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األحداث الرياضية التى شهدتها 
الساحة المحلية مؤخرا تؤكد ان 
على  يتربع  التى  الجبالية  لجنة 
من  المختار  الخماسى  قمتها 
الجناينى  عمرو  برئاسة  الفيفا 
تملك وال تحكم.. تقاد وال تقود.. 
نسعى للتصحيح والتصويب فى 
ظل اإلطار واالختيار الذى يحدده 
أبوريدة  هانى  الكابتن  ويرسمه 
عضو المكتب التنفيذى لالتحاد 
الدولى واالفريقى.. ولست اقصد 
بكلماتى تلك ان أهون من قدر وقيمة 
أهول  أو  الموقرة  اللجنة  أعضاء 
من مكانة ومنزلة الكابتن أبوريدة 
وإنما أردت فقط أن أوضح المعالم 
التى باتت عليها منطقة الجبالية 
تلك المنطقة التى استحقت النسف 
وإعادة التأسيس والبناء من جديد.. 
الكابتن أبوريدة استطاع بذكائه 
وفكره أن يقنع رجاالت الفيفا وعلى 
ته تماما من  رأسهم انفانتينو براء
السقطات والزالت التى واكبت اداء 
مجلسه الموقر ألن ببساطة شديدة 
لم يكن له أى دخل فى اختياراتهم 
بل فرضتهم عليه الديمقراطية التى 
تشجعها كل االتحادات العالمية 
ويأتى فى مقدمتها الفيفا وضرب 
أبوريدة األمثلة ببعض رفاقه الذين 
العداء  وناصبوه  عليه  انقلبوا 
منه  ونالوا  والعلن  الجهر  فى 
وتهجموا عليه فى أحد المؤتمرات 
الصحفية بالرغم من ارتكابهم آثام 
وخطايا تعاقب عليها كل القوانين 
يكن  ولم  الرياضية  والدساتير 
الدولى  االتحاد  يوكله  أن  غريبا 
فى اختيار لجنة بمعرفته إلدارة 
الدفة خالل سنة كاملة تنعقد بعدها 
الجمعية العمومية الختيار مجلس 
أبوريدة واجتهد  جديد.. وحاول 
فى اختياراته إلرضاء كل األطراف 
واالطياف.. جاء بالجناينى وهو 
كفؤ واقتصادى نابه وناجح بل 
لعله اعتذر عن تولى مقعد الوزير 
ولن  فيه  يفيد  لن  بأنه  لشعوره 
يستفاد منه وتربطه بكل عناصر 
الوسط الرياضى أواصر كونه عضو 
سابق بمجلس الزمالك وله جسور 
عميقة مع أبوريدة نفسه.. ثم عزز 
اختباره رجل علمى تربوى، اقليمى 
وهو د.جمال محمد على العميد 
الرياضية  التربية  لكلية  السابق 
بأسيوط والمدرب السابق ألسوان 
والمنتخب األوليمبى.. واختار أبوريدة 
ممثال لألهلى وهو كابتن محمد 
فضل وللزمالك كابتن احمد عبدالله 
وسفيرة للمرأة وهى رئيسة لنادى 
النصر وشقيقة د.عمرو عبدالحق 

الرئيس السابق لنفس النادى.
فى  مخلصا  كان  أبوريدة  ولعل 
اختار  بالتأكيد  لكنه  اختياراته 
عناصر موالية له بأكثر من والئها 
لكل ما هو سابق عليه بدليل ان رجال 
أبوريدة فى االتحاد سواء رؤساء 
أو  للمنتخبات  مديرين  أو  لجان 
حتى موظفين فى الدوالب اإلدارى 
وتمت  يمسهم  أن  أحد  يجرؤ  لم 
حتى  مواقعهم  على  المحافظة 
وان كانوا ليسوا أهل ثقة بينما 
من غضب عليهم فتمت االطاحة 
بهم واستبعادهم حتى لو كانوا 
برلمانيين حاليين وليسوا سابقين.. 
وهناك أواصر ووشائك تربط أعضاء 
اللجنة بالكابتن أبوريدة بل ومصالح 
مادية ألنهم حتى وان كانوا قانعين 
وراضين وغير مغرضين غير ان 
يحصلون  الذى  المادى  المقابل 
بالمصرى  وليس  بالدوالر  عليه 

مغر والئق.
عموما ما أقصده ان أبوريدة هو 
الوحيد  والراسم  األول  الصانع 
لسياسات واستراتيجيات الجبالية 
وان الخماسى المالك لها اآلن ال 
يجرؤ أن يتخذ قرارا أو يتحرك قيد 
أنملة دون أن نرفع أصبعه مستأذنا 
ليس  المستتر..  والحاكم  العاهل 
فى هذا أى نقصان ألن أبوريدة أوال 
األوفياء  المخلصين  من  وأخيرا 
للكرة المصرية وبلده بورسعيد 
المدينة الباسلة التى طالما قدمت 

رجاالت وتضحيات.
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السعر:
األردن 400 فلس
الكويت 300 فلس
بيروت 1500 ليرة
البحرين 3 دينار
الدوحة 3 ريال
دبى 3 درهم

مسقط 300 بيسة
صنعاء 5٧ ريال
غزة 400 بنس

رام الله 400 بنس
السعودية 3 ريال
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حاكم الجبالية األوحد

األهلى عقد موقفه.. والزمالك يقرتب من دور الثمانية

حصاد »لسنا طرفا فى األزمة« كالم
فى اهلواء

عمرو اجلنايىن رئيس اللجنة اخلماسية الحتاد 
الكرة معلقا على أزمة مباراة السوبر اإلفريقى 

متابعات)القاهرة والناس(

صن داونز يلحق بمازيمبى إلى ربع النهائى

عمرو الجناينى: نفخر بإقامة السوبر املصرى باإلمارات

الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الجناينى  عمرو  قال 
 ٢٠ يوم  اإلمارات  فى  المصرى  السوبر  مباراة  إن  المصري، 
فبراير المقبل، كانت بدون أى مفاوضات واألمور انتهت تماما 
إقامة  اجتمع وقرر  الجبالية  أن مجلس  سريعا، مشددا على 
اللقاء بأبوظبى فى إطار العمل على زيادة قيمة المنتج المحلى 
لكرة القدم المصرية، مشيرا إلى أن وفد برئاسة محمد فضل 
األمورسريعا،  وانتهت  الرياضى  أبوظبى  مجلس  مع  اجتمع 
بن  محمد  الشيخ  بسمو  ورحب  كل شيء،  على  االتفاق  وتم 

زايد فى مصر.
فى  الرابعة  للمرة  السوبر  بإقامة  عن سعادته  عبر  الجناينى 
اإلمارات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون النسخة الرابعة بمثابة 
أن  الحظ  حسن  ومن  واإلمارات،  لمصر  مشرف  مهرجان 
يتمنى  أنه  إلى  مشيرا  والزمالك،  األهلي  بين  ديربى  السوبر 
أن تخرج المباراة بشكل يليق بمكانة مصر والكرة المصرية.

الجناينى نفى فكرة خوض مباراة القمة بين األهلى والزمالك 
أنها  موضحا  باإلمارات  المقبل  فبراير   ٢٤ يوم  لها  والمقرر 
أخبار غير صحيحة بالمرة والئحة الدورى المصرى ال تسمح 
بذلك مطلقا، والقمة ستكون في القاهرة بعد السوبر المصرى 

بعدة أيام.
كبيرا  دعمت  يقدم  الرياضة  وزير  أن  عن  كشف  الجناينى 

مجلس  بمسئولي  وعالقاته  القدم،  لكرة  المصرى  لالتحاد 
أبوظبى الرياضي، سهلت من مهمة االتحاد فى توقيع عقود 
المقبلة  النسخ  إقامة  يستمر  أن  ويتمنى  المصري،  السوبر 
من السوبر فى دولة اإلمارات العربية المتحدة والتى يكن لها 

الشعب المصرى كل تقدير واحترام.
وزيادة  دقائق..   ١٠ استغرقت  االتفاق  جلسة  فضل:  محمد 

قيمة الجوائز المالية
قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف 
بأن  يعد  باإلمارات،إنه  المصرى  السوبر  مباراة  ملف  على 
تخرج مباراة السوبر فى نسختها الرابعة باإلمارات بشكل 
الماضية، مشيدا  الثالثة  النسخ  بكثير من  وأفضل  مختلف 
الرياضي،  أبوظبى  مع مسئولى مجلس  والعالقات  باألخوة 
باللقاء وخالل  الذى رحب سريعا  العواني،  وسعادة عارف 
وتم  المفاوضات  انتهت  فقط  دقائق   ١٠ استغرقت  جلسة 
المواجهة  بهذه  الخاصة  التفاصيل  كافة  على  االتفاق 

الكبيرة.
فضل وجه الشكر والتحية لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد الذى يتواجد فى مصر، والذى يعشق مصر من كل قلبه 

ودائما يساند مصر وشعبها بصورة غير مسبوقة.
تحدث عضو مجلس الجبالية، عن أنه طلب من حسام الزناتى 

إقامة  على  وتماالتفاق  الكرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  مدير 
تعديل  وتم  الموسم،  لنهاية  االنتظار  من  بدال  مبكرا  السوبر 
موعد  أنه  مؤكدا   ،٢٠٢٠  - يوم٢٠-٢  ليقام  السوبر  موعد 
أن  وموضحا  الصورة،  بهذه  للتسويق  ومناسب  للغاية  رائع 

اللقاءسيساهم فى زيادة العوائد المالية.
تحدث فضل عن سر اختيار استاد محمد بن زايد الستضافة 
السوبر، مؤكدا أنه تم اختياره بسبب سعته التى تصل إلى ٣٧ 
ألف متفرج، كما أنه استاد على أحدث مستوى من التقنية فى 
العالم، مشيرا إلى أن اللجنة بعد جولة فى عدة مالعب قررت 

اختيار هذا الملعب الستضافة السوبر.
المباراة،  فى  الفار  تقنية  تطبيق  عن  المجلس  عضو  كشف 
أفكار من  هناك  أن  إلى  أجنبي، مشيرا  تحكيم  طاقم  بجانب 
عمل  فى  متمثلة  الحدث  إلنجاح  الرياضى  أبوظبى  مجلس 
التى  الجماهير  الملعب إلسعاد  أرض  اللقاء على  فنى يسبق 

سيحتشد بها استاد محمد بن زايد.
مع  االتفاق  وبعد  السوبر  مباراة  جوائز  عن  كشف  فضل 
القيمة السابقة، ٣٥٠ ألف  العواني، حيث كانت  سعادة عارف 
درهم للمركز األول و١٥٠ ألفا للمركز الثاني، حيث تمت زيادة 
القيمة بموافقة سعادة عارف العوانى لتصبح ٥٠٠ ألف درهم 

للمركز األول و٣٠٠ ألف درهم للوصيف.

ىف دورى األبطال..

كتب - أحمد عبد الستار:
انتهت ٤ جوالت من دور المجموعات بدورى أبطال 
أفريقيا وضمن فريقان فقط التأهل لربع النهائى من 
المجموعة  فى  األمور  وتعقدت  األربع  المجموعات 
والهالل  الساحلى  والنجم  األهلى  تضم  التى  الثانية 
على  حامسة  الخامسة  الجولة  وستكون  السودانى 
المنتظر  من  حيث  األربع  المجموعات  مستوى 
النهائى  لربع  جدد  متأهلين  عن  اإلعالن  تشهد  أن 
التأهل  مازيمبى  ضمن  األولى  المجموعة  ففى 
محضورة  الثانية  البطاقة  وتبقى  الزمالك  واقترب 
المجموعة  وفى  أغسطس  وأول  زيسكو  وبين  بينه 
الثانية سيكون على األهلى االنتظار للجولة الخامسة 
الثالثة  المتاهلين وفى  السادسة لإلعالن عن  وربما 
يحاول  فيما  الكبار  بين  مكانا  داونز  صن  ضمن 
المنافسة  رغم  بالمتأهلين  اللحاق  المغربى  الوداد 
المجموعة  وفى  أتليتكو  وبترو  الجزائر  اتحاد  مع 
اللقب  الترجى حامل  الرابعة واألخيرة سيكون على 
حيث  تأهله  عن  لإلعالن  الخامسة  الجولة  انتظار 
ويحاول  المغربى  الرجاء  من  قوية  منافسة  يلقى 
إحدى  على  المنافسة  فى  الدخول  القبائل  شبيية 
الضوء  نلقى  التالية  السطور  وفى  التأهل،  بطاقتى 
على المجموعات األربع وفرص كل فريق فى التأهل 

لربع النهائي.
** فى المجموعة األولى نجح الزمالك فى اإلبقاء على 
التأهل  بطاقتى  إحدى  على  المنافسة  فى  حظوظه 
بهدفين  الزامبى  يوناتيد  زيسكو  على  سهل  بفوز 
المتصدر  مازيمبى  استطاع  المقابل  وفى  نظيفين، 
بثنائية  فوز  إلى  أرضه  على  بهدف  تأخره  تحويل 

ليستمر فى الصدارة.
فوز الزمالك رفع رصيده إلى سبع نقاط فى المركز 
الثانى خلف مازيمبى المتصدر الذى جمع ١٠ نقاط 
الفريق  هو  ويظل  وحيد  وتعادل  انتصارات   ٣ من 
الوحيد فى المجموعة بال هزيمة بينما نجح الزمالك 
فى جمع ٧ نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة فى 

الجولة األولى أمام مازيمبي.
فى المركز الثالث يأتى أول أغسطس األنجولى الذى 
جمع نقطتين من تعادلين وهو نفس رصيد زيسكو 

يونايتد الزامبى الذى يقبع فى المركز الرابع.
على  ضيفا  مازيمبى  يحل  الخامسة  الجولة  فى 
يقبل  ال  الذى  اللقاء  وهو  الجارى  يناير   ٢6 الزمالك 
القسمة على اثنين ألن الفوز يضمن للزمالك التأهل 
بجوار مازيمبى دون النظر لنتيجة لقاء أول أغسطس 
السادسة  الجولة  نتيجة  انتظار  ودون  وزيسكو 
أول  لمواجهة  الزمالك  فيها  يخرج  والتى  واألخيرة 
الخامسة  للجولة  وسيكون  أنجوال  فى  أغسطس 

حيث  والثانى  األول  ترتيب  على  مباشر  تأثير 
يرغب الزمالك فى التأهل كأول للمجموعة والطريقة 
أو  أهداف   ٣ بفارق  الفوز  تحقيق  لذلك هى  الوحيدة 
أكثر على الفريق الكونغولى خاصة وأن لوائح دورى 
األبطال تمنح األفضلية للمواجهات المباشرة وليس 

فارق األهداف.
مركزه  تحديد  انتظار  فى  التأهل  ضمن  مازيمبى 
الثانى فيما يسعى أول أغسطس وزيسكو  األول أو 
الزمالك  خسر  حال  فى  الضعيف  باألمل  للتمسك 
أمام مازيمبى أو تعادل ألنه فى هذه الحالة سيتأجل 

حسم المقعد الثانى للجولة األخيرة.
** فى المجموعة الثانية تعقدت األمور على األهلى 
بسبب تعثره فى الجولة الرابعة على أرض بالتينيوم 
حيث وقع األهلى فى فخ التعادل وهو ما جعله يرفع 
رصيده إلى ٧ نقاط فى المركز الثاني، وفى المقابل 
صعبا  فوزا  جاريدو  بقيادة  الساحلى  النجم  حقق 
على أرض الهالل السودانى بهدفين لهدف ليضمن 

صدارة المجموعة بتسع نقاط.
فوز النجم الساحلى رفع رصيده إلى تسع نقاط من 
جاء  بينما  األول  المركز  فى  وهزيمة  انتصارات   ٣
األهلى فى المركز الثانى برصيد ٧ نقاط من تعادل 
فى  السودانى  الهالل  ويأتى  وهزيمة  وانتصارين 
المركز الثالث بست نقاط من انتصارين وهزيمتين 
بينما يقبع بالتينيوم الزيمبابوى فى المركز األخير 

بنقطة وحيدة من تعادله مع األهلى و٣ هزائم.
ضيفا  الساحلى  النجم  يحل  الخامسة  الجولة  فى 
يناير  التاسعة من مساء األحد ٢6  األهلى فى  على 
الذى  اللقاء  وهو  ساعة   ٤8 لمدة  اللقاء  تأجيل  بعد 
خاصة  الصدارة  لضمان  للفوز  األهلى  فيه  يسعى 
فى  التأهل  من  األحمر  المارد  يقرب  الفوز  هذا  وأن 
السودانى وبالتنيوم لكن  الهالل  لقاء  انتظار نتيجة 
السادسة  للجولة  األهلى  سينتظر  األحوال  كل  فى 
متاحة  الفرص  كل  وأن  خاصة  المتأهلين  لتحديد 
بالجولتين  األهلى  فوز  لكن  والهالل  والنجم  لألهلى 

المتبقيتين يضمن له التأهل كأول للمجموعة
المثير أنه لم يضمن أى فريق من المجموعة وتحديدا 

الثالثى النجم واألهلى والهالل مركزه أو تأهله.
الجنوب  داونز  صن  نجح  الثالثة  المجموعة  فى   **
اتحاد  أمام  أرضه  على  الفوز  خطف  فى  أفريقى 
الجزائر بهدفين لهدف فيما وقع الوداد المغربى فى 

فخ التعادل أمام بترو أتليتكو األنجولي.
رصيده  به  رفع  أفريقى  الجنوب  داونز  صن  فوز 
التأهل  ليضمن  األول  المركز  فى  نقاط   ١٠ إلى 
اللذان  الوحيدان  الفريقان  وهما  مازيمبى  بجوار 
داونز  ولم يخسر صن  النهائى  لربع  التأهل  ضمنا 
الفوز  حقق  حيث  لعهبا  التى  األربع  المباريات  فى 

وفى  وحيدة،  جولة  فى  وتعادل  مباريات  ثالث  فى 
المركز الثانى يأتى الوداد المغربى الذى جمع 6 نقاط 
فى  فرصه  وتبدو  تعادالت  و٣  وحيد  انتصار  من 
التأهل هى األقرب رغم رحيل مدربه الصربى زوران 
مانولوفيتش وتعيين األرجنتينى ميجيل جاموندى 
خلفا له بسبب تردى نتائج الفريق فى دورى األبطال، 
وفى المركز الثالث يأتى اتحاد الجزائر ولديه نقطتين 
األنجولى  أتليتكو  بيترو  فريق  رصيد  نفس  وهو 
بعدما  التأهل  فى  صعبة  الفريقين  فرص  وتبدو 

خطف صن داونز البطاقة األولي.
ضيفا  الجزائر  اتحاد  يحل  الخامسة  الجولة  فى 
على الوداد المغربى والفوز يضمن للفريق المغربى 
التأهل بجوار صن داونز الذى يحل ضيفا فى الجولة 

الخامسة على بترو أتليتكو األنجولي.
** فى المجموعة الرابعة نجح الترجى التونسى فى 
كلوب  فيتا  حساب  على  الثالث  االنتصار  تحقيق 
هو  الكونغولى  الفريق  كان  أن  بعد  نظيفة  بثنائية 
الثالثة  الجولة  فى  الترجى  مع  تعادل  الذى  الوحيد 
ورفع حامل اللقب رصيده إلى ١٠ نقاط فى المركز 
األول وفى اللقاء الثانى سيطر التعادل السلبى على 

مواجهة شبيبة القبائل والرجاء المغربي.
وصل  أن  بعد  التأهل  من  للغاية  قربه  الترجى  فوز 
للنقطة العاشرة حيث انتصر فى ٣ مباريات وتعادل 
فى واحدة وفى المركز الثانى يأتى الرجاء المغربى 
وخسارة  وتعادل  فوزين  من  نقاط   ٧ جمع  الذى 
القبائل  شبيبة  يأتى  الثالث  المركز  وفى  وحيدة 
الجزائرى الذى جمع ٤ نقاط من فوز وتعادل وأخيرا 
يأتى فيتا كلوب الكونغولى بنقطة وحيدة جمعها من 

تعادل وحيد مع الترجي.
والرجاء  الترجى  قمة  ستكون  الخامسة  الجولة  فى 
حاسمة على مستوى الصدارة التى يسعى الترجى 
كأول  التأهل  بطاقة  وخطف  عليها  لالستمرار 
شبيبة  يحل  األخرى  المواجهة  وفى  للمجموعة 

القبائل ضيفا على فيتا كلوب.

مباريات الجولة الخامسة
الجمعة 24 يناير

* الوداد × اتحاد الجزائر 9 مساء
* الزمالك × مازيمبى 9 مساء

السبت 25 يناير
* بترو أتليتكو × صن داونز 3 عصرا

* بالتينيوم × الهالل السودانى 3 عصرا
* زيسكو يونايتد × أول أغسطس 6 مساء

* فيتا كلوب × شبيبة القبائل 6 مساء
* الترجى × الرجاء 9 مساء

األحد 26 يناير
* األهلى × النجم الساحلى 9 مساء

اإلفراج عن قيادات األثقال املصرية بعد سداد 300 ألف جنيه
قررت نيابة مدينة نصر أول، اإلفراج عن قيادات اتحاد رفع األثقال المصرى 
تجريها  التى  التحقيقات  هامش  على  جنيه،  ألف   ٣٠٠ بقيمة  مالية  بكفالة 
والتى  باالتحاد  الخاصة  المنشطات  بفضيحة  مصر،  فى  العامة  النيابة 
تسببت فى إيقافه من قبل االتحاد الدولى لرفع األثقال لمدة عامين، وعدم 
المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل وضياع ميداليتين أولمبيتين 

على أقل تقدير بسبب هذه الفضيحة.
واستمعت النيابة ألقوال عدد من قيادات االتحاد ومسئولى مجلس اإلدارة 
مفتوحة  تزال  ما  التى  القضية  ذمة  على  بكفالة  عنهم  اإلفراج  وقررت 
الجنائية، خاصة مع تقديم  المحاكمة  إلى  الجناة فيها  للتحقيق قبل إحالة 
وزير الشباب والرياضة ولجنة الشباب بالبرلمان المصري، طلب إلى النيابة 

للتحقيق فى القضية ومعاقبة المتهمين وأصحاب تلك الفضيحة.
وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس مدرب المنتخب المصرى ومساعده 
لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى البالغ المقدم من 
االتحاد  مسئولي  جميع  ضد  المصرية  والرياضة  الشباب  وزارة  جانب 
النواب  مجلس  من  المقدم  البالغ  وكذلك  األخيرة،  الكارثة  بعد  والمنتخب 

المصري.
وقررت النيابة كذلك إخالء سبيل رئيس اتحاد رفع األثقال وأمين الصندوق 
بعد التحقيق معهما وثبوت عدم تدخلهما فى األزمة من قريب أو بعيد، حيث 
المنشطات  على  التأكيد  فضيحة  عقب  باستقالته  بالكامل  االتحاد  تقدم 
منتخباته  وجميع  االتحاد  حظر  لقرار  الرياضية  الدولية  المحكمة  وتأييد 

لمدة عامين.
باالختالس  تتعلق  تهم  فى  المتهمين  حبس  قررت  أنها  النيابة  وأكدت 
واإلضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية تخص المنتخب واالتحاد 
والتالعب فى مستحقات العبى المنتخب ومنح مكمالت غذائية غير مطابقة 
للمواصفات لالعبين كانت سببا رئيسيا فى ظهور أكثر من عينة إيجابية.

وخالل التحقيقات، اتهم الالعبون، مديرهم الفنى ومساعده بإجبارهم على 
شراء مكمالت غذائية منهما وإال سيكون مصيرهما الطرد من المنتخب، 
وجه حق،  بدون  المالية  مستحقاتهما  فى صرف  يتالعب  الثنائى  أن  كما 
إحالتهم  قبل  التحقيقات  واستكمال  المتهمين  لحبس  النيابة  دفع  ما  وهو 

للقضاء.

..و عارف العواني: اإلمارات 
تنتظر القمة بفارغ الصبر

انتظروا مفاجآت وتسهيالت 
سنعلن عنها خالل أيام

كتب - عاطف شادى:
أكد عارف العوانى األمين العام لمجلس أبوظبى الرياضي، أنه سعيد للغاية 
بالعودة لمصر، وأن كل مشجع ورياضى فى اإلمارات ينتظرون الكالسيكو 
الديربيات على مستوى  المصرى بين األهلى والزمالك والذى يعد أحد أهم 

العالم، والكل ينتظر هذه المواجهة.
بارك العوانى افتتاح مصر لقاعدة برنيس البحرية ووجود الشيخ محمد بن 
زايد على أرض مصر لحضور االفتتاح والمباركة، ومن نفس المنطلق والدعم 
اإلماراتى لمصر والمساندة، كان قرار إقامة السوبر المصرى للمرة الرابعة 
النسخ  من  وأفضل  مختلفة  بصورة  ستخرج  النسخة  هذه  وأن  باإلمارات 
الثالثة الماضية، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بشأن المباراة مع 

االتحاد المصري.
كشف العوانى عن أن المباراة ستكون بملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، 
والملعب سيظهر  المباراة ستشهد إضافات وشكل مختلف،  بأن  وأنه يعد 
بصورة رائعة بعد التعديالت التى جرت عليه قبل بطولة كأس آسيا وتطوير 
الخدمات الداخلية به، وهناك عمل جاد وشاق من أجل إظهار اللقاء بصورة 
اإلمارات  لدخول  الجماهير  مهمة  لتسهيل  جاد  عمل  هناك  أن  كما  أفضل، 

وحضور اللقاء.
الناديين  والزمالك، مرحبا بوجود  األهلى  العوانى بمسئولى مجلسى  أشاد 
الكبيرين فى دولة اإلمارات ،وأنه يتوقع أن تكون المباراة قوية للغاية وستكون 

واحدة من أهم اللقاءات بين القطبين األكبر فى الوطن العربي.
والرياضة  الشباب  وزير  صبحى  أشرف  للدكتور  الشكر  العوانى  وجه 
المصرى الذى أنهى كل التفاصيل الخاصة ببروتوكول التعاون بين مصر 

واإلمارات فى الفترة المقبلة ومزيد من االتفاقات الرياضية.
يمثلها  للقاء  فنية  جهة  وليس  للسوبر  منظمة  جهة  يمثل  إنه  قال  العوانى 
متبادلة  بطوالت  هناك  تكون  أن  يتمنى  أنه  موضحا  المصرى  الكرة  اتحاد 

بين مصر واإلمارات.
للطيران  مصر  جانب  من  تعاون  هناك  سيكون   أنه  على  شدد  العوانى 
الجماهير  سفر  تسهيل  بشأن  مصرواإلمارات  فى  الحكومية  والجهات 
خالألسبوع  التسهيالت  هذه  عن  الكشف  سيتم  أسبوع  وخالل  ألبوظبي، 

واحد عبر بوابة مجلس أبوظبى الرياضى اإللكترونية.
أنه  كما  للجماهير،  كبيرة  مفاجآت  هناك  ستكون  أنه  على  العوانى  شدد 
كما هى العادة سيتم تقسيم ملعب المباراة إلى نصفين، لجمهورى األهلى 
والزمالك، وسيتم وضع فواصل فى أضيق الحدود بين الجماهير وفى أدنى 

الحدود الممكنة.

الوداد ُيطيح بمدربه.. والنجم 
قد يخسر قمته أمام األحمر

الرتجى بال خسارة .. و6 أندية 
لم تتذوق طعم االنتصار
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فبراير   20 يوم  والزمالك  األهلى  مباراة   >>
مجرد  ليست  بأبوظبى  المصرى  السوبر  فى 
تخرج  أن  نأمل  رسالة  هى  ما  بقدر  مباراة 
الفنية  األجهزة  دور  وهنا  صورة  أفضل  فى 
تليق  مباراة جيدة  يقدما  أن  ونأمل  والالعبين 
بالكرة المصرية والدربى الكبير ويستمتع بها 
المصريون باإلمارات وباقى الجاليات وخاصة 
النجاح  يعنى  اإلمارات  فى  السوبر  إقامة  ان 
جميل  كرنفال  وهو  قبل  من  حدث  كما  الكامل 
احتفاالت  ويشهد  للمشاركة  الجميع  يسعى 
جانبيه وخالفه ونأمل أن نستفيد من اللقاء فى 
عقد لقاءات جانية مع اإلعالم العربى واألجنبى 
والسياحة  المصرية  الرياضة  عن  لنكشف 
للنزول  الفريقان  يسعى  ان  وكذلك  المصرية 
الرياضية  الروح  على  والحرص  للمعلب   

ً
معا

استمرار  فى  تساهم  التى  األمور  من  وغيرها 
السوبر سنويا فى نفس المكان  وكل ذلك بيد 
الالعبين ومن يخرج عن النظام البد أن يحاسب 
والفائز  المصرية  الكرة  تعنى سمعة  فالمباراة 
الرياضية  الروح  هى  وهذه  مبروك  له  نقول 

وبالتوفيق للطرفين.
فى  واإلسماعيلى  لالتحاد  بالتوفيق   >>
اإلياب  لقاء  إطار  فى  االسبوع  هذا  لقائهما 
باإلسماعيلية  لألندية  العربية  بالبطولة 
بفوز  انتهى  باإلسكندرية  الذهاب  لقاء  وكان 
ستختلف  العودة  فلقاء  ذلك  ومع  اإلسماعيلى 
الفريقان  يقدم  ان  نتمناه  ما  وكل  األمور  فيه 
مباراة طيبة والفائز مبروك ومن لن يوفق حظ 
المشوار  يواصل  أن  يتأهل  لمن  ونأمل  أسعد 
إلى  نحتاج  أننا  خاصة  اللقب  لحصد  للنهاية 
الفرق  باقى  مع  متساوية  فرصة  ولدينا  اللقب 
لهما  واالتحاد  اإلسماعيلى  وبالتالى  المتأهلة 

فرصة كبيرة وبالتوفيق.
<< الخطوات األخيرة التى قيلت بشأن االحتفال 
التنفيذ  األهم  أمر جيد ولكن  المصرى  بمئوية 
 أعلن استعداده لتنظيم 

ً
وكامل أبوعلى مشكورا

المحافظ  يعقد  أن  أتمنى  وبالتالى  االحتفالية 
المصرى  إدارة  مجلس  يضم   

ً
اجتماعا  

ً
سريعا

التنفيذ  فى  والبدء  األفكار  لطرح  وأبوعلى 
تبدأ   

ً
وأيضا أفضل شكل  فى  المناسبة  لتخرج 

خطوات بناء ستاد المصرى الجديد وهذا هو 
االحتفال الحقيقى.

