبير فى اربع مباريات ال يمكن ان ننهزم فيها ابدا حتى 
لو أعيدت مع نفس التشكيل، ولكن هذه كرة القدم ان تلعب 
لالعب  جدا  المهم  التوفيق  عدم  بسبب  وتخسر،  وتجيد 

كرة القدم والى مدير فني.
على  العبون  ولدينا  مميزة  عناصر  المصرى يضم   >>
العبى  افضل  ان  واعتقد  للغاية،  وعال  طيب  مستوى 
بالمصرى هم حسن على واحمد ياسر واحمد مسعود 

فهم يؤدون اداءا رائعا.
<< وهذا ال يعنى ان الجميع لم يؤد وانما هم كانوا مؤثرين 
فى الفريق واتمنى للجميع التوفيق، كما اجاد ايضا اسالم 
عطية واحمد عادل ميسى وايمن ندا، وهم نجوم مازالت 

اعمارهم صغيرة وهم اضافة للمصري.
<< لدينا نفس الرغبة فى العودة للمركز الرابع على االقل 
وامامنا الفرصة، كما فعلناها الموسم الماضي، وقادرين 
على تحقيق ذلك باالرادة واالداء الطيب والقتال فى الملعب 

حتى اخر لحظة.
بصراحة  و  للمدرجات  الجماهير  عودة  اتمنى   >>
فى  نتائج  افضل  لحقق  ارضه  على  يلعب  لو  المصرى 
الالعبين  تحفيز  فى  كبير  دور  له  فالجمهور  الدوري، 
الذى  بالممثل  أشبه  بدون جمهور،  الكرة  ودفعهم والعب 

يؤدى عمل مسرحى بال جماهير.

اإلسكندرية - أحمد عبد العزيز:
أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بنادى اإلتحاد السكندري، 
أن نقطة التعادل التى حصل عليها الفريق فى مباراته أمام انبي، جاءت لتعيد الثقة 
واألهلى  العربية  البطولة  فى  اإلسماعيلى  أمام  متتالية  هزائم  ثالث  بعد  لالعبين 

والمقاولون فى الدوري.
الدورى  فى  بيراميدز  لمواجهة  الجدى  االستعداد  بدأ  أنه  إلى  يوسف  وأشار 
والمقررة الخميس المقبل على ستاد المكس، مضيفا أن مباريات الدورى جميعها 

صعبة وال توجد مباراة أسهل من األخري.

االنتصارات من جديد فى مواجهة  نغمة  استعادة  يأمل فى  أن  وكشف يوسف 
البطولة  فى  اإلسماعيلى  العودة مع  لمباراة  قوية  بروفة  والتى ستكون  بيراميدز 

العربية.
حول صفقات  السرية  من  سياج  النادى  مسئولو  يفرض  مختلف  على صعيد 
يناير، وتواترت أنباء عن دخول النادى فى مفاوضات مع الزمالك الستعارة عمر 

السعيد مهاجم الفريق االبيض، وعمار حمدى العب وسط االهلي.
فى الوقت نفسه فسخ مسئولو النادى التعاقد مع الليبى احمد شلبى بالتراضي، 
وذلك حسب الرؤية الفنية الجهاز الفني، والذى لم يقتنع بمستوى الالعب الذى لم 

يدخل قائمة مباريات الفريق فى أى مباراة.

يوسف: بعد نقطة انبي..الفوز على بيراميدز يعيد الثقة لسيد البلد

يوسف طلعت 
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شيء..  كل  فى  الدنيا..  مصر  نعم..   >>
المصرية  الكرة  وقمر»  «شمس  وأصبحت 
شبابها  نجح  أن  بعد  خاصة..  أفريقيا  فى 
وحكومتها بتنظيم أول بطولتين للكاف فى عام 
واحد.. آسف خالل ثالثة أشهر وفاز شبابها 
تحت 23 سنة بتذكرة األوليمبياد بفرقة الثنائى 
المنتخب  لهذا  الفنى  المدير  غريب  شوقى 
د.  والصعبة  الخاصة  المهام  رجل  ونصفه 
والعبيهم  المنتخب  مدير  عبدالعزيز  عالء 
االتحاد  منح  الكاف  أهل  اعتبر  ولذلك  جميعا.. 
جائزة  كورة»  «الجبالية  الكروى  المصرى 
الكرة  دينامو  وتقدم  أفريقى  اتحاد  أحسن 
الجائزة  الستالم  أبوريدة»  «هانى  المصرية 
السويسرى  «انفانتينو»  الفيفا  رئيس  من 
بمركز  الحفل  لحظة  هانى  احتفاظ  عدم  رغم 
لهذا  استفهام  عالمة  وسط  الجبالية  رئيس 
«الرجل  الفعلى  الرئيس  وجود  رغم  اإلهداء!!! 
رئيس  الجناينى  عمرو  والهادئ»!!!  الطيب 
الخماسية والتى صدر بتشكيلها قرار  اللجنة 
فيفاوي!! كان يجب على الكاف.. تقديم جائزة 
للمهندس هانى أبوريدة بصفته أفضل عضو 
اإليجابى  ونشاطه  بالفيفا..  وتنفيذى  بالكاف 

للقارة كثير وناجح.
يتسلم  أن  للبروتوكول  وطبقا  مفروضا  كان 
الرجل الفاضل عمرو الجناينى وهو ليس بعيدا 
المخصصة  الجائزة  هذه  المصرية  الكرة  عن 
الصديق  األخ  من  أنتظر  كنت  للجبالية.. 
التواجد  طباعه  من  ليس  والذى  أبوريدة  هانى 
الجائزة  هذه  ويسلم  يتقدم  أن  اإلعالمي.. 
الجنايني..  عمرو  والكروى  المالى  للخبير 
اإلشادة  كلمات  ويقرأ  ويسمع  يرى  كان  وهنا 
الرياضى  والتصحيح  الموقف  لهذا  والتقدير 
الرأى  صاحب  أبوريدة  هانى  من  واألخالقى 
األول فى اختيار عمرو الجنايني.. المهم.. نقول 

لما حدث.. ال.. وألفين ال!!
كلمات  أو  تعليقا  أجد  لم  الوقت  نفس  وفى 
عبدالحق  سحر  د.  تقدمه  ما  نحو  إيجابية 
على  والمشرفة  الخماسية  اللجنة  عضو 
والشاطئية..  والنسائية  سال  الفوت  صاالت 
النيجيرية  تكريم  الحفل  وخالل  الوقت  ونفس 
ونادى  أفريقيا  نجمة  أوشوال»  «سيسات 
أفضل  بصفتها  النسائية  للكرة  برشلونة 
اللعبة  وهى  أفريقيا  فى  النسائية  للكرة  العبة 
المسئولين  كبار  من  كبيرة  رعاية  تلقى  التى 
بالقارة وليس ببعيد بتوجيهات السيد الرئيس 
حقوقها  كل  حواء  إعطاء  بضرورة  السيسى 
وفى مقدمتها «الكورة».. والتى يمكن أن تعطى 
مردودا إيجابيا للمرأة المصرية.. يا سادة.. د. 
سحر «تنحت» فى الصخر من أجل تحقيق ذلك 
الجمعة  يوم  الرسمية  المباريات  أولى  وأمامها 
المغرب  أمام  بتروسبورت  باستاد  يناير   17
للمونديال..  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  فى 
ال..  المشاركة..  عن  للغائبين  نقول  وسوف 

وألف ال!!

ال ..
وألف ال..!

ممدوح الشافعي

`

األحد كفرالشيخ - طه المال:
انتابت حالة من اإلرتياح الجميع داخل نادى كفرالشيخ الرياضي، بعد 
النتائج الطيبة واإلنتصارات املتتالية التى حققها الفريق األول لكرة القدم 
فى النادى بقيادة مديره الفنى عبدالفتاح عبد الرازق وجهازه املعاون 
واحتالله املركز األول والصدارة فى املجموعة الثامنة بدورى القسم الثالث 
برصيد 31 نقطة  وبفارق عدد من النقاط عن أقرب منافسيه الثنائى 
صيد املحلة وسمنود فى املركزين الثانى والثالث برصيد 25 نقطة 
وكذلك عثماسون طنطا الذى يحتل املركز الرابع برصيد 22 نقطة ومع 

نهاية مباريات اإلسبوع الثالث عشر من الدوري.

ومن جانبه أعرب عبد الفتاح عبد الرازق املدير الفنى للفريق عن سعادته 
الغامرة بالنتائج التى حققها فريقه منذ بداية املوسم، وآخرها الفوز على 
شباس الشهداء بثالثية من األهداف مؤكدا أن فريقه يعتبر من أقوى 
فرق املجموعة بشهادة خبراء اللعبة والدليل على ذلك النتائج الطيبة على 
مدار املباريات السابقة وهى الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى مباراة 
واحدة والهزيمة فى مثلها باإلضافة إلى إنه يعتبر صاحب لقب أقوى خط 
هجوم فى املجموعة حتى األن بعد أن سجل مهاجموه 24 هدفا وكذلك 

خط دفاعه يعتبر أقوى خط دفاع بعد أن دخل مرماه 4 أهداف فقط.
وأشار املدير الفنى لكفرالشيخ إلى أن الجميع داخل النادى سواء مجلس 
اإلدارة برئاسة أشرف أبو حليمة الذى ال يبخل على الفريق بأى دعم 

مادى أو معنوى وكذلك الجهاز الفني، لديهم رغبة كبيرة فى مواصلة 
الفريق العروض القوية والنتائج الجيدة خالل منافسات الدور الثاني، من 
أجل الصعود والعودة مرة أخرى للدورى املمتاز «ب» فى ظل املنافسة 
الشرسة من الرباعى صيد املحلة وسمنود وعثماسون والحامول 
موضحًا أن فريقه يضم مجموعة من الالعبني املميزين أمثال حسام 
سعيد ووليد الحصرى وأحمد إبراهيم ووليد شعبان وأحمد عبد املنعم 
ومحمود فتحى وأحمد كفتة وعبد املنعم عبد البصير وأحمد طارق 
والسعيد مراد وحاتم سمير وأحمد جمعة وأحمد باتو وأحمد نصر 

وعمر عبد املنعم.

12 يناير ٢٠٢٠

العدد 2307

خطة مستقبلية لتطوير نادى الصيد باحمللة

أبوزيد مديرًا فنيًا لجولدى بالقسم الثالث
قــرر  مجلس ادارة نــادى جــولــدى برئاسة 
هانى سعيد قبول اعتذار احمد عيد عبدامللك 
املديرالفنى السابق قبل نهاية الدور االول من 
دورى القسم الثالث بمنطقة الجيزة، واعالن 
التشكيل الجديد بعد تعيني إبراهيم أبوزيد 
مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب السابق واصبح 
الجهازالجديد  لجولدى يتكون من إبراهيم 
أبوزيد مديرا فنيا ونهاد حجاج مديرا للكرة 
وعالء الطيار ومعتز عبدالحميد مدربني عام 
وأحمد السفاح مدربا لحراس املرمى وأسامة 

حليم مديرا إداريا ومحمد تميم مدربا وممدوح 
رزق طبيبا ومحمد عبدالباسط اخصائى تأهيل 

وإصابات مالعب.
املعروف ان إبراهيم أبوزيد  قاد الفريق خالل 
الثالث االخيرة من الــدور االول وحقق فيها 
الفوز بعد توليه املهمة بشكل مؤقت مما دفع 
مجلس اإلدارة لتعيينه مديرا فنيا  رسميا مع 
مجموعة من أبناء النادى وصعد بالفريق الى 
املركز الثانى »الوصيف« برصيد 29 نقطة  
منافسا خلف فريق الشرقية للدخان املتصدر 

برصيد 31 نقطة وعبر ابراهيم ابوزيد املدير 
الفنى عن سعادته بقيادة الفريق وقال اشكر 
مجلس االدارة على ثقته بنا كأبناء النادى 
ونتمنى ان نكون عند حسن ظنهم فى تحقيق 
النتائج الطيبة وعودة املاضى بالتأهل والصعود 
الى الدورى املمتاز «ب» ثم العودة الى االضواء 
والشهرة من جديد ويستعد الفريق حاليا 
على قدم وســاق بداية من لقاء حلوان العام 
يوم السبت املقبل 18 يناير الجارى فى انطالق 

مباريات ومنافسات الدور الثانى .

المحلة  - عادل شومان:
بدا مجلس ادارة نادى الصيد باملحلة وضع خطة مستقبلية انشائية لتطوير 
النادي، حيث يقول رئيسه املحاسب محمد الحليبي: اننا كمجلس ادارة مازلنا 
نتحمل الصعاب منذ ان تحملنا مسئولية النادى بعد فوزنا باالنتخابات 
لدرجة اننا لم نجد فى خزينة النادى سوى ثالث االف جنيه فقط ومديونيات 
النادى الكبيرة،  فى ظل االدارة السابقة التى اثرت على تطوير النادى والنهوض 
به، وقمنا بسداد 855 الف جنيه مديونيات للكهرباء ومليون 350 الف جنيه 

لشركة املياه، و2 مليون و400 الف للري.
اضاف بخالف الضرائب والتامينات وصرف مرتبات املدربني واملوظفني، ورغم 
ذلك قمنا بعمل بوابات الكترونية للنادى لعودة االستقرار االمنى والحفاظ على 
االعضاء باالضافة الى انشاء حمامات  لاللعاب الفردية وشاشات عرض 
كبرى داخل النادي، وتم عمل رسومات ملبنى  اجتماعى  على مساحة 650 
مترا بارتفاع ست ادوار ونجهز اآلن لعمل مناقصة لتنفيذ العمل به واسعى 
حاليا السترجاع اصول النادي، التى تم تاجيرها  بسعر بخس بالتراضى 

لدرجة ان الدخل من االيجارات ال يتعدى 30 الف جنيه شهريا.
كما اكد الحليبى ان زيارة االمير تركى بن عبدالعزيز لنادى الصيد، هى زيارة 

لالستثمار داخل النادى والتى ستكون فى صالح الجمعية العمومية.
وعلى جانب آخر قرر طارق السعيد املدير الفنى للفريق االول للكرة والجهاز 
املعاون عقد جلسات مكثفة مع العبى الفريق، من اجل حثهم على اهمية 

مباريات الدور الثانى والتى يعتبرها مباريات كؤوس.
حيث اكد السعيد بانه سيقوم باستغالل فترة الراحة ما بني الدورين بعالج 
االخطاء والسلبيات، التى ظهرت بالفريق خالل مباريات الدور االول، استعدادا 

ملباراة فريقه الهامة امام  سمنود فى اولى مباريات الدور الثاني.
كما اكد السعيد ان تدعيم الفريق خالل انتقاالت يناير، سيكون فى حدود 

ضيقة جدا بسبب وجود وفره من الالعبني املميزين بالفريق.

