
C   M   Y   K

ســعد سليــم
رئيس مجلس اإلدارة

خــالد كــامل
رئيس التحرير

العدد ٢٣٠٦ - السنة 44مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 

٢40 قرشا١٢ صفحة صدر العدد األول ١5 فبراير ١٩٧٦

 SUNDAY -5- JAN- 2019 األحد 5 يناير ٢٠٢٠

الزمالك »فك« ُعقدته 
.. وطنطا أول »سكته«

مهاجم الصفاقسى التونسى يدخل حسابات األهلى

يرفض الرد
على رئيس األبيض

يتعهد بااللتزام 
ويستعد لإلرتباط 
بشقيقة فنانة شابة

كارتيرون يحارب لبقاء فرجانى
.. والتونسى يقترب من الرحيل

احملمدى:
عايز أمشى

الحاوى

الفولت
ينافسان على لقب األفضل

فى القارة السمراء

صالح وطارق حامد



شوقى حامد

األحد

02

 
ً
شهدت ساحتنا الرياضية مؤخرا
ظاهرة جديدة وغريبة علينا وهى 
الخناقات الفنية.. مواجهات تصل 
لحد الصدامات، وتراشقات قد تبلغ 
حد الخناقات، كما كان يحدث فى 
المناطق الشعبية أيام زمان، وتحتاج 
هذه وتلك لعقالء ورشداء، تتدخل 
العراك،  وتفريق  االشتباك،  لفض 
والدعوة إلى تحكيم العقل، وتكميم 
الفم، والسيطرة على اللسان.. خرج 
علينا «الهر» حسام البدري، المدير 
 
ً
الفنى للمنتخب الوطنى األول مبررا
األداء الباهت والنتائج الهزيلة فى 
التصفيات األفريقية التى خاضها 
متواضعين  أقران  أمام  المنتخب 
المنافسات  إن   

ً
قائال ومغمورين، 

الدورى  مسابقة  فى  تجرى  التى 
المحلى ليست قوية وال يمكن االعتداد 
بها، واالعتماد عليها إلفراز العب 
دولى قادر على حمل شرف الشارة 
الدولية، والدفاع عن منتخبه فى تلك 
ولم  الشرسة..  األفريقية  المحافل 
تمض أيام قليلة على هذا التبرير 
غير  التأويل  وذلك  المقبول  غير 
المنابر  على  وظهر  إال  المعقول، 
غريب،  شوقى  الكابتن  اإلعالمية 
الشبابي،  للمنتخب  الفنى  المدير 
 فى 

ً
وصاحب اإلنجاز األخير، ممثال

قيادته الواعية لشبابنا للحصول 
على كأس البطولة التى جرت بين 
ظهرانينا منذ فترة وجيزة.. وتأهل 
بها المنتخب إلى أولمبياد طوكيو 
2020 وصرح بأن الدورى المحلى 
 
ً
ساخن ومبارياته قوية، وأنه شخصيا

يعتمد عليها فى إفراز العبين مهرة 
أمثال رمضان صبحى وعبدالرحمن 
مجدي، وكريم طارق، وأكرم توفيق.. 
وفوجئنا بالتهاب األجواء وتكهرب 
المناخ، واستعد كال الطرفين الستكمال 
المواجهة واالستدالل على صحة رأى 
كل منهما، حتى ولو جاء ذلك بتناول 
الخصوصيات والخلفيات والتواريخ 
والمشاوير.. وتنبه حكام الجبالية 
وخرجوا  غفلتهم،  من  واستفاقوا 
االثنين  على  ونبهوا  عزلتهم  من 
بعدم إصدار تصريحات أو اإلدالء 
بأحاديث إعالمية إال بعد الرجوع 
إليهم للموافقة باإلذن لهما.. ما هذا 
السخف، وذاك التردى واالهتراء؟!.. 
ار لعزب خاصة، 

َّ
ظ

ُ
االثنان وكأنهما ن

اع فى وسايا، وحدائق، ُيحدثان  رَّ
ُ
وز

العام  الرأى  ويهيجان   
ً
ضجيجا

 على 
ً
الرياضي، فينقسم هو أيضا

نفسه ما بين مؤيد لهذا ومعارض 
باالثنين   

ً
مستخفا حتى  أو  لذاك، 

.. ال عقالنية وال توازن.. غابة 
ً
معا

وفوضى وتجاوز، وكأن المصلحة 
الوطنية العليا موكولة إلى عقول 
يتربص  خاوية..  وألباب  فارغة، 
قتله  يود  وكأنه  باآلخر،  أحدهما 
والفتك به ال أن يلتمس له العذر، 
وظروفه  ضعفه  إزاء  ويصمت 
الصعبة.. وإذا كان الكابتن حسام 
البدرى قد تسرع فى إطالق أحكام 
وآالم  نفسية  نتيجة ضغوط  فنية 
 على األخ  غريب 

ً
معنوية، فكان لزاما

أفكاره  ودحض  بتعريته  يقوم  أال 
ومبرراته. لكن يبدو أننا أصبحنا 
فى ساحتنا الرياضية أشبه باألعداء 
وليس األصدقاء.. يترقب أحدنا زلة 
اآلخر، وينتظر سقطته ليهجم عليه 
ويفتك به، حتى وإن كانت نهايته 
ال تصب فى مصلحته.. فقد سبق 
للكابتن شوقى أن أكد عدم رغبته 
فى تولى المنتخب الكبير، وأنه ال 
يحفل بمواقع ومراكز وأسماء، وإنما 
ونتائج  يعنيه هو عروض  ما  كل 
وبطوالت.. لكنه سرعان ما سها عن 
تصريحاته، ووجد الفرصة سانحة 
للقضاء على البدري، وكشف وهنه 
وضعفه، فاألمانى ممكنة، والتصعيد 
قد يكون أفضل.. الجبالية والخماسى 
المتحكم فيها المسيطر عليها بقيادة 
الجناينى استشعرت الخطر ليس 
عليهم..   

ً
أيضا وإنما  االثنين  على 

فالجميع أشار بالتهكم والنفور من 
وتلك  الجوفاء،  التصريحات  هذه 
المواجهات الخرقاء بين األصدقاء 
لضعف  وأوعزوها  والرفقاء.. 
الشخصيات وتواضع المستويات.. 
ه فيما نتابعه ونشاهده فى 

َّ
ولنا الل

هذا الزمن الرديء.
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السنة 44

عقالنيات

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

جريدة

مؤسسة دار التحرير

للطبع والنشر

ســـعد ســـليم

خـــالد كــامل
رئيس التحرير

رئيس مجلس اإلدارة

العنوان

االعالنات:

التوزيع:

التحرير: ١١١-١١٥
شارع رمسيس
ت: ٥٧٨٣٣٣٣

الرقم الربيدى ١١٥١١

شركة االعالنات املصرية
111-115 ش رمسيس

ت: 25٧81010- 25٧49394

شركة التوزيع املتحدة
21 شارع قصر النيل

ت: 3923٧49
فاكس: 25٧81919 -

25٧81514 

دوري

خناقة فنية

صالح ضمن أفضل ٢٠ 
صفقة فى العقد املاضى 

بالدورى اإلنجليزي
البريطانية  ميل  ديلى  صحيفة  كشفت 
عن ترتيب أفضل 20 صفقة فى الدورى 

اإلنجليزى خالل العقد األخير.
وتواجد صالح ضمن أفضل 20 صفقة 
ا على عدد من 

ً
متفوق األخير  العقد  فى 

النجوم مثل األرجنتينى دى ماريا العب 
وألفارو  السابق،  يونايتد  مانشستر 

موراتا مهاجم تشيلسى السابق.
وجاء الترتيب أعلى النحو التالي:

إلى  مدريد  أتليتكو  من  أجويرو   -1
مانشستر سيتى

2- كانتى من كاين إلى ليستر سيتى
إلى  فالنسيا  من  سيلفا  ديفيد   -3

مانشستر سيتى
إلى  ساوثهامتون  من  دايك  فان   -4

ليفربول
إلى  سيتى  هال  من  روبرتسون   -5

ليفربول
إلى  آرسنال  من  بيرسى  فان   -6

مانشستر يونايتد
إلى  أياكس  من  سواريز  لويس   -7

ليفربول
8- هازارد من ليل إلى تشيلسى

إلى  برشلونة  من  توريه  يايا   -9
مانشستر سيتى

إلى  مدريد  أتلتيكو  من  خيا  دى   -10
مانشستر يونايتد

إلى  مارسيليا  من  أزبيلكويتا   -11
تشيلسى

12- محمد صالح من روما إلى ليفربول
إلى  سالزبورج  من  مانى  ساديو   -13

ساوثهامتون
14- كيفين دى بروين من فولفسبورج 

إلى مانشستر سيتى
دونز  كيدز  ميلتون  من  آلى  ديلى   -15

إلى توتنهام
إلى  ميالن  إنتر  من  كوتينيو   -16

ليفربول
مانشستر  من  زاها  ويلفريد   -17

يونايتد إلى كريستال باالس
إلى  تشيلسى  من  لوكاكو  روميلو   -18

إيفرتون
19- هارى ماجواير من هال سيتى إلى 

ليستر سيتى
إلى  تيرينفى  من  بيريز  أيوزى   -20

نيوكاسل

حصاد

حكيمى ينافس على جائزة أفضل العب شاب
قائمته  عن  أعلن  اإلفريقى  االتحاد 
األفضل  لجوائز  للمرشحين  النهائية 
لعام 2019، وينافس فيها أيضا عدد 
وفى  العرب،  والالعبين  المدربين  من 
حكيمى  أشرف  المغربى  مقدمتهم 
دورتموند  بوروسيا  فريق  ظهير 
جمال  الجزائرى  والمدرب  األلماني، 
للخضر،  الفنى  المدير  بلماضى 

للمرشحين  النهائية  القوائم  وجاءت 
للجوائز على النحو التالي:

أفضل مدير فني:
- السنغالى أليو سيسيه المدير الفنى 

التيرانجا ألسود 
المدير  بلماضى  جمال  الجزائرى   -

للخضر الفنى 
المدير  الشعبانى  معين  التونسى   -

التونسي الفنى للترجى 
أفضل العب شاب:

العب  حكيمى  أشرف  المغربى   -
بوروسيا دورتموند األلماني

تشيكويزى  صامويل  النيجيرى   -
العب فياريال اإلسباني

أوسيمين العب  النيجرى فيكتور   -  -
الفرنسي ليل 

أفضل العبة:
- الكاميرونية أجارا نشوت

- النيجرية أسيسات أوشواال
- الجنوب إفريقية ثيمبى كجاتالنا

أفضل مدير فنى للسيدات:
- الكاميرونى أالن ديفوما

- الجنوب إفريقى ديساير أليس
- النيجيرى توماس دينيبري

أفضل منتخب للرجال:
- السنغال

- مدغشقر
- الجزائر

أفضل منتخب للسيدات
- الكاميرون

- نيجيريا
- جنوب إفريقيا

صالح وطارق حامد ينافسان على لقب األفضل فى القارة السمراء
الغردقة جتذب أنظار العالم استعدادا حلفل الكاف

هداف الدورى اإلنجليزى

دورى أبطال إفريقيا 

هداف الدورى اإلنجليزى

كأس الكونفدرالية

الفوز بالدورى اإلنجليزى

دورى أبطال إفريقيا

كأس السوبر اإلنجليزىكأس السوبر األوروبيكأس السوبر األوروبي

كأس األمم اإلفريقية

كأس األمم اإلفريقيةامليدالية الفضية بأمم إفريقيا

الفوز بدورى أبطال أوروبا

الدورى التونسى

الفوز بدورى أبطال أوروبا

كأس مصر

الفوز بكأس انجلرتا

الدورى التونسى

كأس الرابطة اإلنجليزيةالفوز بكأس العالم لألنديةالفوز بكأس العالم لألندية

حظوظ السنغالى مانيه تتزايد ىف الساعات األخرية
بشغف بالغ يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربى وإفريقيا، 
حفل توزيع جوائز االتحاد اإلفريقى لكرة القدم لألفضل خالل عام 2019، المقرر 
إقامته بعد غد الثالثاء، فى أحد المنتجعات فى سهل حشيش بالغردقة، فى محاولة 
الدولية  اإلشادة  بعد  خاصة  األفارقة،  وأشقائها  العالم  إلبهار  مصر  من  جديدة 
التى نالتها بعد التنظيم الرائع لبطولتى كأس األمم اإلفريقية للكبار وكأس األمم 
اإلفريقية تحت 23 عاما، لذا فهناك اهتمام واسع من كافة المسؤولين فى الدولة 
األحمر على  البحر  أفضل صورة، حيث حرصت محافظة  فى  الحفل  على خروج 
تزيين كافة الطرق المؤدية إلى مكان الحفل، وتزيين مطار الغردقة من أجل استقبال 
ضيوف الحفل حيث انتشرت األعالم والبوسترات الدعائية للحفل فى أغلب شوارع 
األحمر،  البحر  اللواء عمرو حنفى محافظ  ترتيبات أشرف عليها  المحافظة، فى 

بالتنسيق مع كامل أبو على رئيس جمعية االستثمار السياحى بالمحافظة.
أفضل  بجائزة  صالح  محمد  الكبير  النجم  فوز  تترقب  المصرية  الكرة  جماهير 
السنغالى ساديو  مع  القوية  المنافسة  رغم   ،2019 لعام  السمراء  القارة  فى  العب 

مانى العب ليفربول اإلنجليزي، والجزائرى رياض محرز العب مانشستر سيتى 
اإلنجليزي، ورغم ضعف فرص النجم المصرى أمام السنغالى مانيه تحديدا الذى 
فى  األولى  للمرة  بالجائزة  فوزه  فرص  وتتزايد  بالجائزة،  للتتويج  األقرب  يعد 
تاريخه، فى ظل وجود السنغالية فاطمة سامورا األمين العام للفيفا مشرفة على 
النجم  احتفاظ  تأمل فى  المصرية  الكرة  أن جماهير  إال  اإلفريقي،  االتحاد  نشاط 
المصرى بلقب أفضل العب فى القارة السمراء للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد 
اإلنجازات واأللقاب التى حققها خالل عام 2019، ولكن شاركه فيها النجم السنغالى 
الذى تفوق بمشاركته مع منتخب بالده فى التأهل لنهائيات كأس األمم اإلفريقية 
2019، وفيما يلى أبرز اإلنجازات التى حققها الثالثى المرشح للجائزة، خالل عام 

2019، وذلك على النحو التالي:

نادى  العب  حامد  طارق  النجم  فوز  أيضا  تترقب  المصرية  الكرة  جماهير 
مع  قوية  منافسة  فى  القارة  داخل  العب  أفضل  بجائزة  بالفوز  الزمالك، 
الترجى  العبا  الباليلى  يوسف  والجزائرى  البدرى  أنيس  التونسى  الثنائى 
التونسي، ويحظى النجم المصرى بحظوظ كبيرة رغم المنافسة القوية مع 

الثنائى خاصة بعدما نجح فى قيادة فريقه للتويج بلقب الكونفدرالية، وإن 
أبرز  يلى  وفيما  أكبر،  بالجائزة  الفوز  فى  الباليلى  الجزائرى  أسهم  كانت 
اإلنجازات التى حققها الثالثى المرشح للجائزة، خالل عام 2019، وذلك على 

التالي: النحو 
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العب ىف مصر لعام 2019 )اون سبورت(

مد
حا

ق 
ار

ط



كرابيج
و

لدغات

خالد كامل
KHALEDKAMEL4@YAHOO.COM

والزمالك  األهلى  للقطبين  القادمة  المحطة   >>
، وتقطع مسافة كبيرة للتأهل 

ً
 مهمة جدا

ً
أفريقيا

سواء  الفوز  بشرط  للبطولة  الثمانية  لدور 
األهلى خارج الديار مع بالتينيوم أو الزمالك مع 
والممكن  المقبول  من  أمر  وهو  بمصر،  زيسكو 
التهاون  أو  االستهتار  وعدم  التركيز،  بشرط 
التى  الفرص  استغالل  وضرورة  بقوة  واللعب 
وبالتأكيد   

ً
كثيرا سيساعد  مبكر  وهدف  تتاح، 

فاألهلى  الفريقين،  فى  ستختلف  اللعب  طريقة 
للفوز عليه   يسعى 

ً
فريقا الديار سيواجه  خارج 

تظهر  هنا  ومن  سيهاجم،  وبالتالى  بملعبه، 
 ،

ً
جيدا األحمر  يستغلها  أن  يجب  التى  الثغرات 

وهدف مبكر سيساعد على السيطرة على اللقاء، 
سيواجه  الزمالك  بينما  األمور،  حسم  وبالتالى 
الدفاعى  التأمين  على  بال شك سيحرص   

ً
فريقا

خارج ملعبه، وبالتالى البد أن يلعب الفريق على 
والتصويب،  الرأس  ضربات  واستغالل  األطراف 
االستعجال  وعدم  الهدف،  لتسجيل  وذلك 
بشكل  األمر  إلنهاء  األعصاب  على  والسيطرة 
الجولة  هذه  فى  للفريقين  وبالتوفيق  جيد، 

المهمة فى مسيرة المشوار األفريقي.
الذهاب  لقاء  السكندرى  االتحاد  خسارة   >>
جولة  وهناك  المطاف،  نهاية  ليست   

ً
عربيا

قادر  الفريق  وبالتالى  باإلسماعيلية  ثانية 
عربى  فريق  صعود   

ً
وعموما التعويض،  على 

للمربع الذهبى مكسب للكرة المصرية، واالتحاد 
أن  ونأمل  جيدة،  مباراة  قدما  واإلسماعيلى 
الروح  تظل  وأن  العودة،  لقاء  فى  يواصال 
الرياضية الجميلة شعار اللقاء، واالتحاد أحسن 
استقبال اإلسماعيلى ويتبقى رد نفس الجميل، 
بمجلس  تسعد  أن  االتحاد  جماهير  حق  ومن 
الصديق  بقيادة  شيء  كل  يقدم  الذى  إدارته، 

محمد مصيلحي.
<< األيام تمر ولم نسمع أى خبر حول تشكيل 
أعلن،  كما  األثقال،  رفع  التحاد  إدارة  مجلس 
يدير  رئيسه  بقيادة  السابق  المجلس  ومازال 
لمصلحة  أعلم  وال  الضحية،  واللعبة  األمور 
الرياضة  وزارة  تتخذ  لم  ولماذا  يحدث،  ما  َمن 
كثير..  آخر  وكالم  األولمبية؟!.. خطوات  واللجنة 
إن األمر ستتم تسويته وسيعود نفس األشخاص 
والضحية لعبة تحقق ميداليات وأبطال من ذهب 

ونحن لمنتظرين.
وما  وعيوبه  بكل حالوته   2019 عام  انتهى   >>
أن  الدعاء  إال  نملك  وال  معي،  األقل  على  أكثرها 
وأن  وأحسن،  أفضل   2020 الجديد  العام  يكون 
بين  الحب  يسود  وأن  األمراض،  شر  ه 

َّ
الل يقينا 

وعمل  محطات  الحياة  أن  نعلم  وأن  الجميع، 
اإلنسان هو الوحيد الذى يبقي، وبالتالى أمل أن 
 لصالح بلدنا، وبالتوفيق للرياضة 

ً
نعمل جميعا

المصرية فى القادم.
كابتن  المحمدي،  باهر  من  حدث  ما   >>
نفس  فى  ولكنه  أحد،  يقره  ال  اإلسماعيلى 
األندية  الكرة فى معظم  إدارة  الوقت يفتح ملف 
تتكرر..  فاألخطاء  االحترافية،  وغياب  المصرية، 
وما حدث بالزمالك يتكرر مرة أخري، وسيتكرر 
الذى  لألمانة،  األهلى  باستثناء  األندية  كل  فى 
يدرس األمور بشكل جيد، ويتخذ القرار المناسب 
المستحقات،  سداد  فى  يتأخر  وال  للوائح   

ً
وفقا

يتطلب  األمر  وبالتالى  الرئيسية..  النقطة  وهى 
االتحاد  أن  تعلم  وأن  األمور،  األندية  تدرس  أن 

الدولى ال يلعب.
<< مع بداية العام الجديد بدأ العد التنازلى لدورة 
حول  الحوار  بدأ  وبالتالى  األولمبية،  األلعاب 
وقدرتها  المشاركة  المصرية  المنتخبات  موقف 
أن  والمفترض  عدمه،  من  نتيجة  تحقيق  على 
اللجنة األولمبية فى هذه المرحلة تتولى األمور 
اإلعالم  للرد على  المعلومات  كافة  بدقة ولديها 
هناك  وليس  ذلك،  عكس  الحقيقة  ولكن  وغيره، 
العام  والسكرتير  مشغول،  والكل  يتحدث،  من 
والمدير التنفيذى ورئيس اللجنة فى واٍد وباقى 

المجلس فى واٍد آخر، واللجنة حجرات مغلقة.
الرياضية  للقيادات  التثقيفية  الدورة   >>
االتحاد  عليها  بالشركات خطوة جيدة حريص 
صعيد  فى  تقام  كانت  ما   

ً
وغالبا  ،

ً
سنويا

بمرافقه  الصعيد  على  القيادات  لتتعرف  مصر 
المميزة، وهذا الموسم أقيمت بالمركز األولمبى 
واألهم  المميز..  بالحضور  وتميزت  بالمعادي، 
كنز  وهم  الحقيقيين،  المصرية  الرياضة  خبراء 
بعالقته  غندر  حسنى  الدكتور  ينجح  شك  بال 
القوية أن يقنعهم بحضور تلك الدورات ليحقق 
أكبر فائدة لقيادات الشركات، وهذا هو الرئيس 
ووجود  اتحاده،  نجاح  على  الحريص  الحقيقى 
العمالقة به، بينما آخرون يخشون مواجهة أحد.
لألسف الشديد يبدو أن هناك لوبى قوى داخل 
وزارة الشباب والرياضة أقوى من أى محاوالت 
المستحيل،  يبذل  لألمانة  والوزير  لإلصالح، 
الداخل  من  اإلدارات  أن  طالما  يفعل  ماذا  ولكن 
 
ً
مستقبال سيقال  مهما  وبالتالى  فاشلة؟!.. 