فقدت  فقد  فعلت  مهما  األوليمبية  اللجنة   >>
قدرتها  وعدم  السريع  فشلها  ووضح  الثقة 
واضح  بشكل  المصرية  الرياضة  إدارة  على 
الشباب  لجنة  تتدخل  ان  الوقت  وبالتالى حان 
بمجلس النواب إلصدار التعديالت الالزمة على 
الرياضة لضمان عودة األمور لنصابها  قانون 
السليم وتولى وزارة الرياضة األمور واالكتفاء 
والبد  األوليمبية  للجنة  الفنية  بالنواحى 
عضوية  بين  ما  االنتخابات  فى  الفصل  من 
الحيادية  لضمان  اللجنة  ومجلس  االتحادات 
الرياضة  إصالح  فى  أمل  ال  ذلك  ودون  الكاملة 

المصرية.
الشباب  وزير  صبحى  أشرف  الدكتور   >>
لصالح  نهار  ليل  مكوكية  حركة  والرياضة 
الرياضة والشباب وله كل التحية والتقدير على 
المتطوعين  اتحاد  ذلك وقراره األخير بتشكيل 
خطوة جيدة وكذلك اعادة تشكيل مجلس إدارة 
هيئة ستاد القاهرة من أجل تحقيق استثمارات 
 
ً
ان إمكانيات االستاد كبيرة جدا كبيرة خاصة 
نظرة  وأتمنى  مستغلة  غير  نجدها  ان  وحرام 
لملعب الهوكى ومدرجاته الذى لألسف أصبح 

.
ً
مهجورا

المهينة  والهزيمة  الطائرة  الكرة  فضحية   >>
التأهيل  فرصة  وضياع  بمصر  تونس  أمام 
أن  وتؤكد   

ً
عسيرا  

ً
حسابا تتطلب  لألوليمبياد 

الصراعات داخل االتحاد من عدة جبهات أثرت 
قرارات  اتخاذ  من  أضعف  المؤقتة  واللجنة 
وكل  الفرصة  وضاعت  الفريق  خسر  وبالتالى 
ذلك يؤكد ان قانون الرياضة يحتاج لتصحيح 
المنتخب  المجلس  لحل  أدى  أن  بعد  مسار 

وأصبحت األمور تدار بصراع القوى الخفية.
الفنية  واألجهزة  األثقال  اتحاد  فعله  ما   >>
تنتهى  ان  ونأمل  الكلمة  بمعنى  جريمة 
الالزمة  العقوبات  وتصدر  بسرعة  التحقيقات 
خطة  وضع  فى  وزارةالرياضة  تبدأ  أن  ونأمل 
اللعب  فى  متميزون  خبراء  باختيار  سريعة 
الكتشاف  مواهب واعدادها للدورة األوليمبية 
بعد القادمة من أجل حصد ميداليات وخاصة أن 
 لذلك وسامح الله من أضاع 

ً
مصر مرشحة دائما

وخاصة  العسير  العقاب  من  البد  ولكن  الحلم 
ان الدولة تحملت الماليين من خزينتها إلعداد 

هؤالء.
 
ً
دائما األفضل  هو  الشركات  اتحاد  سيظل   >>
االتحاد  رئىس  غندور  حسنى  الدكتور  بجهد 
حب  منظومة  وفق  يعمل  فالكل  زمالئه  وكل 
واألهم  النجاح  يتحقق  وبالتالى  واحترام 
الهواية الخالصة وإيمانهم بالرسالة وهذا هو 

الفرق مع غيرهم.
وإعدادهم  المستقبل  هم  والشباب  النشء   >>
اليوم  منذ  والرئىس حريص  ضرورى وواجب 
األول على ذلك وبالتالى البد أن يساعد الجميع 
الوالدين  دور  أواًل  نعرفهم  أن  والبد  ذلك  فى 
والوالدين  الجميلة  المصرية  األسرة  وروح 
واجب  الوالدين  وبر  عنهما  نبتعد  أن  يمكن  ال 

ويارب ارحم والداى جزاء ما قدما.

األحد
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دورى

فايلر يطالب الالعبني بعدم التفكري ىف مواجهة النجم

األهلى يحشد القوة الضاربة لتفادى شراسة الذئاب
بعد اخلماسية ىف مرمى طنطا..

بعد انقالب فايلر.. أزارو »بره« األهلى
السويسرى  الفنى  المدير  نظر  وجهة  تحولت  وضحاها  ليلة  بين 
فترة  خالل  الحمراء،  القلعة  عن  الراحل  المهاجم  فى  فايلر  رينيه 
أزارو  وليد  المغربى  إلى  اإلنجولى جيرالدو  من  الشتوية  االنتقاالت 
ليصبح األخير هو الراحل عن النادى فى الفترة الحالية، خاصة وأن 
أليو  السنغالى  الجديد  األجنبى  المهاجم  صفقة  ضم  انهى  االهلى 

بادجى من نادى رابيد فيينا النمساوي.
ولعل السبب الرئيسى فى قرار فايلر باستبعاد األسد المغربي، كان 
عدم  أو  الدكة  على  جلوسه  فكرة  على  وإعتراضه  المستمر  تزمره 

المشاركة أساسيا مع الفريق فى المباريات، على الرغم من جاهزيته 
الفريق  مع  للمشاركة  سريعا  محسن  مروان  عاد  الذى  الوقت  فى 
على الرعم من أنه كان مصابا لفترة طويلة فى الوجه، وتكررت حالة 
الغضب واالعتراض لدى أزارو بشكل كبير فى المباريات األخيرة، 
حتى قرر فايلر توقيع عقوبة مالية مغلظة عليه، بعد اعتراضه على 
الوقت  فى  األهلى  ويسعى  طنطا،  مباراة  فى  الفنى  الجهاز  قرارات 
المتبقى من يناير الجارى لتسويق أزارو فى المقابل يبحث الالعب 

الرحيل المجانى من القلعة الحم

الزمالك مستمر فى صحوته.. واملصرى فى »سكته«
بعد الفوز على اجلونة

كالم
في اهلواء

سعد سمري مدافع األهلى مؤكدا أنه من حق »من حقهم يقلقوا«
اجلماهري القلق على بطولة إفريقيا ولكن 
األهلى قادر على حسمها )ام بى سى مصر(

كتب -محمد حلمي:
النادى  فريق  سيكون  الثقيل،  العيار  من  مواجهة 
والنصف  السابعة  فى  معها  موعد  على  األهلى 
مساء اليوم األحد على ستاد السالم عندما يواجه 
الرابعة  الجولة  ضمن  العرب،  المقاولون  الوصيف 
عشر من بطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى 
فى  غاية  األحمر  للفريق  الفنى  الجهاز  يعتبرها 
المقاولون حتى  أن  أولها  األهمية ألكثر من سبب 
األن هو أقرب مالحقيه على صدارة بطولة الدوري، 
بعد  الكاملة  بالعالمة  األحمر  المارد  ينفرد  حيث 
نظيفة  أهداف  بخمسة  طنطا  على  األخير  الفوز 
الدولى  القاهرة  التى جرت على ستاد  المباراة  فى 
األهداف  أحرز  البطولة،  من  الـ13  األسبوع  ضمن 
الدقيقة 11، ومحمود كهربا  حسين الشحات فى 
الشيخ  وأحمد   ،  91  ،79 الدقيقتين  فى  هدفين 
فى  محسن  مروان  البديل  وثم   ،81 الدقيقة  فى 
النقطة 33 من 11  إلى  األهلى  الدقيقة 90. ليصل 
مباراة خاضها حتى اآلن بالبطولة، فى حين يحل 
المقاولون العرب وصيفا برصيد 29 نقطة من 13 
مباراة خاضها حتى اآلن فى البطولة حقق خاللها 
اثنين وخسر فى  لقاءات وتعادل فى  الفوز فى 9 

مثلهما.
رينيه  السويسرى  بقيادة  لألهلى  الفنى  الجهاز 
التى  العناصر  كل  متابعة  على  حرص  فايلر، 
عن  يتوقف  ولم  مؤخرا،  لإلصابات  تعرضت 
الماضية  القليلة  األيام  طيلة  الجميع  مع  الحديث 
التى  زيمبابوى  رحلة  من  العودة  بعد  وتحديدا 
فريق  لكل  بهدف  بالتنيوم  أمام  التعادل  شهدت 
فى الجولة الرابعة من دور المجموعات من دورى 
أبطال إفريقيا، وطلب سرعة تجهيز كل العناصر 
على  بنفسه  واطمأن  للفريق،  الضاربة  والقوة 
الذى غاب عن مواجهة  ديانج  أليو  المالى  جاهزية 

طنطا األخيرة.
مباراة  التفكير فى  أيضا من العبيه  فايلر  وطلب 
قوية  تكون  أن  المنتظر  التى من  العرب  المقاولون 
يحققها  التى  والنتائج  الذئاب  فريق  لقوة  نظرا 
السابق  األهلى  العب  قيادة  تحت  الموسم  هذا 
االلتفات  عدم  الوقت  نفس  وفى  النحاس،  عماد 
الهامة  التونسى  الساحلى  النجم  مواجهة  إلى 
لتحقيق  فيها  الفريق  يحتاج  والتى  والمصيرية 
الفوز من أجل االقتراب من التأهل إلى دور الثمانية 

فخ  فى  الفريق  أن سقط  بعد  البطولة، خاصة  من 
بالتنيوم  أمام  األخيرة  الجولة  فى  مؤخرا  التعادل 
المعاون  وجهازه  فايلر  ويخشى  زيمبابوي،  فى 
أن يكون هناك تأثير لهذه المباراة واالستعداد لها 
العرب  المقاولون  أمام  والنتيجة  الفريق  أداء  على 
لمدة  تأجيلها  تم  النجم  مباراة  وأن  خاصة  اليوم، 
48 ساعة لتقام فى السادس والعشرين من يناير 

ستاد  على  والعشرين  الرابع  من  بدال  الجاري، 
جيدة  فترة  أمامه  سيكون  الفريق  أن  أى  السالم، 

جدا لالعداد لهذه المباراة.
فى  الئاب  فريق  مشاهدة  على  حرص  فايلر، 
لقاءاته األخيرة للوقوف على مستواه وأهم العبيه 
مع خطة  التعامل  قبل  فيه  والضعف  القوة  ونقاط 
مع  بالفيديو  محاضرة  وعقد  الهامة  المباراة  هذه 

بفترة  يتمتع  الذى  المقاولون  فريق  عن  الالعبين 
راحة ذائدة عن األهلى حيث كانت أخر مواجهاته 
قبل  السبت  مصر  سى  إف  أمام  البطولة  فى 
الماضى فى األسبوع الـ13 من البطولة وحقق الفوز 

بنتيجة 1-3.
ومن المنتظر أن يدخل ذئاب الجبل مباراة األهلى 
العبه  استعاد  أن  بعد  العدد  كامل  وهو  اليوم، 

الشاب طاهر محمد طاهر بعد غياب طويل بسبب 
قد  كان  الذى  الدين،  نور  فاروق  وكذلك  اإلصابة، 
اإليقاف  بسبب  األخير  الفريق  مواجهة  عن  غاب 
أمام   12 الجولة  مباراة  فى  للطرد  تعرضه  عقب 

المقاصة التى انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.
كان األهلى قد قدم أداء رائعا ونجح فى مصالحة 
جماهيره بشك   ل كبير بفوز مستحق ومهرجان 
أهداف فى مباراة طنطا التى اقيمت مساء األربعاء 
خاصة  الدولي،  القاهرة  ستاد  على  الماضى 
فى  بالتنيوم  أمام  إفريقيا  المخيب  التعادل  بعد 
صاحب  جانب  من  قوية  كانت  البداية  زيمبابوي، 
األرض ومبكرا جدا بدأ االهلى فى إضاعة األهداف 
وحسين  أجايى  جونيور  طريق  عن  السهلة 
التقدم  احراز  من  الشحات  تمكن  حتى  الشحات، 
الشيخ  أحمد  عليها  ركلة جزاء حصل  عن طريق 
ويسجلها  الشحات  لها  ينبرى   10 الدقيقة  فى 
طنطا،  حارس  فرج  على  تصدى  من  متابعة  بعد 
المباريات  فى  التسجيل  نحس  الشحات  ليكسر 
الذى غاب لمدة 8 مباريات سابقة حيث كان أخر 
أهدافه فى مباراة الهالل السودانى بالجولة الثانية 

من مجموعات دورى أبطال إفريقيا.
الهدف  فرصة  آجايى  جونيور  النيجيرى  وأضاع 
واستحوذ  فرج،  على  بمرمى  انفراد  فى  الثانى 
طنطا  ملعب  منتصف  فى  الكرة  على  األهلى 
األول، وسط محاوالت  الشوط  فترات  أغلب  خالل 
العودة  فى  البدوى  السيد  أبناء  جانب  من  حثيثة 
وتهديد مرمى محمد الشناوي، وفى الشوط الثانى 
وسعى  نسبى  باستحواذ  جيد  بشكل  طنطا  بدأ 
لتعويض الهدف الذى دخل مرماه، لكن سرعان من 
استعاد األهلى توازنه، وأجرى االهلى التغيير األول 
بخروج أفشة، ودخول كهربا فى الدقيقة 59، وثم 
المصاب محمود  أحمد فتحى على حساب  دخل 

متولى فى د. 65 .
 تحولت المباراة لمهرجان أهداف منذ الدقيقة 79 
األهلى  بقميص  أهدافه  أول  كهربا  أحرز  عندما 
الشيخ  أحمد  تمكن  ثم  المباراة،  هذه  فى  والثانى 
من إضافة الهدف الثالث بعدها بدقيقتين، وواصل 
األهلى سيطرته وتمكن مروان محسن من إضافة 
ويعود   ،89 الدقيقة  فى  كهربا  صناعة  من  الرابع 
بهدف  المهرجان  وختام  التألق  لمواصلة  كهربا 
خامس فى الدقيقة األولى من الوقت المحتسب بد

كتب - أحمد عبد الستار:
الجولة  ضمن  ومرتقبة  هامة  مواجهة  الزمالك  يدخل 
الـ14 للدورى الممتاز فى السابعة والنصف من مساء 
لقاء  فى  البورسعيدى  المصرى  يواجه  حيث  االثنين 
يسعى الزمالك خالله الستمرار الصحوة التى يعيشها 
الفريق األبيض تحت قيادة كارتيرون وذلك بعدما حقق 
الفوز الثالث على التوالى بعدما انتصر على أسوان ثم 
طنطا وأخيرا على الجونة وهو ما عزز موقع الزمالك فى 
المركز الثالث ويستعد األبيض الستمرار الضغط على 
المقاولون صاحب المركز الثانى واألهلى المتصدر مع 

توالى المباريات.
كارتيرون طالب العبيه بضرورة التركيز على المواجهة 
المقبلة فى الدورى أمام المصرى وتأجيل التفكير فى 
الجولة  أفريقيا ضمن  أبطال  دورى  فى  مازيمبى  لقاء 
إقامته  المنتظر  والذى من  المجموعات  لدور  الخامسة 
ليقام  ساعة   24 تقديمه  تم  بعدما  الجارى  يناير   24
له  سيكون  الذى  اللقاء  وهو  السبت  من  بدال  الجمعة 
المجموعة حيث  الزمالك فى  تأثير مباشر على مركز 

يحتل المركز الثانى خلف مازيمبى المتصدر.
على  القسمة  يقبل  ال  البورسعيدى  المصرى  لقاء 
اثنين ويرغب الزمالك فى استغالل حالة الصحوة التى 
يعيشها الفريق خاصة وأن الفريق نجح فى لقاء الجونة 
ومنهم  العائيد  الالعبين  مجموعة  على  االطمئنان  فى 
شيكاباال وحازم إمام إضافة إلى األداء الدفاعى الجيد 
الذى قدمه الفريق بعد الحفاظ على نظافة الشباك فى 

جبل  أبو  محمد  جانب  من  واضحا  تألقا  شهد  لقاء 
وخط الدفاع.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على الجونة فى لقاء 
األربعاء حيث نجح الزمالك فى الشوط األول فى تسجيل 
هدف التقدم فى بداية الشوط وتحديدا فى الدقيقة 15 
المباراة من تسديدة متقنة من محمود عبد  من عمر 
الرازق شيكاباال على يمين الحارس الغرباوى قبل أن 
يبدأ الجونة فى مبادلة الزمالك للهجمات والحت لفريق 
الجونة أخطر فرصة من توغل من الظهير األيمن باسم 
حارس  جبل  أبو  محمد  يد  فى  يسددها  أن  قبل  على 
الزمالك وهى أخطر كرات الجونة فى الشوط األول الذى 

انتهى بتقدم الزمالك بهدف شيكاباال.
فى الشوط الثانى تراجع الزمالك للمناطق الدفاعية فى 
محاولة للحفاظ على هدف التقدم قبل أن يسجل الهدف 
الثانى عن طريق محمد أوناجم بعد تمريرة من يوسف 
الغرباوى  يمين  على  أوناجم  سددها  حيث  أوباما 

مسجال الهدف الثاني.
الحت  أن  بعد  الشوط  هذا  فى  محظوظا  كان  الزمالك 
أبو جبل واصطدام  تألق  لكن  أكثر من فرصة  للجونة 
ليظفر  الفارق  تقليص  دون  حال  بالعارضة  الكرة 
الزمالك بالنقاط الثالث معززا موقعه فى المركز الثالث 

فى ترتيب جدول الدوري.
بهذا الفوز نجح الزمالك فى رفع رصيده إلى 24 نقطة 
من 12 جولة بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة 
بعد خوض 13 جولة واستمر فى المركز الثانى عشر 

فى انتظار نتائج باقى المباريات.
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عجبت لك يا أهلى !
بتطبيق  المطالبة  األندية  أول  األهلى  كان 
علينا  خرج  ما   

ً
وكثيرا  ،VAR الـ  تقنية 

تطبيق  بعدم  ينددون  النادى  مسئولى 
 بالمساواة وضبط األداء 

ً
هذه التقنية، عمال

التحكيمي، والحد من األخطاء المتكررة فى 
المباريات.

وبالفعل شرعت الجبالية فى اتخاذ التدابير 
عن  وأعلنت   ،VAR الـ  لتطبيق  الالزمة 
تطبيقه فى الدور الثانى بالفعل، وسارعت 
ونظمت  الالزمة،  والمعدات  األجهزة  بشراء 
لتثقيف حكامنا  هولندية،  تدريبية  دورات 

.VAR وتجهيزهم الستخدام الـ
وبقوة  اآلن  الخماسية  اللجنة  وتسعى 
من   ،VAR الـ  تطبيق  حق  على  للحصول 
مجلس   ،IFAB وهى  المسئولة  الجهة  قبل 

االتحاد الدولى لكرة القدم.
إلى هنا وكانت األمور تسير بشكل طبيعى 
نحو اللجوء للتقنية التحكيمية، نزواًل علي 
رغبة الجميع بمن فيهم النادى األهلى قبل 

أن يفجر المفاجأة غير المتوقعة.
 
ً
محذرا الخماسية  اللجنة  بمخاطبة  وذلك 

إياها من مخاطر تطبيق الـ VAR، فى الدور 
الثاني، وما قد يسبب من أضرار كبيرة قد 
هذا  الدورى  بطل  مشروعية  لعدم  تؤدى 

الموسم.
األهلى يرى أن التسرع فى اللجوء للتقنية 
التحكيمية فى هذا التوقيت، سيفتح الباب 
أمام المزيد من المشاكل واالعتراضات، وقد 

تتعطل المسابقة.
األهلى  نظر  وجهة  مع  أتفق  أو  أختلف  ال 
شك  بال  ولكن  اآلن،  التطبيق  بخصوص 
لحالة  ستؤدى  الكبير  النادى  نظر  وجهة 

من االرتباك داخل الجبالية.
األهلى  لتراجع  أدى  الذى  الدافع  أعرف  وال 
 ،VAR الـ  بتطبيق  المطالبة  عن  المفاجئ 
وأى كان السبب فقد بات من المؤكد أن يتم 
الموسم  بداية  حتى  التطبيق  قرار  تأجيل 

المقبل.
الحل  هو  سيكون  التطبيق  تأجيل  نعم 
األقرب فى ظل الموقف األهالوى المتشدد، 
سوف  الجبالية  أن  أعتقد  كنت  وإن 
الحكام،  وتجهيز  العدة  إعداد  فى  تستمر 
الذين  للحكام  الدورات  من  المزيد  وعقد 

.VAR سيتعاملون مع الـ
بين  األهلى  بين  المصالح  حرب  أم  أعتقد 
الزمالك هى من سيتحكم فى قرار الجبالية 
ملفات  فهناك   ،VAR الـ  بشأن  النهاية  فى 
للمقايضة،  مجااًل  شك  بال  ستكون  أخرى 
ملف  منها  الكبار  بين  واالستعراض 

االستبدال.
الكبار لن تتوقف  النهاية، فإن خالفات  فى 
الكرة  فإن  وكالعادة   ،VAR الـ  حد  عن 
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»كلهم دعمونى بعد 
اإلصابة«

سعد سمري مؤكدا أن كل العىب الزمالك دعموه 
نفسيا بعد إصابته بقطع ىف وتر أكيلس

)ام بى سى مصر(

كالم
فى اهلواء

األهلى يشرتط التمديد ومفاوضات الدراويش »فشنك «

محمد حلمي

ـ

الـVAR  فيلم املوسم

املماطلة سر غضب فايلر 
من اإلدارة الحمراء

صالح جمعة يشعر بالعجز

جمعه  صالح  خروج  على  باألهلى  التخطيط  لجنة  وافقت 
المقبلة  القليلة  األيام  خالل  لإلعارة  الفريق  وسط  العب 
السويسرى  رغبة  عدم  ظل  فى  الجاري،  يناير  شهر  من 
الالعب  استمرار  فى  للفريق  الفنى  المدير  فايلر  رينيه 
بالفريق، وإبالغه للجنة بهذا األمر بشكل واضح وصريح، 
إال أن مسئولى األهلى اليرغبون فى منح صالح االستغناء 
االستفادة  فى  التفكير  كان  لهذا  للزمالك  ليرحل  النهائى 
ليضمن  اإلعارة  سبيل  على  يكون  بأن  رحيله،  من  ماديا 
لألهلى  منافس  ألى  انتقاله  وعدم  الالعب  عقد  النادى 
طلب  لذا  الزمالك،  وخصوصا  بها  يشارك  بطولة  أى  فى 

تمديد  على  التوقيع  ضرورة  صالح  من  األهلى  مسئولى 
بها  سيرحل  التى  اإلعارة  مدة  بنفس  الحالي،  لتعاقده 
كحل  ونصف،  موسما  أو  موسما  كان  سواء  النادى  عن 
من  ومنعه  أخرى  مرة  الالعب  استعادة  للنادى  يضمن 
االقتراح  هذا  رفض  الالعب  أن  إال  منافس،  ألى  االنتقال 
على  األهلى  عن  سيرحل  أنه  وأكد  وموضوعا،  شكال 
عقد  على  يوقع  لن  لكنه  اإلدارة  تريد  كما  اإلعارة  سبيل 
جديدة،  لفترة  األهلى  ذمة  على  باستمراره  يقضى  جديد 
االستغناء  بمنحه  له  بالنسبة  األفضل  من  أنه سيكون  بل 
أخر  نادى  ألى  الحالية  الفترة  فى  بالبيع  والرحيل  النهائى 

بعد  أخري،  مرة  مستواه  الستعادة  المشاركة  له  يضمن 
أشهر من »الركنة » على دكة بدالء األحمر.

ويعلم مسئولى األهلى أن صالح يعانى بشدة فى الحصول 
عدم  بسبب  مصر،  خارج  للرحيل  مناسب  عرض  على 
نادى  يوجد  وال  طويلة،  فترة  منذ  الفريق  مع  مشاركته 
الفترة،  هذه  طيلة  ناديه   مع  يلعب  ال  العب  لضم  سيسعى 
حتى ما أشيع عن وجود مفاوضات من جانب االسماعيلى 
 « »فشنك  أو  صحيحة  غير  أخبارا  كانت  أنها  تأكد  لضمه 
بعد أن أكد مسئولى الدراويش أنهم لم يتحدثوا مع صالح أو 

يطلبوا التفاوض وأو التعاقد معه.