السويس يطالب بالعدالة التحكيمية وحضور الجماهير

تأهل برما وشبرانبات لنهائى مراكز الشباب بالغربية
الغربيه - عسران ابوبكر.

الى  بالغربية  القدم  لكرة  الشباب  مراكز  لدورى  السابعه  النسخه  مباريات  وصلت 
محطة المباراة النهائيه والتى سوف تقام على ملعب م ش بسيون الساعه 12ظهرا 

يوم الخميس المقبل بين فريقى برما وشبرانبات.
عن  النهائى  قبل  الدور  مباراتى  اسفرت  و  النهائيه  للمباراة  الفريقان  تاهل  حيث   
فوز فريق برما على بلقينا 5-1وشبرانبات على شبشير الحصه بركالت الترجيح 

6-5بعد انتهاء الوقت االصلى للمباراة بالتعادل االيجابى 1-1وسوف يحضر المباراة 
النهائيه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ومعه احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب 
للشباب وفهمى زهرة مدير عام  المديريه  الديب وكيل  بالغربيه ويسرى  والرياضه 
ادارة الشباب بالغربيه لتسليم درع البطولة للفريق البطل والذى سوف يمثل الغربيه 
بدورى الشباب على مستوى الجمهوريه     صرحت بذلك منار محمد منسق عام 

دورى الشباب بالغربية.

السويس – محمد ادريس:
تفوق سيراميكا بقيادة معتز البطاوى وهيثم شعبان 
فى الوصول الى صدارة مجموعة القاهرة برصيد 27 
نقطه بال هزيمة ويمتلك عوامل النجاح بداية من إدارة 
داعمة برئاسة محمد ابوالعينني وفرت كل شئ للفريق 
األول. .من صفقات جديدة ومعسكرات وتدعيمات 
ليغرد سيراميكا فى الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب 
منافسيه الداخليه، الذى يحتل املركز الثانى برصيد 

19 نقطة.
 ويبدأ الفريقان الدور الثانى بلقاء قمة بني سيراميكا 

أصحاب األرض والداخليه بالسويس، بينما جاء 
القناة ثالثا للمجموعة بنفس رصيد الداخلية 19 نقطة 
وحافظ السويس على تواجده باملربع الذهبى رابعا بـ 
17 نقطة ولكنه فى دائرة الخطر بعد انتفاضة الكاكوال 
برصيد 15نقطة ومعه بتروجت القادم من الخلف 
بنفس الرصيد 15 نقطة ويهرب جمهورية شبني 

والنجوم من دوامة الهبوط.
 ويدخل املريخ والترسانة والنصر والزرقا فى معركة 
من أجل البقاء، ويشهد الــدور الثانى صراع النقطة 
ويتزعم نادى منتخب السويس زعيم األندية مطلب 

عودة الجماهير وتكافؤ الفرص.

وإصالح منظومة التحكيم حيث اليحتمل الدور الثانى 
اى أخطاء وقد تدخل محافظ السويس اللواء عبداملجيد 
صقر من أجل السماح بدخول جماهير مع بداية الدور 

الثاني.
 الــذى يبدأ بلقاء جماهيرى بني منتخب السويس 
ومديرة الفنى تامر مصطفى والشواكيش الجريح 
والكابنت محمد صالح الذى ترك السويس فى ظروف 
غامضة وطالبت أندية القسم الثانى من لجنة املسابقات 
باتحاد الكرة بتأجيل بداية الدور الثانى ليكون هناك 
فصل بني الدورين راحة للفرق واعطاء فرصة لألندية 

لدراسة األوضاع وطلبات االجهزة الفنية.

أقاليم ومظاليم

ارتياح فى كفر الشيخ بعد صدارة اجملموعة

سحر و سيسات وأبوريدة!!

صعود شباب كوكاكوال
 لقطاعات الجمهورية

عبد السميع: املربع الذهبى 
هدف بترول اسيوط

الغربية - عسران ابوبكر:
نجح فريق شباب كوكاكوال طنطا مواليد 2001 فى الصعود لدورى القطاعات 
على مستوى الجمهورية لكرة القدم، بعد ان احتل املركز الثالث، خلف  فريقى 
غزل وبلدية املحلة وكان الفريق احتل املركز الثانى فى مجموعته خلف غزل 
املحلة بنفس الرصيد 25 نقطة ولكن جاءت املواجهات املباشرة لصالح الغزل 
وكــان الفريق فى مجموعته والتى ضمت فرق غزل املحلة وشباب املحلة 

والدلجمون وقحافه وبراعم مصر.
وكانت نتائجه الفوز على شباب املحله 9-0و5-1 وعلى قحافة 5-0 و2-0وعلى 
براعم مصر 4-0و2-0وعلى الدلجمون 2-1 و1-0 وتعادل مع غزل املحلة 2-2 
والخسارة 1-2 وجمع 25 نقطة وصعد كثانى املجموعة ليلتقى زفتى لتحديد 

املركزين الثالث والرابع.
ونجح فى الفوز على زفتى 4-0 و7-2 ويحتل املركز الثالث ويتأهل لدورى 
القطاعات على مستوى الجمهوريه وقاد الفريق لتحقيق هذا االنجاز جهاز 
فنى وادارى مكون من معروف عثمان مديرا للقطاع وحسام نعينع مديرا فنيا 
وعصام الحناوى مدربا عاما وعادل صيام مدربا وعماد سليم مدربا لحراس 

املرمى  وعادل دغيم مديرا اداريا ودكتور احمد نجم طبيبا.
وتضم القائمة كال من الالعبني رمضان عبدالفتاح ودونجل وشبل فى حراسة 
املرمى وعبدالستار وكريم وعبدالقادر ابراهيم وعبدالله وامير جبر واحمد 
شعبان الشهير بيفينش وادهم النحاس وابراهيم غنيم والغباشى وزياد جبر 
وعلى ازرارو وشريف محمد جميل وكريم بديوى واحمد حنفى الشهير 
بميسى والسادات والعدوى واحمد طارق وقد تم تصعيد 5 العبني للفريق 
االول لكوكاكوال والذى يلعب بدورى القسم الثانى ب، وهم الغباشى وزياد جبر 
وفينش ورمضان وادهم النحاس ويتصدر قائمة هدافى الفريق زياد جبر 

برصيد 12هدفا واحمد الغباشى برصيد 9 اهداف.

أسيوط - عادل نصيح   :
 يواصل بترول اسيوط تحت قيادة مديره الفنى محمد عبد السميع استعداداته 
النطالق مباريات الدور الثانى من املمتاز «ب» والذى تقرر تاجيل بدايتها من 

اليوم االحد الى االحد املقبل 19 من الشهر الجاري.
 وسيلتقى فيه مع طهطا بملعبه فى اولى مباريات الدور الثاني، وكان بترول 
اسيوط قد انهى الدور االول وهو فى املركز الثامن برصيد 14 نقطة، وبفارق 

هدف وحيد عن االعالميني صاحب املركز السابع.
وقال عبد السميع الفريق اصبح جاهزا للمباريات بعد ان تم عمل الئحة مالية 
مجزية لتحفيز الالعبني، على احتالل احد مراكز املربع الذهبى ولو تهيأت 
الظروف لدخول حلبة املنافسة على القمة واملهم ان نكون فى مركز متقدم 
واملوسم املقبل يمكننا املنافسة على الصعود والعودة للدورى املمتاز فى حال 

توافر االمكانيات املالية العالية وتدعيم صفوف الفريق بالعبني سوبر.
وقد انضم الالعب الغانى ابوا العب ابوتيج لصفوف الفريق فى تدعيمات الفريق 
الشتوية الحالية، والفريق سيعتمد على العبيه الذين تضمهم قائمة الفريق 
محمد رمضان ومحمد مزيكا ومحمود ماهر حراس املرمى وايهاب فؤاد 
واحمد تركى ومصطفى شلبى واحمد البهى «بيبو» ومؤمن راضى واسالم 
حمدى واحمد دحروج ومحمد ممدوح عفروتو و محمد عبد الفتاح العندليب 
وعلى الفرارجى ومحمود كمال ومحمد حنطور واحمد ممدوح ونبيل ناصر 
ومحمد خلف ومحمد عطاء وحسام منصور وطاهر محمد ومحمد فرحات 
ومحمد كارم وابراهيم حسن ونادر حسن موسى ونامل فيهم جميعا املزيد 

من البذل والعطاء.
 كما يضم الجهاز املعاون كال من سيد حسني املدرب العام ومحمود زيان 
املدرب واحمد حمدى مدرب حراس املرمى وياسر سمير ومصطفى يوسف 
املديرين االداريني والدكتور حازم عبد السالم اخصائى العالج الطبيعى واحمد 
جالل اخصائى اصابات املالعب وعلى رأس الجهاز الفنى املحاسب محمود 
تغيان املشرف العام على الفريق يقدم كل جهده من اجل االرتقاء بالعبى 

الفريق فنيا وبدنيا للوصول الى مركز متقدم  فى املربع الذهبي.

»زعلت منه« كالم
فى اهلواء

الكبار هدفهم التمسك بالصدارة
..وغليان فى املنطقة الدافئة

انطالق  منافسات الدور الثانى ىف املمتاز »ب« األحد املقبل

محمد فضل موضحا ضيقه من عدم حضور 
محمد صالح حلفل أفضل العب ىف إفريقيا 

)اون سبورت(

كتب - سيد أمين :
 بدأت فرق الدورى املمتاز «ب» باملجموعات 
ــهــا بعد قــرار  ــادة ترتيب اوراق الــثــالث اعـ
مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع 
لجنة املسابقات برئاسة خالد كامل، بتأجيل 
انطالق مباريات الــدور الثانى والــذى كان 
محددا لها اليوم ملدة اسبوع حيث تنطلق 
مباريات املجموعة االولــى شمال وجنوب 
الصعيد االحد املقبل، ثم االثنني 20 يناير 
للمجموعة الثانية بالقاهرة والقناة و21 يناير 

للمجموعة الثالثة بحرى واالسكندرية.
وجــاء قــرار اللجنة نظرا النتهاء مباريات 
االدوار التمهيدية فى كاس مصر،واتاحة 
لجميع الفرق بفرصة القيد الشتوى الحالي، 
وضم بعض العناصر لسد العجز والنقص 
فــى الصفوف ..وقــامــت لجنة املسابقات 
بارسال الجداول باملواعيد الجديدة للفرق الـ 

36 املشاركة.
وتنطلق من االحد املقبل وحتى الثالثاء 

مباريات ومنافسات الجولة املقبلة واولى 
مباريات الدور الثانى الجولة الثانية عشرة 
حيث البنك االهــلــى يتصدر املجموعة 
ــى بقيادة عيد مــرازيــق واملجموعة  االول
الثانية سيراميكا بقيادة هيثم شعبان 
واملجموعة الثالثة فاركو بقيادة الدكتور 

احمد عاشور.
وتدخل هذه الفرق مباريات الجولة املقبلة 
بتركيز جديد للحفاظ على قمتها، حيث 
اكد عيد مرازيق مدير فنى البنك االهلى 
اننا استعدينا على قدم وساق ملباراتنا مع 
االعالميني، وقمت بمشاهدة اكثر من مباراة 
لهم للوقوف على نقاط القوة ملراقبتها ونقاط 

الضعف للعب عليها.
امــا هيثم شعبان قــال الصعود للقمة 
سهل ولكن املحافظة عليه هو االصعب، 
وتعاهدنا كجهاز فنى والعبني بتحقيق 
النتائج الطيبة من اجل تحقيق الحلم الذى 
يراودنا جميعا بالصعود لدورى االضواء 

والشهرة الول مــرة بتاريخ الــنــادى بعد 
الدعم ماديا ومعنويا من مجلس االدارة 
برئاسة حمدى ابوالعينني ومعتز البطاوى 
املشرف العام على الكرة وطوينا صفحة 
الدور االول ونحن جاهزون ملباراتنا امام 
الداخلية بقيادة هشام زكريا صاحب 

املركز الرابع والقادم بقوة.
واشــار دكتور احمد عاشور املدير الفنى 
لفاركو إلــى اننا نسير بخطى ثابتة هذا 
املوسم، ونأمل التمسك والحفاظ على تقدمنا 
املستمر فى هــذه املجموعة الصعبة التى 
نتصدرها وبدانا استعدادنا للدور الثانى 
ومباراتنا املقبلة الثالثاء من االسبوع املقبل 
كما بــدات اندية املؤخرة اعــادة حساباتها 
ونتائجها بالدور االول وترتيب اوراقها 
للهروب من شبح الهبوط والذى اصبح يخيم 
على العديد من الفرق وخاصة انه سيهبط 
15 فريقا هذا املوسم بواقع 5 فرق من كل 

عيد مرازيقمجموعة.
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األحد

العدد 2307

إبراهيــــم داوود

ـ

.. ورزقي
على الله

»تمسكت به رغم اهلجوم 
عليه«

مانويل جوزيه مؤكدا أنه متسك باستمرار 
فالفيو رغم هجوم جماهري األهلى عليه بعد 

أول موسم )اون سبورت(

كالم
فى اهلواء

٤ وحدات »فار« متحركة ملباريات الدورى املصرى
كشف وليد العطار المدير التنفيذى التحاد الكرة عن شكل 
بها  العمل  سيتم  والتى  »الفار«،  الفيديو  تقنية  وحدات 
بداية من الدور الثانى للدورى الممتاز عقب االتفاق على 
فيما  ملكيتها  لتؤول  ونصف  سنة  لمدة  المعدات  تأجير 

بعد التحاد الكرة المصري.
وليد العطار كشف عن أن وحدات الفار ستكون مثل عربات 
منها  عربات   ٤ على  التعاقد  تم  حيث  التليفزيوني،  البث 

ليتم العمل بها فى الدورى خالل المرحلة المقبلة.
أنه سيتم مراعاة أن تقام هناك ٣ مباريات فى  شدد على 

يتم  تقدير بحيث  أقصى  ٤ على  أو  للدورى  الواحد  اليوم 
فى  أنه  كما  المطلوبة،  بالصورة  العربات  هذه  استخدام 
حال وجود مباراتين بالقاهرة من الممكن استخدام وحدة 
مناسبة  زمنية  فترة  وجود  بشوط  المباراتين  فى  واحدة 

بينهما لتحريك الوحدة.
يتدرب  أن  المنتظر  من  بأنه  التنفيذى  المدير  أضاف 
على  المقبل  األسبوع  التدريب  وحدات  على  الحكام 
الدور  من  بداية  للوحدات  الفعلى  االستخدام  يكوى  أن 

للدوري. الثانى 

باستثناء فايلر مع األهلى ومن قبله فريرا 
مع الزمالك كل المدربين الذين قدموا الى 
مصر فى السنوات العشر األخيرة كانوا » 
كسر« ..او قل ان صح التعبير مدربى » اكل 
عيش« و » سبوبة« فقط الغير بما فيهم 
كاتيرون مع االهلى والزمالك وحتى خلفه 
 مع األحمر 

ً
السارتى الذى لم يقدم جديدا

بها  دعم  التى  الكثيرة  الصفقات  برغم 
األهلى صفوفه بالشتاء الماضى .