وروتين، وهناك مشاكل  أخطاء  صدقونى هناك 
واألفضلية لـ«النواب» فقط على حساب اآلخرين، 

وأمور أخرى كثيرة تدعو لألسي.
تحتاج  ال  التى  األمور  من  الوالدين  فضل   >>
يخالف  فيما  إال  ضرورة،  وطاعتهما  لمناقشة، 
الدين، وبالتالى البد لشبابنا الواعد أن يحرص 
على االستفادة بهما قبل فوات األوان، وأن يضمن 
 بعد ذلك، 

ً
دعاءهما المستمر، وإال سيخسر كثيرا

ويا رب ارحم والداى جزاء ما قدما.
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تحت شعار التعثر ممنوع .. الزمالك يسعى الفتراس زيسكو
كتب - أحمد عبد الستار

»األحد«  اليوم  مساء  الخامسة  فى  تنطلق 

الـ12  الجولة  ضمن  والزمالك  طنطا  مباراة 
يعول  التى  المباراة  وهى  الممتاز  للدورى 
بقيادة  الزمالك  لنادى  الفنى  الجهاز  عليها 
التى يعيشها  كارتيرون الستمرار الصحوة 
الخميس  لقاء  فى  أسوان  عبور  بعد  الزمالك 
حيث حقق الزمالك الفوز بثنائية لكن أبرز ما 
جاء فى المباراة هو طارق حامد الذى تعرض 
للطرد فى لقاء أسوان ومن المنتظر أن يغيب 

عن لقاء طنطا.
ال  أو  أكون  شعار  وتحت  آخر  سياق  فى 
زيسكو  مواجهة  الزمالك  سيدخل  أكون 
لدور  الرابعة  الجولة  ضمن  الزامبى  يونايتد 
المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى التاسعة 
الفريق  المقبل وما وضع  الجمعة  من مساء 
األبيض تحت ضغط قبل هذه المواجهة أكثر 
ثابتة  بخطوات  يسير  ال  فالفريق  عامل  من 
مشواره  ففى  البطوالت  كل  مستوى  على 
فى الدورى بعد خوض 9 جوالت خسر 12 
نقطة فيما يبقى الغريم التقليدى األهلى  مع 
كامال  برصيده  الجوالت  عدد  نفس  خوض 
الزمالك  ولم يخسر أى نقطة أما فى مشوار 
فقد  األبطال  بدورى  المجموعات  دور  فى 
مازيمبى  من  بخسارة  المباريات  استهل 
مع  تعادل  ثم  أغسطس  أول  على  فاز  ثم 
زيسكووهى ليس السجل الجيد لحامل لقب 

الكونفدرالية األفريقية.
الزمالك يحتاج لمواصلة االنتصارات والتغلب 
تحت  للفريق  المالزمة  السلبية  النتائج  على 
الـ16  لدور  التأهل  لضمان  كارتيرون  قيادة 
بالمنافسين  لإلطاحة  الزمالك  ويسعى 
مازيمبى على  وبين  بينه  المنافسة  وحصر 
الفرصة مواتية  المجموعة وستكون  صدارة 
أول  يلتقى  المقابل  وفى  زيسكو  لقاء  فى 
الذى يسعى  أغسطس مع مضيفه مازيمبى 

لتأكيد سيطرته على صدارة المجموعة.
فالفريق  يتغير  لم  المجموعة  فى  الموقف 
يحتل  جوالت   3 خوض  بعد  الكونغولى 

انتصارين  من  نقاط   7 برصيد  الصدارة 
الثانى  المركز  فى  الزمالك  ويأتى  وتعادل 
بأربع نقاط من خسارة وفوز وتعادل ويأتى 
ثالثا برصيد نقطتين جمعهما من  زيسكو 
والنتائج  الرصيد  وبنفس  تعادلين وخسارة 

يأتى أول أغسطس األنجولي.
فرصة زيسكو وأول أغسطس قائمة بشرط 
الرابعة  الجولة  لقاء  فى  طيبة  نتيجة  تحقيق 
خاصة زيسكو الذى يسعى لتحقيق مفاجأة 
ألنه فى حال فاز على الزمالك فسيكون فى 
المركز الثانى وسيكون على الزمالك مواجهة 
التى ستصب  مازيمبى فى الجولة الخامسة 
حقق  حال  فى  زيسكو  فى صالح  نتيجتها 
الفوز على الزمالك الذى يسعى لتجنب التعثر 
نتيجة  أفضل  وتحقيق  الرابعة  الجولة  فى 
الضغط  الفوز لضمان تصدير  ممكنة وهى 
مباريات  قمة  قبل  الكونغولى  مازيمبى  إلى 

المجموعة فى الجولة الخامسة أواخر يناير.
المدير الفنى الفرنسى كارتيرون يدرك جيدا 
زيسكو  مباراتى  فى  الفوز  تحقيق  أهمية 
للزمالك  يضمن  بهما  الفوز  ألن  ومازيمبى 
التأهل  وبالتالى  العاشرة  للنقطة  الوصول 
إضافة  أفريقيا  أبطال  لدورى  الـ16  لدور 
للزمالك  المباراتين يضمن  فى  الفوز  أن  إلى 

المنافسة على الصدارة.
جماهير  إقناع  من  يتمكن  لم  كارتيرون 
النتائج  تذبذب  والسبب  إدارته  وال  الزمالك 
لم  فالفريق  الزمالك  يقدمه  الذى  والمستوى 
ولم  ديسمبر  من  الثانى  النصف  فى  يفز 
يقدم األداء المطلوب ويعيش حالة من انعدام 
الوزن وتخشى الجماهير أن يكون لذلك تأثير 
على مشوار الفارس األبيض فى أفريقيا إال 
الفريق بدأ يستعيد توازنه محليا بالفوز  أن 

على أسوان.
كارتيرون بدأ يستعيد القوة الضاربة للفريق 
تألق  وكذلك  التدريبات  فى  جنش  بمشاركة 
للمشاركة  الونش  وعودة  جبل  أبو  محمد 
ويأمل  جمعة  الله  وعبد  شيكاباال  وكذلك 
مع  ساسى  فرجانى  استمرار  فى  الجميع 

الفريق وعودته لمستواه.

كتب - محمد حلمى:
صدارته  األهلى  النادى  فريق  واصل  الكاملة  بالعالمة 
لبطولة الدورى الممتاز بعد الفوز مساء األربعاء الماضى 
التى  المباراة  فى  نظيفين  بهدفين  المقاصة  مصر  على 
الممتاز  الدورى  جرت ضمن األسبوع الحادى عشر من 

على ستاد السالم.
سجل لألهلي، التونسى على معلول من ضربة جزاء فى 
الدقيقة 74، ومحمد مجدى أفشة فى الدقيقة 80، محققا 
الصدارة  على  ومتربعا  التوالي،  على  التاسع  االنتصار 

برصيد27 نقطة.
المارد األحمر لمواصلة تحقيق  الطريقة يسعى  وبنفس 
الفوز فى البطولة عندما يواجه نادى مصر فى السابعة 
الدولي،  القاهرة  على ستاد  األحد  اليوم  مساء  والنصف 
أكد  حيث  البطولة،  من  عشر  الثانى  األسبوع  ضمن 
أنه يحترم كل  الفنى للفريق األحمر،  المدير  رينيه فايلر 
المنافسين فى البطولة، ويسعى لمواصلة تحقيق النتائج 
الفترة  فى  الصدارة  على  والحفاظ  البطولة  فى  الجيدة 
تمثل  اليوم  مصر  سى  إف  مباراة  وأن  خاصة  المقبلة، 
أهمية كبيرة لكونها البروفة األخيرة للفريق قبل السفر 
إلى زيمبابوى لمواجهة بطلها بالتنيوم فى الجولة الرابعة 
وهى  إفريقيا،  أبطال  دورى  من  المجموعات  دور  من 

المباراة المقرر لها السبت المقبل 11 يناير.
فى  بدنى  برنامج  وضع  على  حرص  الفنى  الجهاز 
تدريبات الفريق األخيرة لمراعاة مرحلة ضغط المباريات 
تقريبا،  أيام   3 كل  مباراة  باللعب  الفريق  بها  يمر  التى 

حتى  وهكذا  للخارج،  والسفر  إفريقيا  أو  محليا  سواء 
أن  المنتظر  ومن  بالفريق،  أخرين  العبين  يتساقط  ال 
يستعيد الفريق االحمر عدد من عناصره األساية المهمة 
رأس  على  بالتنيوم  لمواجهة  زيمبابوى  إلى  السفر  قبل 
هؤالء حسين الشحات الذى غاب عن مواجهة المقاصة 
وكذلك  الضامة،  العضلة  فى  إجهاد  بسبب  األخيرة 
لعدم  اآلخر  هو  غاب  الذى  أجايى  جونيور  النيجيرى 
اكتمال شفائه من إجهاد فى العضلة الخلفية، تعرض له 
فى مباراة بالتنيوم األخيرة فى السالم، وكذلك الحارس 
الثانى شريف إكرامي، وقد تشهد مباراة بالتنيوم السبت 
المقبل الظهور األول لمحمود عبد المنعم كهربا المنضم 

حديثا للفريق بعد انتهاء قيده بالقائمة.
أداء  األحمر  الفريق  قدم  فقد  المقاصة  لمباراة  وبالعودة 
جيدا  خاصة فى شوطها الثانى الذى شهد احراز الهدفين، 
المباراة  بداية  فى  األهلى  للضغط على  المقاصة  وسعى 
مهاجم  مرعى  وتحرك عمرو  اليمنى،  الجبهة  عن طريق 
ووجه  األهلي،  ملعب  فى  جيد  بشكل  الفيومى  الفريق 
بعيدا عن  أخرى مرت  ثم محاولة  القائم  تسديدة بجوار 
مرمى الحارس محمد الشناوي، وسعى المقاصة خالل 
الربع ساعة األولى الستغالل ارتباك الخط الخلفى لألهلى 
إلى  الفيومى  الفريق  انكمش  ثم  اللعب،  تغيير طريقة  مع 
الدفاع وضاعت فرصة من أفشة، وحصل محمد مسعد 
فتحي،  أحمد  ضد  للخشونة  إنذار  على  المقاصة  العب 
القائم مع  ثم ضاعت محاولة من أفشة بتسديدة بجوار 

حصول شبيطة العب المقاصة على إنذار.
وضاعت محاولة من المقاصة عن طريق بيكلى فى ظل 

تألق الشناوي، وضاعت محاولة جديدة من عمرو مرعى 
ثم وجه أحمد الشيخ تسديدة فوق العارضة.

وراوغ  األهلي،  وسط  العب  ديانج  أليو  المالى  وانطلق 
القائم  بجوار  سدد  لكنه  المقاصة  دفاع  عمق  واخترق 

لينتهى الشوط األول بالتعادل السلبي.
خطيرة  وفرصة  أهالوية  بمحاوالت  الثانى  الشوط  بدأ 
الثنائى  الذى نال إنذارا للخشونة، وأشرك األهلى  ألفشة 
الشيخ  وليد سليمان واألنجولى جيرالدو بدال من أحمد 
حسنى  بالالعب  المقاصة  دفع  بينما  هاني،  ومحمد 

 من بيكلي.
ً
فتحى بدال

وضاعت محاولة مع المقاصة مع انطالقة حسنى فتحي، 
إيدو موسيس على  النيجيرى  المقاصة بالمهاجم  ودفع 

حساب عمرو مرعى فى الدقيقة 68.
عن   73 الدقيقة  فى  جزاء  ضربة  على  األهلى  وحصل 
وأحرز  ياسين،  أحمد  المدافع  ضد  يد  لمسة  طريق 

التونسى على معلول هدف التقدم فى الدقيقة 74،
األهلى أحرز ثانى أهدافه عن طريق أفشة فى الدقيقة 80 

من تمريرة ديانج، وأودعها الالعب فى المرمى باقتدار.
واحتسب الحكم أمين عمر، ضربة جزاء للمقاصة بداعى 
الكرة  أهالوية على  اعتراضات  عرقلة ميدو جابر وسط 
يتراجع  أن  قبل  جابر،  ميدو  ضد  يد  لمسة  أنها  بداعى 
عن قراره واحتسب لمسة يد ضد الالعب، ودفع األهلى 
وأهدر   ،85 الدقيقة  فى  أفشة  من  بدال  عاشور  بحسام 
المقاصة محاولة عن طريق فوافى ثم أبعد محمود حمدى 
حارس المقاصة، فرصة خطيرة من ضربة رأس لمروان 

لينتهى اللقاء بفوز األهلي.

بعد عبور أسوان .. األبيض جاهز لطنطا

بيراميدز يحسم الجدل ويجدد للسعيد
الفريق عبد  نجم  الدائر حول  الجدل  بيراميدز  نادي  حسم 
الله السعيد، وذلك بتجديد عقد الالعب لمدة موسمين، وذلك 
بعد األنباء التي ربطت الالعب بالرحيل عن الفريق، مع قرب 
انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، لتقطع إدارة 
الفريق الطريق أمام رغبة بعض األندية في التعاقد الالعب.

مصادر في نادي بيراميدز أكدت أن الالعب وقع على عقود 
الـ34  ليختتم صاحب  موسمين،  لمدة  الفريق  مع  تجديده 
عاما مشواره الكروي مع فريقه الحالي، وذلك في ظل تألقه 

قادما  للنادي  قدومه  منذ  األخيرة،  الفترة  في  الفت  بشكل 
من أهلي جدة السعودي، ونجاحه في تصدر ترتيب هدافي 

الدوري برصيد 9 أهداف.
المركز  في  جعلته  صعبة  بفترة  يمر  بيراميدز  نادي 
الخامس، وذلك بعد اإلطاحة بالمدرب الفرنسي سباستيان 
أنتي شاشتيش، حيث  الكرواتي  المدرب  وتعيين  ديسابر، 
يسعى الفريق إلى توفير حالة من االستقرار الفني بتدعيم 

صفوف الفريق

األهلى يسعى ملواصلة الصدارة بالعالمة الكاملة أمام نادى مصر
فايلر: الفوز على املقاصة مينحنا دفعة قوية قبل السفر لزميبابوى
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سر الظهور املفاجئ !
حسن  للكابتن  المفاجئ  اإلعالمى  الظهور 
لم  األسبق،  األهلى  النادى  رئيس  حمدى 
الرجل  ألن  الكرام،  مرور  أمامى  من  يمر 
بطبيعته يتجنب األضواء حتى عندما كان 

 للنادي.
ً
رئيسا

عودة حسن حمدى فى هذا التوقيت تحمل 
أكثر من مغزي، وتفتح المجال أمام الكثير 
 أن ظهوره يأتى 

ً
من التساؤالوت، خصوصا

عن شخصية  البحث  فيه  يجرى  وقت،  فى 
االنتخابات  لخوض  إداري،  ثقل  لها 
تكليف  انتهاء  بعد  الجبالية  فى  الرئاسية 

اللجنة الخماسية.
أم  ؟  المهمة  لتلك  نفسه  الرجل  يجهز  فهل 
أنه يفكر فى العودة لرئاسة ناديه من جديد 
؟ ال سيما مع عدم استقرار الحالة الصحية 

للكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي.
األندية  لجنة  لرئاسة  طريقة  تكون  وقد 
من  بدعم  المقبل،  الموسم  فى  المحترفة 
المهندس  مع  العلنية  حربه  فى  شوبير 
هانى أبوريده، وهو أمر وارد بعد رفع اسمه 

من قوائم الممنوعين من السفر؟
 أنه 

ً
تساؤالت مشروعة ومنطقية، خصوصا

يملك خبرات إدارية كبيرة، وحقق نجاحات 
اآلن،  حتى  األهلى  جماهير  بها  تتغنى 
وقد تكون وسيلة لسد الطريق أمام أطماع 
رئاسة  فى  المستقبلية  فاروق  العامرى 

األهلي.
الدفاع  وزير  حوار  فى  الوحيد  المأخذ 
ما  موسي،  أحمد  اإلعالمى  مع  األهالوى 
ذكره عن الحديث الذى دار بينه وبين زكريا 
للقلعة  الحضرى  عودة  رفضه  عن  عزمي، 
إغالقها  وتم  قديمة  فالقضية  الحمراء، 
فى  بالنبش  أشبه  اآلن،  فيها  والخوض 

القبور.!
يصمت  لم  الحضرى  أن  ذلك  على  والدليل 
حيال ذلك، وهاجم حسن حمدى على موقع 
تغريدة  فى  »تويتر«،  االجتماعى  التواصل 
تمس  التى  التلميحات  من  الكثير  تحمل 

سمعة رئيس األهلى األسبق.
يعجبنى  لم  الشخصى  المستوى  وعلى 
تجاهه  وأشعر  الحضري،  عصام  تصرف 
حق  فى  تجاوز  ألنه  االستياء،  من  بنوع 
الرجل وتجاهل تاريخه وفارق السن الكبير.
أكثر  وبشدة  تصرفه  على  الحضرى  ألوم 
الرد،  فى  وتسرع  أخطأ  ألنه  حسن حمدي، 
مباشرة  غير  مستترة  اتهامات  ووجه 

ومسيئة لرئيس األهلى األسبق.
فى   

ً
أيضا التوفيق  خانه  حمدى  حسن 

عزمي،  زكريا  توصية  رفضه  عن  الكشف 
بعودة عصام الحضرى لألهلى بعد واقعة 

الهروب الشهيرة.
والسؤال لماذا صمت حسن حمدى كل هذه 
السنوات ولماذا تكلم اآلن ؟ ولم يكشف عن 
هذه التفاصيل قبل سقوط زكريا عزمى مع 

نظام مبارك ؟
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إكرامى مؤكدا ضرورة عودة رمضان صبحى »الزم يرجع تاني«
لالحرتاف اخلارجى مرة أخرى )ام بى سى مصر( كالم

فى اهلواء

بترشيح من بوجلبان مهاجم الصفاقسى يدخل حسابات األحمر
ألبنائه  اللجوء  على  األهلي  النادي  اعتاد 
وسياسته  نظامه  يعرفون  والذين  المخلصين 
على  الحصول  في  معينة  لفترات  فيه  وعاشوا 
الصفقات المهمة، فعلى سبيل المثال يعتبر أنيس 
الصفقات  في خطف  األهلي  عيون  أحد  بوجلبان 
صفقتي  أخرها  وكان  التونسي،  بالدوري  المهمة 
علي معلول وجونيور أجاي، اللذين حققا نجاحا 
تجديد  وتم  الماضية  الفترة  في  األهلي  مع  مبهرا 
نهاية  بعد  أخرى  لفترة  النادي  مع  تعاقدهما 

األهلي  لجأ  األمر  وكذلك  منهما،  لكل  األول  العقد 
لجيلبرتو العبه السابق من أجل معرفة المزيد من 
التعاقد  قبل  كوستا  دا  جيرالدو  عن  المعلومات 
في  السابق  األهلي  نجم  جيلبرتو  وساهم  معه 
الفترة الذهبية باألهلي، بشكل قوي في انهاء هذه 
الصفقة لصالح األهلي مع عدلي القيعي مستشار 

التسويق للنادي.
أخرى  مرة  للظهور  بوجلبان  عاد  جديد  من 
الهجوم، رأس  قلب  أخر في مركز  وترشيح العب 

حربة يلعب بشكل أساسي منذ فترة في صفوف 
الصفاقسي التونسي، وفي ظل سعي األهلي بناء 
العب  مع  بالتعاقد  فايلر  رينيه  مدربه  طلب  على 
»فراس  بترشيح  بوجلبان  قام  المركز،  هذا  في 
شواط » مهاجم وهداف الصفاقسي، مؤكدا خالل 
وعدلي  الكرة  مدير  الحفيظ  عبد  بسيد  اتصاالته 
يمتلك  أنه  بالنادي  التسويق  مستشار  القيعي 
فريق  أي  في  للنجاح  تؤهله  التي  المقاومات  كافة 
وضرورة  بانضباطه  المعروف  األهلي  وخاصة 

الجماهير  لضغوط  بصفوفه  العب  أي  تحمل 
واإلعالم والبحث المستمر عن البطوالت.

أهم  عن  بالفيديو  ملف  توفير  طلب  الحفيظ  عبد 
مهارات الالعب من أجل عرضها على فايلر مدرب 
هذا  في  القرار  صاحب  النهاية  في  فهو  الفريق 
األمر، وال يمكن ألحد التدخل في عمله، أو فرض 
أسماء معينة عليه مؤكدا أن هناك أكثر من العب 
في  الفريق  قائمة  الستكمال  مؤخرا  ترشيحه  تم 

يناير الجاري.