تغيري 
الالئحة 

يفتح الباب 
أمام الزمالك 

لتعديل 
االستبدال

املغاالة سبب استبعاد إليكى 
وسوى ممنوع من الرحيل

اتخذتها  التى  الجادة  الخطوات  من  الرغم  على 
اتحاد  شئون  بإدارة  المكلفة  الخماسية  اللجنة 
تطبيق  يخص  فيما  الحالية،  الفترة  فى  الكرة 
 ،VARتقنية حكم الفيديو المساعد المعروفة بالـ
باألجهزة  الخاصة  التقنية  النواحى  من  سواء 
ترخيص  أو  موافقة  على  للحصول  السعى  أو 
الجهة المسئولة عن تطبيقه وهى IFAB مجلس 
الدورات  بدء  ثم  القدم،  لكرة  الدولى  االتحاد 
التدريبية للحكام المصريين على استخدام هذه 
 « »الڤار  لن يظهر  أنه وبنسبة كبيرة  إال  التقنية، 
بنسبة  وأنه  الموسم،  هذا  المصرى  الدورى  فى 
والتدريبات  التجهيزات  هذه  ستستمر  كبيرة 
التى يقوم بها الحكام تحت إشراف مندوبين من 
نهاية  لحين   « »فيفا  القدم  لكرة  الدولى  االتحاد 
بداية  أن يجرى تطبيقه مع  الحالى على  الموسم 

الموسم المقبل.
األهلي،  النادى  من  كمقترح  االتجاه  هذا  يأتى 
الڤار  تقنية  تطبيق  فكرة  أن  رأى مسئولوه  الذى 
قد تكون سببا فى عدم مشروعية بطولة الدورى 
هذا الموسم والفائز بها، وتفتح بابا للقيل والقال 
والحديث عن عدم الحيادية، وذلك على الرغم من 
أنه منذ األسبوع األول من انطالق الدورى الممتاز، 
المختلفة  األندية  من  تتوقف  لم  شكاوى  وهناك 
الشماعة  فكرة  رافضين  الحكام  أخطاء  بسبب 
لجنة  أو  الكرة  التحاد  مسئول  ألى  الجاهزة 
الحكام الرئيسية بالحديث عن الكالم المستهلك 
والحكام  القدم  كرة  متعة  من  جزء  األخطاء  بأن 
الحكم  باعتبار  وستبقى  واردة  واألخطاء  بشر 
أحد عناصر اللعبة ويخطئ مثل الالعب والمدرب، 
الوقت  مع  تحول  أنه  إال  األمر،  هذا  صحة  ورغم 
جماهيرها  أو  األندية  تشعر  فلم  شماعة،  إلى 
فى  تطور  أو  تقدم  بأى  ومسئوليها،  العبيها  أو 
منظومة التحكيم ونفس المشاكل الموجودة من 
عشرات السنين كما هى والخاصة بالمستحقات 
وأن الحكم أضف حلقات المنظومة، وأنه ال يجد 
من يدعمه ماديا ومعنويا ليكون سيد قراره فى 
خطوات  تحدث  لم  وكذلك  األخضر،  المستطيل 
جدية على أرض الواقع فى تطوير النواحى الفنية 
والبدنية للحكام وغيرها من المشاكل، فضال عن 
صريح  بشكل  انتماءاتهم  يعلنون  الذين  الحكام 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
التى  األندية  مقدمة  فى  كان  األهلى  أن  والغريب 
فى  الفيديو  حكم  تقنية  تطبيق  بسرعة  تطالب 
تحدث  ما  وكثيرا  الموسم  هذا  الدورى  مباريات 
مباراة  كل  عقب  الكرة  مدير  الحفيظ  عبد  سيد 
للفريق بضرورة االنضمام إلى الدول التى سبقت 
مصر فى تطبيق هذه التقنية التى تحقق بدرجة 
وتقضى  األخضر،  المستطيل  فى  العدالة  كبيرة 
جانب  من  ترتكب  التى  المؤثرة  األخطاء  على 
التحكيم فى المباريات، لكن األمر تغير فى الفترة 

أمرين  بسبب  األهلي،  رأى  يخص  فيما  األخيرة 
الڤار،  بتطبيق  يطالب  وهو  األهلى  أن  أولهما 
استكمال  بضرورة  نفسه  الوقت  فى  يتمسك 
المساس  رافضا  به  بدأت  الذى  بالشكل  البطولة 
بالالئحة التى تم ارسالها لكل األندية قبل انطالق 
الموسم، وهو األمر الذى جعله يرفض ويتصدى 
بشكل قوى لفكرة فتح باب االستبدال فى فترة 
ألنه  نظرا  يناير،  فى  الحالية  الشتوية  االنتقاالت 
وقوع  من  الرغم  وعلى  بالالئحة،  موجود  غير 
اضرار على األهلي، إال أنه تمسك بهذا المبدأ وهو 
سيكون  الزمالك  التقليدى  الغريم  أن  جيدا  يعلم 
أكثر ضررا من عدم فتح باب االستبدال أو زيادة 
النادى  من  العب  من  أكثر  رحل  أن  بعد  عدده، 
المنعم  عبد  محمود  مقدمتهم  وفى  األبيض 
كهربا المنضم لألهلى فى يناير، وكذلك التونسى 
حمدى النقاز، وكذلك عدم قدرة أكثر من صفقة 
اثبات  على  الموسم  هذا  األبيض  معها  تعاقد 
كفاءتها وأحقيتها فى االستبدال، وبهذا يضمن 
حتى  وحالته  الزمالك  موقف  يستمر  أن  األهلى 
التدعيم  على  قادرا  يكون  لن  ألنه  الموسم  نهاية 

سوى فى مركز واحد فقط متبقى فى قائمته.
 « الڤار  الـ«  تطبيق  سيكون  المنطق،  وبنفس 
األندية  من  وغيره  الزمالك  أمام  فرصة  بمثابة 
مثل  االستبدال  الئحة  بتغيير  تطالب  كانت  التى 
الواقع  تغيير  أجل  من  للضغط  أيضا،  بيراميدز 
الحالى فيما يخص االستبدال، فكال األمرين غير 
موجود بالئحة البطولة التى وقعت عليها األندية 
األمر سيكون  هذا  أنه  الموسم، فضال عن  بداية 
باللقب  الفائز  الطعن على مشروعية  فى  فرصة 
نهاية الموسم، ألنه لم يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص 
بين الجميع، بمعنى أن مباراة بين فريقين بالدور 
التقنية  هذه  تطبيق  من  أحدهما  استفاد  الثانى 
وحقق الفوز، فى حين أن نفس الفريقين عندما 
تقابال فى الدور األول عانى الفريق المهزوم من 
التحكيم ولم يكن  أزمة بسبب أخطاء مؤثرة من 
هناك » الڤار » لينقذه ويعيد له حقه فى المباراة.

لكن هناك حال وحيدا بدأ األهلى بتنفيذه بالفعل 
من أجل تطبيق هذه التقنية فى الدور الثانى من 
الممتاز  أندية  كل  توقيع  وهو  المحلية،  البطولة 
على  بالموافقة  وبيراميدز  الزمالك  بينها  ومن 
سيكون  وهنا  الثاني،  الدور  فى  التقنية  تطبيق 
الئحة  وتغيير  بذلك  للقيام  جاهزا  الكرة  اتحاد 
المسابقة التى بدأت بها، وخطا األهلى خطوة فى 
هذا االتجاه كانت باجتماع مسئولى أندية الممتاز 
مطالبتهم  على  والتأكيد  الخماسية  باللجنة 
بتطبيق حكم الفيديو من الدور الثانى وفى نفس 

الوقت عدم فتح االستبدال.

ـ

ـ

األهلى يحذر اجلبالية من تطبيقه ىف الدورى الثاني

بأوامر من السويسرى.. التجديد لكبار األهلى مؤجل لحني حسم التأهل اإلفريقى
النادى األهلى ومستقبلهم مع  الكبار فى فريق  ال يزال موقف الالعبين 
النادى غير محسوم بعد نهاية الموسم األخير لهم أى أنهم جميعا يمكنهم 
انتقاالت  سوق   « الحالية  الفترة  فى  أخر  نادى  ألى  والتوقيع  التفاوض 
الشتاء فى يناير الجارى » دون أى قلق من توقيع العقوبات وفقا للوائح 
الفيفا، فحتى األن لم يتحرك األهلى لحسم التجديد للحفاظ على أسماء 
بحجم وقيمة الخماسى »شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى 
ووليد سليمان ورامى ربيعة »، وعلى الرغم من تحدث هؤالء الالعبين مع 
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكثر من مرة لحسم مصيرهم مع النادي، 
لم  األخير  ان  إال  الجاري،  ليناير  االنتظار  وعدم  التجديد،  وانهاء  مبكرا 
يتمكن من انجاز المهمة بسبب ضيق الوق وضغط المباريات، كما أن لكل 

العب طلبات معينة وحالة خاصة ويرغب فى التفاوض مع إدارة النادى 
فى عقده الذى قد يكون األخير قبل االعتزال.

يأتى هذا فى وقت ال يرى فيه السويسرى أى ضرورة للموافقة على بقاء 
رغبته  ظل  فى  له،  التجديد  فى  يرغب  ال  ن  ومنهم  الالعبين،  هؤالء  كل 
الالعبين  أكثر على  النادي، باالعتماد  به فى  فى تطبيق مشروع خاص 
لألهلى  العطاء  ويمكنهم  كبير  مستقبل  ينتظرهم  الذين  السن  صغار 
قادرا  ومنسجما  مستقرا  جيال  لديه  ليكون  مستقبال،  طويلة  لسنوات 
الخماسى  للنادي، خاصة وأن هذا  البطوالت  على تحقيق أكبر عدد من 
والذى  سنة،  الـ26  صاحب  ربيعة  عدى  فيما  عاما  الثالثين  تخطى  كله 
سنة   36 إكرامى  لكن  الفريق،  مع  استمراره  فى  فايلر  يرغب  بالتأكيد 

وأحمد فتحى ووليد سليمان 35 سنة وحسام عاشور 33 سنة، ويرغب 
السويسرى فى التجديد لوليد سليمان تحديدا لحاجته له كعنصر قوة 
اللعب والتسجيل  المهاجم يمتلك قدرات خاصة فى صناعة  فى الوسط 
بشتى الطرق، أما فتحى وإكرامى وعاشور فال تزال األمور معلقة، وحاليا 
الكل  صار فى حالة قلق بسبب قرار فايلر بتأجيل التفاوض مع هؤالء 
الالعبين لحين االنتهاء من مواجهة النجم الساحلى المصيرية فى الجولة 
الخامسة من دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها الرابع 

والعشرين من يناير الجاري.

االنتقاالت  فترة  خالل  الثانية  صفقته  األهلى  النادى  انهى 
الشتوية الجارية بعد أن ضم السنغالى أليو بادجى مهاجم فريق 
أمير  لمدة ٤ مواسم ونصف بعد رحلة  النمساوي  رابيد فيينا 
توفيق مسئول التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى النمسا واجتماعه 
بمسئولى النادى والالعب وتوصله التفاقات نهائية مع الطرفين 

تقضى بانتقال الالعب إلى األهلى بداية من يناير الجاري.
وكشفت تقارير صحفية نمساوية أن األهلى اتفق علي  حصوله 
القلعة  مع  تعاقده  مدة  طيلة  سنوى  كراتب  دوالر  مليون  على 
الحمراء، وهو الرقم الذى يعد كبير للغاية مقارنة بنجوم القلعة 
الحمراء، حيث سيكون بادجى بهذا الرقم صاحب أعلى راتب فى 
الفريق والدورى المصرى بصفة عامة، بعد تخطى حاجز الراتب 
الذى يحصل عليه حسين الشحات منذ انتقاله للقلعة الحمراء 
العين اإلماراتي، حيث يحصل على 15 مليون  قادما من نادى 

جنيها فى الموسم الواحد.
واتفق أمير توفيق علي ضم الالعب مقابل مليوني دوالر على 
أقساط خالل  النمساوي على  للنادي  المبلغ  يتم سداد هذا  زن 

سنتين.
يأتى هذا فى توقيت يسعى فيه األهلى النهاء التجديد لعدد من 
العبيه الكبار وهم حسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان 
فى تحسين  يرغب  منهم  وكل  إكرامي،  ربيعة وشريف  ورامى 

راتبه فى العقد الجديد، والذى قد يكون األخير لبعضهم.
وشهدت األيام القليلة الماضية حالة من الغضب لدى السويسرى 
رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من مماطلة إدارة القلعة الحمراء 
الفريق  لتدعيم  طلبها  التى  الثانية  الصفقة  فى حسم  والتباطؤ 
تسبب  الذى  األمر  وهو  الجارية  الشتوية  االنتقاالت  فترة  فى 
قام  الذين  الالعبين  من  عدد  مع  التفاوض  فرصة  ضياع  فى 

بترشيحهم لهذا الغرض.
ولجنة  فايلر  بين  الصفقة  هذه  شهدته  الذى  الخالف  ولعل 
مهاجم  مع  التعاقد  فى  الفنى  المدير  رغبة  بسبب  التخطيط 
صريح، ورؤية اللجنة أن خط الدفاع أولى بالتدعيم خاصة بعد أن 
سقط سعد سمير مصابا بقطع فى وتر أكيليس، وغيابه لفترة 
لن تقل عن تسعة أشهر، هذا الخالف كان سببا فى زيادة غضب 
التى  الصفقة  اتمام  لعدم  المماطلة  بتعمد  لشعوره  السويسرى 
العودة  بعد  األهلى  لمسئولى  رسالته  أوصل  وبالفعل  يريدها، 
من رحلة زيمبابوى األخيرة ومواجهة بالتنيوم فى دورى أبطال 
إفريقيا، بأنه ليس مسئوال عن النتائج وخاصة فى افريقيا إذا لم 

تقم اإلدارة بحسم الصفقة التى يريدها فى قلب الهجوم.
وال يخفى على أحد أن فايلر حدد فى البداية إسما واحدا كان 
بليسينج إليكى المهاجم النيجيرى لنادى لوزيرن السويسري، 
ولم يكن يرغب فى التفاوض مع أى العب أخر، وبالفعل تفاوض 
مع  النادى  فى  التعاقدات  مدير  توفيق  أمير  طريق  عن  األهلى 
الالعب  طلبات  فى  كبيرة  لمغاالة  فوجئ  لكنه  وناديه،  الالعب 
الالعب  مع  بنفسه  يتفاوض  بدأ  فايلر  وتدخل  أيضا،  والنادى 
على  للموافقة  السويسرى  النادى  ادارة  على  بالضغط  ويطالبه 
الماضية  الفترة  رحيله فى يناير، لكن ظلت األمور معلقة طيلة 
األهلى  دفع  ما  وهو  الالعب،  من  واضحا  ردا  األهلى  يتلق  ولم 
مثل  العب  من  أكثر  ترشيح  تم  وهنا  معينة،  بدائل  لتوفير 
والذى  البلغاري،  صوفيا  سيسكا  العب  سوى  على  الجامبى 
دخل على خط التفاوض معه أيضا نادى بيراميدز من مصر، 
لن يرحل  أن العبه  أكد فيه  بيانا  البلغارى أصدر  النادى  أن  إال 
ثم  الصفقة،  هذه  فى  الباب  غلق  ليتم  الموسم،  هذا  النادى  عن 
الكونغولى  التونسى  الملعب  مهاجم  ضم  فى  التفكير  كان 
فرصة  يمثل  كان  الالعب  وهذا  مبينزا،  جاى  الصغير  الشاب 
للنادى  ويتيح  السن  تحت  قيده  سيتم  كان  ألنه  لألهلى  مهمة 
التعاقد مع العب أخر فى يناير، لكن خرجت تقارير من النادى 
اتفق مع نادى سيركل  الكونغولى  المهاجم  بأن  التونسى تفيد 
بروج بالدورى البلجيكي، مقابل ٤50 ألف يورو، على ان يحصل 
حالة  فى  الصفقة  من  بالمائة   10 نسبة  على  التونسى  الملعب 

رحيل الالعب عن بروج إلى أى فريق آخر.

وفى الساعات األخيرة رشح فايلر السنغالى الشاب أليو بادجى 
بتوصية من أحد أصدقائه المقربين فى مجال وكالة الالعبين، 
فى  بشدة  لها  الفريق  لحاجة  الصفقة  حسم  بضرورة  وطالب 
ومدربه  الالعب  لدى  مشكلة  وجود  واستغالل  المقبلة،  الفترة 
الحالى فى ناديه النمساوى حيث لن يمانع األخير فى تسويقه 
لوجود أكثر من بديل لديه بالفريق، وكذلك ألن الالعب يعانى منذ 
فترة بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، وسبق أن اعترض 
زميله  لصالح  الحسابات  من  المستمر  خروجه  على  الالعب 

بالفريق »فونتاس »،  والعائد من اإلصابة كتياجاوا.
من  إنه  حيث  عاما   22 عمره  أنه  نؤكد  بادجى  عن  وبالحديث 
نادى  مع  عام 2015  االحترافى  بدأ مشواره  عام 1997  مواليد 
كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدى 
رابيد  لصفوف  وينضم   2019 عام  يرحل  أن  قبل   ،2017 عام 
مع  الموسم  هذا  لعب  سم،   189 طوله  ويبلغ  النمساوى،  فيينا 
أحرز خاللهم  دقيقة،   762 بواقع  مباراة   16 فيينا  رابيد  فريق 

3 أهداف، وصنع هدف وحيد وتلقى البطاقة الصفراء مرتين

مليون دوالر راتب بادجى ىف األهلي
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أحمد بالل مؤكدا أن مروان محسن مهاجم 
األهلى أفضل من مصطفى محمد مهاجم 

الزمالك )ام بى سى مصر(

عودة الجماهير مؤجلة لنهاية املوسم
بات ملف عودة الجماهير للمالعب المصرية، أصعب الملفات التى 
اللجنة  ألقت  بعدما  وذلك  الكرة،  اتحاد  فى  المسؤولين  كافة  تواجه 
فى  الكرة  الجناينى  عمرو  برئاسة  الكرة  اتحاد  إلدارة  الخماسية 
ملعب األندية، وحملتها مسؤولية الحصول على الموافقات األمنية 
عن  مسؤوال  ليس  الكرة  اتحا  وأن  مبارياتها،  الجمايره  لدخول 

الحصول على موافقات عودة الجماهير.
فى  الخماسية  اللجنة  مسؤولى  مع  اجمعت  الممتاز،  الدورى  أندية 
وأزمات  الدورى  مشاكل  عن  للحديث  الماضي،  األسبوع  الجبالية، 

التحكيم، وتم التطرق لمحاولة تطبيق نظام تقنية الفيديو بداية من 
الدور الثانى فى الدوري.

عملية  فكانت  الجبالية،  مسؤولو  ناقشها  التى  الملفات  أهم  أما 
عمرو  ولكن  للمدرجات،  الجماهير  لعودة  المستمرة  التأجيل 
الجناينى ألقى بالكرة فى ملعب األندية، وحملها مسؤولية التنسيق 
الجماهير، وهو ما يهدد  للحصول على موافقات دخول  األمن  مع 
بتأجيل عودة الجماهير لنهاية الموسم الجاري، مع االكتفاء بدخول 

أعداد قليلة فى بعض المباريات الجماهيرية.

الغندور

ميودراج

ديسابر

حسام حسن

فارياس

علي ماهر

ميتشو

ـ

الغندور: »الڤار« لن يقضى على األخطاء
واالنتقادات  الهجوم  من  األكبر  القسط  التحكيم  نال 
خالل الموسم الجاري، وهو ما دفع اللجنة الخماسية 
إلدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إلى اتخاذ 
التحكيم،  بمستوى  االرتقاء  أجل  من  جدية  خطوات 
كافة  استخدام  طريق  عن  التقدم  بركب  واللحاق 

وسائل التكنولوجيا فى عالم الساحرة المستديرة.
التى  الفيديو،  حكم  تقنية  بخدمات  واالستعانة 
تساعد إلى حد كبير فى التقليل من أخطاء التحكيم، 
األوروبية  المالعب  انتشارها فى مختلف  بعد  وذلك 
والعربية فى اآلونة األخيرة، ورغم الصعوبات العديدة 
لتعميم  اللحظة  حتى  الكرة  اتحاد  يواجهها  التى 
أن هناك إصرارا  إال  المصرية،  المالعب  التجربة فى 
المسابقات  فى  الڤار  تقنية  استخدام  على  كبيرا 

المحلية بداية من الدور الثانى فى الدورى الممتاز.
وزارة  مع  محاوالته  يواصل  اآلن  حتى  الكرة  اتحاد 
فى  المساهمة  أجل  من  واألندية  والرياضة  الشباب 
إلى  تصل  التى  الڤار  تقنية  استخدام  تكلفة  تحمل 
وتعهد  الواحدة،  المباراة  فى  دوالر  آالف   5 قرابة 
االتحاد بتوفير وتدبير الموارد المالية الالزمة لتطبيق 
مع  مشاوراته  يواصل  ولكنه  الدوري،  فى  التقنية 

األندية لدعم التجربة.
اتحاد  أن  أكد  الحكام  لجنة  رئيس  الغندور  جمال 
تقنية  توفير  أجل  من  كبيرة  مجهودات  بذل  الكرة 
الحكام  لجنة  وقررت  المحلية،  المسابقات  فى  الڤار 
تعاقد  بعد  الحكام،  لتدريب  مكثف  برنامج  إعداد 
وحدات  للڤار، ستكون  وحدات   4 على  الكرة  اتحاد 
الدورى  متنقلة بين المالعب المستضيفة لمباريات 
المباريات  مواعيد  مراعاة  يتم  أن  على  الممتاز، 
تدريب  سيتم  وأنه  المسابقات،  لجنة  مع  بالتنسيق 
للحصول  وذلك  مكثف،  إعداد  برنامج  فى  الحكام 
على الرخصة الدولية الستخدام الفيديو، وذلك تحت 
إشراف لجنة الحكام فى االتحاد الدولى لكرة القدم، 

وقال:
> وضعنا برنامج إعداد مكثف لتدريب الحكام على 
استخدام تقنية الفار، و مجلس االتحاد الدولى لكرة 
يدعى  هولندا  من  محاضرا  أرسل   »IFAB« القدم 
الحكام  لتدريب  القاهرة  فى  متواجد حاليا  »مارك«، 
والوحدة  التقنية،  استخدام  طريقة  على  المصريين 
الفرعية  المالعب  على  ستكون  للتدريب  الرئيسية 

الستاد القاهرة.
 54 التدريبات،  من  األولى  المرحلة  فى  يشارك   <
األساسيات  لتعلم  أولى  كدفعة  يحضرون  حكما 
والتعرف  المباريات  فى  الفيديو  استخدام  ومبادئ 

على األجهزة وطرق العمل عليها واستخدامها وهى 
بشكل  التدريب  ليكون  المعسكر  األول  األسبوع 
نظرى داخل غرفة التحكم، وهو ما تم خالل األسبوع 

الماضي.
تقسيم  يتم  الجارى  األسبوع  من  بداية  ذلك  بعد   <
 18 تضم  مجموعة  كل  مجموعات،   3 إلى  الحكام 
حكما ويتم تدريبهم بشكل عملى داخل أرض الملعب 
مكثف  بشكل  وذلك  الڤار،  تقنية  استخدام  على 
للمجموعة من 4 إلى 6 أسابيع، وذلك آمال فى إنهاء 

التدريبات فى أسرع وقت.
على  الحكام  وحصول  التدريب  إنتهاء  نتمنى   <
ألننا  المحددة،  الزمنية  المدة  فى  الالزمة  التصاريح 
الثانى  الدور  بداية  مع  الڤار  استخدام  نستهدف 
اتحاد  فى  المسؤولين  لتصريحات  وفقا  للدوري، 

الكرة.
> بعد الحصول على الرخص الالزمة للدفعة األولى 
الحكام،  من  آخر  عدد  مع  التدريبات  مواصلة  سيتم 
فالمستهدف منح الرخصة لكل الحكام أو على األقل 

الدوليين والدرجة األولى فى الوقت الحالي.
> ال شأن للجنة الحكام المصرية بتطبيق الڤار فى 
 20 لها  المقرر  والزمالك  األهلى  بين  السوبر  مباراة 
فبراير المقبل، ألن أوال المباراة ستقام فى اإلمارات، 
متوفرة  واألجهزة  التقنية  استخدام  يتم  وهناك 
أجنبى  تحكيم  بطاقم  ستدار  المباراة  ثانيا  بالفعل، 
الطاقم  يكون  وقد  القمة،  مباريات  فى  متبع  هو  كما 
مؤهال الستخدام التقنية، فنحن لسنا فى عجلة من 

أمرنا لمباراة السوبر.
الجدلية فى  الحاالت  الڤار لن يقضى على  > تطبيق 
سبيل  على  انجلترا  فى  يحدث  ما  وهو  المالعب، 
بين  اإلسبانى  السوبر  مباراة  فى  وما حدث  المثال، 
لن يقضى على  التقنية  وأتليتكو، فتطبيق  برشلونة 
العامل  من  جزء  تمثل  التى  نهائى  بشكل  األخطاء 
بشكل  يساهم  ولكنه  القدم،  كرة  عالم  فى  البشرى 

كبير فى تقليل األخطاء.
> حكامنا قادرون على استيعاب التجربة وتطبيقها 
بشكل جيد للغاية، ولكن يحتاجون إلى دعم قوى من 
أجل بث الثقة فى نفوسهم، وتطبيق التقنية فى الدول 
األوروبية احتاج إلى وقت، وال زالت تحدث أخطاء فى 

تطبيقه.

تدريبات هولندية للحكام استعدادا الستخدام التقنية

غريب يتمسك باملساواةفوضى تغيير املدربني تضرب الدورى
مع البدرى

التحاد  الخماسية  اللجنة  عضو  فضل  محمد  يواصل   
الكرة، اتصاالته مع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 
األولمبى بقيادة شوقى غريب، من أجل التوصل لحل ألزمة 
وجهازه  غريب  من  تمسك  وسط  الفني،  الجهاز  رواتب 
للمنتخب األول بقيادة  الفنى  الجهاز  بالمساواة مع رواتب 

حسام البدري.
 خاصة بعد اإلنجاز الذى  حققه المنتخب األولمبي، بالتأهل 
إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتتويج ببطولة األمم اإلفريقية 
فى محاولة  وذلك  القاهرة،  فى  أقيمت  التى  عاما   23 تحت 
للتوصل إلى حل وسط يرضى جميع األطراف وبدون أى 
وزير  من  الفنى  الجهاز  أعضاء  طلب  بعدما  وذلك  أزمات، 
الشباب والرياضة التوسط فى هذا الملف وإنصافهم بعد 

اإلنجاز الذى حققوه.
برئاسة  الكرة  اتحاد  إلدارة  الخماسية  اللجنة  أعضاء 
الجنايني، وافقوا على تعديل عقود الجهاز الفنى للمنتخب 
إلى  تأهلهم رسميا  الشهرية، بعد  األولمبى ورفع رواتبهم 
أولمبياد طوكيو، واإلنجاز الذى حققوه فى البطولة األخيرة.

الجهاز  مع  بالمساواة  غريب  جهاز  بطلب  فوجئوا  ولكن 
الفنى للمنتخب األول أو تقريب الرواتب بشكل كبير، لهذا 
إليجاد  غريب  شوقى  مع  بالتواصل  فضل  محمد  كلفوا 
أقل من  راتب  بقبول  إقناع غريب  مخرج لألزمة، ومحاولة 

البدري.
المنتخب  ألف جنيه شهريا مع  الذى يتقاضى قرابة 700 
األول، فى الوقت الذى يتقاضى فيه المدير الفنى للمنتخب 

األولمبى راتبا شهريا يقارب 150 ألف جنيه.
شوقى غريب تمسك برفع راتبه وأعضاء جهازه المعاون، 
األول،  للمنتخب  الفنى  الجهاز  أعضاء  مع  ومساواتهم 
األولمبياد،  إلى  للتأهل  الصغار  الفراعنة  قيادته  بعد  وذلك 
فى  تراجع  من  األول  المنتخب  فيه  يعانى  الذى  الوقت  فى 
والمساواة  راتبه  برفع  يتمسك  جعلته  والنتائج،  المستوى 

مع البدري.
محمد فضل يحاول إقناع شوقى غريب بقبول الراتب الذى 
ألف  إلى قرابة 500  الخماسية والذى يصل  اللجنة  حددته 
جنيه شهريا، رغم الفارق مع راتب البدري، وذلك لحل األزمة 
دون تفاقمها، وأيضا لتدعيم فرصه وحظوظه فى خالفة 

البدري.
 فى حال حدوث أى تعثر جديد للمنتخب األول، وذلك بعد 
البدرى مدرب  التى تلقاها حسام  التحذير األخيرة  رسالة 
المنتخب األول بالرحيل عن تدريب الفراعنة، حال اإلخفاق 
المقرر لها فى  المنتخب  الفوز خالل مباريات  فى تحقيق 

مارس المقبل.
العالم  لنهائيات كأس  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  ضمن 
أو  التعادل  حال  فى  نهائيا  سيكون  القرار  وأن   ،2022
الخسارة، فى ظل حالة الغضب الجماهيرى بسبب تراجع 
تولى  التى  الزمنية  الفترة  ضيق  رغم  وذلك  المنتخب،  أداء 
الفنى  وجهازه  غريب  شوقى  وأن  المهمة،  المدرب  فيها 
هو األقرب لخالفة البدرى فى حال اإلطاحة به من تدريب 

الفراعنة.

الزالت فوضى تغيير المدربين تضرب الدورى المصري، وسط حالة 
ضوابط  لوضع  الكرة  اتحاد  مسؤولى  من  والتجاهل  الصمت  من 
فى  المدربين  بين  تنتشر  التى  الموسيقية«  »الكراسى  لعبة  تحكم 
من  محدود  عدد  بين  تكون  التغييرات  أن  خاصة  الممتاز،  الدورى 
المدربين، دون إعطاء الفرصة لجيل من المدربين الشباب القادرين 

على تحقيق نتائج مميزة،.
ظاهرة  على  للقضاء  عملية  إيجاد حلول  مطالبات بضرورة  وسط 
لفوضى  حد  ووضع  الدوري،  فى  مستمر  بشكل  المدربين  إقاالت 
للدورى  السلبية  الظواهر  أبرز  كانت  والتى  المدربين،  تغييرات 

المصرى فى السنوات األخيرة.
اللجنة الخماسية إلدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تدرس 
مقترح من بعض األعضاء بتحديد عدد المدربين المسموح لألندية 
بالتعاقد معهم خالل الموسم، وتحديد عدد 3 مدربين لكل ناد كحد 

أقصى خالل الموسم الواحد.
الدوري، ولكنهم  المدربين فى  للحد من فوضى تغيير وإقالة  وذلك 
يتعرضون لضغوط كبيرة من رؤساء األندية لمنع اتخاذ هذا القرار، 
قبل  حتى  وذلك  الدوري،  أندية  لمدربى  مستمرة  تغييرات  ظل  فى 

نهاية الدور األول للمسابقة.
7 أندية فى الدورى قامت بتغيير مدربيها قبل نهاية الدور األول من 
المتوقعة، فى ظل عدم وجود  التغييرات  المسابقة، وسط مزيد من 
النحو  على  وذلك  المصري،  الدورى  فى  المدربين  لتعيين  ضوابط 

التالي:

الزمالك: 
أداء  وتراجع  النتائج  سوء  بسبب  ميتشو  الصربى  المدرب  أقال 

الفريق، وتم تعيين الفرنسى كارتيرون خلفا له.

اإلسماعيلي:
أداء  وتراجع  النتائج  سوء  بسبب  ميودراج  الصربى  المدرب  أقال   
الفريق، وتم إسناد المهم ألدهم السلحدار بشكل مؤقت، بعدها تم 

تعيين للفرنسى ديديه جوميز لتولى المهمة الفنية.