لم يترك واحد منهم بصمة مع الكبار ومن 
خلفهم بيراميدز التى تعاقدت مع »شروة« 
او  الموسم  هذا  سواء  اجانب  مدربين 
الموسم الماضى ونفس الحال مع كل الذين 
لجأوا الى التعاقد مع » الخواجات« مثل 
االسماعيلى وطالئع الجيش ووادى دجلة .
وبصراحة أنا ال أدرى من هو صاحب فكرة 
التعاقد مع هؤالء المدربين وهل تم تطبيق 
االطار العلمى فى التعاقد معهم ام مجرد 
الزبون  يشربوا   « وكالء  من  ترشيحات 

البيعة والسالم« كما يفعل اى سمسار .
المفروض ان يكون هناك معايير واضحة 
فى االختيار واهمها على االطالق ان يكون 
صاحب بصمة واضحة تميزه عن قرينه 
 
ً
ايا اجنبى  اختيار  مجرد  وليس  المحلى 
الذى  الفريق  على  تاثيره  او  تاريخة  كان 

يدريه .
الى  االندية  بعض  لجوء  نكافح  كنا  واذا 
على   

ً
حفاظا اجانب  بحكام  االستعانة 

التحكيم المصرى فاالولى ايضا ان تكون 
هناك مكافحة لالستعانة  بمدربين اجانب 

 على التدريب المصرى.
ً
حفاظا

مدربين  هناك  ان  فى  معى  يختلف  من 
مصريين افضل بكثير من الذين تم التعاقد 
منهم  واذكر  االخيرة  السنوات  فى  معهم 
ومختار  العشرى  وطارق  يوسف  طلعت 
النحاس  وعماد  طوالن  وحلمى  مختار 

وايهاب جالل .
الدورى المصرى يستحق منا ان نتعاقد 
مع مدربين اصحاب بصمة وتاريخ .. واذا 
اليد فعلينا  كانت الحجة هى ضيق ذات 
ان نوفر الدوالرات لصالح ابن البلد األقل 

.
ً
 واألكثر تأثيرا

ً
سعرا

اما ان نتعاقد مع مدربين من نوعية فايلر 
والذى قال عنه الداهية المخضرم مانويل 
فى  طريقه  نفس  على  يسير  انه  جوزيه 
تحقيق البطوالت فهذا ما ننشده اذا كان 
الهدف هو تطوير الكرة المصرية وليس 
أبو  مع  بالتعاقد  الجماهير  ارضاء  فقط 

»برنيطه« .

»الكسر أبو برنيطة« !

12 يناير ٢٠٢٠

أحمد عبدالستار

كارتيرون يتغلب على أزماته

األبيض فى ورطة 
»أفريقية« بسبب كاسونجو

على  الزمالك  عانى  الماضى  الشهر  خالل 
فى  األبيض  الفريق  ودخل  المستويات  كل 
العقود  وتسريب  السلبية  النتائج  دوامة 
وأزمة المستحقات المتأخرة وفسخ الالعبين 
لعقودهم وتعاقد األهلى مع كهربا وقيده فى 
القائمة لكن أبرز أزمة واجهها مجلس اإلدارة 
البعض  أن  الالعبين حتى  تمرد  هى محاولة 
الحصول على  التدريبات قبل  رفض خوض 

المستحقات المتأخرة أو جزء منها.
لعقد جلستين  الزمالك  دفع مجلس  هذا  كل 
مع الالعبين فى حضور الجهاز الفنى ووعد 
بدأ  أن  بعد  المستحقات  أزمة  بحل  المجلس 
أنه  النتائج حيث  التدهور فى  الزمالك مرحلة 
بعد لقاء بيراميدز بدأ الزمالك مرحلة السقوط 
فى شهر ديسمبر حيث تلقى الخسارة على 
مع  تعادل  ثم  الدورى  فى  الجيش  طالئع  يد 
الحربى  اإلنتاج  أيضا مع  ثم تعادل  سموحة 
على  الثالث  التعادل  يحقق  أن  قبل  وذلك 
بعدما  أفريقيا  أبطال  دورى  فى  لكن  التوالى 

تعادل على أرض زيسكو يونايتد الزامبي.
مجلس الزمالك اجتمع مع الالعبين من جديد 
وقرر صرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة 
السلبية  النتائج  بعد  الشمل  للم  محاولة  فى 
مع  جلسة  عقد  اإلدارة  قررت  المقابل  وفى 
حيث  كارتيرون  الفرنسى  الفنى  المدير 
الفنى  الجهاز  من  الزمالك  مسئولو  طلب 
يكون  حتى  وذلك  الناشئين  على  االعتماد 
ردا على المتمردين بعد التشاور مع سامى 

وجود  أكد  والذى  العام  المدرب  الشيشينى 
الناشئين  قطاع  فى  مميز  العب  من  أكثر 
يستحقون الحصول على فرصة فى المرحلة 

المقبلة.
تصعيد  وقرر  طويال  ينتظر  لم  كارتيرون 
المرحلة  أكثر من ناشيء لالعتماد عليه فى 
تجربة  قرر  لكنه  األقل  على  محليا  المقبلة 
مركز  فى  عيد  أحمد  بتصعيد  أوال  الموقف 
يعانى  الذى  المركز  وهو  األيمن  الظهير 
النقاز  رحيل  بسبب  نقص  من  الزمالك  فيه 
فى  عيد  أحمد  وشارك  إمام  حازم  وإصابة 
لقاء أسوان الذى فاز به الزمالك وبدأ األبيض 

مرحلة تصحيح المسار.
بعد نجاح تجربة أحمد عيد مع أسوان قرر 
كارتيرون زيادة العدد المنضم للقائمة وقرر 
طنطا  لقاء  فى  واحدة  دفعة  العبين   3 ضم 
تغييرات  عدة  الفنى  المدير  فيه  أحدث  الذى 
عبد  حسام  الثالثى  القائمة  ضمت  حيث 
خط  فى  يحيى  وعالء  عيد  وأحمد  المجيد 
الذى  صبحى  محمد  جانب  إلى  هذا  الدفاع 
شارك للمرة األولى فى مركز حراسة المرمى 
فيما  التوالى  على  الثانية  للمرة  عيد  وشارك 

قرر كارتيرون تأجيل مشاركة الصاعدين.
بأن  للمتمردين  رسالة  توجيه  قرر  الزمالك 
العجز  يسد  أن  الممكن  من  الناشئين  قطاع 
وبالعبين ال يمتلكون عقودا مع النادى حتى 
ليست  فهى  الزمالك  مع  عقودا  أبرموا  وإن 

بالمقابل الذى يحصل عليه الفريق األول.

كبيرا  يمتلك عددا  األبيض  كان  الموسم  انطالق  قبل 
من الالعبين األجانب سواء المتواجدين بين صفوف 
الفريق فى قائمته المحلية واألفريقية أو المعارين قبل 

انطالق الموسم.
مع  الزمالك  ضمها  جديدة  صفقة   11 جانب  وإلى 
عرب  العبين    5 يضم  األبيض  فإن  الموسم  انطالق 
ساسى  فرجانى  التونسى  الثنائى  رأسهم  وعلى 
خالد  المغربى  والثالثى  »الهارب«  النقاز  وحمدى 

بوطيب وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.
أجانب   4 إعارة  قرر  الموسم  انطالق  وقبل  األبيض 
والكونغولى  أحداد  حميد  المغربى  رأسهم  وعلى 
معروف  والنيجيرى  »العائد«  كاسونجو  كابونجو 

يوسف واإليفوارى رزاق سيسيه.
ورطة  فى  بات  كارتيرون  الفنى  ومديره  الزمالك 
حقيقية بسبب قائمة الفريق فالنقاز فسخ تعاقده من 
طرف واحد ورحل عن الزمالك وال توجد نية لعودته ال 
من الزمالك وال من الالعب وفسخ كاسونجو تعاقده 

مع الوداد المغربى بالتراضى وقرر العودة للزمالك.
الذى يمتلك  الزمالك  الحقيقية تكمن فى قائمة  األزمة 
بخصوص  قرارا  النادى  يتخذ  ولم  واحدا  استبداال 
يقيد  حتى  وأنه  خاصة  قيدها  سيتم  التى  الصفقة 
فإنه يجب  األفريقية  القائمة  المتاح فى  الزمالك العبه 
لوائح  وبحسب  المحلية  القائمة  فى  قيده  أوال  عليه 
استبدال  له  يتبقى  الزمالك  فإن  المصرى  االتحاد 

وحيد.
العبا   29 قيد  قرر  األفريقية  مشاركته  قبل  الزمالك 

وهم :
فى حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - 

محمد صبحي.
محمود  النقاز،  حمدى  حازم  إمام،   : الدفاع  خط  فى 
عبد  الونش، محمد  الغني، محمود  عبد  عالء،  محمد 

السالم، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.
ساسي،  فرجانى  حامد،  :  طارق  الوسط  خط  فى 
جابر،  إسالم  حسن،  محمد  العزيز،  عبد  محمود 
كهربا،  محمود  شرقي،  بن  أشرف  أوباما،  يوسف 
مصطفى فتحي، شيكاباال، أيمن حفني، محمد عنتر، 

أحمد زيزو، كريم بامبو، محمد أوناجم.
السعيد، مصطفى  : خالد  بوطيب، عمر  الهجوم  خط 

محمد.
بعد األزمة التى واجهها الزمالك فى قيد محمد أوناجم 
المجموعات  دور  مع  إال  قيده  من  يتمكن  لم  حيث 
أصبحت قائمة الزمالك األفريقية تضم 29 العبا وهو 
ما دفع المسئولون لتأجيل حسم المقعد األخير حتى 
مهاجم  ضم  ينوى  كان  األبيض  وأن  خاصة  يناير 
جديد وقيده خالل هذه الفترة لكن بالنظر للقائمة نجد 
تعاقده  فسخ  الذى  النقاز  اسم حمدى  من  أنها خلت 
األهلى وأيمن حفنى  الذى تعاقد مع  ومحمود كهربا 
المصاب  العزيز  عبد  ومحمود  للمقاصة  المنتقل 
بو  خالد  جانب  إلى  هذا  الصليبى  الرباط  فى  بقطع 
طيب المصاب والذى يبحث الزمالك عن فرصة لفسخ 
تعاقده وبهذا يخرج 5 العبين دفعة واحدة من قائمة 
مركز  فى  فقط  إمام  حازم  تضم  باتت  التى  الزمالك 

الظهير األيمن.
تعاقده  يفسخ  بكابونجو كاسونجو  فوجيء  الزمالك 
مع  ودية  جلسة  وبعد  للزمالك  ويعود  الوداد  مع 
مسئولى األبيض اتفق الالعب على العودة والمشاركة 
فى التدريبات لكن قيد كاسونجو فى القائمة مرتبط 
برفع اسم أحد األجانب من القائمة ألن الزمالك يضم 
»الهارب«  النقاز  فرجانى ساسى وحمدى  الخماسى 
شرقى  بن  وأشرف  بوطيب  خالد  المغربى  والثالثى 
من  بأكثر  التضحية  يعنى  وهذا  أوناجم  ومحمد 
فرصة خاصة وأن القيد فى القائمة األفريقية مرتبط 

بالقيد فى القائمة المحلية.

قبل  الماضية  الفترة  فى  فتراته  بأفضل  يمر  الزمالك  يكن  لم 
التعاقد مع كارتيرون فالفريق األبيض فى كل األحوال سقط فى 
اختبارات سهلة جعلت الجماهير تفقد األمل مبكرا فى المنافسة 
يد  على  الخسارة  جاءت  لكن  الموسم  هذا  الممتاز  الدورى  على 
لتفتح  الترتيب  جدول  فى  األخير  المركز  يحتل  كان  الذى  انبى 
الصربى  االستفهام حول طريقة  العديد من عالمات  أمام  الباب 
لم  وأنه  الزمالك خاصة  فريق  فى  فنيا  األمور  إدارة  فى  ميتشو 
الكأس كما  الفوز على بيراميدز فى نهائى  يقدم شيئا من بعد 
أن مسيرته على مستوى الدورى ليست ممتازة فهو تاسع أقوى 

هجوم ورابع أفضل دفاع حتى رحيل الصربي.
جاءت مباراة مازيمبى والهزيمة بثالثية لتكون األخيرة للزمالك 
تحت قيادة ميتشو ووضع اختيار إدارة األبيض على الفرنسى 
كارتيرون الذى قاد الزمالك أمام الشرقية فى كأس مصر وحقق 
الفوز كما فاز على أول أغسطس األنجولى فى ثانى جوالت دور 
فى  األبيض  الفارس  ليبدأ  أفريقيا  أبطال  بدورى  المجموعات 

استعادة التوازن تدريجيا.
الزمالك سقط مع كارتيرون كما سقط مع ميتشو حيث خسر من 
طالئع الجيش ثم تعادل مع سموحة واإلنتاج فى الدورى وزيسكو 
النقاط  أبرز  يبدأ كارتيرون فى عالج  أن  األبطال قبل  فى دورى 

السلبية التى عانى منها الفريق األبيض وهى غياب الشخصية.
وبدأ  أسوان  لقاء  فى  تدريجيا  تعود  بدأت  الزمالك  شخصية 
كارتيرون  بصمة  لكن  تدريجيا  التوازن  يستعيد  األبيض 
نجح  الذى  طنطا  لقاء  فى  بوضوح  ظهرت  الزمالك  وشخصية 
فى  بثالثية  فوز  إلى  لهدف  بهدفين  تأخره  تحويل  فى  الزمالك 

الثوانى األخيرة ليعلن الزمالك عن عودته من جديد.
أداء  تحسن  يعنى  ال  النتائج  تحسن  أن  جيدا  يدرك  كارتيرون 
الفريق األبيض وهو ما أكد عليه عقب مباراة أول أغسطس مشيرا 

إلى أن أداء الفريق سيتغير بشكل تدريجى مع توالى المباريات.
سوء األداء ال ينتج عنه بالضرورة خسارة النقاط ألن شخصية 
البطل التى يتمتع بها الفارس األبيض تجعله قادرا على تحقيق 
كارتيرون  بدأ  الذى  األمر  وهو  السيء  األداء  من  بالرغم  الفوز 
يتغلب عليه بوضوح فى لقاء أسوان ثم طنطا ويتمنى الفرنسى 
البطل حتى  الزمالك وحضور شخصية  استمرار تحسن نتائج 
يعود الفريق األبيض للمسار الصحيح ويتبقى للفرنسى التغلب 
استحضار  فى  نجاحه  بعد  األداء  وسوء  النتائج  أزمة  على 

شخصية البطل.