كهربا »باألحمر « ىف قصة حب جديدة

محمد حلمي

فايلر يصطدم بلجنة التخطيط 
بسبب الصفقة الثانية

الحاوى يرفض الرد 
على رئيس الزمالك

الفولت يتعهد بااللتزام ويستعد 
لالرتباط بشقيقة فنانة شابة

ال يختلف اثنان على أن قوة صفقة ضم محمود 
عبد المنعم كهربا العب الزمالك السابق، خاصة 
وأنها جاءت بترحيب ودعم جماهيرى كبير، نظرا 
لسابق خطف الغريم التقليدى »الزمالك » ألفضل 
األهلى  واجبار  الماضى  الموسم  األهلى  العبى 
عبد  وهو  تعاقده  تجديد  رغم  به  التضحية  على 
الله السعيد، ويستعد كهربا بالفعل للظهور األول 
بعد  المقبلة،  الفترة  فى  الحمراء  القلعة  بقميص 
قيده فى يناير الجارى وفى ظل تخوفات كثيرة 
وعدم  الصفقة  هذه  من  األحمر  جماهير  لدى 
االضافة للفريق، خاصة وأن الفكرة المأخوذة عن 
الكل يراهن  أنه غير ملتزم سلوكيا، لكن  الالعب 
على  الصارم  األحمر  النظام  وقدرة  قوة  على 
شيئ  فى  يفكر  وال  ملتزم  جديد  نجم  صناعة 

سوى كرة القدم ومستقبله كالعب دولى كبير.
أنه  مرة  من  أكثر  األهلى  لمسئولى  تعهد  كهربا 
خالل  لألهلى  ومفيدا  مهما  عنصرا  سيكون 
سنوات  »أربعة  عقده  مدة  المقبلة  السنوات 
ونصف »، وأنه سيكون قمة فى االلتزام والتركيز 
من أجل اسعاد الجماهير الحمراء والتأكيد على 
فى  بشكل مستمر  والتواجد  التغيير  فى  رغبته 

قائمة المنتخب الوطنى األول.
يستعد  أنه  كهربا  من  قريب  مصدر  وكشف 
رسمي،  بشكل  لالرتباط  الحالية  الفترة  فى 
فى  ويأمل  جديدة  حب  قصة  يعيش  أنه  حيث 

الحلو  »نصه  وأن  واالستقرار،  بالزواج  تنته  أن 
مرة  األهلى  فى  للعب  عودته  أسباب  أحد  كان   «
المناسبات  إحدى  فى  عليها  تعرف  وقد  أخري، 
لصديق مشترك، ونشأت بينهم قصة حب خالل 
األشهر األخيرة ، وهى تدعى »نورهان » شقيقة 
وزوجة  مصر  مسرح  نجمة  الفتاح  عبد  إسراء 
كهربا  وظهر  المرغني،  حمدى  الكوميدى  النجم 
واألصدقاء  مناسبة  من  أكثر  فى  نورهان  مع 
القائمة  العالقة  طبيعة  جيدا  يعرفون  المقربين 
الرسمى  االرتباط  الحب، والكل ينتظر خبر  على 

بالخطوبة أو الزواج.
نورهان حرصت على نشر أكثر من »ستورى » 
عبر حسابها على انستجرام لتهنئ الفولت على 
انتقاله لألهلي، متمنية له النجاح والتوفيق والتألق 
بالقميص األحمر، كان من بينها ستورى كتبت 
فيها » مبروك يا حبيبى ربنا يوفقك ويكتب لك 

الخير دايما .. بحبك ».
من  أكثر  له  كانت  كهربا  أن  المعروف  ومن 
بمذيعة  قبل  من  ارتبط  حيث  سابقة،  تجربة 
خليفة  »سارة  تدعى  الفضائيات  إحدى  فى 
قضائية  دعوة  تقيم  وكانت  عنها  وانفصل   «
ارتبط بعد ذلك بشدوى نجلة عصام  ضده، ثم 
األسطوري،  الدولى  مصر  حارس  الحضرى 
تكون  فهل  وانفصال،  أيضا  يستمر  لم  لكنه 

»التالتة تابتة يا كهربا ؟ !! »

إصابة 
سعد تربك 

احلسابات 
والسويسرى 

يبحث عن 
حل داخلي

سليمان  وليد  تلقاها  كثيرة  نصائح 
بالحاوى  الملقب  األهلى  النادى  العب 
، من مسئولين داخل النادى وخارجه 
أيضا على رأسهم سيد عبد الحفيظ 
بلجنة  أعضاء  وكذلك  الكرة  مدير 
بعدم  ناصف،  زكريا  مثل  التخطيط 
مرتضى  تصريحات  على  الرد 
األخيرة  الزمالك،  رئيس  منصور 
والتى أكد فيها بأن الحاوى يستخدم 
فى  يرتديه  خاتم  طريق  عن  السحر 
يده متسآال » الخاتم مقرى عليه فين 
الكالم  هذا  من  الرغم  على  وذلك   ،«
الشديد  الغضب  من  حالة  فى  تسبب 
بالباطل  اتهامات  ألنها  سليمان  لدى 
والكل يعلم ذلك، ومحاولة مستمرة من 
رئيس الزمالك للسخرية والتقليل من 
المستمر  واجتهادهم  األهلى  العبى 

لتحقيق األفضل.
النهاية  فى  اضطر  األهلى  العب  لكن 
المقربين  نصائح  على  بناء  للصمت 
منه ألن مجرد الحديث والرد فى هذا 
مجاال  فتح  قد  سيكون  الموضوع، 
للمناقشة فى أمر غير قابل لذلك وال 
يخضع له أى عقل أو منطق، وأن من 
فى  للجميع سواء  معروف  ذلك  يردد 
الوسط الرياضى أو خارجه أنه يقول 
هذا الكالم وال أحد يقتنع بما يقول أو 

يكون له صدى على أرض الواقع.
قصارى  يبذل  أنه  أكد  جانبه  من 
جهده فى التدريبات ويؤدى المطلوب 
منه بدقة ليستمر فى مساعدة األهلى 
والفوز  االنتصارات  تحقيق  على 

بالبطوالت.
أفعال  بردود  الحاوى سعادته  وأبدى 
وكذلك  فايلر  بقيادة  الفنى  الجهاز 
فى  مستواه  على  النادى  جماهير 
مالحظة  أن  مؤكدا  األخيرة،  الفترة 
الجميع وجود تطور على مستواه فى 
الهجوم  على مستوى  األخيرة  الفترة 
ويسعى  يقدمه،  بما  فخورا  تجعله 
من  مزيد  أجل  من  للتطور  دائما 
بالرأس كما  أو  بالقدم  األهداف سواء 

حدث فى مباريات األهلى األخيرة.
أتم  على  أنه  الحاوى  أكد  وأخيرا 
األهلى  مع  تعاقده  لتجديد  االستعداد 
فى  يرغب  ال  ألنه  المقبلة  الفترة  فى 
الرحيل عن النادي، الذى شهد أفضل 
الكثير  ومنحه  كالعب  حياته  فترات 
أزمة  أى  يوجد  وال  إسمه،  وصنع 
مؤجل  فقط  األمر  التجديد،  ملف  فى 
للوقت المناسب للجلوس الحديث فى 

هذا األمر

جديدا  صداما  الماضية  القليلة  األيام  شهدت 
كرة  ملف  عن  المسئولة  التخطيط  لجنة  بين 
رينيه  والسويسرى  األهلي،  النادى  فى  القدم 
فايلر المدير الفنى للفريق، بسبب ملف الصفقة 
إلضافتها  إلبرامها  النادى  يسعى  التى  الثانية 
الشتوية  االنتقاالت  سوق  خالل  الفريق  لقائمة 

فى يناير الجاري.
وحسنا فعلت لجنة التخطيط وكذلك سيد عبد 
االفصاح  بعدم  بالنادي،  الكرة  مدير  الحفيظ 
فى  المنتظرة  الثانية  للصفقة  تفاصيل  أية  عن 
المفاوضات  فى  كبير  شوط  قطع  رغم  األهلى 
إلنهائها من قبل أمير توفيق مسئول التعاقدات 
تتسم  القدم  كرة  أن  اعتبار  على  النادي،  فى 
يعلم  أحد  فال  السريعة،  بالمتغيرات  دائما 
األمور  تتغير  فقد  ساعة،  ماذا سيحدث خالل 
حدث،  ما  بالفعل  وهو  كامل،  بشكل  وتتبدل 
قوية  لضربة  الفريق  دفاع  خط  تعرض  حيث 
النيجيرى  بالتنيوم  أمام  سمير  سعد  بإصابة 
بقطع فى وتر أكيلس، وهو وما يعنى أن موسمه 
لفترة طويلة قد  انتهى وسيغيب  مع األهلى قد 

تتخطى الستة أشهر فى العالج والتأهيل.
وقبل إصابة سعد كان هناك جدال فى الجلسة 
على  فايلر  مع  اللجنة  عقدتها  التى  والوحيدة 
المنعم  عبد  محمود  ضم  بعد  الثانية  الصفقة 
يرأسها محسن  التى  اللجنة  رأت  كهربا، حيث 
أن  بيبو  وخالد  ناصف  زكريا  وتضم  صالح، 
خاصة  للتدعيم،  يحتاج  بالفعل  الدفاع  خط 
بمستوى  اقتناعه  عدم  أبدى  بنفسه  فايلر  وأن 
ياسر  مثل  المركز  هذا  فى  الالعبين  بعض 
إبراهيم وأيمن أشرف، لكنه اضطر إلى التأكيد 
ظروف  بسبب  لالستمرار  صالحيتهم  على 
فى  فقط  واحد  العب  لقيد  واضطراره  القائمة 
فى مركز  الالعب  هذا  يكون  أن  يناير، مفضال 
من  موجودا  كان  الجدل  هذا  أن  أى  الهجوم، 
هذه  بعد  بالنا  فما  إصابة سعد،  قبل  األساس 
الضربة لخط من األساس الكل مقتنع أنه يعانى 
األهلي، وتظهر األخطاء دائما عندما يوجه  فى 
يضغط  أو  سريعة  هجومية  كرة  يلعب  فريقا 
تحدثت  لذا  األمام،  من  األحمر  دفاعات  على 
بإعادة حساباته مرة  فايلر وطالبته  مع  اللجنة 
أخرى فى مسألة الصفقة الثانية للفريق، إال أنها 
فوجئت باستمرار تمسك السويسرى بإضافة 
مهاجم جديد للقائمة، رغم المشاكل التى تحول 
اكتمال  وهي:  اللجنة،  نظر  وجهة  من  ذلك  دون 
جديد  العب  وإضافة  األجانب،  الالعبين  قائمة 
اإلنجولى  عن  لالستغناء  األهلى  سيضطر 

عروض  وجود  لعدم  مقابل  بدون  جيرالدو 
الدفاع  قلب  فى  العددى  النقص  أزمة  ثانيا:  له، 
المنتظرة بعد سقوط سعد سمير مصابا بقطع 
فى وتر أكيلس، ثالثا: وجود حالة احتقان كبيرة 
بين العبين بالخط األمامى للفريق بسبب عدم 
مشاركتهم مثل صالح محسن الذى لم يحصل 
األولمبي،  المنتخب  تألقه مع  على فرصته رغم 
رابعا: األهلى تعاقد مع كهربا وهو العب يجيد 
اللعب  له  وسبق  بالهجوم  مركز  من  أكثر  فى 
كمهاجم صريح، خامسا: األهلى يمتلك العبين 
جيدين معارين ألندية أخرى يسعى لالستفادة 
منهم فى المستقبل وعلى رأسهم أحمد ياسر 
قدم  وكذلك  الجونة  بقميص  يتألق  الذى  ريان 
المنتخب  مع  جيد  كمهاجم  اعتماده  أوراق 
األولمبي، والبد أن تكون لدى السويسرى خطة 
التعاقد   لكن  المستقبل،  فى  منه  لالستفادة 
يقضى  المركز  هذا  فى  األجانب  مع  المستمر 
على فرصة أبناء النادى الذين لن يكلفوا الخزينة 

مليما واحدا.
والغريب الذى ال يجد له أعضاء اللجنة تفسيرا 
معين  العب  على  يصر  فايلر  أن  األن،  حتى 
ويرفض حتى البدائل التى يتم طرحها عليه وهو 
ما ترك عالمة استفهام كبيرة مع هذا االصرار 
الالعب تحديدا،  السويسرى على ضم هذا  من 
لوزيرن  مهاجم  إليكى  بليسنج  النيجيرى  وهو 
بتدريبه  فايلر  قام  أن  سبق  الذى  السويسري، 
من قبل فى نفس النادي، وعلى الرغم من تعثر 
المقابل  أولها  سبب  من  ألكثر  المفاوضات 
السويسرى  النادى  يطلبه  الذى  الكبير  المادى 
فى  القيد  ظروف  وكذلك  مهاجمه  عن  للتخلى 
إال  أماكن  لألهلي، وعدم وجود  بالنسبة  مصر 

أن فايلر يتمسك بهذه الصفقة.
مرة  السويسرى  تعهد  الدفاع  مستوى  على 
أخرى بتصحيح األخطاء وتوظيف العبين فى 
الفترة المقبلة فى هذا المركز ليتم تأمينه من أى 
نقص عددى قد يحدث فى الفترة المقبلة، مؤكدا 
ومحمود  ربيعة  رامى  من  كل  لديه  الفريق  أن 
هذا  فى  أشرف  وأيمن  إبراهيم  وياسر  متولى 
أو  فتحى  أحمد  توظيف  ويمكن  حاليا،  المركز 
فى  كمساك  عاشور  حسام  أو  السولية  عمرو 
محمد  بالصاعد  االستعانة  أو  الطوارئ  حالة 
يتوقع  الذى  الشباب  فريق  مدافع  المنعم  عبد 
له الجميع أن يكون العبا مهما فى هذا المركز 
فنية  قدرات  من  يمتلكه  بما  األهلى  بالنادى 

وبدنية ومهارات معينة يتطلبها هذا المكان.

للمرة الثانية على التوالى..

وليد سليمان
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»الدورى مالوش طعم«
الجبالية

إكرامى مؤكدا أن غياب الزمالك عن مستواه أفقد 
الدورى طعم املنافسة )ام بى سى مصر(

عمومية الجبالية تجتمع 7 يناير للدعوة لجمعية طارئة
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن تم االتفاق باالجماع بين 
يوم  جديد  اجتماع  عقد  على  للجبالية  العمومية  الجمعية  أندية  جميع 
أهم  الزمالك وتم وضع جدول لألعمال  الواحدة ظهرا بمقر  يناير فى   7
الدعوة لجمعية عمومية طارئة لوضع الئحة خاصة  بنوده االتفاق على 
إلى وضع حد  للمسابقات،باإلضافة  المقبلة، ووضع الئحة  لالنتخابات 

للتجاوزات والمجامالت فى اللجان باتحاد الكرة.
وأضاف رئيس النادى أنه سيتم مناقشة رحيل اللجنة المؤقتة فى اجتماع 

التعيين بالجبالية،  الفيفا هو من يتحكم فى  العمومية، وقال:«  الجمعية 
والبد أن يكون القرار للجمعية العمومية للمصريين، ولماذا تحاول اللجنة 
وهناك  الكرة،  النتخابات  الترشح  من  باإلعالم  العاملين  منع  المؤقته 
فرد يقوم بتلميع نفسه كى يكون وزير رياضة، وأن الجمعية العمومية 
سيكون لها كلمتها، وأنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية 

فى جلسة السابع من يناير.
قضية  األمر  ألن  االجتماع  فى  االستبدال  عن  يتحدث  لم  أنه  وأوضح 

كهربا  هروب  بعد  العبين  قيد  النادى  حق  من  ألنه  للزمالك،  خاصة 
والنقاز، والنادى سيأخذ حقه بيده«.

وأوضح أن الجمعية العمومية هى المسؤولة عن رحيل االتحاد، وأضاف 
الزمالك،  لألندية فى مقر  أول جلسة  أمر جيد فى  أن وجود 60 عضوا 
المقبل من  :« من يخاف على مصلحة ناديه سيحضر لالجتماع  وقال 
العمومية وليس من أجل مصلحة  الجمعية  اتخاذ قرارات من أجل  أجل 

أى ناد«.

ـ

األزمات تحاصر البدرى قبل تصفيات املونديال
احتاد الكرة يتجاهل طلبات املدرب.. ويرفض اإلطاحة بطارق مصطفى

يواجه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى األول بقيادة حسام 
البدرى عدد كبير من التحديات فى الفترة األخيرة، زادت من 
صعوبة مهمته مع الفراعنة، خالل املرحلة املقبلة، قبل االستعداد 
لبدء التصفيات اإلفريقية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، 
فى توقيت يعانى فيه املنتخب الوطنى من مرحلة تراجع فى 
النتائج خاصة بعد البداية املخيبة للجهاز الفنى بالتعادل فى 
أول مباراتني له أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس األمم اإلفريقية 2021، واحتالله املركز الثالث 
فى مجموعته فى التصفيات ببداية غير موفقة للجهاز الفنى 

الجديد.
املدير الفنى يواصل اإلعــداد والتجهيز للمرحلة املقبلة التى 
سيخوض خاللها التصفيات املؤهلة للمونديال فى شهر مارس 
املقبل، ولكنه يواجه العديد من الصعوبات واألزمات التى تهدد 

باستمرار العروض والنتائج السلبية، وذلك على النحو التالي:

رفض املعسكر مبكر
طلب حسام البدرى املدير الفنى للمنتخب الوطنى األول، بإقامة 
معسكر للمنتخب األول فى نهاية شهر يناير الجارى أو فى 
شهر فبراير املقبل، وذلــك بتجميع الالعبني املحليني فقط، 
والذين يمثلون غالبية القوام األساسى للمنتخب، دون االستعانة 
باملحترفني فى الخارج، ولكن طبله قوبل بالرفض من جانب 
لجنة املسابقات برئاسة حسام الزناتى وبدعم من أعضاء 
اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، الذين رفضوا إجراء 
أى تعديالت جديدة على جدول الــدورى املعلن، وعدم تأجيل 
املسابقة إلقامة تجمعات للمنتخب الوطنى خارج األجندة الدولية.
البدرى طلب تنظيم معسكر إضافى قبل معسكر مارس 
املرتقب استعدادا لتصفيات كأس العالم، ملحاولة إيجاد حالة 
من االنسجام والتفاهم بني العبيه بسبب ضيق الوقت وتوليه 
املهمة فى توقيت عجز فيه عن إعداد املنتخب بشكل جيد قبل 

افتتاح مشواره فى التصفيات، ولكن لجنة املسابقات رفضت 
وتمسكت باملواعيد املعلن عنها إلنهاء مسابقتى الــدورى 
والكأس فى منتصف يونيو املقبل، ووفقا للخطة الزمنية فإن 
مسابقة الدورى ستنتهى فى 15 يونيو ومسابقة الكأس فى 25 
من نفس الشهر، على أن يبدأ املوسم الجديد فى مطلع أغسطس 
املقبل، وهو ما زاد من أزمات الجهاز الفنى الذى كان يرغب فى 

إقامة معسكر إضافى لالعبني.

اإلطاحة بطارق مصطفي
حالة من الخالفات الواضحة فى صفوف الجهاز الفنى للمنتخب 
األول، تتزايد بشكل مستمر فى اآلونة األخيرة، خاصة بعدما 
طلب حسام البدرى املدير الفنى اإلطاحة بطارق مصطفى من 
الجهاز املعاون واالكتفاء بأحمد أيوب وسيد معوض، ولكن 
أيضا طلبه قوبل بالرفض من أعضاء اللجنة الخماسية إلدارة 
اتحاد الكرة برئاسة الجنايني، الذين أصــروا على استمرار 

الجهاز بالكامل وعدم اإلطاحة بطارق مصطفى تحديدا.
أعضاء اللجنة الخماسية التحاد الكرة، حرصوا على تواجد 
طــارق مصطفى فى الجهاز املعاون للبدري، وذلــك لعدم 
الهجوم عليهم لتشكيل جهاز أهالوى للمنتخب، وأصروا 
على الدفع بطارق مصطفى وأيمن طاهر مدرب حراس املرمى 
فى الجهاز الفني، فى محاولة لخلق توازن فى التمثيل بني 
األهلى والزمالك وتجنبا ألى اتهامات باملجاملة، لهذا رفضوا 
طلب البدرى باإلطاحة بطارق مصطفى رغم خالفاته مع 

املدير الفني.

تراجع مستوى عدد من العناصر األساسية
أكبر األزمات التى باتت تؤرق الجهاز الفنى فى الفترة األخيرة، 
هو تراجع مستوى عدد كبير من العناصر األساسية التى 
يعتمد عليها املنتخب بشكل أساسي، وهو ما دفع املدير الفنى 
إلى التأكيد على أن مستوى املنافسة فى الدوري، لم تفرز حتى 

اآلن أى العب جديد قادر على فرض نفسه على تشكيل املنتخب 
الوطني، وأنه يواصل البحث عن عناصر جديدة لتدعيم صفوف 
الفراعنة وضخ دماء جديدة، ولكن مستوى مباريات الدورى ال 
تساعده فى هذا األمر، باإلضافة إلى تراجع مستوى عدد من 

الالعبني وغياب البعض اآلخر لإلصابة.

ضم العبني من األوملبي
يعتزم املدير الفنى للمنتخب األول، ضم عدد من العبى املنتخب 
األوملبى خالل معسكر مارس، وهو ما يتعارض مع رغبة شوقى 
غريب املدير الفنى فى إقامة معسكر خارجى فى نفس الفترة 
استعدادا لألوملبياد وبالطبع سيكون هناك تعارض فى بعض 
األسماء، فى ظل حالة خالف واضحة بني املدربني، لذا ستكون 
مهمة تحديد الالعبني املشتركني بني املنتخبني واحــدة من 

الصعوبات التى يواجهها البدري.