طالئع الجيش: 
أداء  وتراجع  النتائج  سوء  بسبب  فارياس  البرازيلى  مدربه  أقال 

الفريق، وتم إسناد المهمة لطارق يحيى خلفا له.

إنبي:
 أقال مدربه على ماهر بسبب سوء النتائج وتراجع أداء الفريق، وتم 

تعيين المخضرم حلمى طوالن خلفا له.

سموحة:
 أعلن حسام حسن المدير الفنى استقالته، بسبب تراجع أداء ونتائج 

الفريق، وتم تعيين حمادة صدقى خلفا له.

الجونة: 
النتائج  سوء  بسبب  ميلوسيفيتش،  نيبوشا  الصربى  مدربه  أقال 
وتراجع أداء الفريق، وتم تعيين رضا شحاتة بشكل مؤقت، ومؤخرا 

تعاقد مع البرتغالى بيدرو بارنى لتولى المهمة الفنية.

بيراميدز: 
النتائج  سوء  بسبب  ديسابر،  سباستيان  الفرنسى  مدربه  أقال 
المهمة بشكل  الشافى  العزيز عبد  الفريق، وتولى عبد  أداء  وتراجع 
تشاتيشتش  أنتى  الكرواتى  مع  مؤخرا  الفريق  تعاقد  مؤقت، حتى 

لتولى المهمة الفنية.  

أحمد عبد الجواد

لعبة الكراسى املوسيقية مستمرة..
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باألصول

ممدوح سليمان

> رغم تجريسهم أمام الشعب بقرار 
االستقالة  ثوب  ارتدى  الذى  اإلقالة 
عن  الوكسة  رموز  يتوقف  لم 
 
ً
استعدادا والتربيطات  االجتماعات 

النتخابات االتحاد الكبير.. كان الله 
ترتدى  وجوه  على  الناس  عون  فى 
الحديد  مصانع  انتاج  من  أقنعه 

والصلب!!
موسم  فى  الفالنى..  النادى   <
 )7( عرضوا  الشتوية  االنتقاالت 
وعليهم  الثمن  بربع  للبيع  العبين 

العب هدية!!
> فى أوكازيون االشتغاالت الشتوية 
جنيه  ألف   )50( من  اكثر  تدفعوا  ال 
كوز  وعليهم  الالعبين  بعض  فى 

)ذرة( وخمسة كيلو بطاطا.
العالمى  السياحى  الزمالك  مقر   <
وبطولة  الفضائية  الزمالك  وقناة 
لعشر  التى وصلت  الكروية  الزمالك 
وبداية  سنوات   )5( فى  بطوالت 
وعوده  أكتوبر  زمالك  فى  العمل 
االفريقية  بالبطوالت  للفوز  الزمالك 
فى  مرات   )3( األندية  لجنة  ورئاسة 
وجود األهلى.. هذا قليل من كثير فى 
ملف نائب األمة المستشار مرتضى 
منصور الرئيس التاريخى للزمالك.. 
تخسروا  وال  منازلهم  الناس  انزلوا 

الميزان.
احترم  والوضوح  الشفافية  بكل   <
األهلى واحب الزمالك النه ال رياضة 
الزمالك  نادى  بدون  مصر  فى 

والنادى األهلى!!
االعالمى  العمل  بين  الجمع   <
الجبالية  فى  التطوعية  والمناصب 
تعارض  بسبب  فاشلة  تجربة 

المصالح.. نقول كمان؟
الكرة  > تأجيل حفل تكريم منتخب 
المناسبة  حالوة  ضيع  االوليمبى 
يا  حلفتك  التكريم..  وحرارة 
جناينى.. كرمهم ياجناينى.. والنبى 

ياجناينى!! 
الله  رحمة  هيكل..  عادل  الكابتن   <
عليك وعلى صراحتك وعلى خزينة 
االسرار التى لم يمهلك العمر لتكشف 

عن المزيد من اسرارها وكنوزها!! 
منصور  مرتضى  المستشار   <
والمهندس  عامر  فرج  والمهندس 
محمد  واالستاذ  عثمان  إبراهيم 
حلبية  سمير  واالستاذ  مصيلحى 
وسنينه  التحكيم  من  يشكون  كلهم 
ويندر أن يمر اسبوع واحد بغير أن 
تشكو األندية من التحكيم والحكام.. 

معناة ايه الكالم ده ياغندور!
الكروية  االشتغاالت  موسم  فى   <
فلسنجى  بيت..  بنالوه  طماعنجى 

سكنلوه فيه!! 
> مسك الختام: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ولمن خاف مقام ربه جنتان

 صدق الله العظيم 

ـ

كتب - سيد أمين :
اليونانى  قام  دجلة  وادى  فريق  مع  الحربى  االنتاج  مباراة  عقب 
الراحة  بالغاء  لفريق وادى دجلة،   الفنى  المدير  تاكيس جونياس 
انتهاء  بعد  الالعبين عقب كل مباراة  لها الراحة  التى كان مقررا 

المباراة بالتعادل االيجابى 1-1 فى الجولة الماضية.
اعطاء  وعدم  للتدريبات  فريقه  مواصلة  اليونانى  المدرب  وأصر 
مع  الصعبة  للمواجهة  استعدادا  الطواريء  واعالن  للفريق  الراحة 
فريق اسوان غد االثنين باستاد اسوان فى اطار منافسات الجولة 

الرابعة عشر من عمر الدورى الممتاز .
للقاء والتى  السبت استعدادا  الوادى تدريباته امس  واختتم فريق 
يسعى فيها الفريق تحقيق النتيجة الطيبة، والعودة بحصد النقاط 

الثالث من فم ابناء الجنوب .
و اكد تاكيس جونياس المدير الفنى الدجالوى لالعبيه ان المباراة 
اصعب  من  وهى  بنتيجتها  التكهن  ويصعب  الصعوبة،  فى  غاية 

المباريات لكونها خارج ملعبنا .
والمعروف ان فريق وادى دجلة يحتل المركز السابع عشر وقبل 

االخير برصيد 10 نقاط .

كالم
فى اهلواء

سيد عبد احلفيظ مدير الكرة باألهلى مشيدا 
بكهربا بعد تسجيله ثنائية ىف مرمى طنطا 

)تايم سبورت(

»ننتظر منه الكثير«

األحد

كاريكاتير

19 يناير 20٢٠

العدد  2308 

تاكيس يرفض الراحة فى وادى دجلة

جوميز: اإلسماعيلى قادم.. وأتشوق 
لحضور جماهيرنا أمام االتحاد

عبدالعاطى يعتمد على الشباب أمام دجلة

االسماعيلية – محمد سويلم:
أكد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى اإلسماعيلي، 
المتتالية مع  أنه يهدف لتحقيق عدد من اإلنتصارات 
الفريق، من أجل تحسين موقعه فى الدورى المصري.

أنه  إلى  الجيش،  فريقه على طالئع  بعد فوز   « وتابع: 
اللقاء  خالل  اإلسماعيلى  جماهير  لمشاهدة  يتطلع 

المقبل ضد االتحاد السكندري.
اإلنتصارات  تحقيق  هو  الفريق  مع  هدفى   « وقال: 
أجل تحسين موقعنا فى جدول  النقاط من  وحصد 

الترتيب ».
اإلسماعيلى خالل  لرؤية جماهير  أتشوق   « أضاف: 
اللقاء القادم أمام االتحاد، فى البطولة العربي، والجميع 

يعرف قوتهم وأريد أن أراها بنفسى بالتأكيد ».
وواصل فى تصريحاته: » سعيد للغاية وفخور أننى 
أصبحت عضوا ضمن ذلك النادي، الذى أعرف حجم 

جماهيرته العريضة فى مصر والقارة.
واستطرد: » حينما تأتى الفرصة لتدريب فريق بحجم 
ال  العرض،  قبول  فى  أتردد  أن  يمكن  ال  اإلسماعيلى 
بلوغ  فى  الالعبين  بدعم  دائما  وأثق  اإلحباط  أعرف 

الفريق ألقصى مدى بالبطولة العربية.
واستعادة النتائج المميزة بالدورى والكأس المحليين 
وأعلم أننى مطالب بالفوز دائما، وأستطيع القول أننا 
والسعى نحو  االنتصارات  سنهاجم من أجل حصد 

المنافسة على األلقاب.

وأتبع: » علينا العمل بجد من أجل تطوير الفريق، البد 
وأمتلك  تأكيد  بكل  وهجوميا  ممتعا  أداؤنا  يكون  أن 
اإلسماعيلى  مع  عملى  فى  ستساعدنى  معلومات 
للفريق  عديدة  وتسجيالت  مباريات  تابعت  حيث 
للعمل  يدفعنى  وهذا  الضغوط،  حجم  جيدا  وأعلم 

والتركيز على النجاح.
هى  الفريق  منها  يعانى  أزمة  رصدت   «  : وأختتم 
لحل  جهودى  وسأكثف  الفريق،  عن  التهديف  غياب 
تلك األزمة من أجل هز شباك المنافسين، وال أعرف 
داخل  واألفضل  الالعبين  اختيار  فى  دبلوماسية  أى 
بصفوف  تواجد  له  سيكون  ما  هو  الملعب،  وخارج 

الفريق غير ذلك سيكون مصيره معروف للجميع.

أسوان - حمدى رفاعى :
اليومية  تدريباته  العاطى  عبد  مجدى  بقيادة  اسوان  فريق  انهى 
الهام والصعب امام فريق وادى دجلة غدا  للقاء  بملعبه استعدادا 

االثنين، باستاد اسوان فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء.
خاصا،  وحسابا  كبيرا  اهتماما  العاطى  عبد  يوليها  والتى   
ويعتبرها مباراة عنق الزجاجة من اجل تحقيق الفوز باستغالل 

ملعبه وجماهيره وعبور وادى دجلة الفريق العنيد.
اسوان دفعة معنوية  المباراة سيعطى فريق  بهذه  الفوز  ان  وقال 
جديدة، من اجل تحقيق النتائج الطيبة والخروج من منطقة الخطر 

والنفق المظلم، الذى نسكن فيه حاليا.
اضاف عبد العاطى انه تم تصعيد مجموعة من الالعبين الشباب 
الفريق، ونعقد االمال على نجم  العجز والنقص فى خطوط  لسد 
الصباحي،  محمد  الصاروخ  بسرعة  والمتالق  الصاعد  الفريق 
فى  الدائم  تالقه  منه  ننتظر  الذى  االسوانى  الفريق  العاب  صانع 

المباريات خالل الفترة المقبلة فى الدورى الممتاز.
المنافس  الفريق  باحترام  والعبين  فنى  جهاز  جميعا  وتعاهدنا 
جيدا واللعب بخطة متوازنة وعدم االندفاع الهجومي، على حساب 
بمشاهدة  وقمت  كرة جميلة،  يلعب  دجلة  وادى  فريق  الن  الدفاع 
اكثر من مباراة للمنافس، وعرفت طريقة لعبهم وونبهت العبونا 

على مراقبة مفاتيح اللعب لديهم .

بعد جاكوب وعلى.. إنبى يواصل البحث عن صفقات

عمرو موسى: أحالم املصرى 
بالكونفدرالية قائمة..

وكل شئ وارد فى الدورى

بورسعيد -  جمال نوفل:
بالرغم من انه لم يلعب اساسيا اغلب المباريات اال انه ال غنى عنه فى النادى المصري، فهو بمثابة 
االخ االكبر لجميع الالعبين ولديه القدرة على لم الشمل، حتى اصبح محبوبا من الجميع، سواء 
مجلس ادارة او جهاز فنى او العبين، انه عمرو موسى نجم المصرى الذى كان معه هذا اللقاء 

فقال:
< عمرى االن 31 عاما و هو قمة النضح لالعب الكرة، وانا قادر على البقاء فى المالعب اطول فترة 

ممكنه، وهدفى ان احقق رقم قياسى فى البقاء بالمالعب، طالما انا قادر على ذلك.
< حينما أشعر بعدم المقدرة فسأتخذ قرارى بالتوقف فورا، والالعب فى مصر احيانا ال يقدر 
على العطاء فى حال تقدمه بالعمر ولكن لدى قناعات البقاء والقتال مع النفس من اجل مستوى 

افضل فنيا و بدنيا .
<سنتأهل لدور الثمانية فى الكونفيدرالية االفريقية ويكفينا فقط الفوز على نواذيبو فى مصر 
فى مباراة العودة لنصل الى تسع نقاط، ونحتل المركز الثانى فى المجموعة بعد بيراميدز، النه 
ولكننا  مفاجأة  تحققت  اذا  اال  بيراميدز،  على  الفوز  ريندرز  اينوج  او  نواذيبو  فوز  الصعب  من 

سنحسم لقاء نواذيبو بالفوز.
لهذه  افضل  اداء  لدينا  وقائمة، وسيكون  الكونفيدرالية موجودة  فى  والمنافسة  التطلع  أحالم   >
المواجهة وتحقيق نتيجة طيبة تليق بالكرة المصرية، وما نفكر فيه حاليا هو الفوز على نوازيبو 

لنقطع طريق التأهل .
< مراكز الدورى من الرابع و حتى العاشر ما زالت فى الملعب، وهناك تغييرات ستحدث بين الفرق 
ونتائج غير متوقعة، ونحن عملنا حسابنا للزحف نحو المركز الرابع على االقل، وتحقيق افضل 

نتائج قادمة فى الدوري.
< لدينا نفس طموح ورغبة الموسم الماضي، فى الوصول الى افضل المستويات للمشاركة فى 
التوالي، وسنعمل على تحقيق هذا االنجاز  كأس الكونفيدرالية االفريقية للموسم الخامس على 

وبالعودة لالنتصارات فى الدوري، وايضا فى كأس مصر التى نسعى اليها بقوة هذا الموسم .
< المصرى يضم العبين مميزين ومجموعة شباب على اعلى مستوي، مثل حسن على واسالم 
الرحمن زين واعمارهم تتراوح ما بين 23 و 22 سنة،  ايمن ندا وعبد  العرافى و  عطية و كريم 
والثالثى االول وصل الى مستوى فنى و بدنى مميز، ويقدمون اداء طيب مع المصري، خاصة 
لكن  اسالم عيسى  افتقدنا  وبصراحة  بمهاراته،  طيب جدا  له مستقبل  اتوقع  الذى  على  حسن 

ظروف النادى المادية، هى التى جعلت االدارة تستغنى عنه و لكن اى ناد ال يقف على العب .

تاكيس

كتب - وائل عمران:
على  طوالن  حلمى  بقيادة  إنبى  لفريق  الفنى  الجهاز  استقر 

الجارية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  جديد  أجنبى  العب  ضم 
تلك  هوية  عن  اإلعالن  يتم  أن  على  والهجوم،  الوسط  مركزى  فى 
الالعبين  من  عدد  اختبار  بعد  الجارية،  الفترة  خالل  الصفقات 
الُمرشحين بعد اختبار البعض خالل تدريبات الفريق البترولى فى 

المرحلة األخيرة.
فترة  خالل  جديدة  بصفقات  الفريق  صفوف  لتعزيز   

ً
تمهيدا

االنتقاالت الشتوية الحالية، قبل أن يخطف جاكوب أنظار مسؤولى 
النادى البترولي.

 أحمد على من بيراميدز لتعزيز مركز 
ً
وضم مسئولو إنبى مؤخرا

يجريها  التى  التدعيمات  ضمن  البترولي،  بالفريق  الحربة  رأس 
من  المتبقية  المنافسات  فى  الفريق  قوة  لتعزيز  اإلدارة  مجلس 

الموسم.
 واستقبل زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبي، أحمد على 
أن مجلس  التأكيد على  لتوقيع عقوده، شهدت  فى جلسة خاصة 
الالعب  بأن  واثقون  طوالن،  حلمى  بقيادة  الفنى  والجهاز  اإلدارة 
مباريات  فى  القوية  المنافسات  فى  للفريق  قوية  إضافة  سيكون 

الدورى الممتاز.
الفريق  الفنى إلنبى أن تعزيز صفوف  المدير  ويرى حلمى طوالن 
بأجانب جدد فى الفترة الحالية فى مركزى الوسط والهجوم، بجانب 
 
ً
بدال البترولي،  للفريق  تدعيم  أفضل  ستكون  ماو  حميد  التنزانى 

من  االستفادة  يستطيع  وال  حاليا  معه  المتواجدين  الالعبين  من 
خدماتهم بأفضل صورة.

النيجيرى جاكوب نجوكو  الحصول علي خدمات  انبي في  ونجح 
فترة  من  بداية  أشهر،  مدة ستة  كيلوباترا  فريق سيراميكا  العب 
 2019 الكروى  الموسم  نهاية  حتى  الجارية،  الشتوية  االنتقاالت 
سيراميكا  فريق  مع  طيب  مستوى  جاكوب  قدم  بعدما   2020  ?
دائرة  ليدخل  الماضى  الصيف  فى  معه  التعاقد  بعد  كليوباترا، 

اهتمامات إنبى لضمه.
لنادى سيراميكا  الالعب،  عادل،  الحميد  عبد  أعماله  وكيل  ورشح 
كليوباترا، ولفت انتباه العديد من أندية الدورى الممتاز، وذلك بسبب 
سرعته الكبيرة، باإلضافة إلى قدرته على اللعب بكلتا القدمين فى 
لتسجيل  الكبيرة  إجادته  الهجومي، وكذلك  بالخط  أكثر من مركز 

األهداف وصناعتها.
ياتى ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه مجلس إدارة نادى إنبي، برئاسة 
ا من حرس الحدود للحصول على خدمات عمر 

ً
زكريا السيد، عرض

بسام مهاجم الفريق البترول.
لمدة  اإلعارة  سبيل  على  الجارية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل 
ستة أشهر، ويبحث عمر بسام الرحيل عن النادى البترولى خالل 

الفترة الحالية لرغبته للُمشاركة بشكل أساسي.
حيث جاء بحث عمر بسام مسألة الرحيل عن نادى إنبى خاصة أنه 
كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن فريقه فى مطلع الموسم 
إدارة  تتراجع  أن  قبل  الجيش  طالئع  لصفوف  واالنتقال  الجاري، 

ناديه عن رحيله.
أكبر  فرص  على  للحصول   

ً
ُمعارا خروجه  عن  الالعب  يبحث  لذا 

النادى  الصورة بشكل كبير داخل  ابتعاده عن  للُمشاركة فى ظل 
البترولي.

المدير  طوالن  حلمى  مع  إنبى  مجلس  يحسم  أن  المقرر  وُمن 
 
ً
وفقا بسام  عمر  مهاجمه  بشأن  النهائي،  الموقف  للفريق  الفنى 

لالحتياجات الفنية للفريق.
وعلمت »الكورة والمالعب مناقشة إنبى لمسألة رحيل عمر بسام 
ا، يتم بحث إعارته 

ً
تأتى خاصة أن عرفة السيد مهاجم الفريق أيض

لنادى طنطا فى الساعات الجارية.
بعد تلقيه عددا من العروض التى يرغب فى الموافقة عليها، وأبرزها 

عرض انادى طنطا وذلك لرغبته فى المشاركة بصورة أكبر.
حيث تقلصت فرصه فى المرحلة الماضية مع الفريق، لذا فضل 
لتحديد  طوالن  لحلمى  بالكامل  المسألة،  ترك  البترولى  المجلس 
انتقاالت  فى  السيد  عرفة  أو  بسام  من  أى  رحيل  إمكانية  مدى 

الشتاء.
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سيد عبد احلفيظ مدير الكرة باألهلى بعد فوز 
فريقه على األهلى بخماسية على طنطا

 )تايم سبورت(

انضمامى لالتحاد خطوة مهمة 
فى مشوارى الكروى

كتب - أحمد عبد العزيز:
السكندرى  لالتحاد  انضمامه  سلتو،  أنيس  الليبى  اعتبر  
أعرق  أحد  أنه  خاصة  الكروية،  مسيرته  فى  جديدة  محطة 
أندية  من  أخرى  عروض  على  وفضله  المصرية،  األندية 

مصرية ومغربية.
ينطلق  أن  السابق،  التونسى  الساحلى  النجم  العب  ويأمل 
األبيض  البحر  عروس  قلب  من  التألق  مع  جديدة  رحلة  فى 
طلعت  المقرب  مدربه  قيادة  تحت  اإلسكندرية،  المتوسط 

يوسف.
وتحدث سلتو ل«الكورة والمالعب« كشف خالله عن طموحاته 

مع زعيم الثغر والمنتخب الليبى  فى الحوار التالي..
- بدأت المفاوضات  من خالل وكيلى أعمالى فى مصر، حيث 
ا من الفريق ، وتم االتفاق على كافة التفاصيل 

ً
تلقيت عرض

بنجاح من خالل رئيس مجلس إدارة النادى محمد مصيلحي.
الوداد  ناديى  جانب  من  مفاوضات  هناك  كانت  بالفعل   -
النادى اإلسماعيلي، ولكن  إلى عرض من  والرجاء باإلضافة 
األمر  بداية  فى  كبيًرا  مبلًغا  طلب  التونسى  الساحلى  النجم 

من الوداد.
العربى  الوطن  فى  الكبير  تاريخه  بسبب  لنادى  اختيارى   -
المصري،  الدورى  ترتيب  جدول  فى  الرابع  المركز  واحتالله 

كما أنه يشارك فى البطولة العربية لألندية.
القوية،  األسباب  أحد  كان  يوسف  طلعت  وجود  نعم..   -
فى  قيادته  تحت  وتدربت  سبق  حيث  لالتحاد،  النضمامى 
أهلى طرابلس الليبي، وهو مدرب قدير ونحن نطلق عليه شيخ 
المدربين ألنه يتمتع بشخصية قوية ومتميزة ويعرف كيف 

يصنع النجوم.
- أتمنى أن أقدم مستوى جيًدا مع زمالئى بالفريق من أجل 
احتالل مركز فى المربع الذهبى بالدوري، ومواصلة المشوار 
من  لكن  للسياحة  ليس  هنا  أنا  لألندية،  العربية  البطولة  فى 

أجل إثبات الذات.
الليبى نسعى للتأهل إلى بطولة كأس األمم  - وعن المنتخب 
الشعب  إسعاد  أجل  من  وذلك  بالكاميرون،   2021 اإلفريقية 
الليبى الذى ينتظر فرحة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها.

لنا فى كل األوقات،  أتمنى أن تكون جماهير االتحاد داعم   -
خصوًصا أن الفريق يمتلك مجلس إدارة على أعلى مستوى 
بقيادة محمد مصيلحى الذى يحاول توفير كل شيء للفريق.

بيراميدز يحدد مستقبل ميدو مع املقاصة 

العشرى: حاجز الخوف سبب التراجع.. 
وطنطا لن يهبط

الغربية - عسران ابوبكر:
يعتبر محمد العشرى قلب دفاع طنطا احد اهم العناصر االساسيه 
وروح  قويه  عزيمه  ويمتلك  الخبرات  اصحاب  من  النه  بالفريق، 

قتاليه عاليه فى الدفاع عن مرمى فريقه .
الهواء ولديه  العاب  المنافسين كما يجيد  العشرى مراقبة  ويجيد 
الفريق  تشكيلة  فى  ووجودة  هائله،  وجسمانيه  بدنيه  قدرات 
النه  الطنطاويه  وللجماهير  لزمالئه  االطمئنان  تعطى  الرئيسية، 

يعتبر صمام امان خط دفاع طنطا .
ونتائجه  فريقه  حظوظ  عن  تحدث  الذى  الالعب  من  اقتربنا 

ومستواه فى الدورى فقال:
بداية  منذ  المباريات  معظم  فى  التوفيق  عدم  من  بحالة  نمر   >
ملعبنا  على  سواء  مرضيه  غير  والنتائج  االن  وحتى  الموسم، 
اوخارجه، امام المنافسين بدورى االضواء، .كان أخرها الخسارة 

أمام األهلي بخماسية.
بداية  منذ  بادائنا  يشيد  الجميع  ان  اال  النتائج   تواضع  رغم   >
الموسم، وكنا اكثر من ند امام فرق قويه وجماهيريه واحرجناها 
على مالعبها، ولو حالفنا التوفيق فى معظم هذة المباريات لكان 
عن صراع  وبعيدا  الدافئه  المنطقه  مراكز  احد  فى  اخر  شان  لنا 

المؤخرة.
< الجهاز الفنى للفريق بقيادة ايمن المزين يبذل قصارى جهده 
فى تدريبات الفريق، ويركز على عالج االخطاء سواء كانت دفاعيه 
للفريق وهناك  الجماعى  االداء  لتطوير  دائما  اوهجوميه، ويسعى 

حالة من التركيز والمنافسه بين جميع الالعبين بالفريق.
منا  طاقة  اقصى  بذل  ضرورة  على  واصرار  تصميم  هناك   >
جميعا كالعبين فى مبارياتنا، وخاصة المباراة المقبلة  مع الجونه 

فى الجولة الـ14بملعبنا بعد غد الثالثاء.
مع  الثالث  المباراة  نقاط  وحصد  الفوز  تحقيق  وهو  <هدفنا 
ولكن  اكفاء،  العبين  من  يضمه  ولما  للمنافس  الكامل  احترامنا 

وضعنا حاليا بالجدول اليسمح بالتفريط فى اية نقاط.
االنتصارات  عودة  ضرورة  على  كالعبين  جميعا  تعاهدنا   >
المازق  بالفريق من هذا  الخروج  اجل   النقاط،  من  ووقف نزيف 
والموقف المتازم سريعا، وحتى اليزداد موقفنا صعوبه وخاصة 
ان الفريق الطنطاوى يضم مجموعه من الالعبين المميزين، وليس 
هناك تقصير من احد ولكن نتمنى ان يحالفنا التوفيق فيما هو 

قادم من مباريات .
< مع اول فوز للفريق سوف تعود الثقه لالعبين وسيكون لفريق 
طنطا شان اخر، وسيظهر المستوى الحقيقى لنا بعد التحرر من 

الضغوط والخوف الزائد على نتيجة اى مباراة.
حتى  متقدمين  كنا  ان  بعد  الزمالك  امام  مباراتنا  مثال  واكبر 
الفوز  على  للحفاظ  الزائد  لخوفنا  ولكن   ،1-2 االخيرة  اللحظات 

انقلبت النتيجه وخسرنا 3-2بعد ان كنا االفضل .
< مع اكتمال صفوف الفريق فى المرحله المقبله بعودة العناصر 
االساسيه المصابين امحمود كابونجا ومحمد اسعد وهشام شعبان 
واسالم فؤاد، ووصول البطاقة الدوليه المؤقته للمهاجم الدولى الكينى 

جون افيري، ستعود القوة الضاربه للفريق الطنطاوي.
< مع دعم صفوف الفريق ببعض العناصر المميزة من الالعبين 
ستتحسن  الحالي،  الشتوى  الميركاتو  فى  االخرى  االنديه  من 

النتائج وتعود الثقه وبالتالى سيكون القادم افضل.
< اناشد الجماهير الطنطاويه والعاشقه لفريقها بضرورة الوقوف 
على  سواء  الالعبين  ازر  من  والشد  ومساندته  الفريق،  خلف 
ملعبنا اوخارجه الننا فى اشد الحاجه لمؤازرتها فى هذا التوقيت 
الصعب، حتى نتمكن من الخروج منه سريعا، ويبتعد الفريق من 
صراع المؤخرة ويدخل الحد مراكز المنطقه الدافئه والقادم افضل 

للفريق  وسيبقى باالضواء والشهرة مع الكبار .

كتب - سيد أمين :
فترة  انتهاء  بعد  اليومية  تدريباته  المقاصة  فريق مصر  يواصل 
االرحة التى منحها احمد حسام ميدو المدير الفنى لالعبين فى 
اعقاب التعادل مع انبى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت 
وارتفاع  للدوري،   13 الـ  الجولة  ضمن  السالم  باستاد  بينهما 
رصيد الفريق الفيومى الى 11 نقطة صعد بها إلى المركز الـ 14 

فى جدول الترتيب.
وقال أحمد حسام ?ميدو? إن غياب الحظ  وسوء التوفيق حرم فريقى 
من الفوز على إنبي، وكنا االقرب للفوز بعد ان اهدر ميدو جابر العبنا 

ضربة الجزاء، والتى كانت كفيلة بحصد النقاط الثالث.