أعاد شخصية األبيض محليا ويخشى النتائج واألداء

اإلدارة تطالب املدير الفىن باالهتمام بالصغار

كاسونجو

الزمالك يلجأ للناشئني ردا على املتمردين
أبو جبل: لن أتنازل عن مكانى

 باملنافسة
ً

..وأهال
المنافسة  يعلم جيدا حجم  أنه  الجديد  الزمالك  أبو جبل حارس  أكد محمد 
ومحمد  عواد  محمد  مع  المنافسة  أن  مضيفا  المرمى  حراسة  مركز  على 
لكنه يثق  نارية  إلى جانب جنش بعد عودته من اإلصابة ستكون  صبحى 

تماما فى قدراته.
وأشار إلى أنه سيقاتل للمشاركة بشكل أساسى فى المرحلة المقبلة حتى 
بشكل  المشاركة  ضمن  العب  يوجد  ال  أنه  إلى  مشيرا  جنش  عودة  بعد 
أساسى فى الفترة الحالية مشيرا إلى أن صبر كثيرا بعد انضمامه للزمالك 
االحترام  كل  يكن  أنه  مضيفا  أساسى  بشكل  وشارك  الفرصة  أتته  حتى 
التى  المباريات  فى  قدمه  الذى  األداء  على  أثنت  التى  ولإلدارة  الفنى  للجهاز 
لقاء  عقب  كارتيرون  من  خاصة  إشادة  على  أنه حصل  إلى  مشيرا  لعبها 
رغم  أفريقيا  أبطال  بدورى  المجموعات  دور  من  الثالثة  الجولة  فى  زيسكو 
نهاية المباراة بالتعادل مضيفا أنه لعب المباراة متحامال على نفسه بسبب 

اإلصابة.
الزمالك  فى  المرمى  حراسة  مركز  فى  المنافسة  أن  على  جبل  وشدد 
فترة  خالل  النادى  أبرمها  التى  الصفقات  أن  مضيفا  الفريق  مصلحة  فى 
الجديد  الموسم  فى  الزمالك  أداء  على  واضح  تأثير  لها  سيكون  االنتقاالت 
وكذلك  والكأس  الدورى  بطولتى  على  للمنافسة  النادى  خالله  يسعى  الذى 
العودة لدورى أبطال أفريقيا مشيرا إلى أن الحديث عن أن األهلى قتل  بعد 
المنافسة غير صحيح ومازال أمام الزمالك فرصة فى مشوار الدورى وعلى 
على  المنافسة  فى  الفرصة  الزمالك  فقد  إذا  ألنه  عليها  يقاتلوا  أن  الالعبين 
أبطال  دورى  فى  التواجد  لضمان  مركز  ألفضل  يصل  أن  فعليه  الدورى 

أفريقيا فى الموسم الجديد.
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األحد

»كان نفسنا نفرحهم«

١٢ يناير ٢٠٢٠

العدد  ٢٣٠٧

اتحاد الشركات يشكر الوزير
الدكتور  برئاسة  الشركات  اتحاد  إدارة  مجلس  وجه 
وزير  صبحى  أشرف  للدكتور  الشكر  غندر  حسنى 
الشباب والرياضة لرعايته لدورة اعداد القادة الرياضيين 
بالمعادى..  األوليمبى  بالمركز  أقيمت  والتى  بالشركات 
كما وجه االتحاد الشكر لكافة الدكاترة الذين قاموا بالقاء 

محاضرات بها.
وقرر المجلس عقد اجتماع خالل األيام القادمة لالستعداد 

والمقرر  القدم  كرة  لخماسيات  العربية  البطولة  لتنظيم 
االتحاد  وينتظر  بالقاهرة  القادم  مارس  خالل  اقامتها 
موقف الدول المشاركة فى البطولة بجانب متابعة دورى 
الجمهورية  لبطولة  المؤهلة  الخمس  االتحادات  مناطق 
اشتدت  ببورسعيد حيث  القادم  اقامتها سبتمبر  المقرر 

المنافسات فى المناطق لضمان التأهل.

ـ

شطة

تعد  جماعية  رياضية  لعبة  هى  القدم  كرة 
طويل  تاريخ  ولها  العالم  فى  شعبية  األكثر 
فى  إنجلترا  فى  الحالى  بشكلها  نشأت  حيث 
هناك  يكن  ولم  عشر  التاسع  القرن  منتصف 
الوطنية  القدم  كرة  فرق  من  قليل  عدد  سوى 
إال أنه وفى الوقت الحالى هناك أكثر من 200 
 مدرج فى اتحاد كرة القدم الدولى 

ٍ
اتحاٍد وطني

.)FIFA(
و يمتد التاريخ المعاصر للعبة كرة القدم إلى 
عام 1863م فى إنجلترا عندما تشكل اتحاد كرة 
القدم ليصبح أول هيئة لهذه الرياضة. وعلى 
الرغم من وجود أدلة على وجود هذه الرياضة 
كرة  تطور  أن  إال  العالم  فى  عديدة  أماكن  فى 

القدم كما تعرف اليوم حدث فى بريطانيا. 
وكانت اللعبة بدائية و مشوشة وعنيفة. 

الالعبين  من  محدود  غير  عدد  يلعبها  وكان 
شكل  اللعبة  اتخذت  األحيان  من  كثير  وفى 
الشوارع  فى  بأكملها  قرى  بين  مسابقة 

والساحات.
التاسع  القرن  بداية  حتى  التغيير  يحدث  لم 
القدم  كرة  ممارسة  تمت  عندما  وذلك  عشر 
حيث  تحول  نقطة  هذه  وكانت  المدارس  فى 
تغيرت النظرة تجاهها عندما الحظت الجهات 
عملت  مدى  أى  إلى  التعليم  عن  المسؤولة 
اإليثار  و  الوالء  صفات  تنمية  على  الرياضة 
فأصبحت  الفريق.  بروح  وااللتزام  التعاون  و 
 ال يتجزأ من المنهج الدراسى 

ً
ا الرياضات جزء

وأصبحت اللعبة إلزامية فى المدارس.
وفى عام 1846م وضع الدكتور توماس أرنولد 
1863م  عام  فى  و  اللعبة.  لقواعد  مسودة  أول 
عندما  وذلك  ذروتها  إلى  التطورات  وصلت 
المدارس  مختلف  من  سابقون  تالميذ  حاول 
قاسم  إيجاد   1848 عام  كامبردج  جامعة  فى 

مشترك لجميع التعديالت المختلفة للعبة.
و فى االجتماع الذى أقيم فى عام 1863م والذى 
 ألندية ومدارس فى لندن 

ً
ضم أحد عشر ممثال

وضعوا مجموعٍة من القواعد األساسية حيث 
بر هذا االجتماع بمثابة الوالدة الحقيقية 

ُ
اعت

من  سنواٍت  ثمان  وبعد  القدم.  كرة  التحاد 
التأسيس كان لدى اتحاد كرة القدم االنجليزى 
 وبعدها تأسست منافسة كرة القدم 

ً
50 ناديا

األولى فى العالم وهى كأس االتحاد اإلنجليزى 
عام 1872. 

وبحلول عام 1888كانت بطولة الدورى األولى 
التى  القدم  كرة  قوانين  أهم  اما  بدأت.  قد 
وضعت فى ذلك الوقت أن يكون الملعب مكسوا 

بعشب طبيعى بالكامل أو اصطناعي.
 
ً
ومميزا  

ً
مستطيال الملعب  يكون  أن  ويجب 

بخطوٍط متصلٍة هى حدود اللعب و الخطوط 
األطول هى خطوط التماس والخطان األقصر 

هما خطوط المرمي.
وينقسم الملعب إلى نصفين بخط المنتصف 
لخطى  المنتصف  نقاط  بين  يصل  الذى 
الى  100م  من  هى  الملعب  أبعاد  و  التماس. 

110م طول و العرض  من 64م الى 75م. 
والقارية  العالمية  البطوالت  أبرز  وكانت 
أربع  كل  مرة  ُيقام  الذى  و  العالم  كأس  هى 
سنوات، وأقيمت أول بطولة لكأس العالم عام 
منتخب  ويعد  األوروغواي،  بها  وفازت   1930
 بالبطولة حيث 

ً
البرازيل أكثر المنتخبات فوزا

2002م.  عام  آخرها  مرات  خمس  اللقب  ق 
ّ
حق

أقيمت  والتى  األوروبية  األمم  بطولة  هناك  و 
االتحاد  اللقب  وحقق  فرنسا  فى  مرٍة  ألول 
على  النهائية  المباراة  فى  بفوزه  السوفييتى 
وإسبانيا  ألمانيا  من  كل  وتعد  يوغسالفيا، 
مرات  ثالث  بواقع  باللقب   

ً
تتويجا األكثر 

و  أمريكا  كوبا  هناك  ايضا  و  منهما.   
ّ

لكل
عام  أولها  مرة،  وأربعين   

ً
خمسا أقيمت  التى 

 
ً
تتويجا األكثر  األوروغواى  وتعتبر  1916م، 

خمسة  على  بحصولها  وذلك  البطولة  بلقب 
. و ال ننسى كأس أمم إفريقيا التى 

ً
عشر لقبا

وفاز  بالخرطوم  1957م  عام  مرٍة  أول  أقيمت 
بها المنتخب المصرى الذى حصل على اللقب 
ايضا  و  2010م.  عام  آخرها  كان  مرات  سبع 
كأس األمم اآلسيوية والتى أقيمت أول مرة عام 
1956م وفاز منتخب كوريا الجنوبية باللقب. 

وهناك بطوالت اخرى إقليمية تقام فى مختلف 
أنحاء العالم.

و  أبدعوا  الذين  القدم  كرة  العبى  أفضل  اما 
تركوا ارثا كبيرا و لهم تاريخ طويل فى هذه 
فى  ُولد  الذى  ميسى  األرجنتينى  هم   اللعبة 
فى  يلعب  أرجنتينى  العب  وهو  1987م  سنة 
باإلضافة  برشلونة  نادى  فى  الحالى  الوقت 
العٍب  أفضل  وُيعتبر  األرجنتين  ُمنتخب  إلى 
على ُمستوى العالم وقد نال الكثيَر من الجوائز 
أفضل  لقب  أبرزها  ومن  والعالمّية  المحلّية 
هبية 

ّ
العٍب فى العالم وقد حصل على الكرة الذ

أربع مرات. و كذلك كريستيانو رونالدو الذى 
عدة  العالم  فى  العب  أفضل  لقب  ايضا  حقق 
أن  قبل  مدريد  ريال  فى  يلعب  كان  و  مرات 
ينتقل إلى يوفنتوس. ومن النجوم العالميين 
ايضا  الالعب الفرنسى زين الدين زيدان ولد 
فى سنة 1972 وهو من أصٍل جزائرّي و ُيعتبر 
ه لعب فى الكثير 

ّ
من أساطير كرة القدم حيث إن

من األندية من أبرزها ريال مدريد. و ال ننسى 
و  بالتينى  و  بيكنباور  و  مارادونا  و  بيليه 
الذين  الكبار  النجوم  من  غيرهم  و  كرويف 

افرزتهم هذه اللعبة. 
كرة القدم هى ساحرة مستديرة سلبت قلوب 
الجماهير و أصبحت اهم الرياضات و أكثرها 
شعبية. و مازال االتحاد الدولى يعمل جاهدا 
الن يكون اللعب النظيف هو اهم شعار لهذه 
فى  الماليين  يمارسها  أصبح  التى  اللعبة 

جميع أنحاء العالم.

تدخل النائبة لحل أزمة 
نادى الرياضات البحرية

الجودو يعدل الئحة 
النظام األساسى 8 فبراير

كتبت- شيرين الشاذلى:
النواب  بمجلس  والرياضة  الشباب  لجنة  عقدت 
اشرف رشاد،  المهندس  برئاسة  اجتماع طارئ 
النائبة  من  المقدم  اإلحاطة  طلب  لمناقشة  وذلك 
نانسى سمير نصير، بلجنة الشباب والرياضة 
لمحافظة  التنفيذى  المجلس  بقرار  والخاص 

السويس.
البحرية  الرياضات  نادى  ارض  بسحب 
سابق  دون  عام  شاطئ  ليصبح  وتخصيصه 
بنادى  أسوة  ودعمه  تطويره  من  بدال  إنذار، 
الغردقة للرياضات البحرية، باالضافة لمناقشة 
بتحويل  البحرية  الكشافة  لنادى  الموافقة   عدم 

مساحة النادي.
 بعد تطوير الشاطئ وتمهيده الستخدام النادى 
تخصيص  استكمال  عدم  قرار  كذا  وانشطته، 
دكتور  بحضور  البحرية،  الكشافة  نادى  ارض 
عبدالله رمضان نائب محافظ السويس ومحمد 

سعداوى مدير مديرية الشباب والرياضة.
نواب  جميع  دعوة  على  النائبة  حرصت  وقد 
طلب  مع  تضامنوا  الذين  السويس  محافظة 
الفعالة  المشاركة  و  االجتماع  بحضور  النائبة 

بالمناقشة.
ألكثر  المناقشة  بعد  اللجنة  توصيات  وجاءت 
من ساعتان واالستماع الى جميع وجهات النظر 
فيهم  بما  الحضور  جميع  موافقة  على  وبناءا 

ممثلى وزارة الشباب والرياضة.
اتخاذه  تم  الذى  القرار  فى  النظر  بإعادة   
و  المحافظة  من  كل  بتعاون  بإلغائه  والتوصية 
وزارة الشباب والرياضة وبدعم من اللجنة لدعم 
تفعيل  و  تطويره  و  البحرية  الرياضات  نادى 

أنشطته ليصبح كمثيله بالغردقة.