ـ

..واتحاد الكرة يرفض االستبدال إال بموافقة جماعية ألندية الدورى
الڤار »فنكوش« اللجنة اخلماسيةرئيس الزمالك يفشل ىف حشد األندية

األندية ترفض تحمل الفاتورة.. 
ورئيس لجنة الحكام أخر من يعلم

وعد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية إلدارة اتحاد الكرة بتطبيق 
تقنية حك الفيديو »الفار« فى الدورى املصرى بداية من يناير الجاري، 
ثم تراجع عن تصريحاته ليؤكد أن تطبيق التجربة سيكون مع بداية 
الدور الثانى ملسابقة الدوري، ولكن يبدو أنه سيتراجع أيضا عن هذه 
التصريحات قريبا، فالظروف واملالبسات املحيطة بملف تطبيق التجربة 
ــدوري، تؤكد صعوبة تطبيقها هذا املوسم فى ظل العديد من  فى ال
الصعوبات واألزمات التى تواجهها، فتطبيق التجربة بات شبيها بتجربة 
»الفنكوش« الوهمية، فى ظل تصريحات ووعود من الجناينى غير قابلة 

للتطبيق على أرض الواقع.
أولى األزمات التى يواجهها اتحاد الكرة أنه لم يحصل حتى اآلن على 
التصاريح الالزمة من أجل تطبيق تقنية »الفار« فى الدورى املصرى 
من مجلس االتحاد الدولى لكرة القدم IFAB، حيث سيتلزم لتطبيقها 
الحصول على املوافقات الخاصة بالتقنية وتطبيقها، أما ثانى األزمات 
فهو لم يتمكن من توفير املوارد املادية الالزمة لتطبيق التجربة وهو 
العامل األساسى لتطبيقها، حيث أجرت اللجنة املؤقتة دراسات أكدت أن 
تطبيق تقنية حكم الفيديو سيتكلف فى املباراة الواحدة مبلغ يتراوح بني 
4 إلى 5 آالف دوالر، من 64 إلى 80 ألف جنيه فى املباراة الواحدة، فى 
الوقت الذى يعجز فيه اتحاد الكرة عن توفير بدالت ومستحقات الحكام 
من بداية املوسم الجاري، فى ظل رفض األندية تحمل تكاليف تطبيق 

التقنية املرتفعة فى وقت تعانى فيه أغلب األندية من أزمات مادية.
ثالث الصعوبات لتطبيق التقنية هذا املوسم، هو عدم تدريب الحكام 
واملساعدين على تطبيق تقنية الفار، وهو األمر الذى يستغرق من 5 إلى 
6 أشهر من أجل تدريب الحكام، األمر الذى دفع جمال الغندور رئيس 
لجنة الحكام إلى التأكيد على أنه ال يعرف املوعد النهائى لتطبيق تقنية 
حكم الفيديو، وأن هذا امللف مسؤولية إدارة اتحاد الكرة الذى يتولى 

اإلعداد والتجهيز لتطبيقها فى الدورى فى أسرع وقت.

تسيطر أزمــة االستبدال على األوضــاع داخل 
الوسط الكروى فى اآلونة األخيرة، مع بدء فترة 
االنتقاالت الشتوية فى يناير الجاري، ورغبة عدد 
من األندية فى فتح باب االستبدال فى يناير بما 
يساعدها فى تعديل أوضاعها وتعديل قوائمها 
وفقا لظروفها الحالية، وفى مقدمتهم نادى 
الزمالك الذى يواصل حشد األندية للضغط على 
اتحاد الكرة من أجل فتح باب االستبدال بما 

يسمح له بإجراء تغييرات أكبر فى قائمته.
ــادى الزمالك حــرص خــالل األسبوع  رئيس ن
ــوة عــدد من األنــديــة أعضاء  املاضى على دع
الجمعية العمومية بــداعــى مناقشة أوضــاع 
ــكــرة املــصــريــة فــى مــحــاولــة للضغط على  ال
اللجنة الخماسية إلدارة االتحاد برئاسة عمرو 
الجنايني، وذلك لرغبة النادى فى إجراء تغييرات 
واسعة فى صفوفه، فى ظل اكتمال قائمته 
بشكل كبير، حيث يحق للزمالك قيد العب واحد 
فقط فى يناير وفقا للشروط الحالية، فى حني 
يرغب النادى فى قيد أكثر من العب واالستفادة 
من نظام االستبدال برحيل بعض الالعبني عن 
صفوفه فى يناير وقيد آخرين، حيث يرغب 
النادى فى قيد محمود جنش حارس الفريق بعد 
عودته من اإلصابة، باإلضافة إلى قيد الكونغولى 
كابونجو كاسونجو على حساب املغربى خالد 
بو طيب، كما يرغب النادى فى التعاقد مع ظهير 

أيمن بعد رحيل التونسى حمدى النقاز.
جلسة رئيس الزمالك مع عدد من األندية لم تأت 
بأى نتيجة فى ظل غياب أندية الدورى املمتاز عن 
حضورها، ما دفع رئيس الزمالك لتجديد الدعوة 
ألندية الــدورى املمتاز لحضور اجتماع عاجل 

األسبوع الجاري، ولكن يبدو أيضا أنها لن تشكل 
أى فارق فى ظل عدم قدرة عدد كبير من األندية 
على إجراء املزيد من الصفقات فى يناير الجاري، 
ما يجعل غالبية أندية الدورى غير مرحبة بفكرة 

عودة االستبدال.
اتحاد الكرة من جانبه أكد أكد أنه ال توجد نية 
إلجراء أى تعديالت على نظام مسابقة الدوري، 
وال يوجد أى تفكير فى عــودة العمل بنظام 
االستبدال خالل فترة االنتقاالت الشتوية فى 
يناير الجاري، إال فى حالة واحــدة فقط، وهى 
تقديم أندية الدورى املمتاز الـ18 طلبات رسمية 

من أجل عودة العمل بهذا النظام، وذلك تفاديا 
ألى مشاكل أو طعون قد تقدمها األندية تهدد 
بإفساد مسابقة الدوري، وذلك لتعديل شروط 
املسابقة فى منتصف املوسم بــدون موافقة 

األندية، باملخالفة للوائح االتحاد الدولي.
ــرز املعارضني لعودة نظام  الــنــادى األهلى أب
االستبدال، وال زال مصرا على موقفه، رغم 
الصعوبات الكثيرة التى يمر بها وظــروف 
اإلصابات التى تعرض لها الفريق فى الفترة 
األخيرة، بغياب سعد سمير وحمدى فتحى 
لفترة طويلة تصل لنهاية املوسم الحالي، معتبرا 

أن عودة نظام االستبدال تعنى اإلخالل بشروط 
ونظام املسابقة التى تم اإلعالن عنها منذ البداية، 
وهــو ما يفتح الباب أمــام املزيد من املشاكل 
واألزمات ويطعن فى قانونية املسابقة، كما أنه 
سيضر بالنادى األهلى الذى اضطر لالستغناء 
عن عدد من العبيه فى بداية املوسم وذلك لعلمه 
بإلغاء االستبدال ورغبة منه فى ترك أماكن 
شاغرة لتدعيمات يناير، مهددا بتقديم شكاوى 
لالتحاد الدولى فى حال اإلخالل بنظام املسابقة.
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السنة 44

06
دوري

باألصول

ممدوح سليمان

أجدد  القارس  البرد  موجة  اشتداد  <مع 
تسعفهم  لم  الذين  األصدقاء  لكل  نصيحتى 
استخدام  مثلى  يجربوا  أن  واللحاف  البطانية 
الشتاء  يحمل  أن  إلى  كغطاء  السرير  مرتبة 
إبالغ  من  المدام  تحذير  مع  ويرحل  عصاه 

سراية المجانين!!
المدرب  فى  الثقة  تجديد  عن  اإلعالن  <تكرار 
معناه أن اإلدارة فى سبيلها لسحب الثقة منه!!

<فريق الزمالك يحتاج لقائد داخل الملعب وأحد 
المتخصصين فى اإلعداد النفسى وكودية زار 
ورق  على  المكتوبة  األعمال  فك  فى  وخبير 

الخيار.
<المستشار مرتضى منصور يتلقى العزاء فى 
شقيقته من رموز الدولة ونجوم المجتمع وعلى 
والمهندس  السيسى  الرئيس  مندوب  رأسهم 
وطاهر  السابق  األهلى  رئىس  طاهر  محمود 
وعماد  النواب  ومجلس  األهلى  نجم  أبوزيد 
والتحية  السابق  األهلى  مجلس  عضو  وحيد 

مستحقة ألوالد األصول.
فى  المصرية  الكرة  أسطورة  صالح  <محمد 
جميع العصور ليس من ابناء األهلى أو الزمالك 
حققها  األوليمبية  مصر  ميداليات  ومعظم 
أبطال أندية أخرى غير األهلى والزمالك وغابت 
السنين فى  الكرة عشرات  مصر عن مونديال 
من  ارحمونا  والزمالك....  األهلى  نجوم  وجود 

عشاق النفخ فى الباللين!!
<التجربة الصربية فشلت فى الدورى المصرى 
إلى  صربيا  مدربى  كل  برحيل  الفشل  وتأكد 
الدنماركية  التجربة  من  أحلى  مفيش  بلدهم.. 

واسألوا الزعيم عادل إمام!!
ظهور  وأول  عاطف  يارا  المالعب  <قاضية 
فى  وتحديدا  كأس مصر  فى  اللطيف  للجنس 
مباراة بيراميدز والنجوم.. وسع طريق أللطف 

الكائنات يا جدع!!
الوقت  لبعض  الزمالك  قناة  ظهور  يتأخر  <ان 
سنوات  الفشل  دائرة  فى  تدور  أن  من  أفضل 
وال  والمعلن  المشاهد  عنها  وينصرف  طويلة 
أضحوكة  وتصبح  للنادى  إيرادات  أى  تحقق 

الوسط اإلعالمى.
الكافية  الجرأة  ليمتلك  يكن  لم  <أردوغان 
الشرق  منطقة  فى  متهور  قرار  أى  إلصدار 
األوسط لو لم يحصل على الضوء األخضر من 
فى  تدعمه  التى  الدول  ومعظم  وأوروبا  أمريكا 
السر وتعارضه فى العلن لزوم الحبكة الدرامية 
جميع  فى  تنسوا  وال  السياسى  والمكياج 
كواليس  فى  اإلسرائيلى  الحضور  األحوال 

المسرحية وكمبوشة الملقن!!
فى  الدفاع  لفريق  انضم  منصور  <مرتضى 
قضية شهيد الشهامة محمود البنا ونجح فى 
الجناة  بسجن  القضاء  من  حكم  استصدار 
قانون  فى  عقوبة  أقصى  وهى   

ً
عاما  «15»

الدفاع  لفريق  سالم  تعظيم  ومليون  الطفل.. 
وأبوالشهامة مرتضى منصور.

<مسك الختام: 
بسم الله الرحمن الرحيم :

األرض  فى  التفسدوا  لهم  قيل  وإذا 
هم  أنهم  أال  مصلحون  نحن  إنما  قالوا 

المفسدون ولكن ال يشعرون.
صدق الله العظيم

ـ

كتب - سيد أمين :
الهام والصعب امام المصرى  للقاء  بدأ فريق اإلنتاج الحربى تدريباته استعدادا 
من  العودة  بعد  الفريق   عليها  التى حصل  السلبية  الراحة  عقب  البورسعيدي، 

الجونة بعد التعادل معه سلبيا.
الساعة  فى  الثالثاء  غد  بعد  لها  المقرر  للمواجهة  الحربى  الفريق  ويستعد   
من  عشرة  الثانية  الجولة  فى  بالسويس،  الجيش  استاد  على  مساء  الخامسة 

مسابقة الدورى الممتاز.
حيث يحتل الفريق المركز السادس بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعد اللعب 
11 مباراة حقق فيها الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها ونال الهزيمة فى 3 

مباريات وسجل العبوه 9 أهداف بينما دخل مرماه 5 اهداف ايضا .

التعادل  عن  رضاه  وعدم  غضبه  للفريق  الفنى  المدير  مختار  مختار  ابدى  و 
السلبى مع الجونة اإلثنين الماضي، مؤكدا أن فريقه قدم اداءا طيبا واضاع العبيه 

عدة فرص حقيقية أمام مرمى الجونة.
 إال إنه الحظ وسوء التوفيق حال دون احراز اهداف بعد ان كنا األفضل من حيث 

األداء واالنتشار فى الملعب.
 وقال ان ضغط المباريات هو سبب االرهاق لالعبينا ويجب علينا طى صفحة 
الجونة واالستعداد القوى بالتركيز لمباراة المصري، بقيادة مدربه المتميز ايهاب 
جالل، وبعد ان شاهدت اكثر من لقاء للفريق البورسعيدي، سنلعب المباراة بخطة 
النقاط  وحصد  طيبة  نتيجة  تحقيق  اجل  من  الخطورة  مكمن  وايقاف  متوازنة 

الثالث للصعود خطوة جديدة الى االمام .

كالم
فى اهلواء

على معلول مؤكدا أن فوز األهلى أهم من 
تسجيله أهداف )قناة األهلي( »املهم الفريق يكسب«

األحد

كاريكاتير

٥ يناير 20٢٠

العدد  230٦ 

مختار يجهز اإلنتاج الحربى إليقاف املصرى 

العدالة غائبة..وأخطاء الحكام تعدت مرحلة حسن النوايا

أحمد ياسر: املصرى استعاد اهليبة..وسنرد 
اهلزيمة لبيراميدز بالكونفدرالية

بورسعيد - جمال نوفل:
يعتبر أحمد ياسر العب فريق النادى المصرى البورسعيدي، من الالعبين 
المميزين اصحاب المهارات العالية، ونجح فى ياسر تسجيل اهداف عديدة 

للمصرى على المستوى االفريقى والمحلي.
احمد ياسر نجم المصرى تحدث لـ »الكورة والمالعب« عن ظروف الفريق و 

طموحاته القادمة محليا وافريقيا جيق فال:
<< المصرى فريق قوى ولدينا العبون على مستوى طيب، ولكن  صادفنا 
االتحاد  امام  فيهم  انهزمنا  بالدوري،  مباريات  اربع  فى  كبير  حظ  سوء 
ومصر المقاصة والمقاولون وانبي، و لو اعيدت  هذه المبارايات مائة مرة 

لن ننهزم فيها.
ولكن  ايدينا،  متناول  فى  كانت  نقطة سهلة   12 منا  لالسف ضاعت   >>
وعدنا  تماسكنا  ولكننا  مشاكل   لنا  ويسبب  عنا  يغيب  احيانا  التوفيق 
من جديد امام طالئع الجيش وسموحة، وسنواصل االداء الطيب  لالفضل 

والزحف نجو المربع الذهبي.
<< هزيمتنا من بيراميدز فى كأس الكونفيدرالية كانت متوقعة، والفوزنا 

عليهم ايضا متوقع والمباراة القادمة فى الكونفيدرالية سنثأر لهزيمتنا.
<< نعم قادرون على هزيمة بيراميدز، باللعب والخطط الفنية داخل الملعب، 
وبصراحة غاب ايضا عنا التوفيق، باالضافة الى ان كان لنا ضربتى جزاء 

بشهادة خبراء التحكيم.
وهذا ال يمنعنا من اننا فرطنا فى فوز كان فى متناولنا فى الشوط االول، 

وانتظرونا مع بيراميدز فى الكونفيدرالية .

يجعله  مما  اثارة  و  سخونة  ويزداد  يوم  بعد  يوما  يشتعل  الدورى   >>
المدرجات، الصبح من افضل  ان هناك جماهير فى  افريقيا ولو  االفضل 

الدوريات فى العالم فالكرة تقدمت بشكل كبير.
<< اصبح المستوى متقارب بين جميع االندية عدا االهلى بصراحة، الذى 
يتفوق على الجميع ولم يخسر اى نقاط حتى االن، وحظى باستقرار مالى 
وسنحقق  بقوة،  قادم  والمصرى  أندية مصر  افضل  يحعله  رائع،  وادارى 

امانى جماهير بورسعدى بنحقيق نتائج طيبة فى الدوري.
الى مدافعين ذو  اننا بحاجة  <<نحاول ونبذل قصارى جهودنا واعترف 
خبرة كبير، ومساك متمرس بالرغم من ان المتواجدين فى الفريق اقوياء و 
يبذلون اقصى جهد لديهم، لكن احيانا تكون هناك اصابات وحاالت طرد، 

وهذا ال يقلل من اداء مدافعى المصري.
<< كما نحتاج الى صانع العاب صاحب خبرة لقيادة الفريق، وبصفة عامة 
الفريق بخير، وقادرين على  ان  الجماهير  المصرى مستواه جيد واطمأن 

العودة للمركز الرابع باالداء واللعب واالنتصارات قادمة .
<< ايهاب جالل له فضل كبير فى عودتى مرة اخرى لحالة من االستقرار، 
االحترافية  تجربتى  من  وتعملت  احتياطيا  جلست  لو  ابدا  أتذمر  ال  وانا 
بنادى ليرس البلجيكي، وكان عمرى 18 سنه، قواعد االحتراف واستفدت 

من هذه التجربة فى مسيرتى مع المصرى .
ووالدى كان العب كرة بنادى بورفؤاد وكان العبا مميزا، وفى النهاية أؤكد 
ان لدينا اصرار على الفوز اما ببطولة كاس مصر او كاس الكونفيدرالية، 

بالعزيمة واالصرار.

اإلسكندرية - أحمد عبد العزيز:
أرسل مجلس إدارة نادى االتحاد السكندرى برئاسة محمد 
القدم،  المصرى لكرة   رسميا لالتحاد 

ً
مصيلحى إحتجاجا

العرب  المقاولون  أمام   الفريق  مباراة  تحكيم  طاقم  ضد 
طاقم  و  هو   

ً
موفقا يكن  لم  الذى  معروف  محمد  بقيادة  

بالفريق،  أضرت  التى  القرارات  من  العديد  وأتخذ  التحكيم 
وأبرزها عدم أحتساب هدف صحيح فى بداية اللقاء لصالح  
قمر   خالد  الالعب  تسلل  بداعى  السكندرى،  االتحاد  نادى 

مما أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة.
واستغاث محمد مصيلحى رئيس النادى بمسئولى االتحاد 
الغندور  رئيس لجنة الحكام،  القدم، وجمال  المصرى لكرة 

 عن استيائه الشديد من أستمرار األخطاء التحكيمية، 
ً
ُمعبرا

الموسم  خالل  المصرى  للتحكيم  المقنع  غير  والمستوى 
السكندرى  االتحاد  نادى   خالل مواجهات 

ً
الحالي، وتحديدا

السابقة ، نهاية بمباراة اليوم أمام المقاولون العرب .
وأكد محمد مصيلحى رئيس النادى أن فريقه يتعرض لظلم 

بين خالل مبارياته، للدرجة التى أصبحت تثير الشكوك.
صف  فى  دائما  يقف  كان  ناديه  أن  مصيلحى  واضاف 
بصفته  ضده   إحتجاج  أو  بإعتراض  يتقدم  ولم  التحكيم، 
يتم  أن  أمل  على  الكروية،  المنظومة  من  أساسيا  عنصرا 

تالفى هذه األخطاء وعدم تكرارها.
وقال مصيلحى ماحدث من طاقم تحكيم مباراة المقاولون 

النوايا، خاصة وأن  فاق كل الحدود، وتخطى مرحلة حسن 
ومستقبل  المباريات  نتائج  تغير  اصبحت  األخطاء  هذه 

وترتيب الفرق فى الدورى.
وطالب مصيلحى بضرورة التحقيق فيما حدث من مهازل 
تحكيمية  فى مباراة المقاولون، للحفاظ على حقوق األندية 
بعد  الجماهير  احتقان  من  يزيد  يحدث  ما  وأن  خاصة 

شعورها بالظلم ضد فريقها.
تجاوبا  أو  ردا  تلقى  عدم  حالة  فى  انه  مصيلحى  وهدد 
المهزلة  تجاه  االتحاد،  نادى  مطالب  على  الكرة  إتحاد  من 
فعل  رد  هناك  سيكون  المقاولون،  مباراة  فى  التحكيمية 

قاسى للحفاظ على حقوق نادى االتحاد السكندري.

االسماعيلى يستغنى عن 
الناميبى شيلونجو ويمدد للشامى 

اإلسماعيلية - محمد سويلم:
الماضية من  القليلة  الساعات   مكثفة خالل 

ً
اإلسماعيلى جهودا يبذل مسئولو 

الصفراء،  القلعة  مع  تعاقده  بتمديد  الفريق،  مهاجم  الشامى  محمد  إقناع  أجل 
 ونصف الموسم مع الدراويش.