 أشار إلى أن الكرة عاندت العبينا فى أكثر من فرصة فى الشوط 
واهدار  الكرة  على  سيطرة  األكثر  كنا  ان  بعد  للمباراة،  الثانى 
السلبيات  هذه  عالج  على  قائال سنعمل  الكثيرة  السهلة  الفرص 

فى المباريات المقبلة.
أن  بالنادى  الكرة  مدير  هويدى  وليد  أكد  االخر  الجانب  على 
الفريق عاد الى التدريبات بالملعب الفرعى الستاد الدفاع الجوي، 
لالستعداد لمواجهة فريق بيراميدز فى المباراة الصعبة، والمحدد 
باستاد  الثالثاء،  غد  بعد  مساء  والنصف  السابعة  فى  إقامتها 

الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ 14 للدورى الممتاز.
أشاد هويدى بالروح التى خاض بها العبو الفريق مواجهة إنبى 

مشيرا إلى أن فريق المقاصة كان األفضل معظم فترات اللقاء.
وتعاهدنا كجهاز فنى بقيادة ميدو بطى ونسيان الجولة الماضية 
فيها  وقع  التى  واالخطاء  السلبيات  عالج  وبعد  ومرها  بحلوها 
اتيحت  التى  السهلة  للفرص  واهدارهم  انبى  مباراة  الالعبون، فى 

لهم.
فريق  ان  وخاصة  متوازنة  بخطة  المباراة  وسنلعب  اضاف 
اكثر من  الخبرة، وشاهدنا  ولديهم  دولية  نجوما  بيراميدز يضم 
مباراة لبيراميدز وتعرفنا على مواطن القوة، وسنراقبها ومواطن 
الضعف والتى سنبنى خطتنا واللعب عليها، لتحقيق نتيجة طيبة 

وتحقيق الفوز رغم احترامنا لالعبيهم وجهازهم الفنى  الكفء.

عادل: املقاولون ال يحتاج تدعيمات
..ولن نقف ضد مصلحة أى العب

كتب - وائل عمران:
كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة 
المقاولون العرب، والمشرف على فريق الكرة، عن موقف 

تألق  بعد  الفريق،  لنجوم  يناير  اإلدارة من عروض 
الماضية  المباريات  خالل  العب  من  أكثر 

محمد  مثل  الجبل،  ذئاب  مع  بالدورى 
الفريق  مدافع  سمير  ومحمد  سالم 

النادى  أن  مؤكدا  الفريق  هدافى 
أى   ضد مصلحة 

ً
يقف حائال لن 

العب فى الفريق.
 إلى أن العرض الجيد الذى 

ً
 مشيرا

يتفق مع مصلحة النادى والالعب 
كواليس  وأن  دراسته،  ستتم 

لذئاب  المرتقب  الشتوى  الميركاتو 
بان  تفيج  الجارى  يناير  فى  الجبل 

إلى  يقدم  عرض  أى  سيدرس  النادى 
العبيه.

ألعاب  صانع  طاهر  محمد  طاهر  أن  على   
ً
مشددا

واحدة  حالة  فى  رحيله  على  المقاولون  سيوافق  الفريق 
فقط، وهى تلقى عرض خارجى لالحتراف لكن ال مجال 

.
ً
للتخلى عنه محليا

أضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، أن المقاولون ليس 

اكتفى  الفريق  وأن  يناير،  ميركاتو  فى  احتياجات  لديه 
بالمجموعة التى ضمها فى الميركاتو الصيفى وال مجال 

لضم العبين جدد.
الجزيري،  الدين  سيف  فيه  كشف  الوقت  فى  ذلك  ياتى 
بنادى  القدم  لكرة  األول  الفريق  مهاجم 
عروض  حقيقة  عن  العرب،  المقاولون 
الرحيل عن ذئاب الجبل، التى ترددت 
خالل  األنباء  من  الكثير  عنها 
وأن  خاصة  الماضية،  الفترة 
حالة  يعيش  المقاولون  مهاجم 
من التألق مع الفريق منذ انطالق 

الموسم الجاري.
أى  فى  يفكر  ال  انه  موضحا 
عروض فى الوقت الحالي، وان  كل 
تركيزه مع الفريق ويسعى لتطوير 
مستواه فى المباريات المقبلة، خاصة 
مع  إضافيين  لموسمين  يمتد  عقده  وان 

المقاولون، متمنيا الحصول على لقب الهداف.
يذكر ان  سيف الدين الجزيرى شارك فى 11 مباراة مع 
المقاولون بواقع مباراة فى كأس مصر و10 مباريات فى 
أخرى  أهداف وصنع 3  التونسى 4  العام، سجل  الدورى 
لزمالئه بالفريق ليضع بصمته على 7 أهداف للمقاولون 

فى الموسم الجاري.
ـ

املهاجم الليىب أنيس سالتو:

الغربية - عسران أبوبكر :
قال عالء عكاشه مدير الكرة بنادى طنطا بانه بناءا على رغبة وترشيحات ايمن 
المزين المدير الفني، وبالتنسيق مع ادارة النادى برئاسة فائز عريبى ونائبه احمد 

ثروت رئيس لجنة الكرة.
نجحنا حتى االن فى دعم صفوف الفريق بعد التعاقد رسميا مع  العبين على 
سبيل االعارة لنهاية الموسم وهما، احمد سالم صافى  ظهير ايمن بتروجيت، 

ومحمود منصور ظهير ايسر من نادى سموحه.
ابناء   وجارى فتح قنوات مع بعض الالعبين من االنديه االخري، لدعم صفوف 
السيد البدوى فى مراكز حراسة المرمى فى حالة رحيل اسالم طارق، وفى مركز 

راس الحربة.
المؤقتة  الدوليه  البطاقه  ارسال  الكينى رسميا لسرعة  االتحاد  تم مخاطبة   كما 

لالعب الفريق جون افيري، ونتمنى ان يستجيب االتحاد الكينى لطلبنا سريعا.
الفريق  ان  المقبلة، وخاصة  مبارياتنا  فى  الالعب  لجهود  الحاجه  اشد  فى  الننا 
يعانى من نقص شديد فى مركز راس الحربة بعد ان ضربت االصابات لفريقنا 

خالل الفترة االخيرة، معظم مهاجمى الفريق،
وميدو جمال  ومنهم محمد جودة  لفترات عالج طويلة  يحتاجون  انهم  مضيفا 
وتم قيد محمد اسعد جوكر الفريق رسميا فى يناير الحالي، بعد شفائه وتعافيه 

تماما من اصابة الرباط الصليبى .

عكاشة: طنطا يدعم صفوفه فى امليركاتو الشتوى
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شهر!!  وكل  إسبوع..  وكل  يوم..  كل  فى 
توقيع  عن  وأحاديث   

ً
وصورا  

ً
أخبارا نجد 

مع  وزارة  ربما  طرفين!!  بين  «برتوكول 
أو  وشركة  بنك  مدير  بين  وربما  وزارة!! 
هيئة ذات مصلحة مشتركة بينهما وأن أحد 
الطرفين يريد خطوبة الطرف اآلخر حتى ال 
«البروتوكول»  «أسف»  «الزيجة»  هذه  تضيع 
واغلب  معا!!  االثنين  أو  الطرفين  أحد  من 
لدى  إيجابية  مصالح  طرف  لكل  يكون  ذلك 
اآلخر!! وبعد الصور واالبتسامات والتوقيع 
آخرين  اثنين  ووقوف  لالثنين  طرفين  بين 
واقفين..  اثنين  اى  الجالسين!!  يمثالن 
ومثلهما جالسين!! وربما الواقفين أكثر من 
الجالسين ألن الكل يحب يطلع فى الصورة.. 
عايزين  كلنا  صورة  «صورة»  وهي.. 

صورة!!» للعندليب عبد الحليم حافظ.
توقيع  األخيرة  اآلونة  فى  نظرى  لفت  لكن 
«بروتوكول» أو «مذكرة تفاهم» وهو المسمى 
وانتشر  كثر  وقد  «البروتوكول»  من  األرقى 
الغرابة ان شاهدت خبرا مصورا في  .. لكن 
مواقع االتصال «الفيس بوك» و«الماسينجر» 
بين  بروتوكول  توقيع  عن  و«الواتس»!! 
األولى  المسئولة  والرياضة  الشباب  وزارة 
واالخيرة عن كل االلعاب الرياضية واالنشطة 
لها  التي  والمسئولية  القمة  وهى  الشبابية 
الحق األول واالخير!! من حيث الدعم بكافة 
صوره االدبى والمعنوى والمالى.. بل وإعداد 
الخبر  هذا  فى  وكان  األخر  الطرف  وتثقيف 
التى  واالدارات  بالجبالية  النسائية»  «الكرة 
بالوزارة..  اللعبة  بهذه  صداقة  أو  عالقة  لها 
المطلوب  البروتوكول  برنامج  شرح  ثم 
تنفيذه خالل عام أو أكثر .. وهذا فى ظاهره 
والمتاح  الجائز  من  أليس  لكن  جيد!!  أمر 
خاصة  توقيع  بدون  بذلك  تقوم  الوزارة  أن 
اتحادات  تأسيس  فى  بدأت  الوزارة  وأن 
الساحة  اهداف جديدة على  متخصصة فى 
الرياضية وتؤيد وتدعم اتحادات أخرى مثل 
االتحاد الرياضى للجامعات وآخر للمدارس.. 
للدعم  وهذا حقها  الرياضية..  للثقافة  وآخر 
هو  الشباب  مراكز  اتحاد  ولعل  والمتابعة 
أين  والسؤال..  واستمرارية!!  نشاطا  االكثر 

تذهب هذه البروتوكوالت!!.
لكن لنا سؤال بعض من هذه البروتوكوالت 
خالل  عليه  االتفاق  و  التوقيع  تم  وقد   ..
السنوات العشر الماضية أى تكرر مرة ثانية 
مثل  الوزارة  تراجع  ال  لماذا  ثالثة!!  وربما 
هذه البروتوكوالت ويتم تصفيتها أو دراسة 
أو تنشيطها.. حتى ال  اسباب عدم تنفيذها 

نقول لها أو لهم.. ال.. وألف ال!!

ال ..
وألف ال..!

ممدوح الشافعي

`

األحد الغربية - عسران ابوبكر : 
نجح فريق شباب شبشير الحصه فى الحصول على املركز الثالث 
للنسخه السابعه لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بالغربيه، بعد فوزة فى 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع على فريق  شباب بلقينا بركالت 

الترجيح 4-5.
 بعد انتهاء الوقت االصلى للمباراة بالتعادل االيجابى 1-1 ليحتكم 
الفريقان لركالت الترجيح وتحديد الفريق صاحب املركز الثالث، وذلك 
فى املباراة التى اقيمت بينهما على ملعب شباب الزيات، ويحصل فريق 

شبشير الحصه على جائزة املركز الثالث وقدرها 50الف جنيه، واملقدمه 
من وزارة الشباب والرياضه.

 و قاد شبشير الحصه لتحقيق هذا االنجاز جهاز فنى وادارى مكون 
من طالل دبور مديرا فنيا وعبدالحميد ابوصالحه مدربا واحمد الجمل 

مدربا مساعدا وحسن يونس اداريا.
وتضم لوحة الشرف من الالعبني كل من شادى عوف فى حراسة املرمى 
واحمد نوح ومحمد دبور ومحمود ابوصالحه وعبدالرحمن سحلوج 
والبندارى ابوصالحه وعمرو قنديل واحمد فايد ومحمد عادل ومحمود 

اصالن ومحمد نوارة ومحمد ابواملجد واحمد ابوالفتوح ومصطفى 
محمد ويوسف مصطفى .

ومن املعروف ان دورى الشباب للقدم بالغربيه  يقام تحت رعاية الدكتور 
اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، والدكتور طارق رحمى محافظ 
الغربيه وتحت اشــراف احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضه 
بالغربيه، ويسرى الديب وكيل املديريه وفهمى زهرة مدير عام ادارة 
الشباب باملديريه صرحت بذلك منار محمد منسق عام لدورى الشباب 

للقدم بالغربية .
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من أجل حتقيق حلم الصعود الكنانى: عودة األلومنيوم للمنافسة من جديد
أسيوط - عادل نصيح :

انهى فريق االملونيوم بقيادة مديره الفنى ياسر الكنانى مباريات 
الدور االول باملركز الثالث فى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني، 
ورصيده 22 نقطة والفارق بينه وبني البنك االهلى متصدر القمة 
نقطتني وبينه وبني بنى سويف صاحب املركز الثانى نقطة واحدة.
وعن استعداده للدور الثانى قال ياسر الكنانى نجم املنصورة 
السابق واملدير الفنى للفريق، ان هناك استقرارا كبيرا هذا املوسم 
وانعكس ذلك على النتائج وترتيب الفريق فى املجموعة، واصبح  

الفارق بيننا وبني القمة نقطتني.
اضاف ونسعى فى الدور الثانى لتعويضهما فى مبارياتنا املقبلة 
واولها اليوم االحد امام الفيوم بملعبنا بنجع حمادي، والفريق 
روحه املعنوية عالية والالعبون لديهم تصميما كبيرا على الصعود 
للدورى املمتاز بفضل دعم مجلس االدارة برئاسة املهندس 

محمود سالم والنادى برئاسة املهندس عبد الظاهر عبد الستار.
 وخالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية تعاقدنا مع ابراهيم 
عبد العزيز بيبو العب الجونة على سبيل االعارة لنهاية املوسم 
وجار التعاقد مع مهاجم ومدافع قبل انتهاء فترة االنتقاالت، ولن 
نستغنى عن اى العب بالفريق الننا نحتاج جهد كل العب منهم 

خالل الفترة املقبلة وكلهم العبني متميزين.
 وتضمهم القائمة وهم الالعبني حسام صادق وابراهيم عرفات 
ومحمد عبد الوهاب حــراس مرمى ومعهم مصطفى ناصر 
واغاثون ميالد وعبد املجيد ياسني وسمير فوزى و احمد ابراهيم 
واحمد موسى وحمادة املعناوى ومؤمن محسن ومحمد عبد 
الحميد ميدو ومحمود شريدة ومحمد الشربينى وباتريك امورى 
وحمادة محمد واســالم عبد الراضى ومحمد فــوزى ومحمد 
الشامى ومحمد ابو عطا ومحمود نجاح ومحمود عطيتو وعصام 
عبد الستار ومحمد عبد الحفيظ وابراهيم ماجد وكيرلس ماهر 

وعبد الله دمونيك ومصطفى عبد العاطى وطارق عمران.
كما ان الجهاز املعاون متفاهم جدا ولديه خبرة كبيرة مما يدفعنا 
جميعا كجهاز فنى للنجاح واستمرار املنافسة، وعدم االبتعاد عن 

املربع الذهبي، وعينه على الصعود للممتاز.
 والجهاز املعاون يضم كل من صالح صالح املدير التنفيذى للنادى 
مشرف عام على الفريق وعمرو عبد الجواد مدرب عام ومحمد 
ابو جبل مدرب عام واشــرف عبد الــوارث مدرب حراس مرمى 
وسيد قاسم مدير ادارى والدكتور احمد عزت طبيبا واحمد جميل 
اخصائى عالج طبيعى ونتمنى التوفيق وتكليل جهودنا جميعا 
كمجلس ادارة وجهاز فنى والعبني السعاد جماهيراالملونيوم 

بالعودة للدورى املمتاز .

غزل احمللة يضم بالل والفار ويغرم العبيه

املحلة - عادل شومان:
على قدم وساق يسابق مجلس ادارة نادى غزل املحلة 
الزمن تحت قيادة املهندس اشــرف عــزت، من اجل 
تدعيم الفريق االول للكرة بالعبني مميزين قادرين على 

صناعة الفارق مع الفريق خالل مباريات الدور الثانى.
 لتحقيق حلم الصعود الى املمتاز  مع الكبار،  حيث 
نجح مجلس االدارة فى التعاقد مع ثالث صفقات 
جديدة خالل انتقاالت يناير الجارى، لضمهم الى 

الفريق بناء على رغبة خالد عيد املدير الفنى للفريق.
وهم بالل ذكريا العب وسط سموحه الذى تمت اعارته 
ملدة ست شهور  لدعم خط الوسط فى الفريق كما 
تعاقد النادى ايضا، مع الالعب اسالم الفار صانع 
العاب ابو قير لالسمده واالوليمبى السابق ملدة ثالث 

سنوات ونصف.
 كما تم التعاقد مع الالعب سيد شعبان مهاجم اف سى 
مصر وبيال ست شهور على سبيل االعارة كما تم انهاء 
التعاقد مع الالعب باتريك ادو بالتراضى،  بعد انتقاله الى 

نادى دكرنس مقابل )50 ( الف جنيه لغزل املحلة.
 كما يبحث مجلس ادارة النادى تعديل الئحه الفوز 
للفريق فى حالة تصدر الفريق قمة مجموعته لرفع 

روحهم املعنوية، وتحفيزهم على الفوز .
 حيث تعتبر  الئحة الفوز الحالية والخاصة بالفريق 
من اقوى لوائح الفوز بالدورى املمتاز ب، ويحصل 
الفريق على ثالث االف جنيه فى حالة الفوز داخل 
االرض وخارجه، وفى حالة احتالل  الفريق املركز االول 
يحصل الفريق  فى حالة التعادل داخل االرض وخارجه 

على الف ونصف.
كما قرر مجلس االدارة بناء على رغبة خالد عيد 
بتوقيع غرامة مالية على كل العب بالفريق، قدرها الفني 
جنيه بعد تراخى العبى الفريق اثناء مباراتهم امام 
االوليمبى، مما ادى ادى احراز االوليمبى هدف التعادل 
فى اخر دقيقة فى املباراة، ليفقد الفريق تصدره لقمه 

مجموعته.
 كما اثنى  الكابنت خالد عيد املدير الفنى للفريق 

على الالعب فتحى مبروك، ووصفه بانه العب كبير 
وراجل داخل امللعب  وخارجه  وال يقل ادائه عن اى 
ظهير بالدورى املمتاز، بسبب التزامه وانضباطه وحبه 

للفريق.
 واكــد عيد على عدم اشتراك الالعب فى املباريات 
االخيرة للفريق، يرجع الى الحملة الشرسه التى تعرض 
لها الالعب من الجماهير املحالوية، بعد مباراتى 
دكرنس وفاركوا، وهذا اليقلل من الالعب ولذلك اطالب 
جماهير املحلة بمساندة جميع العبى الفريق من اجل 

مصلحة النادى.
على جانب اخر يواصل الفريق استعداداته املكثفة 
ملباريات الدور الثانى، والتى سيبداها الفريق بمباراته 
امام فريق مالية كفر الزيات  يوم االربعاء املقبل، حيث 
ركز عيد على رفع معدالت اللياقة البدنية لالعبني 
وزيادة معدل التجانس واالنسجام بني الالعبني الجدد 
والقدامى، وعالج جميع السلبيات التى ظهرت على 

الفريق خالل مباريات الدور االول.

أقاليم ومظاليم

شبشير الحصه ثالث دورى قدم الشباب  

أين تذهب.. البروتوكوالت؟

املنافسة ثالثية 
بالقسم الرابع بالغربية 

عودة جديدة لشباب العياط 

محافظ الشرقيه يكرم أبطال 
الكيك بوكس بانشاص 

الغربية - عسران ابوبكر:
 وصل دورى القسم الرابع لكرة القدم بالغربيه ملحطة ختام الدور االول والذى 
تقوم باالشراف عليه لجنة املسابقات باملنطقه برئاسة محيى الكيالنى، ومعه 
سعيد العجوانى وهشام على كمقررين  حيث انتهت الجولة االخيرة من الدور 

االول نجد انه قد تم اداء 66مباراة بمعدل 6مباريات اسبوعيا.
وقد تحقق الفوز فى 56 مباراة والتعادل فى 10مباريات سواء سلبا اوايجابا 
واهتزت الشباك 229مرة واكثر الفرق فوزا كل من شباب محلة حسن وشباب 

سمنود والسنطه وقحافه وشباب قطور وفازوا فى 8 مباريات.
واقوى خط هجوم لفريق قحافه برصيد 36هدفا واقوى خط دفاع لفريق شباب 
سمنود وسكن مرماه 6اهداف فقط واضعف خط هجوم لفريق شباب بسيون 

وشباب قسطا برصيد 10اهداف.
واضعف خط دفاع لفريق شباب قسطا وسكن مرماه 49هدفا وملك التعادالت 
فريق شباب املحله، وتعادل فى 4مباريات وفرق لم تتعادل حتى االن وهى 
شباب قطور وقسطا واصبح ترتيب فرق املجموعه فى ختام الــدور االول 
باملنافسة املشتعلة بني 5 فرق، وهى  محلة حسن وشباب سمنود والسنطه 
وبنفس الرصيد 26نقطه ثم قحافه برصيد 25نقطه و قطور برصيد 24نقطة.

الفارق النقطى ضئيل بني هذه الفرق ويمكن تعويضه فى مباراة واحدة، ومن 
املتوقع ان تستمر هذه املنافسة مستمرة بني هذه الفرق، خالل مباريات الدور 

الثانى.

عاد فريق العياط احد فرق الجيزة لكرة القدم بعد ان تعاقد مجلس االدارة 
برئاسة حاتم الصفتى، مع محمد حسن املديرالفنى السابق لفريق حلوان العام، 

مديرا فنيا جديدا لقيادة الفريق خالل مباريات الدور الثانى بالقسم الثالث.
وتم تشكيل الجهاز املعاون له من مسعد فتحى مدربا عاما وصبرى صالح 
مدربا واحمد نصار مدربا لحراس املرمى، وعربى عبد الونيس مديرا اداريا، 
ورمضان فاروق اداريا ومحمد محجوب الصابات املالعب، واحمد الجامع 

مشرفا عاما.
واكد عربى عبد الونيس املدير االدارى ان مجلس االدارة بالتنسيق مع محمد 
حسن التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة، منهم محمود محمد » اوكا » 
حارس العبور السابق ومحمد ممدوح »جزيرة » من حلوان العام وعمر ابراهيم  

وبالل احمد العبى وسط الشرطة السابقني.
 باالضافة الى حارسى املرمى امير محمد عامر الحارس االساسي، ومعه 
محمد سمير واشار عبد الونيس انه الفريق عاد الى العروض الطيبة بعد 
الفوز على الصيد بملعبه بهدفني نظيفني، ثم الفوز فى اولى مباريات الدور 
الثانى على املعادى بملعبها بثالثية مقابل هدفني وارتفاع رصيد الفريق 

الى 11 نقطة .

الشرقيه -  سمير أبوطالب :
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بتكريم الالعبني والالعبات ابطال 
الجمهورية، بشباب انشاص البصل واملشاركني فى البطوالت الرياضية، 

بحضور وائل االلفى وكيل وزارة الشباب والرياضة باملحافظة.
اتضم قائمة الالعبني االبطال كل من شروق اشرف اسماعيل وشهد عالء 
اسماعيل وعبد الحميد السيد وصبحى السيد ومحمد محمود االهوانى 
ومحمد السيد عزازى وزياد اسماعيل واحمد حسام عتريس ومحمود محمد 
عشماوى وادم مصطفى االهوانى ومــازن محمود صالح ومحمد رشدى 
ومحمد تامر ونيرة صادق ويوسف خالدعبدالعزيز وروزينا حسام العرباوى 
ورؤى حسام العرباوى وبسمله حسام العرباوى وليلى احمد فؤاد عشماوى 

ونورا احمد محمود ومهتدى عبدالحميد عشماوى 

»املدرب ال يختار 
صفقاته«

كالم
فى اهلواء

اإلعالميني يتحدى البنك األهلى
..الداخلية يتحفز  لسيراميكا

عجالت  الدورى املمتاز » ب « تعود للدوران من جديد

بيال يأمل إيقاف زحف فاركو.. وكفرالزيات يواجه غزل احمللة

شوقى السعيد مدافع الزمالك السابق متحدثا 
عن أبرز أزمات الفريق األبيض )تايم سبورت(

كتب - سيد أمني :
عودة جديدة ملباريات الدورى املمتاز »ب«، 
بعد الراحة التى حصلت عليها الفرق عقب 
ختام الدور االول، واصبحت مباريات الدور 

الثانى كلها ضرب نار.
حيث تسعى كل الفرق لتحقيق النتائج 
الطيبة بعد املفاجات واالنقالبات التى حدثت 
بجميع اندية الـــدورى ســواء بفرق القمة 
وتمسكها بالصدارة او املنطقة الدافئة، او 
حتى فى املنطقة املظلمة والتى يتصارع فيها  
اكثر من 21 فريقا من اجل البقاء والهروب 

من شبح الهبوط 
وتشهد املالعب بدءا من اليوم االحد وحتى 
الثالثاء املقبل 18 مباراة فى املجموعات 
الثالث، وابرز هذه املباريات باملجموعة االولى 

بالصعيد اليوم.
باستضافة فريق البنك االهلى بقيادة عيد 
مــرازيــق فريق االعالميني بقيادة احمد 
صالح، وفيها يسعى البنك الحفاظ على قمته 

وصدارته التى يعتليها برصيد 24 نقطة.
 بينما االعالميني صاحب الـ14 نقطة ويحتل 
املركز السابع يامل ايقاف البنك، كما يلعب 
شبان قنا بقيادة كمال الزين فريق بنى 

سويف بقيادة حسن موسى.
ويدخلها شبان قنا برصيد 19 نقطة الرابع 
بينما يسعى بنى سويف تحقيق نتيجة 
طيبة والفوز حيث رصيده 23 نقطة يحتل 

بها املركز الثانى .
فى املجموعة الثانية  بالقاهرة والقناة غد 
االثنني يحل فريق الداخلية بقيادة هشام 
زكريا العائد بقوة للمنافسة، ضيفا على 
فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، فى 
املباراة غاية فى الصعوبة النها تجمع بني 
بني سيراميكا املتصدر برصيد27 نقطة، مع 

الداخلية الوصيف برصيد 19 نقطة.
ويامل كل فريق الفوز سيراميكا للحفاظ 
على الزعامة بينما الداخلية لالقتراب من 
املنافسة، ويلعب القناة بقيادة حمزة الجمل 
الثالث برصيد 19 نقطة مع النجوم صاحب 

املركز السابع برصيد 14 نقطة .
 وفى املجموعة الثالثة بحرى واالسكندرية 
بعد غد الثالثاء يستضيف فريق بيال احد 
فرق املنطقة املظلمة، فريق فاركو بقيادة 
احمد عاشور فى مباراة صعبة بني االول 
فاركو برصيد 23 نقطة وزعيم املجموعة مع 

بيال االخير برصيد 5 نقاط.
 ويسعى فاركو ملواصلة بينما بيال يامل 

تحقيق املفاجاة وايقاف زحف فاركو وترك 
ذكرى طيبة باملجموعة.