الدين،  برئاسة مطيع فخر   ، الجودو  اتحاد  قرر 
من  لالتحاد،  األساسى  النظام  الئحة  تعديل 
خالل عقد جمعية عمومية غير عادية 8 فبراير 

المقبل، على أن يتم التعديل.
من  الجمعية  وأعضاء  العمومية  تراه  لما  وفقا   
هيئات وأندية لها حق الحضور فى اليوم المحدد، 
بمبنى  االجتماعات  بقاعة  العمومية  وتقام 

االتحادات الرياضية.
واألندية  الهيئات  االتحاد  أن يخطر  المقرر  ومن 
إرسال  لهم  يتسنى  حتى  العمومية  بموعد 
حضورهم  المقرر  للمندوبين  تفويضات 

الجمعية العمومية.
يذكر أن الجمعية العمومية العادية التحاد الجودو 
وشهدت  الماضي،  أكتوبر   29 يوم  أقيمت  قد 
اعتماد الميزانية والحساب الختامي، وكذلك فوز 
وهما  بالتزكية  االتحاد  ادارة  بمجلس  عضوين 
من  بدال  الهلباوي،  فوزى  و  حفيظ،  اسماعيل 

طارق عز الدين، وعبد اآلخر عبد الفتاح.
وشهدت األيام الماضية دعما من االتحاد الدولى 
للعبة لالتحاد المصرى بعدد 272 مرتبة »بساط 
فى  استخدامها  يتم  أن  على   « اللعبة  للممارسة 
تدريبات المنتخب وكذلك توزيعها على الهيئات 

الرياضية التى تمارس النشاط.
العبين   6 سفر  الدولى  االتحاد  دعم  كما 
و  بباريس  بطولتى جراند سالم  للمشاركة فى 
المانيا على الترتيب بأن يتحمل االتحاد الدولى 
فى  للمشاركة  الالعبين  وسفر  اقامة  تكاليف 

البطولتين.
فى  وذلك  البطولة  يلى  الذى  المعسكر  وكذلك   
واختار  المقبل،  فبراير   13 إلى   6 من  الفترة 
المقرر  الالعبين  قائمة  للمنتخب  الفنى  الجهاز 

مشاركتهم فى البطولتين وهم كل من.
على  محمد  كجم،   66 الموجود  عبد  محمد   
كجم،   73 محى  محمد  كجم،   81 العال  عبد 
 81 محمد  الرحمن  عبد  كجم،   73 عيد  على 
فنى  ومدير  كجم،   90 اآلخر  عبد  حاتم  كجم، 

ابو ميدان السيد 

ألعاب غير كروية
أدهم السلحدار مدرب اإلسماعيلى السابق بعد 

خسارة فريقه أمام برياميدز )اون سبورت(

منتخب اليد يراهن على خطف تذكرة طوكيو 2020

أحمد أيمن يتصدر التصنيف العاملى لشباب الكاراتيه
العالمى  التصنيف  الكاراتيه  منتخب  العب  أيمن  أحمد  تصدر 
للشباب فى منافسات وزن تحت 61 كجم، وفقا للتصنيف الذى 
يعده االتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد حصوله على الميدالية الذهبية 
البعثة  وحققت  الماضي،  الشهر  تشيلى  فى  العالم  بطولة  فى 
المصرية 19 ميدالية مقسمة إلى 7 ذهبيات، و4 فضيات باإلضافة 
دول  مختلف  من  دولة   86 البطولة  فى  وشارك  برونزيات،   8 إلى 
العالم، إال أن الفراعنة تفوقوا عليهم جميًعا وتوجوا باللقب العالمى 

.
وياسمين  طارق،  وطه  حسن،  بسملة  من:  كل  الميداليات  وحقق 
جويلي، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا 
جماعى شباب فى منافسات الفرق، على مستوى الذهبيات، وعلى 
الناصر،  عبد  وفاطمة  محمد حسين،  حققها  الفضيات  مستوى 

وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق، أما البرونزيات 
فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، 
وأحالم  وليد  وكريم  بدوي،  يوسف  إيهاب،  ونور  ومحمود جابر، 

يوسف .
وأثبت فراعنة الكاراتيه أنهم قادرون على هزيمة أى ظروف وأحداث 
ا 

ً
وتزامن الماضية  الفترة  تشيلى خالل  بها، حيث شهدت  يمرون 

مع البطولة أحداث عنف وشغب ومظاهرات واحتجاجات أدت إلى 
أنه تم  الفندق لدرجة  البعثة، والبقاء فى  التجول على  فرض حظر 

توفير صالة للتدريبات بداخله.
 كما تم الهجوم على فندق اإلقامة، فقررت اللجنة المنظمة نقل مقر 
إقامة الفراعنة إلى فندق آخر، وهو ما لم يؤثر سلًبا على البعثة، بل 

جاء التأثير إيجابًيا ليثبت أن المصريين »ضد الكسر«.

كتب - وائل عمران:
يستعد منتخب مصر لكرة اليد األول بقيادة مديره الفنى اإلسبانى 
األمم  بطولة  منافسات  خوض  إلى  قوته  بكل  جارسا  روبيرتو 
األفريقية التى ستستضيفها تونس خالل الفترة من 15 وحتى 25 

يناير الجاري.
والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث وقع منتخبنا فى المجموعة 

األولى إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، غينيا وكينيا.
بينما ضمت المجموعة الثانية كل من أنجوال والجابون، و نيجيريا، 
وليبيا اما المجموعة الثالثة فتضم تونس والكاميرون، وكوت ديفوار، 
المغرب  من  كل  ضمت  الرابعة،  المجموعة  فيردي.وفى  دى  وكاب 

والجزائرو الكونغو، زامبيا، و السنغال.
األولمبية،  األلعاب  دورة  إلى   

ً
مباشرة األفريقية  البطولة  بطل  ويتأهل 

أما  للبطولة،  مؤهلة  عالمية  تصفيات  فى  الوصيف  يتواجد  أن  على 
بطولة  إلى  فتتأهل  الترتيب  فى  الصدارة  صاحبة  منتخبات  الستة 

العالم 2021 التى ستقام فى مصر،.
يناير،  و18  و17   16 أيام  ستقام  المجموعات  دور  مباريات  وتقام 
من  والثانى  األول  ويتأهل   ،19 يوم  راحة  على  المنتخبات  وتحصل 
كل مجموعة إلى دور الثمانية الذى يقام يومى 20 و21 يناير بنظام 
خروج المغلوب، وتقام مبارايات الدور نصف النهائى يوم 23 يناير، 

وتقام المباراة النهائية يوم 26 يناير.

يذكر أن منتخبنا دخل فى عدد من المعسكرات المغلقة فى أوروبا 
المحترفين  عناصر  دمج  فيها  تم  قوية،  ودية  لقاءات  تخللها  والتى 
الكبار مع الناشئين  الحاصلين على كأس العالم  بمقدونيا فى العام  
الماضي، وبرونزية العالم للشباب بإسبانيا من قبلها من أجل وقوف 
األسبانى جارسيا المدير الفنى للمنتخب على نقاط القوة والضعف 
الذى سيعتمد عليه فى  التشكيل األمثل  إلى  الالعبين للوصول  لدى 

أمم أفريقيا .
حيث خاض مواجهتين أمام صربيا فاز فى األولى و خسر فى الثانية 
فى  البرتغال  من  كل  امام  القاهرة  فى  مواجهات   6 أن خاض  بعد   ،

مواجهتين ثم السعودية و أخيرا العراق

قبل خوض أمم أفريقيا بتونس..

إعالن رعاية أبطال التجديف املؤهلني 
ألوليمبياد طوكيو2020

الرماية يشارك فى بطولة هولندا 
املفتوحة فبراير املقبل

ختام ناجح للبطولة العربية للدراجات
مضمار  على  للدراجات  العربيه  البطوله  اختتمت 
تعتبر  والتى  الدولى  القاهرة  استاد  بهيئة  الدراجات 
بطوله تجريبية لهذا المضمار ، بحضور وزير الشباب 

والرياضة.
المصرى  االتحاد  رئيس  عزام  وجيه  والدكتور   
الدولي،  االتحاد  رئيس  ونائب  للدراجات،  واألفريقى 
االتحاد  عام  أمين  الحوسنى  إسماعيل  والمستشار 
المالى  العام  األمين  الشحى  سالم  واألستاذ   ، العربى 
لالتحاد العربي، واللواء جمال الفاعورى عضو االتحاد 
العربى ، واللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة  

للنسخة   
ً
بطال للدراجات  مصر  منتخب  توج  وقد 

المضمار  لدراجات  العربية  للبطولة  عشر   التاسعة 
والتى أقيمت على مضمار استاد القاهرة.

 36 برصيد  األول  المركز  مصر  منتخب  وحقق 
ميدالية  مصر : 14 ذهب - 7 فضة - 15 برونز بينما 
برصيد  الثانى  المركز  فى  اإلماراتى  المنتخب  جاء 
30 ميدالية، 11 ذهب -  12 فضة -  7 برونز وجاءت 
الجزائر فى المركز الثالث برصيد 27 ميداليه 6 ذهب - 

13 فضة - 8 برونز.
وزير  صبحى  أشرف  الدكتور  أكد  االفتتاح  وخالل 

تجهيزه  تم  الدراجات  استاد  أن  والرياضة  الشباب 
ا للمعايير والمقاييس العالمية 

ً
على أعلى مستوى طبق

الستضافة أكبر البطوالت العالمية فى الدراجات.
للمنشآت  قوية  اضافة  الدراجات  مضمار  يعتبر 
وتطويرها  افتتاحها  تم  التى  المصرية  الرياضية 
مؤخًرا، والتى تعكس الوجه الحضارى للدولة المصرية، 
أكبر  الستضافة  عالمًيا  مركًزا  مصر  من  وجعلت 
األحداث الرياضية العالمية فى مختلف األلعاب، مشيًرا 
إلى أن استاد الدراجات بهيئة ستاد القاهرة يعد منشأة 
فريدة من نوعها على مستوى أفريقيا والشرق األوسط

عمرو  الدكتور  بحضور  مؤتمرا  المصرى  االتحاد  عقد 
أبو  ويحيى  للتجديف،  المصرى  االتحاد  رئيس  النوري، 
عن  للحديث  المصرى  األهلى  البنك  رئيس  نائب  الفتوح 
األهلى  البنك  المصرفى خاصة  القطاع  به  الذى يقوم  الدور 

المصري.
 فى دعم رياضة التجديف فى مصر والذى تكلل هذا التعاون 
أفريقيا  بطولة  على  للتجديف  مصر  منتخب  بحصول 
وتأهل الالعب المصرى »عبد الخالق البنا« ألولمبياد طوكيو 

2020 من خالل منافسات البطولة.
من  الرياضة  بهذه  المصرى  األهلى  البنك  اهتمام  ويأتى 
داخل  بمستواها  واالرتقاء  اللعبة  نشر  على  العمل  منطلق 
األندية  فيها  تشارك  التى  البرامج  ووضع  الجمهورية 
المصرى  األهلى  البنك  رعاية  وتحت  الرياضية،  والهيئات 
شارك االتحاد المصرى للتجديف فى 6 بطوالت دولية فى 
اإلفريقية  األلعاب  ودورة  وأمريكا  إيطاليا  تشمل  دول  عدة 
وكذلك  بتونس  عشر  الثالثة  االفريقية  والبطولة  بالمغرب 

البطولة االفريقية المؤهلة الولمبياد طوكيو 2020
الرائد  الدور  على  للتجديف،  المصرى  االتحاد  رئيس  وأكد 
المصريين باعتباره  البنك ليس فقط فى حياة  يلعبه  الذى 

البنك المصرى الرائد فى تقديم الخدمات المصرفية.
بل ايضا فى دعم وتشجيع األلعاب الرياضية مثل رياضة 
التجديف، حيث يسعى االتحاد المصرى إلى نشر رياضة 
أنحاء  جميع  فى  المشاركة  قاعدة  وتوسيع  التجديف 

الجمهورية.
الفترة  توقفت خالل  التى  األندية  العديد من  وإعادة نشاط 
واألوليمبى  الدولى  المستوى  إلى  للوصول  وذلك  األخيرة 
أولمبياد  إلى  وصوال  الدولية  المحافل  فى  مصر  لتمثيل 

طوكيو 2020.
الصاالت  داخل  التجديف  رياضة  لنشر  االتحاد  ويسعى 
وإقامة العديد من البطوالت المحلية والدولية، باالضافة إلى 
مسابقات  برنامج  ضمن  الشواطئ  تجديف  رياضة  إدراج 
االتحاد والكشف المبكر عن الالعبين الموهوبين من ذوى 

القدرات البدنية والمهارية الخاصة.
نشر  إلى  يسعى  كما  الوطنية،  للمنتخبات  نواة  ليكونوا   
على  التنافسية  القدرات  لدعم  الممارسة  قاعدة  وتوسيع 
معايير  وتطبيق  لتبنى  وذلك  والقارى  العالمى  المستوى 

الجودة العالمية باستخدام األساليب العلمية الحديثة.
ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك األهلى 
القيام  فى  فقط  يتمثل  ال  االهلى  البنك  دور  إن  المصرى 
أهمية  البنك  يولى  حيث  والمصرفية  المالية  بالمعامالت 
التجديف  الرياضة بصفة عامة ورياضة  خاصة بتشجيع 

على وجه الخصوص.
يزيد  بحيث  الشباب  من  فيها  المشاركة  قاعدة  وتوسيع   
واألنشطة  المسابقات  فى  المشاركة  من  مصر  نصيب 
على  عالوة  الصدد  هذا  فى  واإلقليمية  العالمية  الرياضية 

زيادة نصيبها من الميداليات الذهبية.

الرماية، برئاسة حازم حسني،  اتحاد  استقر 
هولندا  بطولة  فى  المنتخب  مشاركة  على 
 9 وحتى   4 من  الفترة  لها  المقرر  المفتوحة، 
فبراير المقبل، بـ«الناشئين والشباب والكبار«.

تم  الذين  الالعبين  أسماء  االتحاد  وأرسل 
أجل  المنافسات من  للمشاركة فى  تحديدهم 
القائمة  إلعالن  الموافقات  على  الحصول 
فى  الالعبين  قائمة  للبطولة.وضمت  الرسمية 
البطولة العربية كل من شيماء حشاد والزهراء 
البندقية  فى  مخيمر  السيد  وهديل  شعبان 

سيدات، وأسامة السيد.
حلمى  ويوسف  القادر  عبد  حمدى  ومحمد   
منافسات  فى  أما  الرجال،  صعيد  على 
المسدس فيشارك كل من سامى عبد الرازق 
ورضوى عبد اللطيف ومسكات على و معهم 

الالعب حافظ جمال حافظ .
يذكر أن بعثة الرماية  انهت منافسات البطولة 
على  بالحصول  مؤخرا  باإلمارات  العربية 
المسدس  صعيد  على  متنوعة  ميداليات   7
والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية 
عبد  وسامى  هواء  ضغط  مسدس  الفضية 
الرابع رجال، فيما حصل  الرازق على المركز 

ومسكات  سامى  من  المكون  المختلط  فريق 
عليى فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد 
مصر  منتخب  العب  القادر  عبد  حمدى 
الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردي، 
برونزية  على  حلمى  يوسف  حصل  بينما 
طريق  عن  الفرق  ذهبية  وجاءت  المنافسة، 
الثالثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما 
شيماء  حصلت  فيما  السعيد،  محمد  أسامة 
حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات 
السيدات  فريق  حصل  السيدات.كما  فردى 
على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن 
طريق الثالثى شيماء حشاد والزهراء شعبان 

وهدير مخيمر.
للرماية  العربية  البطولة  مصر  وتستضيف 
رصاص  من  األسلحة،  مختلف  صعيد  على 
فبراير  شهر  فى  هواء  وضغط  وخرطوش 
المقبل، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر 
وضغط  الرصاص  لعبة  منافسات  تقام  أن 
الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما 
الصيد  نادى  فى  الخرطوش  منافسات  تقام 

بالسادس من أكتوبر.