ً
حيث يتبقى له موسما

للحصول على خدماته فى فترة  السعودى  اإلتفاق  الالعب عرضا من  ورفض 
الميركاتو الشتوي، لإلستمرار فى صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم لحين 

حسم مصير العرض األمريكى الذى تلقاه.
ويرغب مسئولو االسماعيلى فى تمديد تعاقد »الشامي« فى ظل اإلعتماد عليه 

فى مركز المهاجم الصريح، بعد تراجع مستوى الناميبى بنسيون شيلونجو.
فضال عن السعى للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر فى فترة اإلنتقاالت الشتوية 
الجاري، لكى يستطيع قيادة هجوم الفريق األصفر برفقة أيضا الصاعد حازم 

مرسي.
فى حين علق أدهم السلحدار المدير الفنى لإلسماعيلي، على األنباء التى ترددت 

حول رغبة العراقى همام طارق نجم الفريق من الرحيل عن صفوف الدراويش.
وتابع: همام طارق يرتبط بعقد مع اإلسماعيلى لمدة موسمين وسينتهى تعاقده 

بنهاية الموسم المقبل وال يحق الرحيل دون الرجوع للنادى ».
وأضاف : » نتعامل بالمستندات الرسمية فقط وليس التصريحات والكالم فى 

الهواء مثلما حدث فى الفترة األخيرة ».
الفريق عندما  الالعبين فى  : همام العب مميز مثل بقية  السلحدار قائال  وأتم 

يكونوا فى حالتهم وتركيزهم المعهود.
ومن المعروف أن همام طارق أنضم لإلسماعيلى قبل إنطالق الموسم الجاري، 
قبل أن يصبح أحد نجوم الفريق بعد مشاركته بصفة كاملة فى جميع المباريات.

السلحدار،  أدهم  بقيادة  الفنى لإلسماعيلى  الجهاز  استقر  وفى سياق متصل 
على اإلستغناء عن خدمات النامبيبى بنسيون شيلونجو مهاجم الفريق، نهاية 

الموسم بعد تراجع مستواه الفنى والبدني.
 من صفوف سموحة 

ً
بالرغم من اإلنطالقة المميزة التى قدمها أثناء وجوده معارا

لبيع نهائى فى  الدراويش فى تحويل اإلعارة  السكندرى قبل أن ينجح مجلس 
فترة اإلنتقاالت الصيفية الماضية.

 
ً
وظهر »شيلونجو« بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم، وسجل هدفا

 خالل 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدوري، فيما سجل هدفين بالبطولة 
ً
واحدا

العربية فى شباك الجزيرة اإلماراتي.
وقرر الجهاز الفنى لإلسماعيلى استبعاد الالعب خالل المباريات األخيرة لعدم 

حاجة الفريق لجهوده بعد تدنى مستواه الفنى والتهديفي.
ناديه  أن  باإلسماعيلى  الكرة  مدير  المنياوى  أكد صبرى  اآلخر  الجانب  وعلى 
إلى  الفريق  لحاجة  الكبار  المقبلة، خاصة  الفترة  أى العب خالل  فى  يفرط  لن 
جهودهم من أجل تعديل وضعه بجدول مسابقة الدورى العام بجانب منافسته 

القوية على حصد لقب البطولة العربية.
وتابع أن الجهاز الفنى للدراويش طلب من إدارة ناديه تدعيم الفريق فى مركز 

المدافع وصانع األلعاب والظهير األيسر.
وعلق مدير الكرة باإلسماعيلى عن ضم حسين السيد العب األهلي، أن الالعب أصبح 
خارج حسابات الدراويش، فلقد طلب الحصول على 5 ماليين جنيه »كاش«، قبل 

النزول للملعب فى الصيف الماضى مما أدى إلى رفض هذا األمر تماما.
التعاقد معه حق أصيل  أن  للدراويش قال  أجنبى  وعن حقيقة إستقدام مدرب 
لمجلس اإلدارة، فى ظل تأييد تلك الفكرة من الشارع اإلسماعيلي، ولكن الجهاز 

الحالى مستمر فى منصبه لخدمة ناديه لحين حسم هذا الملف.

اإلحتاد السكندرى يهدد باإلنسحاب من الدورى ومصيلحى يؤكد:

طوالن يدرس االتحاد ويحذر العبى انبى من التهاون 

مختار

 
ً
استعدادا طوالن،  حلمى  الفنى  مديره  بقيادة  تدريباته  انبى  فريق  يستأنف 

لمواجهة فريق االتحاد السكندرى يوم االربعاء المقبل، فى اطار الجولة الثانيه 
عشر من مسابقة  الدورى العام.

أكد حلمى طوالن  المدير الفنى للفريق على أنه سوف يستغل حاله النشوة 
التى عند الالعبين، لمواصلة سلسلة االنتصارات التى بدأها بعد أن رفع شعار 
البديل عن تحقيق النتائج، الجيده خالل المباريات المقبله للفريق فى جدول 

المسابقة.
الموسم بعد أن  العام هذا  الدورى  الفريق فى جدول  من اجل تحسين وضع 
رتب صفوفه واصبح له شكل الفريق مختلف على مدار االربعة مباريات التى 

حقق فيها الفوز.
اشار طوالن الى انه درس فريق االتحاد بشكل جيدا بعد ان تعاهد العبيه على 

بذل قصارى جهدهم، نحو مواصله االنتصارات التى حققوها.
موضحا انه لن يقبل اى تهاون او استهتار من احد فى صفوف الفريق، ولن 
يكون هناك مكان الى مقصر او متخاذل نحو تحقيق الهدف المرجو للفريق 

هذا الموسم.
أضاف طوالن الى ان وضع الفريق فى جدول المسابقة من البداية  يحتاج من 
الجميع الى بذل مزيد من الجهد، والمحافظة على المستوى الذى  يليق باسم 
فريق انبى فى المسابقة، خصوصا ان لدية العديد من المفاجات لن يكشف 

عنها فى الوقت الحالي.
وعلى  نقاط،  الثالث  حصد  فى  العبيه   فى  الكبيره  ثقته  عن  طوالن  أعرب 
جاهزية العبيه لهذا اللقاء بعد ان رتب صفوفه، وانه اعطى تعليمات صريحة 
لجميع المهاجمين باستغالل اى فرصة تتاح امام المرمى لتسجيل  االهداف.

يذكر ان  مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد قرر صرف مكافأة الفوز 
لالعبى الفريق البترولي، لتشجيعهم قبل مواجهة االتحاد السكندري.

 من اجل تحفيز الالعبين على مواصلة النتائج اإليجابية بعد تحقيق الفوز فى 
آخر 4 مباريات، حيث نجح الفريق فى الفوز على الزمالك ثم الجونة والمصرى 

ووادى دجلة مؤخرا.
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محمد مجدى أفشة بعد فوز األهلى على املقاصة 
)قناة األهلي(

املقاولون يسوق طاهر أوروبيًا

طارق يحيى يحدد أسلحة الطالئع لعبور الحدود 
كتب - سيد أمين:

نادى  ادارة  مجلس  ادارة  مجلس  يعقد 
المقبلة  االيام  جلسة خالل  الجيش  طالئع 
مع الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى المدير 
الصفقات  لتحديد  االول،  للفريق  الفنى 
الثالثة المنتظر إبرامها فى فترة االنتقاالت 
األربعاء  بدأت  التى  الحالية  الشتوية 

الماضي.
ثالث  إبرام  على  النادى  مسئولو  واستقر 
صفقات فى مراكز المدافع والظهير االيمن 
منها  يعانى  التى  الثغرات  لسد  والمهاجم 
النتائج  تراجع  فى  سببا  وكانت  الفريق، 

بالدور األول.
المقبلة مع  للمباراة  استعداداته  الفريق  بدأ 

باستاد  المقبل  االربعاء  الحدود  حرس 
جهاز الرياضة،  بعد ان حصل الفريق على 
راحة سلبية عقب مباراة وادى دجلة، الذى 
الطالئع  ويستعد  الماضي،  الجمعة  اقيم 
مباريات  ضمن  الحدود  حرس  لمواجهة 
الدورى  مباريات  من  عشر  الثانية  الجولة 

الممتاز.
لعبنا  الفنى  المدير  يحيى  طارق  وقال   
 8 اجمالى  من  ملعبنا  على  مبارتين 
وقت  منذ  المهمة  وتسلمت  مباريات، 
قصير واشعر انى ادرب الفريق فى طريق 

صحراوى من كثرة السفر.
وهذا  ايام  اربعة  كل  مباراة  نلعب  حيث 
ومع  الالعبين،  على  جدا  وصعب  جديد 
انطالق مباريات الدورالثانى ساقوم بتغيير 

من  االوراق  ترتيب  تماما وساعيد  الوضع 
جديد، الن ترتيب مباريات الفريق فى الدور 
الدور  عن  ونسبيا  جدا  يعتبرمريح  الثانى 
االول وانوى عقد جلسة مع مجلس االدارة 

للكشف وتحديد اسماء الصفقات.
عن  الفنى  المدير  يحيى  طارق  وكشف 
صفحة  طوينا  اننا  الالعبين  مع  الجلسة 
وادى دجلة واصبح الفريق جاهزا ومستعدا 
جيدا  نحترمه  الذى  الحدود،  حرس  لعبور 
العشري،  طارق  بقيادة  الكفء  وجهازه 
وتعاهدنا كجهاز فنى مع الالعبين باحترام 
المنافس واللعب مباريات كئوس، لتحقيق 
الثالث  النقاط  والفوز بحصد  نتيجة طيبة 
بجدول  االمام  الى  جديدة  للصعود خطوة 

ترتيب المسابقة .

كتب - وائل عمران:
المقاولون  بنادى  القدم  لكرة  األول  للفريق  العام  المدرب  الغنى  أكد عالء عبد 
العرب، أن الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، رفض التخلى عن أى العب بين 

صفوف الفريق فى يناير الجاري.
جديدة،  صفقات  ضم  دون  الالعبين  الحالية  بالقائمة  الذاتى  االكتفاء   

ً
معلنا

وأن هناك عروضا كثيرة لالعبين خالل الفترة الماضية، لكننا لن نفرط فى 
أى العب.

 خالل الميركاتو الشتوي، فالقائمة 
ً
وال نرغب فى ضم صفقات جديدة أيضا

التى  النتائج  بعد  المقاولون  بتمثيل  جدارتها  أثبتت  الالعبين  من  الحالية 
حققناها فى الدوري.

 وطموحهم خالل الفترة 
ً
اشار عبد الغنى الى أن سبب تفوق المقاولون حاليا

الماضي، وعدالة  الموسم  بعد  الثقة ألكثر من العب  المقبلة، تكمن فى عودة 
.
ً
 إيجابيا

ً
المشاركة فى المباريات كانت حافزا

 نمتلك ثانى أقوى خط دفاع بعد األهلي، نحن فرقة عملية ولسنا فرقة 
ً
مؤكدا

جمالية، ونطمح أن ننهى الدور األول فى المربع والذهبي، وهدفنا أن نحصد 
مركز متقدم بين األربعة الكبار بنهاية الموسم.

وعلمت »الكورة والمالعب« من مصادرها داخل اروقة ذئاب الجبل أن مسئولو 
محمد  طاهر  لتسويق  عالمية  تسويق  شركات  مع  اتفقوا  العرب،  المقاولون 

طاهر صانع ألعاب الفريق فى الدوريات األوروبية.
خاصة فى الدورى اليوناني، من أجل فتح المجال لعودة الالعب إلى استكمال 

مشواره االحترافي، بعد تجربته السابقة فى فريق هارفى الفرنسي.
بعد  اشفائة،  اكتمال  اثرى  المقاولون  قائمة  إلى  الالعب  عودة  بعد  ذلك  يأتى 
المقاولون  التى لحقت به خالل مباراة  الخلفية،  إصابتة بالتمزق فى العضلة 

واإلنتاج فى الجولة الثالثة من عمر المسابقة.
ويمتد عقد طاهر محمد طاهر لمدة ثالثة مواسم مع المقاولون العرب بدأت 
الالعب بشكل تدريجى  المرتقب أن يدخل  الجاري، ومن  الموسم  انطالق  مع 
المقبلة، حيث يرفض عماد  المباريات  للفريق خالل  األساسى  التشكيل  فى 

النحاس مدرب ذئاب الجبل، المجازفة بالالعب حتى ال تتجدد إصابته.

أنتي تشاتشيتش: انتظروا 
بيراميدز على منصات التتويج

طوارئ فى طنطا استعدادًا 
ملواجهة الزمالك

الغربية - عسران ابوبكر :
عبر ايمن المزين المدير الفنى لطنطا عن عدم رضاه عن 
فى  ملعبه  على  مصر  سى  اف  امام  فريقه  واداء  نتيجه 
وتوقف  البدوى  ابناء  انتهت بخسارة  والتى  الـ11،  الجولة 

رصيد ه عند  10نقاط من 11مباراة.
بعد  متازم  الفريق  موقف  فى  طنطا  اصبح  وبالتالى 
نقطة  اوتحقيق  بها  الفوز  يتمنى  كان  والتى  الخسارة 
وبين  بينه  الفارق  على  للحفاظ  تقدير،  اقل  على  التعادل 

الفرق االخري.
ولذا فانه وبدون راحة يواصل الفريق تدريباته على ملعبه 
استعدادا لواحدة من اهم واصعب مبارياته فى الجوله الـ 
قطبى  احد  لمواجهة  المحله  غزل  باستاد  االحد  12اليوم 

الكرة المصرية الزمالك.
مباراة  صفحة  طى  بضرورة  العبيه  المزين  وطالب 
المرحله  مصر والتركيز فيما هو قادم من مباريات الن 
الجميع  تكاتف  من  والبد  المقاييس  بكل  صعبه  المقبله 
بنفس  يمر  االخر  هو  النه  المنافس  احترام  ضرورة  مع 
مرضيه  غير  االخيرة  مبارياته  فى  ونتائجه  ظروفنا 

لجماهيره.
ولو  الموقف  هذا  من  للخروج  قوة  بكل  يسعى  وسوف   
على حسابنا وقد نبهت الالعبين بضرورة التركيز امام 
المصريه  الكرة  نجوم  من  كوكبه  من  لما يضمه  الزمالك 
امثال  خطوطه  جميع  فى  والمهارات  الخبرات  اصحاب 
والونش ومحمد عبدالشافى وطارق حامد  محمود عالء 
اوباما  ويوسف  شرقى  بن  واشرف  ساسى  وفرجانى 
مصرالجديد  هداف  والبلدوزر  واوناجم  بامبو  وكريم 

مصطفى محمد.
واشار المزين بانه يقوم حاليا من خالل تدريبات الفريق 
لتالفيها  القصور،  ونواحى  االخطاء  عالج  على  بالعمل 
التهاون  وعدم  اخطاء  الى  التحتمل  والتى  الزمالك  امام 
امامه والبد من التحلى بالروح القتاليه والرغبه االكيدة فى 
تحقيق الفوز لوقف مسلسل التعادالت ونزيف النقاط فى 

مبارياتنا االخيرة.
والتى  المباراة  لعب  وطريقة  خطة  على  يركز  انه  مؤكدا  
خطورة  وشل  لوقف  وهجوما  دفاعا  متوازنه  ستكون 
مفاتيح اللعب بالمنافس، وخاصة من على االطراف اوفى 
العمق مع ضرورة الضغط على العبى الزمالك فى جميع 

ارجاء الملعب.
الالعبين  بتحفيظ  يقوم  وانه  لهم  مساحات  ترك  وعدم   
اوالجماعى  الفردى  سواء  العب  كل  ودور  المباراة  خطة 
مجموعه  يضم  فريقه  وان  العبيه  قدرات  فى  يثق  وانه 
من الالعبين الذين اليقلون فى اى شئ عن العبى دورى 

االضواء.
المرمى  حراسة  فى  فرج  وعلى  طارق  اسالم  ومنهم 
العشرى  ومحمد  مسعود  ومحمود  الشاذلى  ومحمد 
ومحمود  الشناوى  واحمد  غالى  وحسام  سمير  وايهاب 

كابونجا والذى يعود اليوم للفريق امام الزمالك.
االلفى  واحمد  قطاوى  واحمد  فهمى  واحمد  ومعهم 
المهاجم  واتمنى جاهزية  عادل  ووليد  الدح  وعبدالرحمن 
وهو  واحد،  مهاجم  اال  لدينا  ليس  النه  شعبان،  هشام 
االفريقى الحسن ضيوف لغياب جميع المهاجمين دفعه 
جمال  وميدو  فؤاد  اسالم  امثال  االصابه،  بسبب  واحدة 
الدوليه  البطاقه  مشكلة  حل  يتمنى  كما  جودة  ومحمد 

للمهاجم الكينى الدولى جون افيري.
واشار المزين بانه يقوم حاليا وبالتنسيق مع ادارة نادى 
طنطا برئاسة فايز عريبى بفتح قنوات اتصال مع بعض 
الالعبين من العبى دورى االضواء لضرورة تدعيم الفريق 
العبين   5 الى   4 من  عدد  الحالى  الشتوى  الميركاتو  فى 

على االقل.
متقدمه  مراحل  الى  المفاوضات  ان  ووصلت  اال  مشيرا 
وهم مكسب واضافة قويه للفريق فى حالة اتمام التعاقد 
التوفيق  فريقه والعبيه  يحالف  ان  وتمنى  معهم رسميا، 
امام الزمالك اليوم الستعادة ذاكرة االنتصارات والخروج 

من هذا الموقف واالستعادة ثقة الجماهير.

لم تأخذ وقتا طويال، حيث تلقيت  *المفاوضات مع بيراميدز 
اتصاالت عن طريق وكيل أعمالي يؤكد رغبة النادي المصري 
في التعاقد معي، وطلبت منه التفاوض مباشرة معهم ولمست 
خالص التفاوض رغبة جادة من جانب المصري في أن أكون 
عمل  خطة  علي  اطلعت  كما  للفريق،  الفني  الجهاز  رأس  علي 
النادي ورغبته في أن يكون أحد أهم األندية، ويحقق البطوالت 
بيراميدز  يرسمها  التي  واالستراتيجية  المقبلة،  المرحلة  في 
التجربة  لنفسه أعجبتني بشدة وجعلتني متحمسا لبدء هذه 

ووافقت علي الفور بعد االستجابة لجميع المطالب.
لفريق  المباريات  بعض  متابعة  بدأت  التفاوض  بدء  *مع 
بيراميدز عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، والتعرف 
فريقا  وجدت  ألنني  للغاية  وسعدت  الفريق  علي  قرب  عن 
المراكز  مختلف  في  النجوم  من  مميزة  مجموعة  يمتلك  قويا 
فقط  تحتاج  والتي  المجموعة  هذه  بتدريب  سعيدا  وسأكون 
إلي بعض التنظيم والتعامل الخططي حتي يظهر الفريق قوته 

ويحقق أهدافه المرسومة من قبل إدارة النادي.
*تجربتي في تدريب منتخب ليبيا والتي كانت للعلم بتكليف 
لتولي  حماسا  أكثر  جعلتني  ليبيا،  لدعم  كرواتيا،  بلدي،  من 
أفريقيا  في  القدم  كرة  علي  تعرفت  ألنني  بيراميدز،  تدريب 
ومدي قوتها وتطورها يوما بعد يوم، كما أنني زرت مصر من 
قبل وأعرف جيدا مدي قوة األندية المصرية، والدوري المصري 
يعد أحد أقوي الدوريات في قارة أفريقيا، ولذلك كنت متحمسا 
أنني  وأعتقد  الفريق،  تدريب  وتولي  بيراميدز  عرض  لقبول 
المباريات  للتعامل مع  يؤهلني  ما  األفريقية  الخبرة  أمتلك من 

المقبلة وتحقيق االنتصارات.
نادي  عن  كثيرا  قرأت  البسيطة،  التفاوض  فترة  *خالل 
مختلف  في  وضعه  علي  أكثر  وتعرفت  بيراميدز 
ما  علي  ليست  فالنتائج  فيها،  يشارك  التي  البطوالت 
اللقب ليست  المنافسة علي  الدوري، ولكن  يرام في 
الدوري  ألن  التعويض  علي  قادر  والفريق  ببعيدة 
ما يزال في البداية، كما أن الموقف قوي للغاية في 
الكأس بعد التأهل للمرحلة المقبلة، وكذلك كأس 
الكونفدرالية األفريقية بعد الفوز في أول مباراتين 
واالقتراب من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، 
هذا  األلقاب  تحقيق  في  الفريق  فرص  وبالتالي 

الموسم ما تزال قائمة ونسعي إليها بكل قوة.
وأنها  وأهدافها  خططها  لي  شرحت  بيراميدز  *إدارة 
تسعي ألن يكون النادي أحد أهم األندية، وأنه مشروع هدفه 
حصد  علي  األندية  كل  ينافس  فريق  وبناء  البطوالت  تحقيق 
تاريخه  في  بطولة  أي  يحقق  لم  النادي  أن  علمت  كما  األلقاب، 
متحمس  وأنا  الحالي،  الموسم  خالل  اإلنجاز  لهذا  ويسعي 
لبدء المهمة مع الفريق ولدي ثقة كبيرة في مجموعة الالعبين 
وبلوغ  االنتصارات  تحقيق  في  يساعدونني  أن  المتواجدين 

األمل المنشود والتتويج بأولي البطوالت التاريخية.
تولي  إعالن  بين  للغاية  ضيقا  كان  الوقت  الشديد  *لألسف 
قيادة المسئولية وأول مباراة رسمية أمام النادي المصري في 
الكونفدرالية  كأس  لبطولة  المجموعات  دور  من  الثالثة  الجولة 
المباراة  أشاهد  أن  فكرة  تماما  رفضت  ولكنني  األفريقية، 

أن  علي  كامل  إصرار  لدي  وكان  الفريق  لمتابعة  الخارج  من 
الفني وأقود الفريق في هذه المواجهة  أكون علي رأس الجهاز 
طالما  أنه  لإلدارة  وأكدت  قوتها وحساسيتها،  مدي  أعلم  التي 
جيدا  وأعلم  الفريق،  قيادة  علي  يجب  الفني  المدير  أصبحت 
أن هذه المباراة الفوز بها يعني ضمان التأهل بنسبة تتخطي 
الكونفدرالية واالقتراب  النهائي من كأس  الدور ربع  إلي   %90