وفى ديربى الغربية يلتقى فريق كفر الزيات 
صاحب املركز قبل االخير برصيد 5 نقاط 
مع شقيقه غزل املحلة بقيادة خالد عيد 
برصيد 21 نقطة، وصاحب املركز الثانى 
» الوصيف » فى ديربى الغربية الساخن 

ويصعب التكهن بنتيجة املباراة .
تقام املباريات علي االندية املذكورة اوال فى 

الساعة الثانية والنصف على النحو التالى :

<< املجموعة االولى 
االحد 20 - 1 - 2020 

< املنيا  »15 نقطة » - سوهاج » 12 نقطة »
< ت.بنى سويف  » 16 نقطة » - ديروط » 

5 نقاط »
< البنك األهلى  » 24 نقطة » - اإلعالميني 

» 14 نقطة »
< طهطا  » 4 نقاط » - ب.اسيوط » 14 نقطة 
< ش.قنا  » 16 نقطة » - بنى سويف » 23 

نقطة » 
< الفيوم  » 13 نقطة » - االملونيوم » 22 

نقطة » 

<< املجموعةالثانية :

االثنني 21 - 1 - 2020
< سيراميكا »27 نقطة »-  الداخلية » 19 

نقطة »
< الترسانة » 9 نقاط » - م.السويس » 17 

نقطة »
< القناة  » 19نقطة » - النجوم » 14 نقطة » 

< الزرقا » 4 نقاط » - املريخ » 6 نقاط »
< بتروجت » 15 نقطة »  - ج.شبني » 14 

نقطة »
< كوكاكوال » 16 نقطة  -  النصر 14 نقطة »

<< املجموعة الثالثة :
الثالثاء 21 - 1 - 2020

< ابوقيرلالسمدة  » 13 نقطة » - الرجاء » 
16 نقطة » 

< كفرالزيات  » 5 نقاط » - غ.املحلة » 21 
نقطة »

< االوليمبى» 12 نقطة » - دكرنس » 15 
نقطة » 

< بيال » 5 نقاط » - فاركو » 23 نقطة » 
< ب.املحلة  » 16 نقطة » - دمنهور » 18 

نقطة » 
< الحمام  » 15 نقطة » - املنصورة » 16 

نقطة »

ياسر الكناني
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مختار مختار مدرب اإلنتاج منتقدا حكم مباراته »الحكم ظلمنا«
أمام وادى دجلة بعد التعادل بينهما 

)تايم سبورت(

كالم
فى اهلواء

كواليس »خناقة« السوبر
فى  إقامتها  المقرر  والزمالك  األهلى  بين  المصرى  السوبر  مباراة  سببت 
وذلك  الكرة،  واتحاد  الرياضة  وزارة  بين  أزمة  المقبل،  فبراير   20 اإلمارات 
بعد توقيع وزارة الشباب والرياضة عقود إقامة مباراة السوبر مع مجلس 

مدينة أبو ظبي.
نهاية  البروتوكول،  توقيع  تم  حيث  الكرة،  اتحاد  إلى  الرجوع  دون  وذلك   
كان  الذى  المباراة،  إلقامة  نهائى  موعد  تحديد  دون  الماضي،  ديسمبر 
مبدئى  كموعد  فبراير  شهر  تحديد  بعد  لتحديده  الكرة  التحاد  متروكا 

إلقامة المباراة.
اتحاد الكرة فوجئ بإعالن خبر إقامة مباراة السوبر عبر وسائل اإلعالم، 
ما اضطره إلى نفى الخبر، والتأكيد على أن األمر ما زال محل دراسة وذلك 

خالل بيان رسمى نشره عبر مواقعه الرسمية، أكد خالله تفويض محمد 
مباراة  إقامة  ملف  لحسم  الكرة  التحاد  الخماسية  اللجنة  عضو  فضل 

السوبر.
وزير الرياضة، طلب من فضل التواصل مع الشركة الراعية والسفر إلى 
المباراة  أبو ظبى إلقامة  الموقع مع مجلس مدينة  العقد  لتفعيل  اإلمارات 
بصحبة  فضل  توجه  وبالفعل  توقيعه،  تم  الذى  لالتفاق  وفقا  هناك، 
على  االتفاق  وتم  الكرة،  باتحاد  المسابقات  إدارة  مدير  الزناتى  حسام 
تمام  فى  زايد  بن  محمد  ستاد  على  ظبى  أبو  مدينة  فى  السوبر  إقامة 
الساعة التاسعة مساء 20 فبراير المقبل، لتنتهى أزمة كادت تحدث بين 

الكرة. الوزارة واتحاد 

19 يناير ٢٠٢٠

أحمد عبدالستار

»كرة«  اإلدارة ترمى بـ
الصفقات فى ملعب كارتيرون

الفنى  للمدير  الصالحيات  كل  منح  الزمالك  نادى  إدارة  مجلس  قرر 
الفرنسى كارتيرون التخاذ القرار النهائى بخصوص صفقة يناير التى 
سيتم قيدها فى قائمة الفريق المحلية واألفريقية خاصة وأن الزمالك لم 

يعد أمامه الكثير من الخيارات فى فترة االنتقاالت.
الالعبين  من  كبيرا  عددا  يمتلك  األبيض  كان  الموسم  انطالق  قبل 
المحلية  قائمته  فى  الفريق  صفوف  بين  المتواجدين  سواء  األجانب 
واألفريقية أو المعارين قبل انطالق الموسم، وال يمكن أن نغفل أن قائمة 
فى  العب  قيد  يمكن  فال  المحلية  بالقائمة  مرتبطة  األفريقية  الفريق 

القائمة األفريقية إال بعد قيده محليا.
وإلى جانب 11 صفقة جديدة ضمها الزمالك مع انطالق الموسم فإن 
األبيض يضم 5  العبين عرب وعلى رأسهم الثنائى التونسى فرجانى 
بن  وأشرف  بوطيب  خالد  المغربى  والثالثى  النقاز  وحمدى  ساسى 

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

معروف يوسف واإليفوارى رزاق سيسيه.
األزمة الحقيقية تكمن فى قائمة الزمالك الذى يمتلك استبداال واحدا ولم 
يتخذ النادى قرارا بخصوص الصفقة التى سيتم قيدها وبحسب لوائح 

االتحاد المصرى فإن الزمالك يتبقى له استبدال وحيد.
الزمالك قبل استهالل مشاركته األفريقية قرر قيد 29 العبا وهم :

فى حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.
النقاز، محمود عالء،  محمد عبد  : حازم  إمام، حمدى  الدفاع  فى خط 
عبد  الشافي،  عبد  محمد  السالم،  عبد  محمد  الونش،  محمود  الغني، 

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

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

الزمالك قرر تأجيل حسم المقعد األخير فى القائمة حتى يناير خاصة 
وأن األبيض كان ينوى ضم مهاجم جديد وقيده خالل هذه الفترة لكن 
بالنظر للقائمة نجد أنها خلت من اسم حمدى النقاز الذى فسخ تعاقده 
ومحمود كهربا الذى تعاقد مع األهلى وأيمن حفنى المنتقل للمقاصة 
ومحمود عبد العزيز المصاب بقطع فى الرباط الصليبى هذا إلى جانب 
خالد بو طيب المصاب والذى يبحث الزمالك عن فرصة لفسخ تعاقده 
وبهذا يخرج 5 العبين دفعة واحدة من قائمة الزمالك التى باتت تضم 

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

المحلية.
القائمة  فى  كاسونجو  قيد  وقرر  الواقع  لألمر  استسلم  كارتيرون 
المحلية وبالتالى األفريقية وذلك بدال من حمدى النقاز الذى قرر فسخ 
التى جعلت كارتيرون يفضل كاسونجو هو  التعاقد والنقطة الوحيدة 
مشاركته السابقة مع الفريق وبالتالى حالة االنسجام التى قد تشهدها 

عودته للفريق مرة أخري.

أبطال  بدورى  المجموعات  دور  من  الرابعة  الجولة  الزمالك  أنهى 
أفريقيا بالفوز على زيسكو يونايتد الزامبى وهو الفوز الثانى له فى 
دور المجموعات ورفع به الفريق األبيض رصيده إلى 7 نقاط معززا 
المتصدر  مازيمبى  المجموعة خلف  فى  الثانى  المركز  فى  موقعه 
الذى يسير بخطوات ثابتة بعد أن ضمن تأهله لربع النهائى بعد أن 
انتصارات وتعادل وحيد فى  المجموعة من 3  نقاط فى  جمع 10 

حين لم يتلق أى خسارة فى دور المجموعات.
وحظوظ  فرص  أبرز  على  الضوء  سنلقى  التالية  السطور  خالل 
بشدة  اقترب  األبيض  الفارس  وأن  خاصة  التأهل  فى  الزمالك 
كمتصدر  التأهل  فى  قوية  فرصة  يمتلك  وأنه  السيما  التأهل  من 

للمجموعة.
الزمالك يمتلك فرصة كبيرة فى الجولة الخامسة لقب األمور لصالحه 
الجارى  يناير   26 مساء  الكونغولى  مازيمبى  يستضيف    حين 
أن االحتكام  أكثر حيث  أو  الزمالك بفارق 3 أهداف  وفى حال فوز 
أبطال  المباشرة وليس فارق األهداف فى دورى  للمواجهات  يكون 
األولى  الجولة  فى  الزمالك  على  فاز  أن  لمازيمبى  وسبق  إفريقيا 
بثالثية نظيفة وفى هذه الحالة يكون الزمالك قد ضمن التأهل لربع 
أهداف على مازيمبى  أقل من 3  بفارق  أما فى حال فوزه  النهائى 
المجموعة  صدارة  سيخسر  لكنه  تأهله  ضمن  قد  سيكون  فإنه 
حيث سيصل إلى 10 نقاط بالتساوى مع مازيمبى وبغض النظر 
التأهل  الثنائى  سيضمن  أغسطس  وأول  زيسكو  لقاء  نتيجة  عن 

وسيودع زيسكو وأول أغسطس.
 8 إلى  رصيده  سيرفع  فإنه  مازيمبى  مع  الزمالك  تعادل  حال  فى 
نقاط لكن الفريق لن يضمن تأهله لربع النهائى إال فى انتظار نتيجة 
حال  وفى  األنجولى  أغسطس  وأول  الزامبى  يونايتد  زيسكو  لقاء 
فوز أحد الفريقين فسينتظر الزمالك للجولة األخيرة التى يحل فيها 
التعادل يؤجل الحسم  ضيفا على أول أغسطس وهو ما يعنى أن 
ويعقد الموقف على الزمالك هو نفس األمر الذى يمكن تطبيقه فى 
حيث  مازيمبى  أمام  الخامسة  الجولة  للقاء  الزمالك  خسارة  حال 
سيستمر فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط لكن فى حال فوز أول 
تماما  ستتعقد  األمور  فإن  معا  لقائهما  فى  زيسكو  أو  أغسطس 
الخامسة  للنقطة  سيصل  سيفوز  منهما  فريق  أى  وأن  خاصة 

وبالتالى سيكون الحسم فى الجولة األخيرة.

7 مباريات 
شهرًيا .. 

ضغط ال 
يتحمله 

بشر

لم يتعرض الزمالك منذ انطالق الموسم لضغط لجدول مبارياته 
الذى خاض  الماضى  العام  من  ديسمبر  فى شهر  حدث  مثلما 
و  الممتاز  الدورى  فى  منها   4 مباريات   7 األبيض  الفارس  فيه 
لقاءان فى دورى أبطال أفريقيا ولقاء فى كأس مصر وهو األمر 
الذى كان له تأثيرات سلبية على المردود الفنى والبدنى لالعبين 

وتأثرت نتائج الزمالك فى المباريات األخيرة.
المثير أن نفس عدد المباريات سيخوضها الزمالك خالل شهر 
بحيث  فبراير  فى  سيتكرر  ذاته  األمر  أن  إثارة  واألكثر  يناير 
يخوض الزمالك خالل شهور ديسمبر ويناير وفبراير 21 مباراة 

بمعدل سبع مباريات شهريا.
كانت  ديسمبر  شهر  فى  الزمالك  خاضها  التى  المباريات  فى 
ثم  الفوز  األبيض  وحقق  كأس مصر  فى  الشرقية  بلقاء  البداية 
خاض الزمالك لقاء أول أغسطس األنجولى فى الجولة الثانية لدور 
المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وحقق الفوز ثم حقق الزمالك 
يدخل  أن  قبل  الممتاز  الدورى  فى  بثنائية  بيراميدز  على  الفوز 

الفريق فى دوامة بسبب الجدول المضغوط.
بعد لقاء بيراميدز بدأ الزمالك مرحلة السقوط فى شهر ديسمبر 
حيث تلقى الخسارة على يد طالئع الجيش فى الدورى ثم تعادل 
أن  قبل  وذلك  الحربى  اإلنتاج  مع  أيضا  تعادل  ثم  سموحة  مع 
أفريقيا  أبطال  التوالى لكن فى دورى  الثالث على  التعادل  يحقق 
اللقاء  وهو  الزامبى  يونايتد  زيسكو  أرض  على  تعادل  بعدما 

السابع واألخير فى شهر ديسمبر.
 3 السطور  هذه  كتابة  حتى  الزمالك  خاض  يناير  شهر  فى 
باللقاءات  الزمالك  فاز  حيث  الجونة  لقاء  خوض  قبل  مواجهات 
وفى  زيسكو  وأخيرا  طنطا  ثم  أسوان  مع  كانت  والبداية  الثالث 
الفريق األبيض فى شهر ديسمبر  إلى مشوار  المقابل وبالنظر 
نجد أن الفريق حقق الفوز فى ثالث مباريات فى النصف األول 
فى  وتعادل  مباراة  الثانى خسر  النصف  فى  لكن  ديسمبر  من 
وخسر  هامة  نقاط   7 الدورى  مشوار  فى  وخسر  لقاءات  ثالث 
بعدما  أفريقيا  أبطال  بدورى  المجموعات  مشوار  فى  نقطتين 

خسر أولى الجوالت على يد مازيمبي.
الدورى  الزمالك تحت قيادة كارتيرون فقط 7 نقاط فى مشوار 

الممتاز فى شهر ديسمبر فقط بخسارة من الطالئع وتعادلين 
الثالثة  الجولة  فى  زيسكو  مع  تعادل  كما  واإلنتاج  سموحة  مع 
لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وحقق 3 انتصارات على 
فى  أغسطس  وأول  الدورى  فى  وبيراميدز  الكأس  فى  الشرقية 
المضغوط  ديسمبر  لجدول  مماثال  يناير  جدول  وجاء  أفريقيا 
الفرنسى  لكن  النتائج  مستوى  على  بسببه  الزمالك  عانى  الذى 
نجح حتى كتابة هذه السطور فى التعامل بحذر مع جدول يناير 

وحقق 3 انتصارات متتالية على أسوان وطنطا وزيسكو.
جدول يناير سيطرأ عليه تغيير مهم بعد ترحيل لقاء مازيمبى 
لمدة 24 ساعة حيث يقام 26 يناير بدال من 25 من نفس الشهر 
وهو ما يعنى تبديل موعد لقاء وادى دجلة أو ترحيله لمدة 24 

ساعة فى ظل رفض اتحاد الكرة تأجيل أى مباراة.
كالذى  صعبا  جدوال  يخض  لم  الزمالك  أن  سبق  مما  األهم 
الذى يمكن اعتبار جدول مبارياته  سيخوضه فى شهر فبراير 
كأس  على  الترجى  خالله  سيواجه  الزمالك  وأن  السيما  ناريا 
األهلى  يواجه  ثم  الكونفدرالية  بطل  باعتباره  األفريقى  السوبر 
لمواجهة  يعود  ثم  المصرى  السوبر  كأس  على  اإلمارات  فى 
األهلى من جديد فى القاهرة فى الدورى الممتاز أما آخر مباراة 
للزمالك فى فبراير فستكون فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال 
أفريقيا أما المواجهات الثالث األولى فى شهر فبراير فستكون 
المجموعات  دور  جوالت  آخر  فى  األنجولى  أغسطس  أول  أمام 
بدورى األبطال ثم يواجه حرس الحدود واإلسماعيلى فى الدورى 

الممتاز.

جدول مباريات فبراير للزمالك

< السبت 1 فبراير أول أغسطس األنجولى × الزمالك 3 عصرا
< األربعاء 5 فبراير الزمالك × حرس الحدود 7,30 مساء

< األحد 9 فبراير اإلسماعيلى × الزمالك 7,30 مساء
< الجمعة 14 فبراير الترجى التونسى × الزمالك السوبر األفريقي
< الخميس 20 فبراير األهلى × الزمالك 9 مساء السوبر المصري

< االثنين 24 فبراير األهلى × الزمالك 7,30 مساء
< 28 أو 29 فبراير ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

الصدارة متاحة.. اخلوف من الوداع قائم ومازميىب كلمة السر

تأجيل حسم املوقف لنهاية يناير.. واستبدال وحيد ال يكفى

محمد فضل

الفارس األبيض يحلم بالتأهل األفريقى

فبراير 
»نارى« 

للزمالك

.. والفرنسى يشتكى من اتحاد الكرة 
.. ويطالب اجمللس بالتدخل

خالل  الفرصة  كارتيرون  باتريس  الفرنسى  انتهز 
الزامبى  يونايتد  لقاء زيسكو  الصحفى قبل  المؤتمر 
فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال 
أفريقيا وتحدث عن جدول المباريات المضغوط الذى 
يعانى منه الفريق األبيض حيث أكد أن الزمالك يعانى 
أسبوعيا  مباراتين  خوض  بسبب  كبير  ضغط  من 
األمر فى  وأن هذا  بدنيا خاصة  الالعبين  ُيهلك  وهذا 
أشهر  لعدة  سيستمر  لكنه  استثنائيا  ليس  مصر 
سيكون  وأنه  خاصة  يخشاه  ما  أكثر  وهو  متتالية 
والبدنى لالعبين وكذلك  الفنى  المردود  تأثير على  له 
الفرنسى على أن  الزمالك وشدد  على مستوى نتائج 
يحدث  التى  الوحيدة  المسابقة  هو  المصرى  الدورى 

فيها هذا الضغط المتواصل للمباريات.
حدود  فى  دوره  يؤدى  أنه  على  الفرنسى  وشدد 
يعانى منه  الذى  المضغوط  المباريات  المتاح وجدول 
الالعبين  من  ممكن  عدد  أكبر  دفعه إلشراك  الزمالك 
وطنطا  أسوان  مباراتى  خاصة  الدورى  مباريات  فى 
خاصة  الالعبين  على  الضغط  لتخفيف  محاولة  فى 
العالم  مدربى  كبار  وأن  خاصة  المباريات  توالى  مع 
أنه  إلى  مشيرا  المباريات  فكرة ضغط  من  يشتكون 

مهتم للغاية بقطاع الناشئين.
أكثر ما كان يخشاه المدير الفنى الفرنسى كارتيرون 
الزمالك  له  تعرض  الذى  المباريات  ضغط  تكرار  هو 
يناير  شهر  فى  الطريقة  بنفس   2019 ديسمبر  فى 
فإن  المعلن  الجدول  بحسب  وأنه  خاصة   2020
الزمالك سيخوض نفس عدد المباريات التى خاضها 

 7 سيلعب  األبيض  أن  يعنى  بما  ديسمبر  شهر  فى 
مباريات.

الزمالك واجه أسوان ثم  طنطا قبل أن يواجه زيسكو 
فى فى دورى أبطال أفريقيا وتحديدا فى الجولة الرابعة 

لدور المجموعات كما واجه الجونة األربعاء الماضي.
للدورى  الـ14  الجولة  فى  ستكون  الخامسة  المباراة 
المصرى  فريق  الزمالك  يواجه  حيث  الممتاز 
يعود  أن  قبل  يناير   20 االثنين  غدا  البورسعيدى 
لخوض الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى 
 26 الكونغولى   مازيمبى  يستضيف  حين  األبطال 
يناير وهو اللقاء الذى سيكون حاسما على مستوى 

المتأهلين عن المجموعة.
ستكون  يناير  شهر  فى  الزمالك  مواجهات  آخر 
ضمن الجولة الـ15 حين يواجه وادى دجلة 28 يناير 
مبارياته  جدول  الزمالك  به  يختتم  الذى  اللقاء  وهو 

المضغوط فى أول شهور 2020.
المدير الفنى الفرنسى للزمالك هاجم اتحاد الكرة وطالب 
ضغط  من  الالعبين  لحماية  بالتدخل  الزمالك  مجلس 
المباريات الذى سيكون له تأثير على أداء ونتائج الزمالك 
فى الفترة المقبلة خاصة وأن الوضع الحالى سيستمر 
الكرة على ضغط  اتحاد  حتى نهاية فبراير وإذا أصر 
دورى  فى  الزمالك  واستمر  الثانى  الدور  فى  المباريات 
األبطال فإنه سيكون لزاما على األبيض أن يخوض 7 

مباريات شهريا حتى نهاية الموسم.

املدير الفىن 
يفضل 

كاسونجو 
بدال من 

النقاز بسبب 
االنسجام

كاسونجو
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األحد

»اتظلمت«

19 يناير ٢٠٢٠

العدد  2308

األوملبياد الخاص يقود أحالم الرياضة املصرية
تستضيف  عندما   ،2020 عام  فى  المصرية  الرياضة  المصرى  الخاص  األولمبياد  يقود 
مصر أول ألعاب أفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أربعة رياضات وهى 
كرة القدم وكرة السلة والبوتشى وألعاب القوى خالل الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري

الرياضة  خارطة  على  رسمية  بطولة  أول  الخاص  لألولمبياد  األفريقية  األلعاب  وتعتبر 
البطوالت  الستضافة  ومكانتها  مصر  قدرة  على  للتأكيد  الجديد،  العام  خالل  المصرية 
القارية والدولية ليس فقط على مستوى األسوياء، ولكن أيضا على مستوى أصحاب ذوى 

االحتياجات الخاصة، بمشاركة 43 دولة أفريقية.
أربع رياضات، هى خماسيات كرة  يتنافسون فى  األلعاب مشاركة 768 العًبا  وستشهد 
القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشى كما تشهد األلعاب إقامة 

خمس مؤتمرات على هامشها.
ا، مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبد 

ً
وتأتى إقامة هذه األلعاب أيض

 لما قام به فى مجال األولمبياد الخاص، والذى تمثل فى 
ً

الوهاب 2020-2025، واستكماال
إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب 

عالمية لألولمبياد الخاص فى أبوظبى عام 2019.
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم مصر أول ألعاب أفريقية 
لألولمبياد الخاص والتى ستقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، أنه كان يحلم بتنظيم مثل 

هذا الحدث فى مصر، وهو ما تحقق اآلن متمنيا تنظيم بطولة مميزة من االفتتاح
وحتى الختام، ألن مصر دوما قادرة على تنظيم كبرى البطوالت فى أفريقيا.

ـ

شطة

المدرب حمادة صدقي من أكثر المدربين 
مجال  في  خبرة  و  خلقا  و  انضباطا 
التدريب .. مشكلته مع الهالل أصابتني 
الناس حرصا  أكثر  بحزن شديد ألنني 
علي تواجد المدرب المصري بالسودان 

و نجاحه مع األندية السودانية. 
وحزن  باخفاق  أصابنا  حدث  ما  ولكن 

شديدين. 
كنت اتمني ان يسألني حمادة قبل السفر 
الخاصة  األمور  بعض  عن  السودان 
في  مواجهتها  المتوقع  والصعوبات 
األجواء  له  ساوفر  كنت  الهالل..  تدريب 
المناسبة و نقل صورة واضحة للقصور 
اإلداري الموجود باألندية السودانية و 

كيفية التعامل معها بمرونة شديدة.
للسودان  صدقي  حمادة  سافر 
ذو  كبير  نادي  مع  كبيرة  بطموحات 
جماهيرية كبيرة و كله امل في تحقيق 
بطوالت مع الهالل خصوصا في دوري 

األبطال األفريقي.
و لكنه واجه صعوبات كبيرة في مقابلة 
رجل  الكاردينال  اشرف  النادي  رئيس 
خارج  وقته  أكثر  يقضي  الذي  األعمال 

السودان لمتابعة أعماله الخاصة.
و فجأة و بدون مقدمات وجدنا حمادة 
مع  تعاقد  قد  و  القاهرة  في  صدقي 
نادي سموحة و رحل عن تدريب الهالل 

السودانى. 
تدريب  من  يهرب  لم  أنه  صدقي  وأكد 
حزين  أنه  موضحا  شيع 

ُ
أ كما  الهالل 

عليه  الشخصيات  بسبب هجوم بعض 
فريق  تدريب  من  بالهروب  واتهامه 
حمادة  وسرد  الهالل.  نادي  بقيمة 
واجهته  التى  المعوقات  بعض  صدقي 
في تجربته القصيرة بالسودان مثل عدم 
تنفيذ بعض البنود في عقده مع إدارة 
عدم  إلى  باإلضافة  السوداني  النادي 
وتهميش  الفريق  العبي  طلبات  تنفيذ 

دوره في اختيار الصفقات الجديدة.
كان  النادي  رئيس  ان  صدقي  وقال 
أن  يقول  دائما  كان  و  ألحد  يستمع  ال 
ملفات النادي بما فيها الصفقات ملكية 

خاصة له. 
و كان حمادة صدقي قد تفاجا  بمدرب 
بأنه  ويبلغه  التدريب  أرض  لى  ينزل 
الجهاز  في  تعيينه   تم  عام  مدرب 
انه  كما  النادي.   رئيس  يبلغه  أن  دون 
فوجئ بعد العودة من مباراة النجم في 
عن  أساسيين  العبين   8 بغياب  تونس 
و  مستحقاتهم  سداد  لعدم  التدريبات 

تجديد عقودهم.
الهالل  فريق  قاد  صدقي  حمادة 
السوداني مؤخرا و تولى المهام الفنية 
حقق  األفريقية  البطولة  في  لمباراتين 
النجم  حساب  على  الفوز  خاللها  من 
الساحلي )1-0( وتلقى هزيمة من نفس 

المنافس بهدفين مقابل هدف. 
بأن  صدقي  حمادة  مع  تحدثت  قد  و 
الطريقة التي ترك بها نادي الهالل غير 
يعقد  ان  عليه  يجب  كان  و  صحيحة 
مؤتمر صحفي يعتذر فيه عن االستمرار 
عند  تسلمه  الذي  العقد  مقدم  يعيد  و 
وصوله الخرطوم. و ابلغته مهما اعلنت 
من مبررات ان الذي فعلته ليس هروبا 

فلن يصدقك احد. 
من  أكثر  من  تكرر  قد  كان  الهروب  هذا 
مدرب مصري درب في السودان .. طارق 
العشري رجع ايضا من السودان لمصر 
قبل سنوات عندما كان يدرب الهالل و 

لم يبلغ إدارة النادي. 
قناوي  شديد  المدرب  ايضا  اذكر  و   
الخرطوم  اهلي  نادي  يدرب  كان  عندما 
هو و فايز العب المحلة السابق. و برضه 
السابق  الزمالك  مدرب  الله  عبد  جمال 
عندما ترك نادي خارج العاصمة و عاد 

فجأة لظروف خاصة.
األندية  من  المصري  المدرب  هروب   
إدارات  و  الجماهير  أصاب  السودانية 
األندية بعدم ثقة فيهم .. كنت حريصا ان 
لنعيد  الهالل  مع  ينجح حمادة صدقي 
المصري  المدرب  مع  التعاقد  في  الثقة 
القارة  في  المدربين  افضل  من  النه 
حمادة  موضوع  سيأخذ   .. األفريقية 
المصري  المدرب  إلعادة  طويال  وقتا 

للسودان مرة اخري.
أتمني ان ينسي رؤساء األندية و مجلس 
حمادة  فعله  ما  الجماهير  و  اإلدارات 
المدرب  قدرات  في  يثقوا  ان  و  صدقي 

المصري مرة اخري.

مجلس الشركات يتابع 
نشاط املناطق

صبحى يؤازر اليد فى منافسات 
بطولة إفريقيا بتونس 

برئاسة  للشركات  الرياضى  االتحاد  ينظم 
القادمة  الفترة  خالل  غندر  حسنى  الدكتور 
لحضور  الخمس  االتحاد  لمناطق  جوالت 
جوائز  توزيع  وكذلك  األلعاب  بعض  نهائىات 
البطوالت.. كما يفكر االتحاد فى تنظيم بطوالت 
فى  لعبة  من  أكثر  فى  المناطق  منتخبات  بين 

إطار خطة االتحاد وتنظيم أنشطة متعددة.
نشاط  بأن  غندر  حسنى  الدكتور  وصرح 
الموسم  مدار  على  يستمر  الشركات  اتحاد 
منافسات  حصاد  هى  الجمهورية  بطولة  وان 
لدرجات  مسابقات   

ً
أيضا هناك  ولكن  المناطق 

أخرى وأن المجلس حريص على زيارة المناطق 
والشركات واللقاء مع رؤسائها من أجل التوعية 
بأهمية الرياضة بل والمساهمة فى إنشاء بعض 
المالعب فى الشركات من أجل استمرار األنشطة 
المناطق  بطوالت  بها  تقام  المالعب  تلك  وأن 
وكذلك تزويدها باإلمكانيات الفنية مع التنسيق 
مع االتحادات الرياضية الستقدام أفضل الحكام 

للمباريات.

الشباب  وزير  صبحى  أشرف  الدكتور  يتابع 
والرياضة اخبار بعثة الوطنى لكرة اليد المشاركة 
فى بطولة كاس االمم االفريقية المؤهلة لنهائيات 
والتى   2020 طوكيو  االولمبية  االلعاب  دورة 
انطلقت يوم االربعاء الماضى وتستمر حتى يوم 

السبت المقبل. 
وكان الوزير قد التقى مع افراد البعثة قبل السفر 
معسكر  خالل  بالمعادى  األولمبى  بالمركز 
الالعبين  جميع   صبحى  حث  االخير،  االعداد 

على بذل كل الجهد للفوز بلقب البطولة.
نتائج  لتحقيق  لديهم  مستوى  افضل  وتقديم 
المصرية،  الرياضة  جماهير  وإسعاد  متقدمة 
مؤكدا أن منظومة كرة اليد المصرية تشهد حاليا 
ازدهارا على كافة المستويات، سواء من ناحية 
البطوالت التى تحققها المنتخبات المصرية لكرة 
اليد، فى االعمار المختلفة أو استضافة البطوالت 
ومنها بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها 

مصر فى 2021.
يذكر أن منافسات البطولة تشهد تواجد منتخب 
مصر ضمن المجموعة األولى التى تضم كل من 

غينيا وكينيا والكونغو .