وجيه عزام

حازم حسنى



باقى مباريات الجولة الـ22
األحد 12 يناير

<بورنموث × واتفورد 4 عصرا
سيتى  مانشستر   × فيال  <أستون 

6,30 مساء
مباريات الجولة الـ23

السبت 18 يناير
<واتفورد × توتنهام 2,30 عصرا

<أرسنال × شيفيلد 5 مساء
<مانشستر سيتى × كريستال باالس 

5 مساء
 5 ولفرهامبتون   × <ساوثهامبتون 

مساء
<ويستهام × إيفرتون 5 مساء
<نوريتش × بورنموث 5 مساء

<برايتون × أستون فيال 5 مساء
<نيوكاسل × تشيلسى 7,30 مساء

مباريات الجولة الـ20
الجمعة 17 يناير

<ليجانيس × خيتافى 10 مساء
السبت 18 يناير

<ليفانتى × أالفيس 2 عصرا
<ريال مدريد × إشبيلية 5 مساء

 7,30 الوليد  بلد   × <أوساسونا 
مساء

<إيبار × أتليتكو مدريد 10 مساء

مباريات الجولة الـ18
الجمعة 17 يناير

<شالكه × بروسيا مونشنجالدباخ 
9,30 مساء

السبت 18 يناير
<كولن × فولفسبورج 4,30 عصرا

<ماينز × فرايبورج 4,30 عصرا
 4,30 فرانكفورت   × <هوفنهايم 

عصرا
<أوجسبورج × بروسيا دورتموند 

4,30 عصرا
بريمن   × دوسلدروف  <فورتونا 

4,30 عصرا
 7,30 برلين  يونيون   × <اليبزيج 

مساء

الدورى اإلنجليزي

الدورى األسباني

الدورى األملاني

مباريات الجولة الـ19
األحد 12 يناير

<أودونيزى × ساسولو 1,30 ظهرا
<تورينو × بولونيا 4 عصرا

<سامبادوريا × بريشيا 4 عصرا
<فيرونتينا × سبال 4 عصرا

<هيالس فيرونا × جنوى 7,30 م
<روما × يوفنتوس 9,45 مساء

الدورى االيطالي

مباريات األسبوع

فيتو

السيد الشاذلي

ـ

مجتمع الكورة

ركن احملترفني

بهنسي واملتخصصة 

هذا 
الذى ؟

محمـد ريـان

بهنسي  اسامة  المخرج  اعرف 
المتخصصة  القنوات  قطاع  رئيس 
منذ ان كان مخرجا بالقناة االولي 
للمنوعات وتدرج  ثم اصبح مديرا 
لكفائته  نظرا  هادئا  تدريجا 

وامكانيته االدارية 
انه  مميزاته  اهم  بهنسي  اسامة 
ملل  دون  االطراف  لكل  يستمع 
الحوار  ..يجيد  ألحد.  أوتحيز 
ويجيد انهاءه ..تحدثت معه كثيرا 
قنواته  في  المذيعات  بعض  عن 
ولهن  موظفات  انهن  لي  ..قال 
يستطع  وال  المجادلة  في  الحق 
االخطاء  في  اال  استبعادهن  احد 
الشاشه  علي  بعملهن  المرتبطة 
وعلمي  نقدي  رأي  لي  كان  حيث 
بأن البعض منهن اليمتلك الحنكة 
الضيوف.. مع  الحوار  في  والالدقة 
اللغه  إستخدام  اليستتطعن  كذلك 
منهن  تجعل  التي  اللهجة  او 
مالمح  لها  ذات شخصية  مذيعات 
واضحة وذكرت بعض هذه االسماء 
الرد  في  يتحفظ  ..كان  ألسامة 
»دول  يقول  حاله  ولسان  احيانا 

موظفين في القناة » 
هذه هي المشكلة ان المذيع متأكد 
انه ألحد يستطيع االقتراب منه وال 
من مرتبه وال زحزحته من مكانه اال 

في ظروف قهرية وصعبة 
الشاشة ليست لمن اليمتلك الذكاء 
او الثقافة وليس لمن يريد الشهرة 
تحتاج  ..الشاشة  المال  وجمع 
وجاذبية  خبرة  االكثر  للمذيع 
مع  الحوار  في  الذكية  وادارته 

الضيوف 
بهنسي  اسامة  صديقي  وافقني 
في  انه  ..االهم  عليىكالمي 
محاوالت دائمة للتجديد من خالل 
من  منافسة  جديدة  برامج  وجود 
والنيل  دراما  نايل  قنوات  خالل 
المجتهدة  ..مع  والثقافية  للرياضة 
ومحمد  عبدالله  ايناس  والنشيطة 
عفيفي واشرف غزال ..وقد استطاع 
بهنسي ان يساندهم بتوفير بعض 

االمكانيات المتاحة 
وكل متاح وانتم طيبين .

`

المعركة لسه مانتهتش، مازالت موجودة! لكنها 
الماضى كان  العدو فى  اختلفت فى طبيعتها! 
معروف، والخصم كان واضح! أما دلوقتى ماعدش 
واضح، أصبح معانا وجوانا! ورغم الظروف، ورغم 
كل التحديات أقول بكل فخر هامة مصر ستظل 
عالية، ورايتها خفاقة، ومكانتها مصانة! وسيظل 
! فاكرين هذه 

ً
قرارها رغم كل الظروف مستقال

الكلمة الشهيرة للرئيس السيسى؟ فاكرين مالمحه؟ 
فاكرين قسمات وجهه وهى تنطق عزيمة وتحدى 
وصالبة فى مواجهة التحديات؟ واإلرادة الحديدية 
 فى غد مشرق، وروح 

ً
فى تخطى الصعاب أمال

وثابة، منطلقة، مستبشرة، متفائلة بأن مصر 
 عصية على المعتدين، عصية 

ً
 وأبدا

ً
ستظل دائما

على الطامعين، أبية على كل من تسول له نفسه 
أن يمسها بسوء أو يلحقها بضرر! ستظل باقية! 
الدهر، رغم  أبد  ثابتة  ستظل شامخة، راسخة، 
أنف الحاقدين والطامعين! قالتها الست، تغنت 
بها كوكب الشرق أم كلثوم فى أغنيتها الخالدة 
مصر تتحدث عن نفسها! كم بغت دولة عليا 
وجارت، ثم زالت وتلك عقب التعدى على كل من 
حاول أن ينال مصر بسوء انتهى أمره! كل من 
الرياح! كل من  حاول إضرار مصر راح أدراج 
أراد شر تركيعنا كل من حاول إزالنا وتقديمنا، 
ماذا كان مصيره؟ إلى زوال! لم يعد له أثر، لم 
عظيمة،  وبقيت مصر،  اختفى،  وجود!  له  يعد 
مرفوعة الهامة، تتحدث عن نفسها، تتكلم عن 
عظمتها، تتحدى كل العالم بأنها سيدة قرارها! 
كل هذا افتكرته وجال بخاطرى بعد االحتفالية 
الرائعة والتنظيم المبهر للحدث الضخم األفضل! 
االندهاش!  من  فى سكرة  يدخل  العالم  جعلنا 
اإلعجاب!  من  غيبوبة  فى  يدخل  العالم  جعلنا 
خلينا الدينا كلها تقف على رجل واحدة من شدة 
الجمال وروعة االبهار وعظمة المكان! راهنا على 
النجاح وكسبنا الرهان، وربحنا التحدى! نجحنا 
ياسادة فى خطف األنظار، نجحنا ياسادة فى 
وقدمنا  كلمتنا!  قول  فى  نجحنا  االنتباه،  شد 
للعالم كله واحدة من أجل بل هى األجمل بالفعل 
فى حفالت األفضل فى تاريخها! مش كالمنا، 
ولكن كالمهم! وكما يقولون وشهد شاهد من 
أهلها! شفتم «إيفانتينو» رئيس دولة الفيفا وهو 
 ويقول بكل تحدى وشموخ موجها 

ً
! مفتخرا

ً
مبتسما

كالمه للعالم كله! أرجوكم تعالوا إلى مصر! زوروا 
مصر! اللى ماشفش مصر أدعوه أن يزور مصر! 
واللى زارها من قبل عليه أن يسرع ويزورها من 
جديد! شفتم أحمد أحمد رئيس الكاف وكيف كانت 
 
ً
 وتقديرا

ً
 وانبهارا

ً
عينان تبرقان وتلمعان فخرا

لدور مصر فى إعالء شأن اتحاده، ورفع رأس 
قارته أمام العالم! جعلناه ينطقها طواعية، مصر 
نجحت، مصر رفعت رأسنا، مصر ابهرتنا! تنظيم 
رائع، تنظيم غير مسبوق، وهذا ليس بكثير على 
مصر! التى عودتنا على فعل المستحيل! عملناها 
ونظمنا أجمل أمم أفريقية فى التاريخ! كررناها 
وأقمنا أجمل أوليمبياد شباب فى الدنيا وفرحنا 
أنفسنا وتأهلنا لطوكيو! وأدينا النهاردة نعيد 
كتابة التاريخ بتنظيم حفل األفضل! والذى كان 
بالفعل األفضل فى تاريخ تنظيم هذه االحتفالية 
فى تاريخها! شياكة إيه، حالوة إيه، روعة إيه! وعن 
الضيوف وبريق الشخصيات الحاضرة الشك! 
كلهم حرصوا على الحضور، جميعهم أصروا 
على التواجد والمشاركة رغم أنهم حضروا من 
قبل فى األمم األفريقية ولكن كما يقولون اللى 
يشرب من ماء النيل البد يرجعله ثانية! وها هم 
يقودون! هاهم يتواجدون! كلهم كانوا فى سكرة! 
فى فرحة، فى سعادة! وهم يتبارون فى المباراة 
وأمام  الهرم  هضبة  سطح  على  االستعراضية 
التاريخ،  أبوالهول العظيم! عظمة المكان، وعبق 
وحضارة ملوك مصر الفراعنة، بناة األهرامات، 
فى حضرة أبوالهول الشاهد على العصر جعلت 
إيفانتينو، وأحمد أحمد يتخلون عن دبلوماسيتهم، 
يتحررون من كل البروتوكوالت، ويتجردون من 
مالبسهم الرسمية والكارفتات وأربطة العنق ويلبسون 
الشورت والفانلة وينسون الفيفا والكاف بكل ما 
فيها وال يفكرون إال بالمشاركة فى الحدث ولعب 
المباراة االستعراضية على سطح الهرم، فى ليلة 
من ليالى ألف ليلة وليلة! نسوا كل همومهم، نسوا 
كل مشاكلهم، نسوا كل أوجاعهم، نسوا الدنيا 
كلها فى أحضان مصر واألهرامات وأمام أبوالهول 
العظيم! نقولها بالفم المليان، نقولها بكل فخر، 

نجحنا! وكانت الثالثة ثابتة! 

11
عالمي

السنة 44

األحد

12 يناير ٢٠٢٠

العدد 2307

البوندسليجا.. بايرن ميونيخ 
جاهز للدور الثانى

الكالتشيو .. امليالن »محلك سر« .. 
واالنرت ال يسقط

فرنسا.. مارسيليا 
يحاول اللحاق بفريق 

العاصمة

في حفل عائلي بهيج بين األهل واألصدقاء احتفل المهندس 
أحمد محمد شديد بخطوبته على األنسة إسراء ياقوت 

ألف مبروك وتهنئة حارة من الزميل أحمد عبدالستار

الزميل إبراهيم عوف يهنئ العروسين  
محمد فاروق الطويل، ومرهان 

السكري بالزفاف السعيد

ىف الدوريات الكربى

البريميرليج.. جوارديوال يعترف بصعوبة منافسة ليفربول

تريزيجيه يحلم بالكأس.. وصالح يعلن التحدى
على  للمنافسة  ليفربول  رفقة  األندية عاد صالح  بمونديال  التتويج  بعد 
أقوى  ليستر  على  الفوز  الفريق  وحقق  جديد  من  اإلنجليزى  الدورى 
منافسيه برباعية نظيفة لكن التوفيق لم يحالف صالح فى التسجيل كما 
غاب أيضا عن التسجيل فى لقاء ولفرهامبتون الذى فاز فيه الليفر بهدف 
نظيف لكنه عاد وأعلن عن نفسه بوضوح فى لقاء شيفيلد بعدما سجل 
الهدف األول وصنع الهدف الثانى لساديو مانى الذى توج بعدها بجائزة 

أفضل العب فى أفريقيا عن العام الماضي.
صالح أعلن التحدى فى عام 2020 ويبدو عازما على استمرار التتويج مع 

ليفربول باأللقاب ويضع الفريق األحمر هدفا واضحا أمامه وهو التتويج 
بلقب الدورى اإلنجليزى للمرة األولى منذ 30 عاما.

ثانى أبرز المحترفين المصريين هو محمود حسن تريزيجيه الذى خاض 
مباراة الجولة الـ17 على أرض شيفيلد يونايتد وشارك تريزيجيه كبديل 
وخسر أستون فيال واستمر فى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

فى لقاء كأس الرابطة نجح أستون فيال فى الفوز بخماسية نظيفة صنع 
منها تريزيجيه الهدف الخامس ليضمن فريقه التواجد فى نصف النهائى 
حيث واجه ليستر األربعاء فى الذهاب فى انتظار خوض لقاء اإلياب على 

ملعبه 28 يناير الجارى ويحلم تريزيجيه بالتتويج باللقب األول مع أستون 
فيال.

الـ18 شارك تريزيجيه كبديل أمام ساوثهامبتون لكن فريقه  الجولة  فى 
تلقى الخسارة بثالثية وأمام نوريتش شارك تريزيجيه كأساسى وحقق 
فريقه الفوز بهدف وحيد وفى الجولة الـ20 أمام واتفورد تلقى أستون فيال 
خسارة بثالثية لم يشارك فيها تريزيجيه الذى عاد للتشكيل األساسى 
فى الجولة الـ21 أمام بيرنلى حيث حقق فريقه الفوز ورفع رصيده إلى 21 

نقطة فى المركز السابع عشر.