أكثر من تحقيق حلم النادي بحصد لقب هذه البطولة الكبيرة.
مهمة  في  معي  بالكامل  المعاون  جهازي  بتواجد  *تمسكت 
تدريب بيراميدز، فأنا أعمل دائما مع مجموعة عمل متجانسة 
علي  وافقت  بيراميدز  وإدارة  طويلة،  سنوات  منذ  معا  ونعمل 
مدربين  من  يتكون  والذي  معي،  المعاون  جهازي  وجود 
بجانب  أحمال  ومخطط  المرمي  لحراس  ومدرب  مساعدين، 
محلل أداء، وجميعهم لهم نفس األهمية في الجهاز المعاون وال 
يمكن االستغناء عن أحدهم ألنهم فريق عمل قوي ومتجانس 
ويساعدني في مهمتي، وسيكون لهم دور كبير في تنفيذ خطة 
البدنية لالعبين، وسيظهر  النادي وتطوير أداء الفريق واللياقة 

تأثيرهم المباشر علي بيراميدز في المباريات المقبلة.
*فرص الفوز بالدوري المصري ما تزال قائمة، وخسارة النقاط 
اإليمان  شرط  المنافسة  ضياع  يعني  ال  األولي  الجوالت  في 
االنتصارات،  وتحقيق  بقوة  العودة  علي  الفريق  بقدرة  فقط 
فسيكون حديثي مع الالعبين علي ضرورة خوض كل مباراة 
من أجل الفوز وال بديل غيره، وإذا حقق بيراميدز هذا الهدف 
وفاز في كل مبارياته دون النظر لنتائج الفرق األخري، أعتقد 
لم يحقق  وإن  اللقب، وحتي  أنه سيكون منافسا شرسا علي 
البطولة، سيكون في المراكز األولي التي تساعده علي التواجد 

في الموسم المقبل بأحد بطولتي أفريقيا.
*بطولة الكونفدرالية تعتبر هدف كبير بالنسبة لنا هذا الموسم، 
أول مشاركة رسمية  في  البطولة  بهذه  نتوج  نهدف جديا ألن 
بها في تاريخ النادي ليكون إنجازا غير مسبوق علي اإلطالق، 
حاليا  بالبطولة  مشواره  في  بقوة  يسير  بيراميدز  أن  وأعتقد 
بلوغ  من  مقربة  وعلي  اآلخر،  تلو  واحدا  االنتصارات  ويحقق 
الدور ربع النهائي والمباريات األقوي ولكنه سيكون جاهزا لبلوغ 
النهائي وتحقيق اللقب الذي سيساعد النادي علي التواجد في 
نسخة العام التالي، وكذلك لعب كأس السوبر األفريقي، وكلها 

إنجازات هائلة يسعي النادي لتحقيقها.
أثار  الوقت وأكثر من  *تعرفت علي العبي فريقي رغم ضيق 
رائع  العب  فهو  الفريق  قائد  السعيد  الله  عبد  كان  انتباهي 
الهائلة  المباريات تعرفت علي إمكانياته  للغاية وخالل متابعة 
داخل  الكلمة  بمعني  قائد  الملعب ألنه  داخل  وضرورة وجوده 
الملعب وخارجه وسيساعد الجهاز الفني علي تحقيق النجاح 

والبطوالت.
عبد  العزيز  عبد  مع  الجلوس  وطلبت  متعاليا  مدربا  *لست 
الشافي، المدرب السابق للتعرف منه أكثر علي الفريق والالعبين 
وموقف المصابين وغيرهم بجانب التعرف علي فريق النادي 
المصري ألن الوقت كان ضيقا والبد من االستعانة بأصحاب 
الخبرة، ولن أتأخر يوما عن طلب السؤال والمشورة في المرحلة 
الدوري  مباريات  مع  التعامل  خبرة  يمتلكون  ممن  المقبلة 

المصري لتحقيق النجاح في النهاية.

رغم نفى مدرب الفريق..

يحدد ندعيمات املريكاتو مع اإلدارة 

اسوان - حمدى رفاعى :
رفض اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، االستقالة التى تقدم بها 

مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى.
عقب نهاية لقاءالفريق االسوانى أمام طالئع الجيش والتى انتهت االحد الماضى، فى 
بالتعادل  الممتاز  الدورى  مسابقة  من  السابعة  الجولة  من  بينهما  المؤجلة  المباراة 

بهدف لكل منهما.
حيث قال إنه فوجيء بإعالن المدير الفنى عن استقالته من تدريب الفريق عبر وسائل 
والمركز  النقاط  ونزيف  إهدار  على  حزنه  بسبب  انفعالى  قرار  أنه  مؤكدا  اإلعالم، 
المتاخر للفريق . .واضاف ان الفريق يواجه سوء حظ كبير ولكننا متمسكون ببقاء 

مجدى عبد العاطى، وعقدنا جلسة معه من أجل إقناعه باالستمرار والبقاء مع الفريق.
حيث انه هو الذى صعد مع الفريق إلى الدورى الممتاز ومتمسكين به لنهاية الموسم، 

واجتمعنا كمجلس إدارة ولجنة الكرة معه، واقنعناه بالبقاء لنهاية الموسم.
وتحديد أولوياته فى تعاقدات ينايرالجارى فى القيد الشتوى الذى بدأ والمراكز، التى 

يحتاج إلى تدعيمها من أجل تلبيتها فى أسرع وقت ممكن.
الزجاجة مع  المهم والصعب عنق  للقاء  الفريق االسوانى  الجانب االخر يستعد  على 

الجونة بعد غد الثالثاء، باستاد اسوان فى الثانية والنصف.
وعبر مجدى عبد العاطى عن سعادته بثقة مجلس االدارة وتمنى ان يكون عند حسن 
ظنهم فى عودة انتصارات اسوان، بدءا من مباراة الجونة للصعود خطوة جديدة الى 

االمام والبعد عن النفق المظلم .

عبد العاطى باق فى اسوان..ويسعى للفوز على الجونة

عبدالعاطى

تابعت الفريق 
وأعرف عنه كل 

شيء..
 عبد الله السعيد 

قائد مثالي

هدفنا 
الفوز بكأس 

الكونفدرالية.. 
وال نستسلم 

يف الدوري

نجح نادي بيراميدز في 
التعاقد مؤخرا مع المدرب 

الكرواتي أنتي تشاتشيتش 
المدير الفني السابق لمنتخب 

كرواتيا ليتواجد علي رأس 
الجهاز الفني للفريق خلفا 

للمدرب الفرنسي سباستيان 
ديسابر الذي تمت إقالته من 

منصبه بسبب تراجع النتائج 
وفسخ التعاقد معه بالتراضي.

أنتي تشاتشيتش أحد 
األسماء الكبيرة في عالم كرة 
القدم في أوروبا، وتولي قيادة 

المنتخب الكرواتي وحقق 
نجاحات معهم، كما أنه حقق 
بطوالت لصالح نادي دينامو 

زغرب الكرواتي، وتولي من 
قبل تدريب منتخب ليبيا، 

حيث يمتلك خبرة في التعامل 
مع قارة أفريقيا ومبارياتها.
»الكورة والمالعب« تحاورت 

مع المدرب أنتي تشاتشيتش، 
حول تفاصيل المفاوضات 
ولماذا رحب بتدريب نادي 

بيراميدز خالل المرحلة 
المقبلة، والخطة التي يرسمها 
مع الفريق لتحقيق البطوالت 

وحصد األلقاب في النقاط 
التالية:

عاطف شادى
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<< ومضى عام ٢٠١٩.. ونسطر أول كلمات 
واالخوة  والزمالء  واالحباب  األصدقاء  مع 
والشباب  اإلعالم  ميادين  فى  واألخوات 
وبيتى  والتحدى  اإلرادة  ونجوم  والرياضة 
ان  معه  شرفت  الذى  األهلى  النادى  الثانى 
وأحد  األهلى  مجلة  مؤسسى  أحد  اكون 
وعضوا  الستينيات  أواخر  فى  كشافيه 
للدورات  المنظمة  لجانه  أغلب  فى   

ً
رئيسيا

 
ً
حاليا ثم  واإلفريقية  العربية  والبطوالت 

الراحل  كتاب  وعرض  المجلة  فى  الكتابة 
فى   

ً
رئيسيا  

ً
شريكا كنت  الذى  عفت  أحمد 

اصداره وتحريره حيث اختص بحياة النجم 
الصديق  من  أمينا  العرض  وجاء  «بيبو» 
رغم  التحرير..  رئيس  المنيسى  إبراهيم 
كان  العشرة  كتبى  لسلسلة  اصدار  أول  أن 
يحمل اسم «وعاد األهلي» والذى يبحث عنه 
المنيسى لنشر بعض سطوره ضمن التأكيد 
من  اهالوية  وحكايات  حواديت  إعالن  على 
عضويتى   

ً
مؤخرا ثم  الموثقة..  مصادرها 

حواء  تشغل  تسعة  وعددهم  الرواد  بلجنة 
ولها  الستين  تجاوزوا   

ً
جميعا وهم  الغالبية 

وابرزها  المحاالت  كافة  فى  ايجابى  نشاط 
التوأمة مع رواد لجان أندية أخري.

بمواقفه  وشره!!  بخيره  مضي..  عام 
الفرصة  ننتهز  وإذ  و«الحلوة»..  «البايخة» 
أو  القلم  شطحات  ناله  من  لكل  ونعتذر 
 
ً
صافيا  

ً
دليال لهم  القبعة  ونرفع  الكلمات.. 

أن  نؤكد  الوقت  نفس  وفى  االعتذار  على 
كلمات أغنية أم كلثوم.. «ودارت األيام.. ومرت 
األيام».. وكلمات عبدالحليم حافظ فى اغنيته 
«بالش العتاب» ثم أغنيته «ظلموه!!».. الدنيا 
فانية والعمل االيجابى لن تأكله األيام والمناخ 
هدف..  دون  والحرائق  الشعللة  «هواه»  وآراء 
أو  القلم  بشطح  يشعر  من  كل  بدعوة  نكرر 
هروب كلمة بمعناها األصلي.. نكرر كلمات 
أغنية أم كلثوم «إن مر.. يوم من غير رؤياك 
ما ينحسبشى من عمري».. هاتوا ايديكم مع 
ومن  مصرى  وصدق  حياة  أجل  من  ايدينا 

أجل مصر األم الكبيرة والخالدة.
 ٢٠٢٠ 

ً
أهال وأبطالها..  بنجومها   ٢٠٢٠ 

ً
أهال

كل  باعتراف   ٢٠٢٠  
ً
أهال منغصات..  بدون 

من سانده آخرين و دعموه فى بداية مشواره 
 عن 

ً
 بالصفاء واألمانة وبعيدا

ً
ومستقبله أهال

هؤالء  وهاتوا  السلبية..  النفسية  المحاسبة 
 لفتح كتاب ٢٠٢٠ الذى سوف يضم 

ً
جميعا

عام  ألن  والمستقبلية..  القريبة  انجازاتكم 
٢٠٢٠ لن يستطيع أحد أن يقول له.. ال وألف 

ال!!

ال ..
وألف ال..!

ممدوح الشافعي

األحد
بدوري  السابعة  للنسخه  المجموعات  دوري  وصل 
مراكز الشباب لكرة القدم بالغربيه، الي محطته النهائيه 

بالنسبه لفرق المجموعتين االولي والثانيه.
 وبالنسبه للمجموعتين الثالثه والرابعه يتبقي الجولة 
تحددت  ان  بعد  حاصل،  تحصيل  مجرد  وهي  االخيرة 
الفرق الصاعدة رسميا للدور قبل النهائي لهذا الدوري.

وهي بالترتيب كاالتي شبرانبات عن المجموعه االولي 
برصيد  25 نقطه، وشبشير الحصه عن الثانيه برصيد 

20نقطه وبدون خسارة.
وعن المجموعه الثالثه فريق برما محققا العالمه الكامله 
الرصيد  وبنفس  ومثله  9مباريات  من  29نقطه  برصيد 

فريق بلقينا عن المجموعه الرابعه.
وحددت مديرية الشباب والرياضه موعد مباريات الدور 
الدوري  المقبل، ويختتم هذا  النهائي يوم االربعاء  قبل 
يناير،  15من  الموافق  االربعاء  يوم  النهائيه  بالمباراة 
البطل  الفريق  لتحديد  بسيون  مركز شباب  ملعب  علي 

لهذا الدوري والذي سوف يمثل محافظة الغربيه بدوري 
مراكز الشباب علي مستوي الجمهوريه.

المعروف ان هذا الدوري يقام تحت رعاية دكتوراشرف 
صبحي وزير الشباب والرياضه، وطارق رحمي محافظ 
الشباب  وزارة  وكيل  الوكيل  احمد  واشراف  الغربيه 
المديريه  وكيل  الديب  ويسري  بالمحافظة،  والرياضه 
للشباب، وفهمي زهرة مدير عام ادارة الشباب والرياضه 

ومنار محمد منسق دوري الشباب بالغربية .

5 يناير ٢٠٢٠

العدد ٢٣٠٦

حتت رعاية االمري تركى بن عبد العزيز.. األسمنت على قمة اجملموعة الثالثة بأسيوط
أسيوط - عادل نصيح : 

الفني  مديره  بقيادة  اسيوط  اسمنت  حقق 
الدكتور هيسم صالح انجازا كبيرا حيث انهي 
الثالثة  المجموعة  لقمة  متصدرا  االول  الدور 
محافظات  اندية  تضم  والتي  الثالث،  بالقسم 
 ٢4 برصيد  الجديد  والوادي  والمنيا  اسيوط 

نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفريق التالي.
مباريات   7 في  فاز  مباراة   ١١ الفريق  لعب 
لقاء وحيد،  وانهزم في  وتعادل في 3 مباريات 
احرز مهاجميه ١٩ هدفا وسكنت شباكه  وقد 

٩ اهداف.
الرابع  االسبوع  انهي  الفريق  ان  هنا  واالنجاز   
وهو في المركز الحادي عشر بـ 3 نقاط فقط، 
مباريات   3 اول  في  تعادالت   3 من  حصدها 

وهزيمة واحدة في االسبوع الرابع.
تجعله  عديدة  ودوافع  مقومات  لديه  والفريق   
المؤهل  الترقي  لدوري  للعود  االول  المرشح 

واول  الموسم،  نهاية  الثالث  للقسم  للصعود 
هذه المقومات الدعم الكبير الذي يقدمه للفريق 
جونزاليس  كارلوس  برئاسة  االدارة  مجلس 
ونائبه وفيق بشارة ومعهم: المهندس: مصطفي 
عبد  والمحاسب  الفريق  علي  المشرف  عقل 

الكريم فرغلي مدير الكرة.
باالضافة الي وجود جهاز فني متفاهم ويمتلك 
بالفريق  الصعود  في  ونجح  الخبرة  من  الكثير 
ويضم  الرابع  القسم  من  الماضي  قبل  الموسم 
كل من الدكتور هيسم صالح مديرا فنيا ومعه 
الظاهر  عبد  عام ومصطفي  مدرب  نبيل خلف 
مرمي  حراس  مدرب  فتحي  واحمد  مدرب 
والدكتور محمود سيد مخطط احمال والدكتور 
محمد اسماعيل اخصائي عالج طبيعي واحمد 
لطفي  ومحمود  تاهيل  اخصائي  الظاهر  عبد 

مدير اداري وعماد شعبان اداري.
 والعامل االخير في نجاح هذه المنظومة وجود 
العبين متميزين يستطيعون ان يصنعوا الفارق 

الصعيد  ومجموعات  المجموعة  فرق  كل  مع 
االخري، لديهم الطموح والعزيمة والتصميم علي 

الصعود للدوري الممتاز ب.
ومحمود  :حسام حسن  هم  الالعبون  وهؤالء   
ومحمد  مرمي  حراس  صادق  وعمرو  صالح 
علي  عيد  ومحمد  احمد  سيد  ومحمد  فوزي 
واحمد  الولي  ناصر  ومحمود  اسامة  ومحمود 
سليمان  ووليد  هريدي  وحسام  الجليل  عبد 
المنعم رجب واحمد فرحان علي واحمد  وعبد 
الظاهر  عبد  عصام  ومحمد  منصور  بدري 
ضيف  ومحمد  نبيل  وابراهيم  صالح  واحمد 
وعبد  بكري  ومحمود  الموجود  عبد  واحمد 
محمد  وسيد  نجاح  ومحمد  مكرم  الرحمن 
وسيد  كوبري  الرحيم  عبد  ومصطفي  رجب 
عباس  ابراهيم  و  الدين  عز  وصبري  منجة 
واحمد خليفة ومن اجل كل تلك العوامل الممهدة 
الفريق  صعود  اسيوط  جماهير  تامل  للفريق 

للممتاز«ب«.

صيد احمللة يدشن أول مقر للعبة الجيت كوندو بمصر

المحلة - عادل شومان:
برئاسة  بالمحلة  الصيد  نادى  ادارة  مجلس  نجح 
للعبة  اول مقر  الحليبى، فى تدشين  المحاسب محمد 
الجيت كوندو ويكون ممثال الندية الدلتا فى هذه اللعبة.

برئاسة  الصيد  نادى  ادارة  مجلس  استقبل  حيث 
االمير تركى بن عبد  الحليبى سمو  المحاسب محمد 
العزيز ال سعود امير منطقة جيزان بالمملكة العربية 
االتحاد  وعضو  العربى  االتحاد  ورئيس  السعودية، 

الدولى  للعبة الجيت كوندو.
اللعبة  لنشر  العربى  االتحاد  تحركات  اطار  فى  وذلك 
فى مصر والدول العربية، وقد تم االتفاق على اختيار 
نادى الصيد لتدشين اول مقر للعبة وان يمثل منطقة 

اندية الدلتا.
اللعبة تاسست عام ١٩6٩   واكد االمير تركى ان هذه 
ومع  السابق،  العالم  بطل  بروسيلى  الالعب  خالل  من 
ولذلك  االخرى،  الفرديه  االلعاب  مثل  تنتشر  لم  ذلك 

لوائح  وحسب  للعبة  اتحاد  تاسيس  الى  حاليا  نسعى 
االتحاد الدولى.

لهذه  مقرا   الصيد  لنادى  اختياره  ان  االمير  اكد  كما 
التى  الفردية،  بااللعاب  واهتمامه  تميزه  بسبب  اللعبة  

احدث طفره  بها وحصوله على العديد من البطوالت.
مصر  فى  اللعبة  هذه  تنتشر  ان  تركى  االمير  وتمنى 
نادى  مسئولوا  ابداه  الذى  الجاد  التعاون  بعد  خاصة 
فى  للمساعده  العون  يد  لتقديم  واستعدادهم  الصيد، 

نشر اللعبة بمنطقة الدلتا والوجه البحرى.
 مشيرا الى انه عقد اجتماع مع الدكتور اشرف صبحى 
التفاصيل  كافة  على  لالتفاق  الرياضة،  الشباب  وزير 

الخاصة النتشار هذه اللعبة فى مصر.
الشكر  الحليبى  محمد  المحاسب  وجه  النهاية  وفى 
الكبيرة  الثقة  وعلى  للنادى،  زيارته  على  تركى  لالمير 
ونشر  المشروع،  هذا  لتدشين  الصيد  نادى  الختياره 
والعضوية  النادى  درع  الحليبى  اهدى  وقد  اللعبة  هذه 

الشرفية للنادى لالمير تركى بن عبد عبد العزيز الذى 
اكد له على تكرار الزيارة مرة اخرى.

بنادى  للكرة  االول  الفريق  يواصل  اخر  جانب  وعلى 
الصيد بالمحلة استعداداته المكثفة تحت قيادة الكابتن 
طارق السعيد المدير الفني، لمباراته امام الحامول فى 

اطار االسبوع الثانى عشر للدورى الممتاز ب.
حيث يسعى السعيد للفوز بهذه المباراة من اجل تقليل 
فارق النقاط بينه وبين نادى كفر الشيخ متصدر قمة 
المجموعة الثامنة، ثم العودة مرة اخرى للمنافسة على 

قمة المجموعة.
المهاجمين  خاصة  العبيه  على  السعيد  اكد  ولذالك 
باستغالل انصاف الفرص واللعب بروح قتالية وتنفيذ 
يصل  حتى  الملعب  داخل  ومهامه  لواجباته  العب  كل 

الفريق الى الهدف المنشود والفوز بالمباراة.

أقاليم ومظاليم

فى دورى مراكز الشباب.. شبرا وشبشير وبرما وبلقينا فى قبل نهائى الغربية

.. ومرت األيام!!

منصور.. نجم جديد بقطاع 
الناشئني فى الزمالك

مجدى باق 
فى كفرالزيات..