ألعاب غير كروية
صالح موسى مدافع الزمالك السابق مؤكدا أنه 

تعرض للظلم ما دفعه للرحيل عن األبيض 
)تايم سبورت(

62 العبا والعبة، و6 منتخبات فى األوملبياد حتى اآلن

كتب - وائل عمران:
تبدأ منافسات أولمبياد طوكيو رسمًيا يوم 24 يوليو 2020 وتستمر 
حتى يوم التاسع من أغسطس المقبل، وتتنافس خالل تلك المدة دول 
العالم على تصدر جدول ترتيب ميداليات دورة األلعاب األولمبية، عدد 

األلعاب فى البطولة 33 لعبة.
القدم،  كرة  لعبة  بالطبع  األلعاب  تلك  بين  ومن  339 مسابقة،   تضم 
الكاراتيه  ألعاب  الرسمية  الميداليات  جدول  إلى  مرة  ألول  وتنضم 

والبيسبول والتسلق.ويتنافس
من  المصرية،  المنتخبات  بمشاركة   ، األولمبية  األلعاب  دورة  وتقام 
الفردى  منافسات  مستوى  على  سواء  الرياضية،  اللعبات  مختلف 
مؤهلة  بطوالت  عدة  هناك  زال  وما  المختلط،  الزوجى  أو  الفرق  أو 
الجماعية.وترصد   األخرى  الرياضات  مستوى  على  لألولمبياد 
المصرية  والمنتخبات  رسمًيا  المتأهلين  »أسماء  والمالعب  »الكورة 

حتى اآلن  ياتى فى مقدمة تلك االلعاب

<<كرة القدم
ميدالية  عن  البحث  رحلة  فى   « االولمبى  المنتخب  الفراعنة«  شباب 
أولمبية فى دورة األلعاب األولمبية، والتى ستقام فى طوكيو من عام 
أداء  بمشاهدة  المصرية  الجماهير  بين  كبير  تفاؤل  وهناك   ،2020
األمم  ببطولة  مؤخرا  توج  الذى  المنتخب  لهذا  ممتازة  ونتائج  قوى 

األفريقية تحت 23 سنة.
وهناك ثقة كبيرة فى الالعبين والجهاز الفنى فى األولمبياد بعد األداء 
الذى ظهر فى بطولة أفريقياخاصة  النجاح  الرجولى واإلصرار على 
على  وحصلوا  تألقوا  النجوم  من  رائعة  كوكبة  يضم  المنتخب  وان 

تذكرة التأهل إلى األولمبياد،.
وسوف يزيد المنتخب قوة حال انضمام عناصر جديدة فى طوكيو، 
اإلنجليزى  ليفربول  صفوف  فى  المحترف  العالمى  النجم  وأبرزهم 
فى  بميدالية  الفوز  على  قادرا  المنتخب  سيكون  صالح،  محمد 

األولمبياد.

<< الرماية
للرجال  الخرطوش  السكيت فى رماية  عزمى محيلبة فى منافسات 
بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة »كوتة عالمية«وأحمد زاهر فى 
منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم 

المؤهلة »أول المتأهلين بالكوتة العالمية«.
بعد  للرجال  بندقية  أمتار   10 رماية  منافسات  فى  حلمى  ويوسف 
منافسات  فى  وشيماء حشاد  المؤهلة  أفريقيا  بطولة  بذهبية  فوزه 
أفريقيا  بطولة  بذهبية  فوزها  بعد  للسيدات  بندقية  أمتار   10 رماية 
الحفرة  أطباق  رماية  منافسات  فى  العشماوى   وماجى  المؤهلة 

للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.
 وسامى عبد الرازق  فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس للرجال 
فى  محيلبة  العزيز  وعبد  المؤهلة  أفريقيا  بطولة  بفضية  فوزه  بعد 
بطولة  بذهبية  فوزه  بعد  للرجال  الحفرة  أطباق  رماية  منافسات 
أفريقيا المؤهلةورضوى عبد اللطيف  فى منافسات رماية 10 أمتار 
أفريقيا  بطولة  بفضية  فوزها  بعد  للسيدات  هواء  ضغط  مسدس 
المؤهلةومسكات على  فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط 
وأسامة  المؤهلة  أفريقيا  بطولة  ببرونزية  فوزها  بعد  للسيدات  هواء 
السعيد  فى منافسات رماية 50 أمتار بندقية 3 أوضاع للرجال بعد 
فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة ومصطفى حمدى  فى منافسات 

السكيت فى رماية الخرطوش للرجال.
فى  شعبان   والزهراء  المؤهلة  أفريقيا  بطولة  بذهبية  فوزه  بعد   
فوزها  بعد  للسيدات  أوضاع   3 بندقية  متر   50 رماية  منافسات 
بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلةجدير بالذكر أن العبى الرماية حصلول 

على كوتة لمصر مقاعد، ويحق االتحاد اختيار العبين آخرين.

<< المصارعة
محمد إبراهيم كيشو تأهل فى منافسات وزن 67 كجم للمصارعة 
الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم وضمانه مركًزا من 

الستة المراكز األولى المؤهلة

<<الجمباز
بعد  سيدات  للجمباز  العام  الفردى  منافسات  فى  محجوب  مندى 

احتاللها المركز 17 لغير المتأهالت من الفرق فى بطولة العالم.

<<الخماسى الحديث
الحديث  للخماسى  السيدات  منافسات  فى  تأهلت  عادل  هايدى 
فى  تأهل  نظير  المؤهلة وشريف  أفريقيا  بطولة  بذهبية  فوزها  بعد 
منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا 

المؤهلة

<< السباحة
الفنى والحر  األداء  التوقيعية فى منافسات  للسباحة  منتخب مصر 
أفضل  احتاللهم  بعد  للزوجى  والحر  الفنى  األداء  ومنافسات  للفرق 
 50 سباق  فى  الله  خلف  وعلى  العالم،  بطولة  فى  أفريقى  تصنيف 
متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى 

بطولة العالم بزمن 21:98 ثانية

<< تنس الطاولة
بعد  للسيدات  الفرق  منافسات  فى  الطاولة  لتنس  السيدات  منتخب 
فى  مقعدين  إلى  باإلضافة  األفريقية  األلعاب  دورة  بذهبية  فوزه 

منافسات الفردى للسيدات.

ومنتخب الرجال لتنس الطاولة  فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه 
بذهبية دورة األلعاب األفريقية باإلضافة إلى مقعدين فى منافسات 

الفردى للرجال.

<< التنس
ميار شريف فى منافسات فردى السيدات للتنس األرضى بعد فوزها 
بذهبية دورة األلعاب األفريقية.ومحمد صفوت فى منافسات فردى 
الرجال للتنس األرضى بعد فوزه بذهبية دورة األلعاب األفريقية »أول 

مرة فى تاريخ مصر«

<< التجديف
فوزه  بعد  التجديف  فى  الفردى  القارب  فى سباق  البنا  الخالق  عبد 

بذهبية التصفيات األفريقية المؤهلة

<< الفروسية
بذهبية  فوزه  بعد  الفرق  مسابقة  فى  للفروسية  مصر  منتخب 
ثالثة  إلى  باإلضافة  المؤهلة،  األوسط  والشرق  أفريقيا  تصفيات 
مقاعد فى مسابقة الفردي. بعد أن حقق الفوز فى تصفيات أفريقيا 

المؤهلة الولمبياد طوكيو .

<<الغطس
للرجال  متحرك  سلم  أمتار   3 الغطس  منافسات  فى  مهيمن  مهاب 
بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلةويوسف عزت فى منافسات 
الغطس 10 أمتار منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا 
المؤهلة ومها عبد السالم: فى  منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة 

للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

<< القوس والسهم
الزوجى  منافسات  فى  والسهم  للقوس  المختلط  الزوجى  منتخب 
فردى  منافسات  فى  مقعد  إلى  باإلضافة  والسهم  للقوس  المختلط 
الرجال ومقعد فى منافسات فردى السيدات وذلك بعد فوزه بذهبية 

دورة األلعاب األفريقية

<< الكانوى والكاياك
سما فاروق فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها 
األفريقية.وعلى حسن  فى سباق 200 متر  األلعاب  ببرونزية دورة 
للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة األلعاب األفريقية.

<<الشراع
بطولة  بفضية  فوزه  بعد  الشراع  فى  الليزر  فى مسابقة  بدوى  على 
بعد  الشراع  فى  الليزر  مسابقة  فى  منسى  المؤهلة.وخلود  أفريقيا 

فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

»الكورة واملالعب« ترصد عدد املتأهلني

األهلى يستضيف اختبارات سباحى ذوى اهلمم  لعبور املانشالقاضى رئيسًا لبعثة سلة االتحاد السكندرى ببطولة دبى

ختام البطولة اإلفريقية للدراجات
للمضمار،  للدراجات  االفريقية  البطولة  باالمس  اختتمت 
الدراجات  اتحاد  رئيس  عزام  وجيه  اعلن  قد  كان  والتى 
منظم  مصر  وهى  دولة،  عشر  احدى  بمشاركة  إقامتها 
المغرب،  ،الجزائر،  فاسو  ،بوركينا  افريقيا  جنوب  البطولة، 

السودان ،سيشل ،كينيا ،كواديفوار ، وبورندى ، ليبيا.
العربية  البطولة  الماضى  الشهر  نظمت  قد  مصر  وكانت 
تحقق  أن  مصر  واستطاعت  7دول  بمشاركة  للمضمار 

البطولة.

تكريم أبطال الكانوى والكاياك ببورسعيد
كتبت - شيرين الشاذلي: 

عادل  اللواء  بورسعيد   محافظ   حرص 
الغضبان  على تكريم ابطال رياضة الكانوى 
على  البطل  اختيار  وتم  بور سعيد،  أبناء  من 
على  والحاصل  كانوى  البارا  العب  الزينى 
للمحافظة  المثالى  الشاب  االفريقية،  فضية 
فداء  قدمها  التى  لبطوالته  .تقديرا   .2020

تمنعه  لم  وألنه  بسيناء،  الحرب  فى  لمصر 
مسيرتهه  يواصل  ان  فى  البالغة  اصابته 
بتحدى وإرادة كبيرة ويكون احد ابطال مصر 

الدوليين فى رياضة التجديف.
المحافظة فى رياضة  الغضبان بأبطال  اشاد 
الكانوى والذين حققوا المركز االول فى بطولة 
وقدم  والكانوي،  الكياك  لسباقات  افريقيا 
انهم  ميداليات وشهادات تقدير لالبطال واكد 

نماذج رائعة البناء المحافظة .
الشرفية  العضوية  البطل  الفريق  منح  كما 
الدائمة بالمدينة الرياضية، كما وافق على نقل 
استعدادا  االتصال  قناة  الى  الفريق،  تدريبات 

للبطوالت القادمة.
الفريق يضم محمد فتحى  ان  بالذكر  الجدير 
البدويهى مدرب والالعبين على سامى الزينى 
هانى  وعمرو  البدويهى  محمد  السيد  واحمد 

اإلسكندرية - احمد عبد العزيز:
قرر مجلس إدارة نادي االتحاد السكندري برئاسة 
القاضى  هشام  خليل  تكليف  مصيلحى  اطمحمد 
عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق األول 
العربية  التي ستتوجه إلى دولة اإلمارات  لكرة السلة 

الشقيقة للمشاركة في بطولة دبى الدولية .
و تغادر البعثة من القاهرة فجر يوم األربعاء الموافق 
22 يناير  و العودة بمشيئة الله يوم 2 فبراير القادم 

عقب إنتهاء فاعليات البطولة
رئيس  السكندرى دعوة  من  االتحاد  نادى  تلقى  و 
االتحاد األماراتى و العربى لكرة السلة اللواء إسماعيل 
القرقاوى لمشاركة الفريق األول كرة السلة في بطولة 
ر إقامتها  دبى الدولية لكرة السلة رقم » 31 »  ، المقرَّ

فبراير  يناير 2020 و حتى 1  الفترة من 23  خالل 
األندية  من  العديد  البطولة  تضم  سوف  و   2020
العربية الكبيرة في لعبة كرة السلة  تحت رعاية سمو 
الشيح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم  رئيس 

اللجنة األوليمبية الوطنية بدولة األمارات العربية.
وتأتي هذه الدورة الدولية الودية، في إطار استعدادات 
زعيم الثغر بطل العرب و دورى المرتبط لكرة السلة 
مرعى   أحمد  الكابتن  القدير  الفنى  المدير  بقيادة 
ألستئناف مباريات  الدوري السوبر لهذا الموسم و  

يسعى زعيم الثغر لحسم لقبها هذا الموسم   ،
بنادي  السلة   لكرة  األول  الفريق  لبعثة  التوفيق  كل 
االتحاد السكندري التى ستخوض منافسات بطولة 

دبي الدولية

النهائية  االختبارات  انطالق  االهلى  النادى  استضاف 
للمنتخب  الخاصة  االحتياجات  ذوى  السباحين  الختيار 
المصرى االلمانى استعدادا لعبور المانش فى شهر  يوليو 
المرسى  فى  الماضى  الخميس  إجرائها  تم  التى  و   ، القادم 
القرن » األهلى » بعد الحصول على موافقة  النهرى لنادى 
اإلدارة  ومجلس  النادى  رئيس  الخطيب  محمود  الكابتن 

الستضافة اختبارات المنتخب .
وأوضح السباح خالد شلبى وكيل االتحاد االنجليزى لعبور 
المانش فى شمال افريقيا والشرق األوسط  أن السباحين 
المشاركين فى المحاولة من ذوى االحتياجات الخاصة  هم 
: محمد الحسينى ، محمد كرم ، زياد كحيل ، عمر بركات  
المصرى  للمنتخب  تتابع  أول  فى  المانش  عبور  لمحاولة 
األلمانى تحت اشراف خالد شلبى والسباحة شيروت حافظ 

وطارق الباروكى مدرب االحمال .
الباروكى  سيد  الدولى  السباح  المحاولة  فى  ويشارك 
السياحه  فى  القياسية  لألرقام  جينيس  موسوعة  صاحب 
لبرودة  تحمله  مدى  لقياس  له  الثانى  باالختبار  بالزعانف 
االختبارات  فى  المشاركين  السباحين  ومصاحبة  المياه 

لتشجيعهم وتامينهم أثناء محاولة السباحة.

حرص محمود الخطيب رئيس النادى األهلى على الحضور 
األهلى   بالنادى  النهرى  المرسى  فى  البدء   إشارة  وإطالق 
الشباب  وزير  مساعد  الحداد  عمرو  الدكتور  بحضور 
والرياضة  الشباب  وزير  معاون  جمعة  أحمد  والدكتور 
فريق  و  األهلى  النادى  مشجعى  من  كبير  عدد  وحضور 

ذوى الهمم .
ومن الجدير بالذكر انه تجرى اختبارات السباحة لمدة ساعة 

متواصلة مع وضد التيار بين مركبين لمسافة 250 متر.
تيشرتات  بتسليم  الخطيب  قام  االختبارات  هامش  وعلى 
خالد  السباح  وقام   ، لتشجيعهم  للسباحين  األهلى  النادى 
النادى  رئيس  الخطيب  محمود  الكابتن   بتكريم  شلبى 
المانش  لعبور  الهمم  ذوى  بطولة  درع  بتسليمه  األهلى 
للمنتخب  النهائية  االختبارات  استضافة  على  له  تكريما 
المرسى  فى  المانش  لعبور  الهمم  لذوى  األلمانى  المصرى 

النهرى للنادى األهلى بالجزيرة .
وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى على 
الداخلية  وزارة  مع مسئولى  وأمنى   تنسيقى  اجتماع  عقد 
والمشرفين على االختبارات فى حضور خالد مرسى مدير 
مقر النادى بالجزيرة والعميد عالء صالح مدير امن النادي

أيمن عبدالوهاب

خليل القاضى



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

األحد 19 يناير
< بيرنلى × ليستر سيتى 4 عصرا

 6,30 يونايتد  مانشستر   × ليفربول   >
مساء

مباريات الجولة الـ24

الثالثاء 21 يناير
< أستون فيال × واتفورد 9,30 مساء

< إيفرتون × نيوكاسل 9,30 مساء
ساوثهامبتون   × باالس  كريستال   >

9,30 مساء
< شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتى 

9,30 مساء
< بورنموث × برايتون 9,30 مساء

< تشيلسى × أرسنال 10,15 مساء
األربعاء 22 يناير

 9,30 سيتى  نوريتش   × توتنهام   >
مساء

< ليستر سيتى × ويستهام 9,30 مساء
بيرنلى 10,15   × يونايتد  مانشستر   >

مساء
الخميس 23 يناير

< ولفرهامبتون × ليفربول 10 مساء

مباريات الجولة الـ20
السبت 18 يناير

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

< أوساسونا × بلد الوليد 7,30 مساء
< إيبار × أتليتكو مدريد 10 مساء

األحد 19 يناير
< ريال مايوركا × فالنسيا 1 ظهرا

 3 سوسيداد  ريال   × بيتيس  ريال   >
عصرا

< فياريال × اسبانيول 5 مساء
 7,30 فيجو  سلتا   × بلباو  أتليتك   >

مساء
< برشلونة × غرناطة 10 مساء

مباريات الجولة الـ18
السبت 18 يناير

< كولن × فولفسبورج 4,30 عصرا
< ماينز × فرايبورج 4,30 عصرا

< هوفنهايم × فرانكفورت 4,30 عصرا
دورتموند  بروسيا   × أوجسبورج   >

4,30 عصرا
< فورتونا دوسلدروف × بريمن 4,30 

عصرا
< اليبزيج × يونيون برلين 7,30 مساء

األحد 19 يناير
 4,30 ميونيخ  بايرن   × برلين  هيرتا   >

عصرا
< بادربورن × باير ليفركوزن 7 مساء

الدورى األملانيالدورى األسبانيالدورى اإلنجليزي
مباريات الجولة الـ20

السبت 18 يناير
< التسيو × سامبادوريا 4 عصرا

< ساسولو × تورينو 7 مساء
< نابولى × فيرونتينا 9,45 مساء

األحد 19 يناير
< ميالن × أودونيزى 1,30 ظهرا

 4 فيرونا  هيالس   × بولونيا   >
عصرا

< بريشيا × كاليارى 4 عصرا
< ليتشى × انترميالن 4 عصرا

< جنوى × روما 7,30 مساء
< يوفنتوس × بارما 9,45 مساء

الدورى االيطالي

مباريات األسبوع

فيتو

السيد الشاذلي

ـ

مجتمع الكورة

ركن احملترفني

أميرة عزوز وفن األداء 

هذا 
الذى ؟

محمـد ريـان

من  الكثيرين  وأتابع  أشاهد 
وأنبه  الجديدة  والوجوه  الممثلين 
فهم  بضرورة  منهم  البعض  على 
مخارج  فى  والتدقيق  االداء  كيفية 

االلفاظ 
الكثير من هؤالء يفتقدون الموهبة 
ولذلك  الحاء  بضم  االداء  وحسن 
عندما شاهدت الممثلة اميرة عزوز 
الحظت  المسلسالت  بعض  فى 
وانها  الشخصية  فى  اندماجها 
بجانب ذلك تعيش الحالة الدرامية 
..وارى  تفاصيل  من  مافيها  بكل 
الفن اليدرس ولكن يعتمد على  ان 
السريع  والفهم  واالدراك  الموهبة 
عند  مالحظته  ..وهذا  والبديهية 
اذن  سألتها  والتى  عزوز  اميرة 
؟..اجابت  للنجومية  ينقصك  ماذا 

بسرعة الفرصة الصح 
المرتبطة  الصادقة  الفرصة  فعال 
والسيناريو  الجيد  بالمناخ 
الناضج يخلق ممثل متميز وناجح 
..لكن مانراهم مجرد تماثيل تتحرك 
..مجرد تمثيل سطحى  بفعل فاعل 

بدون روح .
النشيطات  الممثالت  من  أميرة 
المخرج  قدمها  والتى  المجتهدات 
السياسى  فيلمه  فى  السيد  حسن 

»أسد سينا«.. 
وتأكد لى بأنها التتوانى عن تقديم 
وسط  ملمح  له  راق  بشكل  نفسها 
المريض  النفسى  التكوين  هذا 
لكثير من أصحاب شركات االنتاج 
وان  بركة  الحركة  فى  ان  ..وتدرك 
ومحاكاة  الصدفة  وليد  النجاح 

االخرين 
االن نعيش فى ظروف فنية صعبة 
االنتاج  شركات  من  كثير  ..وان 
تم  قد  الموضوع  وان  توقفت  قد 
لصالح  االسف  مع  اختصاره 
شركة واحدة وان الباقى قد تراجع 
قد  السينما  وكذلك  الدراما  وان 
انحصرت وان االبداع اصبح مسخ 
للزمان  وقول  فان..  عليها  من  وكل 

ارجع يازمان.

ـ

ده الجيش المصرى، مركز الثقل الحقيقى ليس فى 
مصر فقط، ولكن فى المنطقة كلها! القوات المسلحة 
سترد بكل العنف، وستستخدم كل القوة الغاشمة 
للرد على المعتدين وتحقيق األمن والسالم لمصرنا 
الغالية! أوعو تفتكروا أن عدوكم سيترككم فى 
حالكم؟ أوعو تفتكروا أنهم سيتركونكم تفرحوا، 
أو تسعدوا بانتصاراتكم وبطوالتكم، سيزرعون 
الشك فى قلوبكم ويجعلونكم فى حيرة من أمركم! 
سيعملون المستحيل إليقاف مسيرتكم الناجحة 
الرائعة! همهم فقط جركم للخلف  وإنجازاتكم 
والعودة إلى مجاهل التخلف والنسيان! فاكرين 
هذه الكلمة الشهيرة للرئيس السيسى؟ فاكرين 
الغرض والهدف األسمى من وراء إطالقه لهذه 
الخطوط العريضة والتى هى فى حد ذاتها خطوط 
حمراء، وأجراس تنبيه ونوعية! وطاقة نور، ونبراس 
 حتى نكون متيقظين، واعين 

ً
مضىء لنا جميعا

لما يدور حولنا من مخاطر! منتبهين لما يحاك 
لنا من أضرار وأخطار واضحة! متفهمين لما 
ألغام فى  لنا من  لنا من أشواك، ويوضع  يزرع 
طريق تقدمنا ونجاحنا ورقينا! كل هذا افتكرته 
وجال بخاطرى بعد الهجمات الشرسة والحرب 
على  المبرر  وغير  األرعن  والهجوم  الضروس، 
اإلطالق ضد الفرعون المصرى محمد صالح! 
وأهدافها  الغادرة،  منصات صواريخ، رؤوسها 
المسمومة، وأغراض الغدر وهتك العرض، وتمزيق 
أتواب الشرف موجهة ضده! طعنات الخيانة القاتلة 
مصوبة تجاهه! ضربات التجريح المميتة مسددة 
لجسده الطاهر وروحه الوثابة وطموحه الشامخ! 
يريدون تكسيره، يريدون تحطيمه، يريدون تركيعه، 
يريدون تعريته وفضحه وإزاحة ورقة التوت التى 
 النتصار 

ً
 فى كسب هزيل، تشوقا

ً
تستره! طمعا

 لبطولة باهتة! وانتصار هو فى حد 
ً
زائف، شفغا

ذاته ومضمونه قمة الهزيمة والخزى والعار واألخالق 
الوضيعة! تسألهم بدهشة واستغراب وتعجب، ليه 
كل ده يا جماعة؟ لماذا كل هذا الحقد على نجم 
مصر الكبير؟ لماذا كل هذا الغل تجاه الفرعون 
المصرى النبيل؟ قولولنا، ردوا علينا الله يستركم، 
جاوبونا، إيه غرضكم بالضبط؟ إيه هدفكم؟ ماذا 
لحدوثه؟  وتتشوقون  تنوون  ما  جعبتكم؟  فى 
ماهى فحواكم، ماذا فى ضمائركم الخربة تجاه 
ابن مصر األصيل صالح؟ ال تجد إجابة شافية،. 
ال نأخذ رد يشفى غليلك، ال نرى حل يهدئ من 
ثورتك وتوجعك؟ ال تسمع جواب يسكن آالمك 
وغيظك من أفعالهم وأعمالهم الشفيعة والدفينة 
نحو الملك المصرى صالح! كلمة واحدة فقط 
على لسانهم، صالح خاين! صالح هارب! صالح 
كفر بالنعمة! صالح أهان بلده، وهرب من واجبه 
الوطنى تجاه وطنه! جعلنا أضحوكة أمام العالم! 
وضعنا فى منصة تستقبل كل مفردات التهكم 
والسخرية، حول فرحنا لمآتم كبير وكأننا فى 
سرادق عزاء نقف متراصين، متجاورين ألخذ 
واجب العزاء! هكذا يقولون لك! هكذا يصورون لك 
الصورة ويزينونها بالرتوش السوداء، وماكياجات 
الظلم واالضطهاد! ونحن بدورنا ال نملك سوى 
الرد عليهم بنفس الكلمة الواحدة: من أنتم؟ من أنتم 
أيها األشاوس حتى تلفقوا للبطل المصرى هذه 
االتهامات الباطلة؟ من أنتم أيها الخبثاء المغرضين 
حتى تلصقوا بالفرعون المصرى المحبوب هذه 
المزاعم الجائرة؟ من أنتم أيها األشرار الحمقى 
حتى تشنعوا على سيدكم وتاج رأسكم صالح 
كل هذه المشاعر الغالوية والحقداوية! خدوها 
منى نصيحة، خدوها منى فجيعة علها تعيدكم 
من  وتصحيكم  قلوبكم  تطهر  علها  لرشدكم، 
غفلتكم وغفوتكم المميتة! أنتم ال شىء، أنتم مثل 
العدم سواء! صفر على الشمال! غبار فى الهواء، 
حفنة تراب ضاعت مع أدراج الرياح! وسيبقى 
الفرعون المصرى هو الرمز! سيبقى صالح هو 
أيقونة السعادة لكل المصريين! سيظل صالح هو 
مصدر الفرحة لمصر كلها! سيظل فى قلوبنا، 
 فى مشاعرنا 

ً
سيعمر فى أفئدتنا، سيدوم شامخا

وأحاسيسنا، ابن بار بوطنه، محب ألهله، عاشق 
نفس  بلده! سيبقى صالح هو صالح!  لتراب 
 لن يتبدل، 

ً
 لن يتغير، أبدا

ً
الهامة نفس الهالة، أبدا

 لن تجرفه تيارات الشهرة والنجومية الزائفة 
ً
أبدا

عن الوقوف والمساندة والدعم لوطنه الغال! لن 
يفكر جنبا له!! لن ينشوه عشقنا لروحه وطيبته 
النادرة! لن ينخلع مسمار وحدتنا معه! لن ينفرط 
عقد الوصال األبدى معه! سيظل حبه عندنا بمثابة 

شريان من الدم، يجرى فى عروقنا، 

11
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19 يناير ٢٠٢٠

العدد 2308

فرنسا.. مارسيليا 
يقلص الفارق مع 

سان جريمان

عمر على ودنيا ممدوح ..مبروك الخطوبة 
وتهنئة من خال العريس طارق محمد 

بالكورة والمالعب 

ىف الدوريات الكربى

البريميرليج.. ليفربول يلتهم املنافسني

تريزيجيه يخسر بسداسية.. وصالح يقترب من لقب البريميرليج
أعلن صالح 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 حيث لم يخسر طوال 

21 جولة وتعادل فى لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد.
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 
الجولة  لقاء  وفى  الفوز  فريقه  حقق  حيث  بيرنلى  أمام  الـ21  الجولة  فى 
الـ22 تعرض أستون فيال أكبر خسارة هذا الموسم بعدما تلقت شباكه 
سداسية على أرضه مقابل هدف وشارك تريزيجيه كبديل وتسبب فى 
الوحيد وتجمد رصيد  فيال هدفه  أستون  التى سجل منها  الجزاء  ركلة 

أستون فيال عند 21 نقطة فى المركز الثامن عشر.

المنافسة  بمواصلة  تكهنات  الممتاز وسط  اإلنجليزى  الدورى  انطلق 
يونايتد  مانشستر  تواجد  مع  وليفربول  سيتى  مانشستر  بين 
وتشيلسى وأرسنال وتوتنهام فى الصورة كما هو الحال فى المواسم 
أن  أحد  يتوقعه  لم  لكن ما  المباريات  توالى  تأكد مع  السابقة وهو ما 
يستمر أداء ونتائج ليفربول مستغال تعثر المنافسين وبعد أن تراجع 
لكن  المنافسين  أقوى  ليكون  سيتى  ليستر  ظهر  سيتى  مانشستر 

الليفر الزال الفريق الوحيد بال خسارة رغم انطالق الدور 
الثاني.

الصراع  مرحلة  مبكرا  وبدأت  األسبانى  الدورى  وانطلق 
القوى على الليجا الذى شهد سقوطا مدويا لبرشلونة فى 
غياب ميسى الذى عاودته اإلصابة قبل أن يعود برشلونة 
فض  بعدما  يناير  انتقاالت  قبل  الليجا  لتشتعل  والريال 
مباريات  قبل خوض  مدريد  ريال  مع  الشراكة  برشلونة 
كأس السوبر لكن الريال عاد ليتقاسم الصدارة مع الفريق 
الكتالونى وذلك قبل أن يتوج بالسوبر فيما أقال برشلونة 

مدربه فالفيردي.
أما الدورى اإليطالى فإن البداية فى الموسم الماضى كانت 
موفقة للغاية ليوفنتوس واللقب كان محسوما من البداية 
اليوفى  فيه عشاق  يأمل  ما  وهو  العجوز  للسيدة  لفريق 
بعد صفقات نارية فى ظل منافسة  نارية مع انترميالن 

حيث أصبحت المنافسة على القمة ثنائية.