المنافسة  بمواصلة  تكهنات  الممتاز وسط  اإلنجليزي  الدوري  انطلق 
يونايتد  مانشستر  تواجد  مع  وليفربول  سيتي  مانشستر  بين 
وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام في الصورة كما هو الحال في المواسم 
أن  أحد  يتوقعه  لم  لكن ما  المباريات  توالي  تأكد مع  السابقة وهو ما 
يستمر أداء ونتائج ليفربول مستغال تعثر المنافسين وبعد أن تراجع 
لكن  المنافسين  أقوي  ليكون  سيتي  ليستر  ظهر  سيتي  مانشستر 

الليفر الزال الفريق الوحيد بال خسارة رغم انطالق الدور الثاني.
علي  القوي  الصراع  مرحلة  مبكرا  وبدأت  األسباني  الدوري  وانطلق 
الذي  ميسي  غياب  في  لبرشلونة  مدويا  سقوطا  شهد  الذي  الليجا 
قبل  الليجا  لتشتعل  والريال  برشلونة  يعود  أن  قبل  اإلصابة  عاودته 
قبل  مدريد  ريال  مع  الشراكة  برشلونة  فض  بعدما  يناير  انتقاالت 
الصدارة مع  ليتقاسم  الريال عاد  لكن  السوبر  خوض مباريات كأس 

الفريق الكتالوني.
أما الدوري اإليطالي فإن البداية في الموسم الماضي كانت موفقة للغاية 
العجوز  للسيدة  لفريق  البداية  من  محسوما  كان  واللقب  ليوفنتوس 
وهو ما يأمل فيه عشاق اليوفي بعد صفقات نارية في ظل منافسة  

نارية مع انترميالن حيث أصبحت المنافسة علي القمة ثنائية.

الدوري اإلنجليزي
في الجولة الـ19 بعد تأجيل لقاء ليفربول وويستهام فقد نجح ليفربول 
في افتراس ليستر سيتي علي أرضه ووسط جماهيره برباعية بأداء 

مبهر قبل أن يحقق الفوز علي ولفرهامبتون في لقاء صعب للغاية.
الذي واصل  ليفربول  الـ20 حل ولفرهامبتون ضيفا علي  الجولة  في 
وفي  ماني  ساديو  سجله  نظيف  بهدف  وفاز  االنتصارات  مسلسل 
الجولة الـ21 نجح ليفربول في الفوز علي شيفيلد بهدفي محمد صالح 
وساديو ماني ليستمر ليفربول علي القمة بعددما وصل للنقطة 58 

متفوقا علي جميع المنافسين بعدما خاض 20 جولة.
علي مستوي المركز الثاني بعد تراجع السيتي للثالث حقق السيتي 
الفوز علي إيفرتون أما ليستر فقد فاز علي نيوكاسل وأصبح الفارق 

بينه وبين السيتي نقطة وحيدة.
الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي والذي وصل إلي 14 نقطة مع 
السيتي  مدرب  جوارديوال  أقل جعل  مباراة  ليفربول  أفضلية خوض 
هذا  الدوري  لقب  علي  المنافسة  في  فريقه  مهمة  بصعوبة  يعترف 

الموسم خاصة وأن الليفر ال يتعثر بعد نهاية الدور األول.

الدوري األسباني

ريال  أرض  علي  التعادل  فخ  في  برشلونة  وقع  الـ17  الجولة  في 
سوسيداد وتبعه الريال الذي تعادل علي أرض فالنسيا ليرفع الفريقان 

رصيديهما إلي 35 نقطة.
أالفيس  ديبورتيفو  علي  الفوز  في  برشلونة  نجح  الـ18  الجولة  في 
ليرفع  بلباو  أتليتك  مع  السلبي  بالتعادل  الريال  اكتفي  فيما  برباعية 
برشلونة رصيده إلي 39 نقطة فيما رفع الريال رصيده إلي 37 نقطة 
في المركز الثاني وكما فض برشلونة الشراكة مع الريال في الصدارة 
فض ميسي الشراكة مع بنزيمه في صدارة الهدافين ورفع رصيده إلي 

13 هدفا بفارق هدف عن مهاجم الريال.
في الجولة الـ19 نجح ريال مدريد في الفوز علي خيتافي ليرفع رصيده 
مخيب  بتعادل  البايخة«  »للفصول  برشلونة  عاد  فيما  نقطة   40 إلي 
نقطة   40 إلي  رصيده  برشلونة  ليرفع  الدوري«  »آخر  اسبانيول  مع 

متساويا مع الريال في الرصيد.

الدوري اإليطالي

انترميالن  تعادل  أن  بعد  للكالتشيو  اإلثارة  عادت  الـ15  الجولة  في 
سلبيا مع روما ورفع رصيده إلي 38 نقطة لكن يوفنتوس فشل في 
 36 عند  رصيده  ليتجمد  التسيو  يد  علي  وخسر  الموقف  استغالل 

نقطة.
في الجولة الـ16 استمرت اإلثارة في الكالتشيو بعد تعادل انتر ميالن 
ليرفع  أودونيزي  علي  الفوز  يوفنتوس  حقق  فيما  فيرونتينا  مع 

الفريقان رصيديهما إلي 39 نقطة.
في الجولة الـ17 وقبل عطلة الشتاء فاز انترميالن علي جنوي برباعية 
الفريقان  ليرفع  علي سامبادوريا  فوزا صعبا  يوفنتوس  حقق  فيما 

رصيديهما إلي 42 نقطة.
التي انتظرها عشاق ميالن بعد خسارة خماسية علي  أكثر األخبار 
الميالن بشكل  للفريق وأعلن  التي ستنضم  الصفقات  أتالنتا هو  يد 
السويدي لصفوفه  النجم  ابراهيموفيتش  رسمي عن انضمام زالتان 
من جديد لتبدأ عملية إحياء الميالن القديم بعد سلسلة من التعثرات.

في  ووقع  العودة  من  الميالن  يتمكن  لم  البراهيموفيتش  لقاء  أول  مع 
فخ التعادل السلبي فيما نجح االنتر في الفوز علي أرض نابولي ليرفع 

علي  برباعية  الفوز  من  يوفنتوس  تمكن  فيما  نقطة   45 إلي  رصيده 
كالياري سجل منها كرستيانو رونالدو هاتريك ليرفع فريق السيدة 

العجوز رصيده إلي 45 نقطة وهو نفس رصيد االنتر.

الدوري األلماني

في الجولة الـ13 سقط بايرن ميونيخ علي أرضه علي يد باير ليفركوزن 
وهو السقوط األول للبافاري تحت قيادة فليك.

علي  الذي حل ضيفا  ميونيخ  بايرن  توالي سقوط  الـ14  الجولة  وفي 
بروسيا مونشنجالدباخ وخسر بهدفين لهدف حيث سجل الجزائري 

رامي بن سبعيني هدفي مونشنجالدباخ.
في الجولة الـ15 من البوندسليجا عاد بايرن ميونيخ بفوز كبير علي 
أرض  علي  مونشنجالدباخ  بروسيا  سقط  فيما  بسداسية  بريمن 
فورتونا  علي  الفوز  وحقق  الموقف  اليبزيج  واستغل  فولفسبورج 

دوسلدروف قبل أن يتعادل في الجولة الـ17 مع بروسيا دورتموند.
نقطة   37 برصيد  الصدارة  في  اليبزيج  يأتي  األول  الدور  نهاية  بعد 
بايرن  واستعاد  نقطة   35 برصيد  مونشنجالدباخ  بروسيا  ويليه 

ميونيخ توازنه قبل عطلة الشتاء ورفع رصيده إلي 33 نقطة.

الدوري الفرنسي

نانت  علي  الفوز  تحقيق  العاصمة  فريق  استطاع  الـ16  الجولة  في 
النتيجة  بنفس  أنجيه  علي  بدوره  مارسيليا  وفاز  نظيفين  بهدفين 
وأصبح الفارق 5 نقاط مع أفضلية باريس سان جيرمان الذي خاض 

مباراة أقل.
الفوز علي مونبلييه  الـ16 نجح باريس سان جيرمان في  الجولة  في 
بثالثية وهي نفس النتيجة التي فاز بها مارسيليا علي بوردو ليستمر 

الفريقان في المنافسة.
في الجولة الـ18 حقق باريس سان جيرمان الفوز برباعية علي سانت 
الـ19 حقق فريق  الجولة  إيتيان فيما تعادل مارسيليا مع ميتز وفي 
بين سان  الفارق  ليستمر  أميان  علي  أخري  برباعية  الفوز  العاصمة 
جيرمان المتصدر ومارسيليا عند 7 نقاط مع أفضلية خوض فريق 

العاصمة مباراة أقل.

»أقرب أصدقائي« كالم
فى اهلواء

األنجولى فالفيو موضحا أن وائل جمعة وأبو 
تريكة هما أقرب أصدقائه ىف األهلي 

 )اون سبورت(

الليجا .. برشلونة يعود للتعثر .. والريال يتألق

أحمد عبدالستار



الله أكبر يامصر

12
األخيرة

السنة 43

جمال هليل
g_holail@yahoo.com

< احتفالية وال أجــمــل أقيمت 
فــى مصر وبالتحديد فــى سهل 
حشيش بالغردقة.. كل شئ كان 
 ومنظًما، العالم كله أشاد 

ً
جميال

بالتنظيم واملناظر الخالبة والجو 
الساحر، ضيوف مــن كــل أرجــاء 
العالم جاءوا رغم برودة الجو فى 
انحاء العالم.. لكن أجــواء البحر 
األحمر صنعت مع التنظيم الرائع 
لحفل الكاف بانوراما جميلة شدت 
الضيوف الــذيــن فضل بعضهم 
ــى أجمل  الــبــقــاء لــالســتــجــمــام ف
منتجعات األرض.. الله أكبر عليك 
يامصر، من قبل نظمت بطولتني 
رائعتني.. كــأس األمــم اإلفريقية.. 
وبــطــولــة إفــريــقــيــا للمنتخبات 
األوملبية.. خسرنا األولى وكسبنا 
الثانية.. لكن ربحنا ثقة العالم كله 
بالتنظيم الرائع وحسن االستقبال، 
ومودة اللقاء، ليأتى الكاف ويختار 
سهل حشيش والغردقة مقًرا لحفل 
توزيع جوائزه السنوية لألفضل 
فى الــقــارة.. وليقدم لنا ليلة من 

أجمل ألف ليلة فى كرة القدم.
ولــلــحــق .. كـــان كـــل املــصــريــني 
فخورين بتنظيم حفل االتحاد 
االفريقى الذى أشرف عليه بالكامل 
الخبير السياحى كامل أبوعلى 
الذى أجاد فى كل شئ ولم يترك 
شيئا لــلــصــدفــة.. فــخــرج الحفل 
ا للمصريني الــذيــن فــازوا 

ً
مشرف

بلقب أفضل اتحاد افريقى هذا 
العام الذى نحتفل به.. بعد النجاح 
ــم للكبار  فــى تنظيم كـــأس األمـ
وتحت 23 سنة وحسن استقبال 

الوفود فى حفل الكاف.
الــبــعــض يــظــن ان غــيــاب محمد 
صــالح عــن االحتفالية قلل من 
مستوى تنظيمها، لكن هذا يحدث 
فــى معظم االحــتــفــاالت العاملية 
فى شتى املــجــاالت.. كريستيانو 
رونالدو مثال غاب عن احتفالية 
التتويج بلقب األفضل فى العالم 
الــتــى فــاز بها مــيــســى.. لكن ما 
يؤخذ على صــالح انــه غــاب عن 
االحتفالية وليس مرتبطا بلقاءات 
فــى نفس الــوقــت كسبب قهرى، 
وتغيب تاركا زميله فى الفريق 
وصديقه مانى الذى كان يحضر 
معه فى كل مــرة فــاز بها صالح 
بلقب أحسن العب فى القارة، لكن 
األهم من ذلك أن االحتفال يقام فى 
مصر وفى أحضان عائلته املصرية 
واألفريقية ووجــوده كان سيزيد 
من البهجة والنجاح حتى وان لم 

يحصل على اللقب.
لذلك يتوقع البعض أن ينعكس 
ــة بــني صــالح  ــعــالق ــك عــلــى ال ذلـ
ومانى فى فريق ليفربول مستقبال 
خاصة وان كل الشواهد السابقة 
كانت تنبئ عن خالفات خفية بني 

االثنني.
أهم شئ أنها كانت ليلة من أجمل 
ليالى ألف ليلة الرياضية نجاحا 
وتنظيما وجــوا مفتوحا وليس 
فى قاعة.. ولو هناك شكر نقدمه 
فليكون االتــحــاد االفريقى على 
رأس القائمة ألنه اختار هذا املكان 
الخالب الجميل الذى يعكس للعالم 
كله الذى شاهد الحفل من خالل 
أكثر من مائتى قناة تليفزيونية 
فى مائة دولة وأكثر.. مدى ترحاب 
املصريني بضيوفهم وقدرتهم على 
التنظيم وتعدد األماكن التى يمكن 
ان تستضيف مثل تلك االحتفاالت 
سواء فى القاهرة أو الغردقة وشرم 

الشيخ.
الله أكبر على املصريني.. عندما 
يريدون النجاح والتألق فما حدث 
فى سهل حشيش شئ مشرف لكل 
املصريني حتى وان غاب صالح عن 

الحفل!!

األحد

12 يناير ٢٠٢٠

العدد 2307 

سمير الجمل
samirelgamel@yahoo.com

عيد سعيد يا وطن!!

كالم
في اهلواء

طارق يحىي مدرب طالئع اجليش مبديا سعادته »مبسوط جدا بما فعله«
بقيام كارتريون مدرب الزمالك بالدفع بالشباب 

والناشئني أمام طنطا )اون سبورت(

البد من دعم 
الفرعون .. 