وعطا الله للسنطة 

ناشئو البلدية 
جاهزون لقطاعات 

الجمهورية

الغربية - عسران أبوبكر :
فرق  بعض  التغييرعلى  رياح  هبت 
بالممتاز«ب«  كفرالزيات  واندية 
بالمجموعه الثالثه بعد النتائج السيئة 
االول  الدور  نهاية  وبعد  االن،  حتى 
وجمع  فوز  اى  يحقق  لم  والفريق 

4نقاط من 4 تعادالت و7هزائم.
المرشحة  الفرق  اقرب  الفريق  وبات   
ادارة   اضطرت  ولذا  مبكرا  للهبوط 
الجراء  البنا  عبدالعال  برئاسة  النادى 
فى  للفريق  الفنى  الجهاز  على  تعديل 

محاولة النقاذ مايمكن انقاذه.
وجاء تشكيل الجهاز الفنى باستمرار 
كل  ويعاونه  فنيا  مديرا  مجدى  ايمن 
مديرا  الدين  محيى  احمد  العميد  من 
للكرة واشرف عبدالرازق مشرفا عاما 
البشكار  ووليد  بالنادى،  الكرة  على 
مدربا  فرغلى  وحاتم  عاما  مدربا 
بقية  على  االبقاء  مع  المرمى  لحراس 

الجهاز كماهو.
القسم  اندية  احد  السنطه  نادى  وفى 
المدير  رافت  تامر  اعتذار  بعد  الرابع  
الفنى للفريق، وعلى الفور قررت ادارة 
تعيين  موج  السيد  برئاسة  النادى 
من  يتكون  للفريق  جديد  فنى  جهاز 
ناشد عطالله مديرا فنيا واحمد خليل 
مدربا  محمد  ورامى  عاما  مدربا 
مديرا  داود  ومحمود  المرمى  لحراس 
صرح  اداريا  الحلفاوى  واحمد  للكرة 
بذلك احمد سالمه عضو مجلس ادارة 

النادى.

المحلة  بلدية  ناشئى  فريق  يواصل 
 « سنة   ١7 »تحت   ٢٠٠٢ مواليد 
التدريبات المستمرة على قدم وساق، 
استعدادا لدورى قطاعات الجمهورية، 
المكون من  الفنى  الجهاز  تحت قيادة 
وعبد  فنيا،  مديرا  خيرى  مغاورى 
الفتاح المفربى مدربا لحراس المرمى 
الطبيعى،  للعالد  المحالوى  واحمد 
والذى  اداريا  مديرا  جمالى  وعزت 
مميزة  مجموعة  به  الفريق  ان  اكد 
لهم شان كبير  الالعبين سيكون  من 

خالل المواسم المقبلة.
ومحمد  البشبيشي  احمد  منهم   
وااللماني  الجزار  ومحمد  العشرى 
ونبيل  نجاح  واحمد  المرمى  حارس 
وفارس  ابوعيطه  ويحيى  الحايس، 

احمد.
قوة  بكل  نعمل  اننا  جمالى  واضاف 
من اجل تحقيق النتائج الطيبة والفوز 
ببطولة قطاعات بحرى واالسكندرية.

السكة الحديد يتصدر القسم الثالث..
وسراى القبة يصارع

بالمجموعة  االول  الدور  ختام  فى 
السادسة بالقاهرة بدورى القسم الثالث 
المستمرة  مفاجاتها  الفرق  واصلت 
الدوراالول  ختام  فى  الصدارة  لتشتعل 

بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر.
حافظ فريق السكة الحديد بقيادة جمعة 
مشهور على الصدارة التى يعتليها رغم 
ايقاف انتصاراته، من قبل فريق الشرطة 
بهدف  التعادل  بعد  بقيادة عفت نصار 

لكل منهما.
نقطة   ٢٩ الى  السكة  رصيد  وارتفاع 
والقليوبية  بالقاهرة  يتصدر  والزال 
منافسيها  اقرب  عن  نقاط،   3 وبفارق 
مصر للتامين الذى يحتل المركز الثانى 

برصيد  ٢6 نقطة.
عبد  تامر  بقيادة  البالستيك  وصعد 
فوزه  بعد  الثالث  المركز  الى  الخالق 

الى  رصيده  وارتفاع  الغابة  على  الغالى 
حلبة  الدخول  من  بها  اقترب  نقطة،   ٢3

المنافسة.
القليوبية  اندية  احد  بطا  فريق  وهبط 
 ٢٢ برصيد  عابدين  محمد  بقيادة 
نقطة السادس، واحتفظت فرق الشمس 
على  بقيادة  والمرج  شحاته  طه  بقيادة 
والثامن  السابع  بالمركزين  سليمان 
برصيد واحد ٢٠ نقطة والشرطة بقيادة 

عفت نصار ١٩ نقطة التاسع.
والغابة  هيكل  ابراهيم  بقيادة  وبهتيم 
العاشر  ميدو  عبدالحميد  بقيادة 
والحادى عشر بالمنطقة الدافئة، ويدخل 
النفق المظلم فرق طوخ ١5 نقطة وبنها 
الرصيد  بنفس  واالميرية  نقطة   ١٢
القبة برصيد 5 نقاط بالمراكز  وسراى 
من الثانى عشر وحتى الخامس عشر. 

واصل الالعب محمد منصور إمام مواليد ٢٠٠5 
تألقه فى مباريات فريقه بالدورى حيث يلعب هذا 
املوسم فى مركز العب الوسط املدافع، ويعتبر 
العب جوكر حيث يلعب فى اكثر من مركز تحت 
قيادة مدحت مكى املدير الفنى للفريق وكابنت ايمن 

عبدالعزيز رئيس قطاع الناشئني.
ويعتبر منصور مكسبا جديدا للفريق فى املركز 
الجديد واكــد انه سعيد بمركزه الجديد ويدين 
بالفضل لوالده املستشار منصور امام والذى كان 

معه فى فترة املعايشة بنادى فينورد بهولندا.

»رمضان صبحي« كالم
فى اهلواء

البنك األهلى يتصدر.. والبترول وسوهاج أبرز املرشحني للهبوط
حصاد اجملموعات الثالث ىف ختام الدور االول باملمتاز »ب«

سرياميكا برميو 
القاهرة..

وبرتوجت 
والنجوم 

والرتسانة
 يف  خطر

فاركو واحمللة ىف 
املنافسة..ورعب 

يف املنصورة 
واالوليمىب

أحمد بالل مختار العب األهلى أفضل العب ىف 
مصر لعام 2019 )ام بى سى مصر(

كتب - سيد أمني : 
فى ختام الدور االول من دورى املمتاز » ب 
» حافظت فرق القمة والصدارة، بمراكزهم 
على قمة مجموعاتهم الثالثة عن جدارة 

واستحقاق.
وبدا الجميع اعادة ترتيب االوراق من جديد 
للبقاء متمسكني بالصدارة، من خالل تدعيم 
الصفوف وسد العجز فى بعض الخطوط، بحثا 

عن بطاقة التاهل للدوري املمتاز.
فى املجموعة االولــى انهى البنك االهلى 
مباريات الدور االول متمسكا بالقمة برصيد 
٢4 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات 
والتعادل في 3 أسابيع والخسارة مرة واحدة 
فقط، بفارق نقطة عن فريق بني سويف 

صاحب املركز الثانى.
فيما قفز االملونيوم بقيادة ياسر الكنانى 
للمركز الثالث برصيد ٢٢ نقطة، وصعد 
الحصان االســود شبان قنا بقيادة كمال 

الزين برصيد ١٩ نقطة .

على الجانب االخر اشتد الصراع من اجل 
البقاء مع الكبار والهروب من شبح الهبوط 
بني  الخمس فرق االخيرة، ودخلها فرق 
بترول اسيوط بقيادة محمد عبدالسميع 
واالعالميني بقيادة احمد صالح برصيد 

واحد ١4 نقطة باملركزين السابع والثامن.
 ثم فريق الفيوم بقيادة محمد يوسف 
برصيد ١3 نقطة التاسع ثم سوهاج بقيادة 
نبيل محمود ١٢ نقطة العاشر وديروط 5 

نقاط باملركز الحادى عشر.
 ثم ياتي  فريق طهطا 4 نقاط  باملركز 
الثانى عشر واالخير، وسيهبط 5 فرق من 
هذه املجموعة الى القسم الثالث ان لم تعيد 
هذه الفرق ترتيب اوراقها قبل انطالق الدور 

الثانى.
 وشهد الــدور االول تغييرات كثيرة على 
مستوى االجهزة الفنية، ففى املجموعة 
الثانية كانت االستقاالت واالعتذارات بني 8 
فرق هى منتخب السويس، باعتذار محمد 

صالح وانتقاله الى الترسانة.
ثم الداخلية باعتذارضياء عبد الصمد 
وتعيني هشام زكريا بديال عنه وكوكاكوال 
بعد رحيل تامر مصطفى وتعيني ممدوح 

عبد الحى وبتروجت خلفا ملحمد عودة.
 ثم التعاقد مع عالء عبد العال والنجوم 
باستقالة رمضان السيد والتعاقد سعد 
فاروق الذى تقدم باستقالته مؤخرا، عقب 
هزيمة الفريق من سيراميك والترسانة 
باستقالة احمد كشرى ثم مؤمن عبد الغفار 
ليتعاقد النادى مع محمد صــالح مدرب 

الزمالك السابق.
ايضا فريق املريخ استقال مدربه اشرف 
خضر ليعود محمد ياسني للفريق، ثم الزرقا 
الذى قام بتغيير اكثر من مدرب واخرهم 
اعتذار عطية صابر وتعيني عبد اللطيف 

الدومانى .
وفــى هــذه املجموعة اصبح شبح الهبوط 
يخيم على اكــثــر مــن فــريــق كبير مثل 

بتروجت والنجوم والترسانة واملريخ. 
وشهدت املجموعة الثالثة تغييرات ايضا لكل 
من اندية فاركو الذى يقوده احمد عاشور 
ــذى حقق معه نتائج طيبة حتى االن،   ال
واستقالة احمد سارى من دمنهور ليقود 
الفريق خالد القماش الذى استقال ليتعاقد 
مجلس االدارة برئاسة ايهاب عبدالله مع 

كمال فريد املدير الفنى السابق.
 كما استقال احمد عاشور من الرجاءوتعاقد 
سعد ابوصندوق مع احمد سارى، وتعاقد 
بلدية املحله مع رضا عبد العال خالف لكرم 
جابر، والحمام تعاقد مع مجدى طلبة. اخيرا 
تقدم عالء نوح باستقالته واعتذار رضا 
العيسوى من املنصورة ليقود الفريق حاليا 

ياسر عبد الواحد.
واستقال احمد الكاس من االوليمبى وتم تعيني 
كيتا مديرا فنيا وكفر الزيات، تم تجديد الثقة 
فيه مع تغيير الجهاز املعاون له واخيرا استقالة 

ياسر رضوان من بيال .

البنك األهلي
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األحد

العدد ٢٣٠٦

إبراهيــــم داوود

ـ

.. ورزقي
على الله

أحمد حسام ميدو نافيا استقالته من املقاصة »لن أهرب«
بعد اخلسارة أمام األهلي )أون سبورت( كالم

فى اهلواء

قيد كاسونجو فى يناير
تلقى الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق األول 
مسؤولى  بعض  من  تأكيدات  الزمالك،  بنادى  القدم  لكرة 
النادى األبيض خالل الساعات الماضية باستقرارهم على 
قيده خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، ليصبح هو 

صفقة الزمالك الوحيدة فى شهر يناير الحالي.
الجماعية  الزمالك  تدريبات  فى  شارك  كاسونجو  وكان 
بداية من أمس الثالثاء بعد غياب عام كامل، منذ رحيله فى 
يناير الماضى إلى الدورى السعودى عن طريق بوابة نادى 

الوحدة لمدة 6 أشهر على سبيل اإلعارة.
ومن المقرر أن تكون عودة كاسونجو على حساب المغربى 
رفعه  الزمالك  مسئولى  على  يتسنى  الذى  بوطيب،  خالد 
قائمة  فى  جديد  مكان  إلتاحة  األبيض  الفريق  قائمة  من 

الالعبين األجانب قبل قيد كاسونجو.
وجاءت عودة كاسونجو بسبب حاجة الزمالك لتدعيم خط 
هجومه إذ يضم الفريق األبيض العبان فقط بين صفوفه 

فى الخط األمامى هما عمر السعيد ومصطفى محمد.

عودة تركى آل الشيخ لألهلى أغاظت الكثير من 
الزملكاوية 00 من ناحية خسر االبيض مصدر 
مهما للتمويل ساعده كثيرا الموسم الماضى 
سواء فى دفع راتب المدير الفنى السويسرى 
صفقات  شراء  فى  او  ومعاونيه  جروس  االن 
وفرجانى  النقاز  حمدى  مثل  للفريق  مهمة 
ساسى ومن ناحية اخرى فقد استعاد االهلى 
رافدا قويا سيساعده على تحقيق حلم ماليين 
االهالوية بإنشاء ستاد االهلى وهو بالطبع ما 

ال يتمنى الزمالك حدوثه 0
ضعف  نتيجة  فجأة  الزمالك  ظهر  انكشف 
موارده المالية فى مواجهة  مستحقات الالعبين 
التعاقد  الى  اضافة  جديدة  صفقات  وتمويل 
مع الفرنسى كارتيرون ومن قبله ميتشو على 
رأس االدارة الفنية للفريق واصبحنا نسمع عن 
رفض بعض الالعبين المشاركة فى مباريات 
اللعب بحالة من  او  الفريق مثل طارق حامد 
الالمباالة كما حدث فى مباراة طالئع الجيش 0

ولهذا لم يكن غريبا ان يرد الزمالك على عودة 
تركى آل الشيخ لالهلى سوى بترديد حكاية 
الساعات اياها مع ان مسئولين كبار بالزمالك 
كثيرا ما تلقوا هدايا وبدون ان يشعر بهم احد 
فى الكثير من رحالت الفريق الخارجية وهو 
نفسه الذى يحدث فى حالة زيارة اى مسئول 
عربى او افريقى لالندية المصرية وكثيرا ما 
الكثير من  الهدايا فى  العديد من  قدم االهلى 
و  اوروبية  و  عربية  لشخصيات  المناسبات 

افريقية 0
اغنية  اليه  المنتسبون  يغنى  صار  الزمالك 
ساعات ساعات للشحرورة صباح والتى شدت 
بها فى منتصف السبعينات من القرن الماضى 
من اجل يخرجوا من ازمتهم وكأن االهلى هو 
ان  االبيض  يستطيع  الذى  الوحيد  المصدر 

يدارى اخفاقاته واحتياجاته !!
وتاريخه  ألسمه  االهلى  استغالل  ان  شك  ال 
الحقيقية  المنفعة  به  يحقق  الذى  بالشكل 
للنادى و جماهيره واعضائه هو نجاح ادارى 
منقطع النظير لعله تجلى فى ارتفاع عوائده 
من الرعاية والبث الى ما يقرب من المليار جنية 
استغالل  فى  االخير  البروتوكول  الى  اضافة 
رسميا  ملعبا  ليكون  الحربى  االنتاج  استاد 

لالهلى لمدة 25 سنة
وليحقق  ارادوا  كيفما  الزملكاوية  ليتغنى 
االهلى الماليين ويرتفع مستواه اكثر واكثر ما 
يعنى دخول بطوالت جديدة الى دوالب النادى 
والحقيقة ان الزمالك لو انشغل بنفسه وعالج 
كل جوانب القصور عنده لو انصلح حاله بدال 
من البحث عن مبرر دائم للفشل مثل التحكيم 
والسحر و الساعات ال ذنب لجماهير الزمالك 
مرة  تجد  ان  يجب  والتى  يحدث  ما  كل  فى 
واحدة من يحنوا عليها و يسعى السعادها 

وليس الى اسعاد نفسه او اسعاد يونس.

ساعات.. ساعات

5 يناير ٢٠٢٠

أحمد عبدالستار

كارتيرون يخشى جدول 
يناير »املضغوط«

الزمالك يحارب لبقاء فرجانى.. 
والتونسى مصر على الرحيل

الزمالك  تفاؤل  بين  ما  شتان 
عواد  محمد  مع  بالتعاقد  وجماهيره 
من اإلسماعيلي وما أظهره الالعب من 
المستوي  وبين  بالنادي  تمسك شديد 
الذي ظهر به الحارس خالل المباريات 
نتائجها  جاءت  والتي  خاضها  التي 
في  فرصته  الزمالك  وخسر  سلبية 

المنافسة علي لقب الدوري.
تكن  لم  عواد  محمد  مع  الزمالك  أرقام 
بثالثية  خسر  األبيض  فالفريق  جيدة 
الكونغولي  مازيمبي  أرض  علي  نظيفة 
المدير  رحيل  في  سببا  كان  ما  وهو 
الفني الصربي ميتشو ومع كارتيرون 
استمر عواد في حراسة مرمي الزمالك 
بثالثية  الطالئع  أمام  الخسارة  لكن 
أدت إلي فقدان الحارس لمكانه لصالح 

محمد أبو جبل.
ورغم أن الزمالك لم يفز في غياب عواد 
لكنه مع أبو جبل وفي 3 مباريات أمام 
سموحة واإلنتاج وزيسكو دخل مرماه 
وحافظ  زيسكو  لقاء  في  وحيد  هدف 
سموحة  أمام  الشباك  نظافة  علي 

واإلنتاج.
خط  تغيير  قرر  الزمالك  أن  المثير 
فترة  في  بالكامل  المرمي  حراسة 
إصابة  بعد  الصيفية  االنتقاالت 
حيث  أكيليس  وتر  في  بقطع  جنش 
عماد  عن  االستغناء  النادي  قرر 
الزمالك  وتعاقد  صالح  وعمر  السيد 
بتروجت  من  صبحي  محمد  مع 
سموحة  من  جبل  أبو  ومحمد 
فقد  واألخير  اإلسماعيلي  من  وعواد 

سوء  بسبب  المشاركة  في  حظوظه 
فيما  نهائيا  لم يشارك  واألول  النتائج 
عودة  قبل  بفرصته  جبل  أبو  يتمسك 

للمشاركة. جنش 
بتسريب  توالت  عواد  محمد  أزمات 
بموجبه  الالعب  يحصل  والذي  عقده 
علي 15 مليون جنيه في الموسم األول 
تزيد بشكل تدريجي كل موسم بمقدار 
مليون جنيه لتصل إلي 18 مليون جنيه 
أكثر  حفيظة  أثار  األخير  الموسم  في 
في  مستواه  تراجع  ظل  في  العب  من 
المباريات األخيرة وتلقي الفريق أهداف 
التي  القليلة  المباريات  في  بالجملة 
انقالب  في  سببا  كان  ما  وهو  لعبها 
الالعب علي اإلدارة حيث يشعر الالعب 
النادي  داخل  من  يحاربه  من  هناك  أن 
وهو من كان سببا في فقدان مكانه في 

التشكيل وتسريب عقده.
تشكيلة  في  لمكانه  عواد  فقدان 
للتدريبات  جنش  وعودة  كارتيرون 
أبو  وتألق  المشاركة  من  واقترابه 
مباراتين  في  شارك  الذي  جبل 
من  زاد  أهداف  أي  شباكه  تتلق  ولم 
يتحدث  الالعب  وبدأ  الالعب  عصبية 
إذا  الرحيل  في  رغبته  عن  للمقربين 
وافق  ألنه  أساسي  بشكل  يشارك  لم 
يكون  أن  علي  للزمالك  التوقيع  علي 
جنش  غياب  ظل  في  األول  الحارس 
الزمالك  دفعه  الذي  المبلغ  والدليل 
الوضع  استمر  وإذا  لإلسماعيلي 
ألنه  الخليج  إلي  سيرحل  فإنه  الحالي 

رسميا. عرضا  يمتلك 

وقع  علي  الحالية  الفترة  خالل  الزمالك  يعيش 
بين  وما  تدريجيا  تنفجر  بدأت  التي  األزمات 
وأزمة  الالعبين  عقود  وتسريب  الالعبين  تمرد 
كهربا  وتوقيع  المدربين  وتغيير  النتائج  سوء 
األبيض  الفريق  يمر  ال  النقاز  وفسخ  لألهلي 

بأفضل أحواله.
الحالي  الموسم  تنتظر  كانت  الزمالك  جماهير 
الدوري  لقب  علي  المنافسة  في  لالستمرار 
والمنافسة علي دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج 
الموسم  األفريقية  والكونفدرالية  مصر  بكأس 
من  موجة  في  الزمالك  يدخل  أن  قبل  الماضي 
الفني  المدير  رحيل  إلي  أدت  السلبية  النتائج 
مع  النادي  يتعاقد  أن  قبل  ميتشو  الصربي 
انقلبت  الذي  األسبق  األهلي  مدرب  كارتيرون 
أمام  وسقط  المتوقع  غير  علي  ضده  النتائج 
طالئع الجيش ثم سموحة وأخيرا اإلنتاج الحربي 
محليا قبل أن يتعثر بالتعادل أمام زيسكو ليفقد 
الزمالك كل حظوظه في العودة للمنافسة محليا 
في  المنافسة  في  بحظوظه  يؤمن  مازال  لكنه 

أفريقيا.
وعلي وقع األزمات التي يخشاها مجلس الزمالك 
ويتعامل معها بحذر فإن رغبة فرجاني ساسي 
لدي  كبير  بشكل  واضحة  باتت  الرحيل  في 
اإلدارة لكن ما يطمئن المجلس هو رغبة الالعب 
استمرار  له  تضمن  الئقة  بطريقة  الرحيل  في 

شعبيته لدي الجماهير.
األسابيع  خالل  يدرك  كان  اإلدارة  مجلس 
بسبب  الرحيل  سيطلب  فرجاني  أن  الماضية 
العروض التي تلقاها الدولي التونسي من الدوري 
السعودي إضافة إلي أن أزمة المستحقات طالت 
إيجاد  اإلدارة من  لم يتمكن معه مجلس  بشكل 
بديل سوي مطالبة الالعبين بالصبر وهو األمر 
الذي لم يكن مقبوال عند البعض ومنهم حمدي 
ضد  بشكوي  وتقدم  تعاقده  فسخ  الذي  النقاز 
شكوي  بدوره  النادي  وقدم  الفيفا  في  الزمالك 

ضد الالعب.
فرجاني  إقناع  الطرق  بشتي  حاول  الزمالك 
ساسي بضرورة البقاء لكن سوء النتائج وأزمة 
والنقاز  كهربا  رحيل  إلي  إضافة  المستحقات 
الالعب  لدي  له مردود سلبي  الطريقة كان  بهذه 
الذي اتفق مع اإلدارة علي الرحيل في أقرب وقت 
أن  للمجلس  يمكن  وال  المشروعة  اللطرق  لكن 
في  أكثر  باالستمرار  التونسي  الدولي  يقنع 
منها  يعاني  التي  المادية  األزمة  في ظل  الزمالك 
نتائج  في  الواضح  التراجع  إلي  إضافة  النادي 
فرجاني  لجهود  الزمالك  حاجة  ورغم  الفريق 
خاصة وأن رحيله سيكون له تأثير سلبي علي 
مردود الفريق ونتائجه إال أن رحيله بات مسألة 
وقت ويبقي االتفاق بين الزمالك وساسي ووجهة 

الالعب المقبلة.
الزمالك  حاول  الماضية  القليلة  الساعات  خالل 
تمسكه  لالعب  أعلن  بعدما  الالعب  »تعجيز« 
رحيله  مقابل  دوالر  مليون   10 علي  بالحصول 
ألي ناد يريده لكن العرض السعودي توقف عند 
3 مليون دوالر وتبقي الساعات المقبلة حاسمة 
في مصير الدولي التونسي الذي كان أبرز العب 

في الزمالك في الموسم الماضي.