الدورى اإلنجليزي
وويستهام  ليفربول  لقاء  تأجيل  بعد  الـ19  الجولة  فى 
فقد نجح ليفربول فى افتراس ليستر سيتى على أرضه 
ووسط جماهيره برباعية بأداء مبهر قبل أن يحقق الفوز 

على ولفرهامبتون فى لقاء صعب للغاية.
الذى واصل  ليفربول  الـ20 حل ولفرهامبتون ضيفا على  الجولة  فى 
وفى  مانى  ساديو  سجله  نظيف  بهدف  وفاز  االنتصارات  مسلسل 
محمد  بهدفى  شيفيلد  على  الفوز  فى  ليفربول  نجح  الـ21  الجولة 
صالح وساديو مانى وفى الجولة الـ22 استطاع الليفر الفوز على أرض 
على  ليفربول  ليستمر  فيرمينيو من صناعة صالح  بهدف  توتنهام 
بعدما  المنافسين  للنقطة 61 متفوقا على جميع  بعدما وصل  القمة 

خاض 21 جولة.
تعثر  بعد  جديد  من  عاد  السيتى  فإن  الثانى  المركز  مستوى  على 
بينما  ساوثهامبتون  يد  على  أرضه  على  خسر  الذى  سيتى  ليستر 
نجح مانشستر سيتى فى الفوز على أستون فيال بسداسية ليصبح 
الفارق بينه وبين ليستر سيتى نقطتين فيما يحافظ الليفر على فارق 
الـ14 نقطة بينه وبين السيتى بعد تعثر ليستر ومن الممكن أن يصبح 

هذا الفارق 17 نقطة فى حال استمرت انتصارات الليفر.

الدورى األسباني
ريال  أرض  على  التعادل  فخ  فى  برشلونة  وقع  الـ17  الجولة  فى 
سوسيداد وتبعه الريال الذى تعادل على أرض فالنسيا ليرفع الفريقان 

رصيديهما إلى 35 نقطة.
أالفيس  ديبورتيفو  على  الفوز  فى  برشلونة  نجح  الـ18  الجولة  فى 

ليرفع  بلباو  أتليتك  مع  السلبى  بالتعادل  الريال  اكتفى  فيما  برباعية 
برشلونة رصيده إلى 39 نقطة فيما رفع الريال رصيده إلى 37 نقطة 
فى المركز الثانى وكما فض برشلونة الشراكة مع الريال فى الصدارة 
فض ميسى الشراكة مع بنزيمه فى صدارة الهدافين ورفع رصيده إلى 

13 هدفا بفارق هدف عن مهاجم الريال.
فى الجولة الـ19 نجح ريال مدريد فى الفوز على خيتافى ليرفع رصيده 
البايخة«  »للفصول  برشلونة  عاد  فيما  نقطة   40 إلى 

الدوري«  »آخر  اسبانيول  مع  مخيب  بتعادل 
ليرفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة متساويا 

مع الريال فى الرصيد.
على  رأسا  األمور  انقلبت  السوبر  كأس  فى 
عقب فى قلعة برشلونة بعد الخسارة على يد 
أتليتكو مدريد فى نصف نهائى كأس السوبر 
فالفيردى  ارنيستو  إقالة  إلى  أدى  ما  وهو 
المقال  للمدرب  خلفا  ساتينى  كيكى  وتعيين 
عشاق  من  الماليين  أسعد  الذى  الخبر  وهو 
ريال  نجح  المقابل  وفى  الكتالونى  الفريق 
كأس  حصد  فى  زيدان  قيادة  تحت  مدريد 
السوبر على حساب أتليتكو مدريد فى النهائى 

وهو ما يعزز موقفه مع استئناف الليجا.

الدورى اإليطالي
فى الجولة الـ15 عادت اإلثارة للكالتشيو بعد أن 
تعادل انترميالن سلبيا مع روما ورفع رصيده 

إلى 38 نقطة لكن يوفنتوس فشل فى استغالل الموقف 
وخسر على يد التسيو ليتجمد رصيده عند 36 نقطة.

فى الجولة الـ16 استمرت اإلثارة فى الكالتشيو بعد تعادل انتر ميالن 
ليرفع  أودونيزى  على  الفوز  يوفنتوس  حقق  فيما  فيرونتينا  مع 

الفريقان رصيديهما إلى 39 نقطة.
فى الجولة الـ17 وقبل عطلة الشتاء فاز انترميالن على جنوى برباعية 
الفريقان  ليرفع  على سامبادوريا  فوزا صعبا  يوفنتوس  حقق  فيما 

رصيديهما إلى 42 نقطة.
التى انتظرها عشاق ميالن بعد خسارة خماسية على  أكثر األخبار 
الميالن بشكل  للفريق وأعلن  التى ستنضم  الصفقات  أتالنتا هو  يد 
السويدى لصفوفه  النجم  ابراهيموفيتش  رسمى عن انضمام زالتان 
من جديد لتبدأ عملية إحياء الميالن القديم بعد سلسلة من التعثرات.

فى  ووقع  العودة  من  الميالن  يتمكن  لم  البراهيموفيتش  لقاء  أول  مع 
فخ التعادل السلبى فيما نجح االنتر فى الفوز على أرض نابولى ليرفع 
على  برباعية  الفوز  من  يوفنتوس  تمكن  فيما  نقطة   45 إلى  رصيده 
كاليارى سجل منها كرستيانو رونالدو هاتريك ليرفع فريق السيدة 

العجوز رصيده إلى 45 نقطة وهو نفس رصيد االنتر.
فى الجولة الـ19 نجح إبراهيموفيتش فى تسجيل أول أهدافه بقميص 
الميالن وفاز على كاليارى بثنائية نظيفة فيما تعثر انترميالن وتعادل 
على أرضه مع أتالنتا فيما حقق اليوفى فوزا غاليا على روما فى ملعب 
الدور  بنهاية  للشتاء  بطال  العجوز  السيدة  فريق  ليصبح  األولمبيكو 

األول بعدما فض الشراكة مع االنتر ورفع الفارق إلى نقطتين وتراجع 
االنتر إلى المركز الثاني.

الدورى األلماني
فى الجولة الـ13 سقط بايرن ميونيخ على أرضه على يد باير ليفركوزن 

وهو السقوط األول للبافارى تحت قيادة فليك.
على  الذى حل ضيفا  ميونيخ  بايرن  توالى سقوط  الـ14  الجولة  وفى 
لهدف  بهدفين  وخسر  مونشنجالدباخ  بروسيا 
هدفى  سبعينى  بن  رامى  الجزائرى  سجل  حيث 

مونشنجالدباخ.
ميونيخ  بايرن  عاد  البوندسليجا  من  الـ15  الجولة  فى 
بفوز كبير على بريمن بسداسية فيما سقط بروسيا 
واستغل  فولفسبورج  أرض  على  مونشنجالدباخ 
اليبزيج الموقف وحقق الفوز على فورتونا دوسلدروف 

قبل أن يتعادل فى الجولة الـ17 مع بروسيا دورتموند.
بعد نهاية الدور األول يأتى اليبزيج فى الصدارة برصيد 
 35 برصيد  مونشنجالدباخ  بروسيا  ويليه  نقطة   37
نقطة واستعاد بايرن ميونيخ توازنه قبل عطلة الشتاء 

ورفع رصيده إلى 33 نقطة.
اليبزيج لم يسبق له التتويج بالدورى حيث تأسس قبل 
بالدورى  العهد  الحديث  الفريق  ويسعى  سنوات   10
بايرن  يفرط  لن  فيما  ألقابه  بأول  للتتويج  األلمانى 
وتوج  سبق  وأنه  خاصة  بسهولة  اللقب  فى  ميونيخ 
الحالى  الموسم  فى  تتويجه  حال  وفى  مرة   29 باللقب 

بالدورى فإنه سيضع النجمة الثالثة على القميص.

الدورى الفرنسي
نانت  على  الفوز  تحقيق  العاصمة  فريق  استطاع  الـ16  الجولة  فى 
النتيجة  بنفس  أنجيه  على  بدوره  مارسيليا  وفاز  نظيفين  بهدفين 
وأصبح الفارق 5 نقاط مع أفضلية باريس سان جيرمان الذى خاض 

مباراة أقل.
الفوز على مونبلييه  الـ17 نجح باريس سان جيرمان فى  الجولة  فى 
بثالثية وهى نفس النتيجة التى فاز بها مارسيليا على بوردو ليستمر 

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

العاصمة مباراة أقل.
سان  باريس  على  الضغط  فى  مارسيليا  استمر  الـ20  الجولة  فى 
جيرمان بعدما فاز على رين بهدف نظيف فيما تعثر سان جيرمان 
بالتعادل مع موناكو بثالثة أهداف لكل فريق ليصبح الفارق بينه وبين 

مارسيليا خمس نقاط.

»السماسرة يتحكمون فى 
الصفقات«

كالم
فى اهلواء

شوقى السعيد مدافع الزمالك السابق موضحا أن 
السماسرة يتحكمون ىف صفقات النادى

)تايم سبورت(

الليجا.. برشلونة يقيل مدربه .. وزيزو يحصد السوبر

أحمد عبدالستار

البوندسليجا.. 
اليبزيج 

يتمىن 
االستمرار 
على القمة

الكالتشيو.. 
يوفنتوس 

بطل الشتاء 
ىف إيطاليا

عالمى



..تصدقوا.. الفار أهالوى!!
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جمال هليل
g_holail@yahoo.com

> .. أملنا جميعا معلق «بالفار» 
أى بتقنية الفيديو فى مباريات كرة 
الــقــدم.. التدريب يتم اآلن لحكامنا 
ــن ســيــديــرون  ــذي ولــلــمــســاعــديــن ال

املنظومة أثناء مباريات الدورى..
فــى العالم كــلــة.. يعتبر الــفــار هو 
الحاكم بأمره لحسم نقاط الخالف 
فى دنيا التحكيم، وبعد أن يقول الفار 
رأيه وكلمته.. يقف الجميع أحتراما 

وتنفيذا لقرار الحكم الذى ال رد له!!
.. لكن يا ترى هي سيحدث ذلك عندنا 

فى الدورى !؟!
أنا شخصيا ال أظن أن الفار سيكون 
فــاصــال بــل أتــوقــف ال يــكــون بداية 
لفاصل جديد من الخالفات.. صحيح 
أن تقنية حكم الفيديو حاسمة فى 
كل البطوالت وأصبحت جزء مكمال 
يزيد من أحترامنا للحكام ولكن.. ال 
أظن أننا فى مصر سنطوع رعياتنا 
اتنا لهذا الحكم الجديد الذى  وانتماء
اسمه تقنية حكم الفيديو.. ال لشىء 
ســوى أنــنــا ال نحترم الــحــكــام فى 

األساس.. فماذا سيحدث؟!
.. الزملكاوية سيقولون الكثير بل 
سيطلقون النكات والقفشات على تلك 
التقنية وسيقولون أنها أهالوية أو 
أن األهلى هو الذى إتفق مع الشركة 
األجنبية كما كان يتفق مع الحكام 

االجانب فى الدورى!! مجرد كالم!!
والبعض سيقول فى حالة خسارة 
الزمالك أن من يعملون على الفار 
أهالوية.. والبد من تغييرهم، نفس 
الحال إذا خسر االهلى .. سيقول 
جمهوره.. نحن ال نريد هــذا الفار 
ــذى يــخــشــى مرتضى  ــ ــب ال ــغــري ال

ويخاف من الزملكاوية!!
لكن األهم من ذلك أن كل األندية التى 
تشكو اآلن من التحكيم سيشكون 
أكثر من التقنية الجديد وتتهم اتحاد 
الكرة أنــه تعاقد على الفار ليمنع 
ــة مــن الــشــكــوى ضــد األهلى  ــدي االن

والزمالك..
يعنى بإختصار .. املشاكل ستستمر 
حتى ولو كان فى امللعب عشرة حكام 
يديرون املباراة.. فمادامت املنافسة 
موجودة.. فاالعتراض سيظل قائما 
وستترسب عقدة األهلى والزمالك 
ــرى  ــة االخ ــدي أكــثــر واكــثــر ضــد األن
ــن االهــلــى  وسيشتعل الــصــراع ب
والزمالك والسؤال اآلن هل سيزيد 
اتــحــاد الــكــرة مــن قائمة عقوباته 
ضد األندية واملدربن والالعبن أو 
حتى الجمهور فى حالة االعتراض 
على التحكيم فى ظل نظام تقنية 

الفيديو؟!!
أظــن أن هــذا واجــب اآلن.. ألن حكم 
الفيديو يعنى وجـــود الحكم فى 
املــلــعــب.. ومــســاعــدان على الخطن 
ورابع كأحتياطى.. باإلضافة لقافلة 
من الحكام تجلس فى غرفة خارج 
امللعب لتشاهد املــبــاراة مــن خالل 
حوالى عشرين كاميرا منتشرة حول 
امللعب وخارجه تصور وكل ما يحدث 
عن قرب بل وتسجل كل لحظة وثانية 

فى اللعبة من قبل ومن بعد..
.. كما يتم مشاهدة الواقعة إذا كانت 
هدفا أو خطأ داخل منطقة الجزاء من 
عدة زوايا بما ال يدع مجاال للشك فى 
جزئيات اللعبة وتداخالتها.. لكن هل 
تظن عزيزى القارىء أن هذا النظام 
سيحل عقدة التحكيم واعــتــراض 
األندية وثورة الالعبن .. هل تظن أن 
التقنية ستقلل من أخطاء الالعبن 
وسترعبهم حتى تسير املباريات 

بهدوء وبدون مشاكل؟!
أنــا شخصيا ال أظــن ذلــك .. ألن ما 
يترسب فى نفوس األندية والالعبن 
واملدربن ضد الحكام يفوق كل تحمل 

أو وصف..
املفروض أن وجود تلك التقنية يمنع 
اعتراض األندية على تعين بعض 
الحكام للمباريات أو ألندية معينة 
تشكك فى أنتماءاتهم ولكن ستظل 
العقدة مــوجــودة بل ومترسبه فى 
نفوس األندية واملــدربــن.. وستظل 
األخـــطـــاء واردة مــن الــحــكــام فى 
املباريات، وسيظل الخالف على أشده 
بن األهلى والزمالك من ناحية وبن 
النادين واتحاد الكرة واألندية كلها 
من ناحية أخرى حتى سنتهم الفار 

بأنه أهالوى وبكره تشوفوا!!

األحد

19 يناير ٢٠٢٠

العدد 2308 

سمير الجمل
samirelgamel@yahoo.com

مبروك يا صاحبي!

كالم
في اهلواء

طارق يحىي موضحا أن غياب التوفيق سبب »كنا غير موفقني«
خسارة طالئع اجليش أمام اإلسماعيلى

 )اون سبورت(

ـ

تقدمت بشكوى ضد النادى .. 
وأحرتم جماهريه الغفرية << عــنــوان هــذا املــقــال كــان هو 

نفسه العنوان الرئيسي لغالف 
ــرأس  مجلة «حــريــتــي» الــتــي ي
تــحــريــرهــا زمــيــلــي وصــديــقــي 
الصعيدي املجدع عصام عمران.. 
وهــو صحفي جــريء ومختلف 
وعندما رأيت هذا الغالف الذي 
يبدو حبيب القلب محمد صالح 
يصافح زميله ساديو ماني بكل 
الــحــب.. ولــســان حــالــه يــقــدم له 
التهنئة لفوزه بلقب أفضل العب 
في أفريقيا.. وهي نفسها الجائزة 
التي حصل عليها صالح لعامن 
متتالين وكــنــا نـــري ســاديــو 
يجلس بجوار «مــو» فــاذا نادي 
املنادي علي بطلنا لكي يتسلم 
الــجــائــزة وقـــف ابـــن السنغال 
يصفق ويقدم له التهنئة يوم 
عندك ويــوم عندي.. ولــو دامت 
لــك مــا وصلت عندي والعكس 
صحيح هذه سنة الحياة للعاقل 
املتصالح مع نفسه ومع الناس 
ومع الدنيا التي ال تساوي عند 
خالقها جناح بعوضة وليست 
بعوضة كاملة لكن مجرد جناح.. 
لكن تقول ملن وقد واصل اعالمنا 
اللت والعجن وضرب االخماس 
في االسداس.. وصور صالح علي 
انه الحقود الغاضب لفوز زميله 
مع ان محرز الجزائري وكان احد 
املرشحن لم يحضر ولم يتكلم 
ــد لــخــص صــالح  ــد وقـ عــنــه أحـ
موقفه عندما سخر بأسلوب 
مهذب عن جائزة افضل اتحاد 
كــرة التي حصل عليها «هاني 
أبــوريــدة» ما يؤكد لك ان هناك 
من يريد استغالل صالح بدون 
مراعاة حقوقه كالعب عاملي ومن 
افضل العبي العالم.. لكن علي ما 
يبدو هناك من يريد العكننة علي 
نجمنا.. ألنه كشفهم وخلع عنهم 
ورقة التوت علي اثر ما فعلوا في 

مونديال موسكو..
صالح املهذب ال يمكن ان يكون 
في نفسه تجاه زميله في الفريق 
مثقال ذرة من حقد.. وقد سبقه 
بـــل وحــصــد مــعــظــم الــجــوائــز 
املحلية واالفريقية والعاملية.. 
يعني «شبعان» وان كــان يريد 
املزيد وهذا حقه والسكة امامه 
مفتوحة بـــاذن الــلــه وبــدعــوات 
املالين.. وقد خرج الوزير اشرف 
صبحي لكي يقول الهــل العك 
والنفسنة احترموا انفسكم.. ألن 
صالح ال يمكن ان يتنكر لوطنه 
واهله وهــو في كرمه وعطاياه 
يضرب اروع االمثال وسوابقه 
معروفة للجميع وقد عرفت من 
اهله انهم وضعوا نظاما خاصا 
للتعامل مــعــه.. فــهــم يــقــدرون 
ظروفه ومشاغله.. وال يتصلون 
به ابدا.. وتركوا له حرية االتصال 
ــه..  ــت املــنــاســب ل ــوق ــي ال بــهــم ف
وحتي يتفرغ لعمله الذي يتطلب 
منه الكثير من الجهد والتركيز 
واملباريات علي ودنــه.. والعالم 
كله يترقبها واالحتراف الحقيقي 

ال يرحم..
واذا كان هو الحال مع اهله فما 
بالنا بميلشيات الرغي والكالم 
الفاضي والشائعات والــرزالــة 
لهذا رأيت غالف «حريتي» عاقال 
رشيدا وسط جنون يتسم بالعبط 
واالثارة.. وصحافة املجالت تلعب 
فيها الصورة دور البطولة وهذا 
مــا فعله «عــمــران» باحترافية 
عالية ولــم تكن هــي السابقة 
االولي في املجلة التي ارتفع بها 

عصام شكال وموضوعًا.

املصرى يفاوض حسام حسن لخالفة إيهاب جالل
فى  البورسعيدي،  المصرى  النادى  دخل 
الفنى  المدير  مفاوضات جادة مع حسام حسن 
األسبق لنادي سموحة، ليعود مرة أخرى ويتولى 
مهمة قيادة الفريق البورسعيدي، عقب استقالته 
بشكل  السكندرى  تدريبالنادى  من  مؤخرا 

مفاجئ.
الجميع،  حسن،  وإبراهيم  حسام  التوأم  وفاجأ 
باالستقالة من سموحة رغم موقف الفريق الجيد 
في الدوري، قبل أن يعين النادي، حمادة صدقى 

مديرا فنيا جديدا مؤخرا عقب رحيله من الهالل 
السوداني.

ويعانى المصرى كثيرا حاليا تحت قيادة مدربه 
إيهاب جالل حيث المركز ١١ فى جدول الترتيب 
دائرة  من  الهروب  صراع  فى  بالدخول  ومهدد 
الهبوط، كما أنه تعرض لهزيمتين متتاليتين فى 
كأس الكونفدرالية األفريقية فى مواجهة بيراميدز 

المصري.
واستغل مسئولو المصري، رحيل حسام حسن 

من سموحة، وأعادوا االتصال مجددا مع المدرب 
ليعود إلى بورسعيد خاصة وأن فريق الكرة حقق 
أفضل نتائج طوال تاريخه سواء محليا أو قاريا 
خالل السنوات الثالثة التى تولى فيها التوأم مهمة 

تدريب الفريق.
الوقت  بعض  المصرى  إدارة  من  التوأم  وطلب 
للتفكير فى العرض خاصة وأن الفريق يعانى من 
مشاكل عديدة وسيكون األمر بمثابة تحدى كبير 

بالنسبة لهما فى الفترة المقبلة.

صدقى يرد على اتهامات رئيس اهلالل السوداني:

ىف جلسة خاصة بلندن

بسبب »الشات«

تحملت الكثير.. وغياب اإلحترافية أبرز أسباب رحيلى

البدرى يحاول انهاء أزمة صالح

األهلى يلجأ ملباحث اإلنترنت 
لكشف مزور رسائل صدقى وعبد الحفيظ

رحب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى بالجولة األوروبية التى طلبها 
حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب الفراعنة األول خالل الفترة المقبلة، 
متابعة  أجل  من  والبرتغال  إنجلترا  بينها  من  دول  عدة  تشمل  والتى 

الالعبين المحترفين فى الخارج عن قرب.
وتقدم البدرى بطلب إلدارة الجبالية بشأن سفره فى رحلة أوروبية لمتابعة 
المحترفين عن قرب خاصة وأنأقرب تجمع للمنتخب المصرى سيكون 
العالم٢٠٢٢،  المؤهلة لكأس  التصفيات  المقبل لخوض  فى شهر مارس 
نفسيا  لتحضيرهم  الفترة  هذه  الالعبين خالل  مع  التواصل  من  والبد 

للمرحلة المقبلة.
خالل  أولوياته  رأس  على  صالح  محمد  البدري،  حسام  ووضع 

ليفربول  نجم  مع  لعقد جلسة  الترتيب  وقرر  األوروبية  الزيارة 
الماضية  الفترة  بنسيان  ومطالبة  تهدئته  أجل  من  اإلنجليزى 
موقف  ظل  فى  له،  تحتاج  المقبلةالتى  المرحلة  فى  والتركيز 
المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١  المنتخب الصعب فى التصفيات 
مشوار  بدء  بجانب  مباراتين،  أول  فى  والتعادل  بالكاميرون 

تصفيات كأس العالم.
نهائيات  منذ  المصرى  المنتخب  لصالح  صالح  محمد  يلعب  ولم 
القاهرة وخرج  الماضى فى  أقيمت الصيف  التى  أفريقيا  أمم  كأس 
منها الفراعنة من الدور ثمن النهائي، وأبدى الالعب غضبه من ضياع 
صوت االتحاد المصرى لصالحه فى جائزة أفضل العب فى العالم، 
وما تزال هناك خالفات مستمرة بشأن حقوق الرعاية الخاصة به 

داخل المنتخب ولم يحضر حفل االتحاد االفريقي بالغردقة.
ويعمل البدرى خالل جلسته مع صالح على حل هذه المشاكل 
وأنه  الفريق لجهوده خاصة  لحاجة  والتركيز  بالهدوء  ومطالبته 
أهم العبى الفراعنة وبدونه لن يحقق الفريق أهدافه فى المرحلة 

المقبلة.

المصري،  الفنى  المدير  صدقى  حمادة  رد 
الهالل  نادى  مسئولى  اتهامات  على 
إليه  وجهت  التى  االتهامات  بعد  السوداني، 
تدريب  مهمة  وتولى  السودان،  من  بالهروب 
حسن،  لحسام  خلفا  مؤخرا  سموحة  نادى 
مهمة  توليه  على  واحد  شهر  من  أقل  بعد 

تدريب زعيم األندية السودانية.
عانى  إنه  والمالعب،  للكورة  صدقى  قال 
قضاها  التى  القصيرة  الفترة  خالل  كثيرا 
مناسبة  غير  األجواء  ووجد  السودان  فى 
والوضع  الفنى  الجهاز  رأس  على  ليستمر 
الرحيل  قرر  وبالتالى  البقاء،  على  يشجع  ال 

لعدم احترافية إدارة النادى فى التعامل.
أنه  مؤكدا  بالهروب  اتهامه  صدقى  ورفض 
بعد  للقاهرة  ويسافر  إجازة  على  يحصل 
الدورى  توقف  ظل  في  أفريقية  مباراة  كل 
مباراة  بعد  لمصر  وسفره  حاليا،  السودانى 
األبطال  بدورى  األخيرة  الساحلى  النجم 
من  هروبا  يكن  ولم  والجماهير  اإلدارة  بعلم 

المسئولية.
شدد المدرب على أنه تحدث مع رئيس النادى 
هاتفيا ولكنه فوجئ ببيان يصدر عبر موقع 
الهالل الرسمي يتهمه بالهروب وتولى مهمة 
تدريب نادى سموحة، ما جعله يقرر الرحيل 
نهائيا ويرفض استكمال المهمة ألن الوضع 
إلى  مشيرا  عديدة مستقبال،  بمشاكل  ينبئ 
أنه قبل مباراة النجم فوجئ بخمسة العبين 

اإلدارة  رفضت  بعدما  التدريبات،  فى  فقط 
وتأخرت  الفريق  العبى  باقى  عقود  تجديد 
يخرج  الهالل  ماجعل  األزمة  هذه  إنهاء  فى 
عن تركيزه ويخسر أمام النجم فى أم درمان.
أشار إلى أنه طلب كثيرا إنهاء األزمة الخاصة 

بالالعبين وعقودهم واإلدارة ال تبالي، 
يسير  ال  يناير  تعاقدات  ملف  أن  كما 
سيء  من  واألمور  المطلوبة  بالصورة 
يجب  كان  الهالل  لجمهور  واحترامه  ألسوأ 
أنه  أمامهم، مؤكدا  اإلدارة  أن يرحل لكشف 
سيتقدم بشكوى ضد اإلدارة فى الساعات 
التى  الباطلة  االتهامات  بسبب  المقبلة 

إليه. وجهت 
رحل  بأنه  الهالل  اتهامات  رفض  صدقى 
بسبب موقف ناديه السابق األهلى فى نفس 
كان  المنطلق  هذا  من  أنه  مؤكدا  المجموعة، 
نقاط  ويمنح  منصبه  فى  يستمر  أن  يجب 
وحجج  اتهامات  ولكنها  لألهلي،  المباراة 
لتحسين  خاللها  من  اإلدارة  تسعى  باطلة 

صورتها أمام الجماهير.
السودانى  النادى  أكد  التى  الشكوى  وحول 
الدولى  االتحاد  فى  ضده  بها  سيتقدم  أنه 
لكرة القدم، فيفا،رد مؤكدا أنه لم يوقع العقود 
نادى  بينه وبين  أى شرط جزائى  وال يوجد 
أفعال  الجمهور  يعرف  أن  ويجب  الهالل 
عريق  بفريق  تليق  ال  التى  اإلدارة  مجلس 

بحجم الهالل.

قررت إدارة النادى األهلى برئاسة محمود 
ضد  اإلنترنت  لمباحث  اللجوء  الخطيب، 
التواصل  مواقع  عبر  مروجي«رسائل« 
لسيد  أنها  مروجوها  يزعم  االجتماعي، 
وحمادة  باألهلي  الكرة  مدير  الحفيظ  عبد 
الهالل  لنادى  السابق  الفنى  المدير  صدقى 

السوداني.
وخالل »الشات« المزعوم، يتحدث سيد عبد 
ضرورة  حول  صدقى  حمادة  مع  الحفيظ 
موقف  بسبب  الهالل  تدريب  عن  رحيله 
أفريقيا،  أبطال  دورى  فى  الصعب  األهلى 
وأن رحيله سيتسبب فى هزة فنية للفريق 
السوداني، تساعد ناديه على العبور للدور 
ربع النهائي، مع وعد بتعيينه مديرا لقطاع 

الناشئين باألهلي.
قال سيد عبد الحفيظ إن الرسائل المنتشرة 
»مزورة« تماما حيث لم تجمعه مكالمات أو 
حمادة صدقى  مع  االتصاالت  من  نوع  أى 
منذ فترة طويلة، كما أنها محاولة ساذجة 

من جانب بعض ضعاف القلوب 
رحيل  وراء  األهلى  بأن  للترويج 

صدقى عن الهالل السوداني.
إذا  أنه  على  الحفيظ  عبد  شدد 

مع  مؤامرة  عمل  فى  يرغب  كان 
إجباره  األولى  من  فكان  صدقي، 

على االستمرار فى منصبه، ومنح ناديه 
نقاط مباراة الفريقين فى أم درمان ليتأهل 
األهلى للدور ربع النهائي ،ومروج مثل هذه 

الشائعات ال يفهم أى شيء على اإلطالق.
النادى  إدارة  أن  أوضح  الحفيظ  عبد 
لمباحث  بالغ  تقديم  قررت  األهلى 
الواقعة  هذه  مروجى  ضد  اإلنترنت 
هذه  صاحب  على  بالقبض  للمطالبة 
مواقع  على  روجوها  من  وكذلك  الرسالة 
ناديه  متحديابأن  االجتماعي،  التواصل 
األبطال  دورى  نهائى  لربع  سيصعد 
عن  بحثا  القارى  اللقب  على  وسينافس 

التاسعة. التاريخية  بطولته 