وغيابه عن 
حفل األفضل 

له أسبابه

كل الدعم 
ملنتخىب البدرى 
وغريب وجلسة 

لتلبية طلبات 
االثنني

ـ

<< يتنفس مثلى نفس الهواء.. ويأكل 
ــل.. ويتقاسم معى الحلوة  مما أكـ
ــرة.. بــل ويــقــف بــجــوارى أســرع  ــ وامل
من القريب.. ألنــه جــارى وصديقى 
وزميلى.. زميلى الصحفى الكبير 
وحيد حلمى.. كان يحضر لى ألبان 
أطفالى والطعومات الخاصة بهم.. 
وعــنــدمــا ضــاقــت بــى الــدنــيــا لدفع 
مقدم شقة أشعر فيها باستقاللى 
بعد زواجــى.. وجدته معى ومــا من 
مرة يتصل بى إال وفيها خير لى.. 
ورغــم أنــف مشايخ «الكفته» الذين 
يحرمون علينا كل شــىء.. البــد أن 
ــه التهنئة وألســرتــه وهــى  أقـــدم ل
صداقة عمرها يقترب من األربعني 
عامًا.. زوجته الفاضلة ومايكل ابنه 
ــدرس أوالدى أســتــاذ  ــ ــه.. وم ــت ــن واب
الكيمياء مجدى نصيف وأســرتــه.. 
وفــى كل صباح حاليًا البــد أن أمر 
على محطة الثقافة أبحث عن تموين 
عقلى عند رجــائــى لــويــس ويقدم 
الجنزبيل والشاى.. ويشاركنا أستاذ 
ــم رشــة  املــوســيــقــى مــجــدى لبيب ث
محبة على بيت املحبة بمحالته.. 
وال يفوتنى أن أالغى صديقى عماد 
حلمى ورافق دوامى.. ثم انطلق إلى 
الجنتلمان جمال عبداملسيح أول من 
يقدم لى التهنئة فى كل مناسبة.. 
فإذا جاء الليل التقيت برجل األعمال 
عادل مكس.. ثم البد من الواجب مع 
أهل الواجب زمالء القلم كبار كتاب 
السيناريو من أحبتى عاطف بشاى 
ومجدى صابر وكبيرهم كرم النجار.. 
وأفخر بأن الوزيرة التى فتحت معها 
خطًا لالحترام والود هى العصفورة 
ــربــت كــل مهاجر  ــتــى ق الــنــبــيــلــة ال
ومغترب من الوطن إنها نبيلة مكرم.

ــا أتــذكــر سوريا  وآه مــن الــوطــن وأن
الحبيبة وفيها البرنس الحبيب 
عبداملسيح عطية صديق األســرة.. 
الــذى أتــاح لى أن أصلى العصر فى 
كاتدرائىة دمشق ثم املغرب فى أقدم 
كنيسة فى صيدنايا.. ثم العشاء فى 

بيت جورج.
<< لقد كان جدى الذى يقضى وقته 
كله فى مسجد الجمعية الشرعية.. 
إذا مرضت يأخذنى إلــى الدكتور 
إلــيــاس.. أنــا أتذكر اسمه رغــم أكثر 
من نصف قرن.. وتقريبًا ظل يراعينا 
أنا وأخوتى ثم اكتشفت أن عيادته 
فى الكنيسة وبها مستوصف شامل 
يسمى «السبع بنات» واملقصود بذلك 
الراهبات الالتى يقمن بالخدمة وفى 
مدرستى كــان رفيق الديسك عماد 
ومن خلفه مجدى ومدرسة الحساب 
أبلة يسرية التى اكتشفت ضعفى 
فى الجمع والطرح مقابل شطارتى 
فى اللغة وتباحثت فى ذلك مع أبلة 
عــنــايــات ملــســاعــدتــى وكـــل هـــذا فى 
مدرسة حكومية نرتدى فيها مريلة 
«تيل نادية» أشبه بقمصان مستشفى 
املجانني ثــم فــى املرحلة الثانوية 
تمتد إلى الصداقة بني سمير عبده 
سنى ابن الشرابية.. ونذهب فى أيام 
الصيام وتقدم له والدته أكلنا العادى 
بينما هو يأكل الطعام الصيامى 
وبدون أدنى مشكلة ونفس الشىء مع 

زميلنا زكريا فؤاد.
<< وبعد كــل هــذا يأتى مــن يقول 
لك قاطعهم وكيف ملصرى عاقل أن 
يفعلها وقــد اختلط دم أحــمــد.. مع 
دم جــرجــس فــى مــعــارك مصر عبر 
العصور الحديثة.. وأخيرًا فى معركة 

اإلرهاب.
وهل نسينا مشهد حارس الكنيسة 
ــذى جــاء إليه القسيس بسجادة  ال
الصالة وقد أخذها هدية من جاره 
الحاج املسلم.. ثم مات هذا الحارس 
ــدر لــم تــفــرق بــني هذا  فــى حــادثــة غ
وذاك.. وتــكــرر املشهد فــى كنيسة 
اإلسكندرية وعند الكاتدرائىة ونفس 
ــذا األحــمــق الــشــريــر هــو مــن قتل  ه

شهداء مسجد الروضة فى سيناء.
<< أحــبــاب الــوطــن والـــدم والعيش 
وامللح كل عام ونحن معًا.. نتقاسم 
أفراحنا وأحزاننا.. يجمعنا كل ما 
هــو نبيل وجميل وخــيــر.. بقلوب 
متسامحة ونفوس كريمة.. شعارها 
القول الربانى القرآنى الكريم.. هذه 

أمتكم أمة واحدة.

فضل يجتمع مع »الراعي« لحسم موعد السوبر املصرى باإلمارات
الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  فضل  محمد  يعقد 
مدير  الزناتى  مع حسام  الجاري،  األسبوع  اجتماعا خالل 
لجنة المسابقات وبحضور مسئولى الشركة الراعية للكرة 
المصرية، من أجل تحديد الموعد النهائى للسوبر المصرى 

المقرر إقامته فى أبوظبى باإلمارات.
قال محمد فضل، إن مباراة السوبر المصرى بشكل رسمى 
ستكون فى اإلمارات وتحديد بأبوظبى خالل شهر فبراير 
المقبل، واألمر منتهى وال نقاش فيه، ولكن المشكلة الوحيدة 
تكمن فى تحديد موعد إقامة اللقاء نفسه، فى ظل ارتباطات 
القطبين، األهلى والزمالك بطلى الدورى والكأس، بمباريات 

التنسيق مع جميع األطراف  قوية خالل هذا الشهر ويجب 
قبل إعالن الموعد النهائى ليكون مناسبا للجميع.

الجلسة سيتم خاللها مراجعة جدول  شدد فضل على أن 
إضافة  أفريقيا،  أبطال  بدورى  الفريقين  ومباريات  الدورى 
إلى وضع مباراة السوبر األفريقى بين الترجى والزمالك فى 
الدوحة باالعتبار عند تحديد موعد السوبر المصري، حتى 
ال يعترض النادى األبيض على موعد اللقاء، وأال تكون هناك 

أى اعتراضات من مختلف األطراف.
فضل أكد على أن مجلس أبوظبى الرياضى ينتظر تحديد 
خالل  وإخطاره  المصرى  السوبر  لمباراة  النهائى  الموعد 

أيام من أجل البدء فى التحضير للحدث نفسه بوقت كاف، 
مشددا على أنه سيتم االنتهاء من تحديد الموعد بالتنسيق 

مع كل األطراف خالل األسبوع الجارى على أقصى تقدير.
كشف عن أن هناك أكثر من مقترح يتمثل فى إقامة اللقاء 
يوم ٢٣ فبراير بعد قمة الدورى الممتاز المحدد لها ١٩ من 
مباراة  تؤجل  بأن  آخر  مقترح  هناك  بينما  الشهر،  نفس 
 ٢٠ يوم  المصرى  السوبر  ويقام  الحق،  لموعد  الدورى 
فبراير، عقب خوض الزمالك للسوبر األفريقى ١٤ من نفس 
الشهر، خاصة وأن القطبين مرتبطان بمباريات فى دورى 

أبطال أفريقيا يومى ٢٧ و٢٨ فبراير، 

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة:

بعد تلقيه عرضني من أملانيا وإيطاليا..

وطنية صالح ليست محل شك

رمضان يخطر األهلى برحيله نهاية املوسم
كتب - محمد حلمى:

فريق  قائمة  فى  رمضان صبحى  وجود  أن  على  إثنان  يختلف  ال 
والجماهير  الفنى  للجهاز  جدا  مهم  عنصر  يمثل  األهلى  النادى 
الثامن  فى  مصابا  الالعب  سقوط  كان  لذا  مكان،  كل  فى  الحمراء 
التدريبات استعدادا لمواجهة  الماضي، فى أحد  عشر من ديسمبر 
من  اإلصابة  وأن  خاصة  الصدمة،  بمثابة  الدورى  فى  االسماعيلى 
النوع المقلق »تمزق من الدرجة األولى فى العضلة الخلفية » ليتأكد 
غيابه عن التدريبات فترة لن تقل عن 6 أسابيع بحسب تصريحات 
أسابيع،  األربعة  قرابة  األن  حتى  منهم  مر  لألهلي،  الطبى  الجهاز 
يسير  رمضان  أن  محمود  خالد  د.  الفريق  طبيب  يؤكد  وبالفعل 
بشكل جيد فى برنامجه العالجي، ويتحسن بشكل كبير فى الفترة 
األخيرة، لكنه سيجرى آشعة خالل أيام لالطمئنان على مدى التئام 
التمزق فى العضلة، مؤكدا أن هناك حرص كبير من جانب الجهاز 
الفنى وكذلك الالعب على تمام العالج بشكل كامل ودون أى مخاوف 
ألن اإلصابات فى العضالت تحديدا تحتاج إلهتمام زائد وتدرج فى 
العودة حتى ال تعاود الهجوم مرة أخرى على الالعب، لذا من الممكن 
أن يستمر غياب الالعب على سبيل االطمئان أكثر ألسبوع أخر بعد 
األسابيع الستة المقررة ضمن برنامجه العالجى والتأهيلي، خاصة 
يسير  الفريق  ألن  بالتدريبات  تواجده  فى  تعجل  أى  يوجد  ال  وأنه 

بشكل جيد فى مبارياته منذ بداية الموسم.
سيرحل  أنه  األهلى  مسئولى  أخطر  بنفسه  رمضان  أن  المفاجأة 
عن النادى عائدا لتجربة االحتراف فى أوروبا مرة أخرى بعد نهاية 
معه  النادى  مسئولى  حديث  بمناسبة  هذا  وكان  الحالي،  الموسم 
عن المساعدة فى الضغط على ناديه االنجليزى هيدرسفيلد تاون 
اإلنجليزى للموافقة على بيعه لألهلى بشكل نهائى لما فى ذلك من 
أهمية كبيرة وتأثير على النادى اإلنجليزى للموافقة على التفاوض 
وعدم المغاالة فى قيمة الصفقة، لكن رمضان أكد أنه تلقى مؤخرا 
بعد مشاركته الجيدة مع المنتخب األولمبى فى أمم إفريقيا تحت ٢٣ 
سنة وحصوله على لقب أفضل العب فى البطولة، عرضين أحدهما 
المقربين  أصدقائه  أحد  طريق  عن  واآلخر  اإليطالي،  الدورى  من 
وأن   « »البوندسليجا  األلمانى  الدورى  أندية  أحد  فى  يلعب  والذى 
وكيله نادر شوقى يتحرك فى الفترة المقبلة من أجل ترتيب األمور 
مع ناديه اإلنجليزي، لكن هذا لن يؤثر مطلقا على مسيرته الحالية 
مع األهلى حتى نهاية عقد اإلعارة بنهاية الموسم الحالي، رمضان 
حاليا يخشى أن يتسبب لنفسه فى مشكلة مع الجهاز الفنى بسبب 
توقيت  فى  أخرى  مرة  ألوروبا  وعودته  رحيله  عروض  عن  حديثه 
دورى  لقب  حصد  أجل  من  والتركيز  للتكاتف  الفريق  فيه  يحتاج 
أبطال إفريقيا هذا الموسم، فهل يكلفه هذا األمر الجلوس احتياطيا 
فى الفترة المقبلة بعد عودته من اإلصابة ويكون ذلك لصالح العبين 
األيام   .. ال  أم   .. كهربا  محمود  الجديد  الوافد  رأسهم  على  أخرين 

المقبلة ستجيب.

ال  إنه  والرياضة  الشباب  وزير  صبحى  أشرف  الدكتور  قال 
العالمى  النجم  التشكيك فى وطنية  األحوال  بأى حال من  يمكن 
كرة  تاريخ  فى  فارقة  عالمة  سيظل  أنه  مؤكدا  صالح،  محمد 
العربى  والوطن  لمصر  سفير  خير  وهو  والعالم،  بمصر  القدم 

أجمع. العالم  أمام 
محمد  يحضر  أن  يأمل  كان  المصرى  الشعب  بأن  الوزير،  أضاف 
صالح حفل أفضل العب فى أفريقيا والذى أقيم مؤخرا فى مدينة 
أقيمت  التنظيمية  واألمور  الترتيبات  جميع  وأن  خاصة  الغردقة، 
خصيصا من أجل نجم ليفربول اإلنجليزي، ولكنه غاب دون إعالن 

السبب وهو ما جعل البعض يشعر بالحزن من غيابه.
الوزير شدد على أنه يتقبل أن يكون هناك بعض الحزن من الجماهير 
المصرية تجاه موقف صالح وغيابه عن حفل األفضل فى الغردقة، 

ولكنه ال يقبل أبدا بأن يصل الهجوم على الالعب لحد التشكيك فى 
وطنيته وأنه غاب عن الحفل إلفشاله وإظهار مصر بشكل سيء أمام 
العالم، خاصة وأن صالح وما يقدمه من كرة قدم وأخالق عالية، أهم 

دعاية يمكن أن تقدم لمصر والعالم العربي.
أكد الوزير أنه يجب على الشعب المصرى دعم الفرعون فى المرحلة 
المقبلة ألنه خير سفير لهم وأحد أهم العبى العالم فى الوقت الحالي، 
التى  ويجب تقبل أمر غيابه عن حفل األفضل وبالتأكيد له أسبابه 
الغردقة،  فى  التواجد  عن  غيابه  وراء  سببا  وكانت  جيدا  يعلمها 
فخرا  كان وسيظل  ألنه  مقبولة،  غير  وطنية صالح  فى  والتشكيك 

لكرة القدم المصرية والعربية.
أشرف صبحى أكد أن التنظيم الهائل والتاريخى لحفل أفضل العب 
للكبار وكأس أفريقيا  فى أفريقيا ومن قبله بطولتى كأس أفريقيا 

تحت ٢٣ سنة والمؤهلة ألولمبياد طوكيو، خير دليل على قدرة مصر 
وجاهزيتها الستضافة وتنظيم أهم وأكبر األحداث الرياضية وبدون 
مشاكل تذكر، وأن الدولة المصرية لديها من الرغبة على وضع مصر 

فى مكان مختلف تماما فى المرحلة المقبلة.
واألولمبي،  األول  المصريين  المنتخبين  للحديث عن  الوزير  وانتقل 
مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم المطلوب للفريقين فى المرحلة المقبلة 
أفريقيا  لكأس  األول  وصول  فى  تتمثل  والتى  أهدافهما،  لتحقيق 
المطلوبة  بالصورة  األولمبى  وتجهيز   ،٢٠٢٢ العالم  وكأس   ٢٠٢١

للمشاركة فى أولمبياد طوكيو الصيف الجاري.
الوزير كشف عن عقده جلسة خالل األيام المقبلة مع حسام البدرى 
المدير الفنى للمنتخب األول وشوقى غريب مدرب المنتخب األولمبى 

لتلبية طلبات المدربين بالصورة المطلوبة.