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

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

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

السابع واألخير فى شهر ديسمبر.
شهر  فى  الفريق  مشوار  إلى  بالنظر 
فى  الفوز  الفريق حقق  أن  نجد  ديسمبر 
من  األول  النصف  فى  مباريات  ثالث 
خسر  الثانى  النصف  فى  لكن  ديسمبر 
وخسر  لقاءات  ثالث  فى  وتعادل  مباراة 

فى مشوار الدورى 7 نقاط هامة وخسر 
بدورى  المجموعات  مشوار  فى  نقطتين 
أبطال أفريقيا بعدما خسر أولى الجوالت 

على يد مازيمبي.
الفرنسى  الفنى  المدير  يخشاه  ما  أكثر 
بنفس  المباريات  ضغط  هو  كارتيرون 
وأنه  خاصة  يناير  شهر  فى  الطريقة 
الزمالك  فإن  المعلن  الجدول  بحسب 
التى  المباريات  عدد  نفس  سيخوض 
خاضها فى شهر ديسمبر بما يعنى أن 

األبيض سيلعب 7 مباريات.
الزمالك واجه أسوان الخميس الماضى 2 
يناير وفى المباراة الثانية فى جدول شهر 
يناير 2020 سيكون عليه مواجهة طنطا 
اليوم »األحد« ضمن الجولة الـ12 للدورى 
الممتاز قبل أن تكون مواجهته الثالثة فى 
الجولة  أفريقيا وتحديدا فى  أبطال  دورى 
الرابعة لدور المجموعات حيث يستضيف 
زيسكو يونايتد الزامبى الجمعة 10 يناير 
ثم يعود للدورى الممتاز من بوابة الجونة 
حيث الجولة الـ13 فى الخامس عشر من 

يناير.
المباراة الخامسة ستكون فى الجولة الـ14 
للدورى الممتاز حيث يواجه الزمالك فريق 
المصرى البورسعيدى 20 يناير الجارى 
قبل أن يعود لخوض الجولة الخامسة من 
حين  األبطال  بدورى  المجموعات  دور 
 25 الكونغولى   مازيمبى  يستضيف 
حاسما  سيكون  الذى  اللقاء  وهو  يناير 

على مستوى المتأهلين عن المجموعة.
يناير  شهر  فى  الزمالك  مواجهات  آخر 
الجولة  ضمن  نسبيا  سهلة  ستكون 

يناير   28 دجلة  وادى  يواجه  حين  الـ15 
الزمالك جدول  الذى يختتم به  اللقاء  وهو 
مبارياته المضغوط فى أول شهور 2020.

كارتيرون فقط 7 نقاط كاملة فى مشوار 
ديسمبر  شهر  فى  الممتاز  الدورى 
مع  وتعادلين  الطالئع  من  بخسارة 
مع زيسكو  تعادل  كما  واإلنتاج  سموحة 
فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى 
على  انتصارات   3 وحقق  أفريقيا،  أبطال 
الشرقية فى الكأس وبيراميدز فى الدورى 
ويبدو جدول  أفريقيا  أغسطس فى  وأول 
يناير مشابها لجدول ديسمبر المضغوط 
مستوى  على  بسببه  الزمالك  عانى  الذى 
التعامل  الفرنسى  على  وسيكون  النتائج 
يستمر  ال  حتى  يناير  جدول  مع  بحذر 
للمنافسة  الزمالك  ويعود  النقاط  نزيف 

بشكل تدريجي.
جدول يناير فى البيت األبيض

* الخميس 2 يناير الزمالك × أسوان
* األحد 5 يناير طنطا × الزمالك 5 مساء

* الجمعة 10 يناير الزمالك × زيسكو 9 
مساء

الزمالك 5   × الجونة  يناير  األربعاء 15   *
مساء

المصرى   × الزمالك  يناير   20 االثنين   *
7,30 مساء

* السبت 25 يناير الزمالك × مازيمبى 9 
مساء

* الثالثاء 28 يناير وادى دجلة × الزمالك 
7,30 مساء

7 لقاءات أوهلا أسوان.. والنهاية دجلة ومازميىب وقبلهما املصرى

فرجانى

مفاجأة.. عواد يهدد بالرحيل للخليج
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األحد

»لنا ضربتني جزاء«

5 يناير ٢٠٢٠

العدد  ٢٣٠٦

اتحاد الشركات يعلن توصياته اليوم
يعلن اليوم االتحاد الرياضى للشركات برئاسة الدكتور حسنى 
غندر توصيات دورة اعداد القادة التى نظمها خالل األيام الماضية 

بالمركز االوليمبى بالمعادى.
من ناحية اخرى صرح الدكتور حسنى غندر رئيس االتحاد بأن 
المجلس يتابع خالل األيام الحالية بطوالت المناطق لمختلف 
على  ليتحدد  ابريل  نهاية  حتى  وتستمر  بدأت  والتى  األلعاب 
ضوئها الفرق التى ستتأهل لبطولة الجمهورية بجانب القسمين 

الثانى والثالث وأن المنافسات تزداد اشتعااًل فى أغلب األلعاب 
خاصة للرواد وسيحرص المجلس على حضور نهائيات المناطق 

المختلفة لتشجيع هؤالء األبطال.
ومن ناحية اخرى يستعد االتحاد الرياضى للشركات الجتماعات 
االتحاد العرب المقرر اقامتها خالل األيام القادمة بالقاهرة ولم 
يتحدد الدول المشاركة فى االجتماع وينتظر االتحاد الموافقات 

النهائية.

ـ

شطة

االن استطيع ان اكتب شيئا عن رينيه فايلر 
الفريق  أداء  احلل  و  األهلى  النادى  مدرب 
عنه  تكتب  أن  الصعب  من  كان  نتائجه..  و 
طوال الفترة الماضية النه من الصعب تقييم 

مدرب من ثالثة او اربعة مباريات. 
مباريات  عشرة  من  أكثر  بعد  و  االن  اما 
اإلفريقية  المباريات  او  الدورى  فى  سواء 
و  للفريق.  إدارته  و  أداؤه  نقيم  أن  يمكن 
عن  رسميا  أعلن  قد  االهلى  النادى  كان 
السويسرى رينيه فايلر فى منصب  تعيين 
المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم خلفا 
لألوروجويانى مارتين السارتى الذى تمت 
دور  فى  بيرماديز  من  الخسارة  بعد  إقالته 

الـ16 بكأس مصر.
بعد  جاء  فايلر  تعيين  إن  األهلى   وكشف 
عرض سيرته الذاتية على محمود الخطيب 

رئيس النادى ووافق عليه مجلس اإلدارة. 
مساعدين  ثالثة  يعاونه  ان  النادى  ووافق 
يتعاقد  مرة  اول  هذه  أداء.  محلل  معهم  و 
ثالثة  معه  يستقدم  و  مدرب  مع  النادى 
ابقى   ولكنه  بينهم مصرى  ليس  مساعدين 
رابع.  المدرب سامى قمصان كمساعد  على 
فى  يشترط  األجنبى  المدرب  اصبح  االن 
عقده ان يختار مساعديه حتى يكون الجهاز 

الفنى متجانسا. 
فايلر  من مواليد 1973 و سبق له تدريب 8 
التدريبية والتى بدأت  أندية خالل مسيرته 
يدل  كبير  رقم  يعتبر  هذا  و   2005 عام  فى 
دربها  التى  األندية  فى  استقراره  عدم  على 

فترة طويلة.
و لكن برغم هذا غامر النادى األهلى الختيار 
و  الصفوة  من  ليس  انه  حيث  المدرب  هذا 
الذاتية.  سيرته  تدعم  إنجازات  يحقق  لم 
و  القرار  الخطيب  اتخذ  هذا  برغم  ولكن 
توسم فيه خيرا. من المعروف كل المدربين 
من   كانوا  األهلى  مع  بطوالت  الذين حققوا 
على  المدربين  افضل  أصبحوا  و  صنعه 
مستوى القارة االفريقية فى كل االستفتاءات 
المجرى  المدرب  منهم  قبل.  من  تمت  التى 
مانويل  البرتغالى  و  ناندور  هيديكوتى 

جوزيه. 
معه  فازوا   و  األهلى  النادى  صنعهم 
فاير  األفريقية.  و  المحلية  بالبطوالت 
يستطيع اآلن بشخصيته المتزنة و اسلوبه 
يكون  ان  الالعبين  مع  تعامله  و  المتميز 
النادى  صنعهم  الذين  المدربين  من  ايضا 
االهلى لو استمر بتفس االسلوب و تعامله 
الراقى مع الالعبين نفسيا. حقق االنتصارات 

فى أكثر من عشرة مباريات متتالية. 
و هذا رقم لم يحققه اى مدرب حتى االن. و 
لكن العبرة ليست باألرقام القياسية و لكن 
بثبات مستوى األداء و وجود البدالء االكفاء 
الحصول  و  االنتصارات  هذه  تستمر  لكى 

على البطوالت. 
و  قوية  يمتلك شخصية  الذى  المدرب  هذا 
كل العب حقه  إعطاء  فى  متميز  أسلوب  له 
المدرب.  بتعاليم  التزم  و  بقوة  تدرب  لو 
يعطى  انه  صفاته  اميز  من  المدرب  هذا 
الالعب الذى يتدرب بجدية و قوة فرصة فى 
المشاركة. و حتى االن تم مشاركة أكثر من 

العب كان ال يشارك من قبل. 
المدرب هيديكوتى  الصفة كانت تميز  هذه 
حيث كان دايما يعتبر التدريب هو أساس 
المشاركة. فايلر يعطى أيضا مساحة كافية 
لالعب و يعطيه الفرصة لرفع مستوى اداؤه 
بدون ان يظلمه فى تقييمه و يتم استبعاده. 
الن  تباعا  الفرص  إعطاءه  أيضا  يكرر  و 
اداء  مستوى  من  ترفع  التى  هى  المباريات 
الالعب. هذا المدرب كانت انجح تجاربه فى 
الدورى البلجيكى بعدما قاد فريق أندرلخت 
للفوز بالدورى وكأس السوبر خالل الفترة 
حيث   2017 سبتبمر  إلى   2016 يوليو  من 
قادهم فى 66 مباراة فاز فى 36 وخسر 14 

وتعادل فى 16. 
الفوز  هدفه  يكون  سوف  األهلى  مع  ولكنه 

فى البطوالت القارية
المدرب  احيى  الكأس.  و  المحلى  الدورى  و 
اإلعالميين  أحد  سأله  عندما  فايلر  رينيه 
لماذا غيرت العب و تركت االخر برغم إجادة 

الالعب المستبدل. 
و  راقية  عقلية  على  يدل  ايجابيا  الرد  كان 
قال له ارجو ان اليحاسبنى أحد فى عملية 
األمور  من  هذه  الن  باخر  العب  استبدال 
وسائل  فى  تطرح  أن  يجب  ال  و  الخاصة 
و  ألسلوب  وفقا  تتم  التغييرات  اإلعالم. 
تكون  ال  أن  و  يجب  رؤيا خاصة  و  خطط 
جزء من المؤتمرات التى تتم بعد المباريات.

 هذا الرد أعطى اإلعالميين درسا مهما فى 
طرح األسئلة و التركيز على النقاط المهمة 

فى المباراة. 
و  اسلوبه  بنفس  فايلر  يستمر  ان  اتمنى 
مستوى  تقديم  و  للتطوير  دائما  يسعى 
أن  يؤكد  و  األهلى  بالنادى  يليق  راقى 
التى  الفرق  لضعف  ليس  االنتصارات  هذه 
الالعبين  أداء  و  لقوة  تعود  لكن  و  يقابلها 
فى تقديم كرة جميلة تسعد جماهير النادى 

و اعضائه.

والتشجيع..وخاصة  الدعم  نحتاج 
اإلعالم ... 

وانت بتابع الدوريات األجنبية وتستمتع 
 .. الساحرة  واللمسة  الجميلة  بالكورة 
كل  تالقي  ظالم  وال  عادل  كان  والحكم 
ومحترمين  القرار  محترمين  الالعبين 

نفسهم وجمهورهم ومتابعيهم .، 
بيد  يدا  الالعبون  خرج  هذا  ورغم 

والجمهور
لماذا نحن غير ومختلفين ؟! 

.. 
وتنتهي المباراة في الدوريات األجنبية 

فينتهي معها اي خالف او اختالف .. 
اما هنا شغل السوشيال ميديا والبرامج 
او  أشخاص  انتقاص  في  لالسف  غالبا 
هدم أشخاص او اشعال الراي العام علي 
القيم واإلعالم الرياضي الهادف  حساب 

وِفي االخر يسموها .. روح رياضية !!!!!!
هي  تتخلي  ان  تستطيع  القنوات  هل 
االعمي  التعصب  هذا  عن  ومقدميها 
ان  الحقيقي بدال من  الوعي  وتدعم هذا 
تعتمد علي اثارة الجمهور واستفزازهم 
لجلب المزيد من المشاهدة ولفت انتباه 

الرأي العام ،. 
الرياضية  ميديا  السوشيال  وصفحات 
الفكر والروح  الغير مسؤلة والتي تدمر 
وتبني  والقيم  واالخالق  الرياضة 
الجاهلية  والعصبية  الفكري  التطرف 

لتتحول الرياضة لحرب ومعركة .. 
وبم انني لست محلال رياضيا او خبيرا 

كرويا .. فقط امارس واتابع .. 
هل من كتب وسخر وشتم وكذب وافتري 
علي نادي كذا .. او رئيس نادي او العب 
.. سواء في القنوات او السوشيال ميديا 
بين  الصراع  تأجيج  او   .. االذاعة  او 

الجماهير وبعضها .. 
هل السبق الصحفي او االعالمي معناه ) 

سخرية وسب وافتراء وكذب ( .. 
فلنعش بروح طيبة 

اللعب 
النضيف

ـ

Www.facebook.com sherifshehataofficial

د. شريف شحاتة

عوزين نلغى التعصب ... 

صبحى يبحث االستعداد لطوكيو مع حطب

مدرب األثقال ومساعده أمام النيابة

دورى احملترفني لليد يتوقف 
استعدادًا ألمم إفريقيا

يشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف 
أفريقيا  ألمم  المنتخب  استعداد  أجل  من 
كرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت  حيث 
المرحلة  منافسة  انطالق  قبل،  من  اليد 
فبراير   6 يوم  المحترفين  بدورى  النهائية 

المقبل لتحديد البطل.
فى  الزمالك  بنادى  اليد  كرة  فريق  ونجح 
بطل  لتحديد  النهائية  المرحلة  إلى  التأهل 
دورى المحترفين، متصدرا جدول الترتيب 
المباشرة،  المواجهات  من  نقطة   21 بـ 
بالرغم من احتالله المركز الثانى فى حسبة 
 59.5 برصيد  اآلن  االعتبارية حتى  النقاط 
هذا  إلى  ايضا  األهلى  تأهل  بينما  نقطة 
الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى 

ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.
االول  الوطنى  منتخبنا  أن  بالذكر  الجدير 
ثمانية  خاض  التى  الثامنة  اليد   لكرة 
مباريات ودية، آخرها امام منتخب صربيا 
بعد مواجهة منتخبات السعودية مرتان ثم 
لعب اربع مبارايت مع  البرتغال والمنتخب 
منهما،  كل  مع  مباراتين  بواقع  العراقي، 
طوال  بالقاهرة  المغلق  معسكره  خالل 

الشهر الماضي.

وزير  صبحى  أشرف  الدكتور  يبحث 
هشام  المهندس  مع  والرياضة،  الشباب 
حطب رئيس اللجنة األوليمبية المصرية، 
واإلدارية  الفنية  االستعدادات  آخر 
بجميع  المتعلقة  المالية  والمتطلبات 

االتحادات الرياضية.
وبحث اآلليات القانونية واإلدارية الخاصة 
شئون  إلدارة  مؤقتة  لجنة  بتعيين 
األثقال، وذلك فى  لرفع  المصرى  االتحاد 
وجميع  السابق،  المجلس  تحويل  ضوء 
النيابة  إلى  األثقال  رفع  بملف  المعنيين 
وقف  واقعة  شأن  فى  للتحقيق  العامة 
االتحاد المصرى من المشاركات الدولية.

وعلمت »الكورة والمالعب« من مصادرها 

على  شدد  والرياضة  وزيرالشباب  ان 
أهمية المتابعة الدورية لكافة االستعدادات، 
الرياضية  االتحادات  متطلبات  وتلبية 
الفنية  بالجوانب  منها  المتعلقة  وخاصة 
المنافسات  انطالق  قبيل  واإلدارية 
استكملت  الوزارة  ان  خاصة  األوليمبية 
ملف  بتحويل  الخاصة  إجراءاتها  كافة 
رفع األثقال للنيابة العامة لمحاسبة جميع 
التحقيق  جهات  خالل  من  المقصرين 
ضرورة  االعتبار  بعين   

ً
أخذا المعنية 

تقصير  أى  لتالفى  االتحادات  متابعة 
سبيل  تعترى  مشكالت  أية  يسبب   قد 
الدولية  بالمنافسات  المصرية  المشاركة 

وخاصة االوليمبية منها.

لرفع  الدولى  الحكم  مرزوق  على  كشف 
فى  المعارضة  جبهة  أفراد  وأحد  االثقال 
الديب  موسى  محمد  مثول  عن  االتحاد، 
محمد  ومساعده  األثقال  منتخب  مدرب 
حسنى أمام النيابه مشيرا الى أن الثنائى 
نصر  مدينة  أول  قسم  فى  متواجدان 
للحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة 
الالعبين للحصول  التزوير فى توقيعات 

على مكمالت غذائية.
بعدما تقدم عدد منهم بشكوى فى وزارة 
المتضررين  أكثر  أن  يبدو  .و  الرياضة 
محمد  األوليمبى  الرباع  اإليقاف  هذا  من 
أولمبياد  برونزية  على  الحاصل  إيهاب  
والذى  بالبرازيل،  ريو دى جانيرو 2016 
وسط  القرار،  هذا  عبر  اعتزاله  أعلن 

الطموح  فى حصد ذهب طوكيو 2020.

ألعاب غير كروية
وليد هويدى مدير الكرة باملقاصة بعد خسارة 

فريقه أمام األهلى )اون سبورت(

اإلسكندرية تطلب استضافة تصفيات إفريقيا لكرة السلة

السويس امتياز فى استضافة ماراثون زايد الخير

كتب - وائل عمران:
قرر اتحاد كرة السلة توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر 
التصفيات  فى  بالمشاركة  األول  المنتخب  الرتباط  نظرا  ونصف، 
األفريقية للمنطقة الخامسة  والتى ستقام خالل شهر فبراير المقبل، 
بطولة  من  الثانية  المرحلة  مباريات  الحالية  الفترة  فى  تقام  حيث 

السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من األول إلى الثامن.
ووفقا لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير المقبل، 
بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل 
ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، 
حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 

2 مارس.
المدير  مرعى  أحمد  مع  التنسيق  بعد  والتوقف  التأجيل  قرار  جاء 

الحميد   لعصام عبد 
ً
المهمة خلفا السلة، والذى تولى  الفنى لمنتخب 

الذى تقدم باستقالته، عقب اإلخفاق فى بطولة األفروكان التى أقيمت 
بمالى يونيو الماضى ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام 
هو  لطفى  وائل  وسيكون  مدربا،  سليم  ومحمد  عاما،  مدربا  جابر 
ربيع  ومحمد  صالح  سامح  ومعه  مصر،  لمنتخب  اإلدارى  المدير 
كرة  اتحاد  وسيقوم  للفريق  طبيبا  يحيى  أحمد  والدكتور  إداريان، 
السلة خالل الفترة القادمة باستقدام معد نفسى ومحلل أداء ومخطط 
أحمال ومدلك للجهاز الفنى الجديد للمنتخب، ويستعد منتخب السلة 
للمشاركة فى  تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة السلة التى تقام من 

18 إلى 25 فبراير 2020.
المجموعة  فى  مصر  منتخب  وقوع  عن  التصفيات  قرعة  وأسفرت 
الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من غانا أو ليبيريا أو النيجر 

المقبل يأتى  الرابع فى شهر يناير  المنافس  وتقام تصفيات تحديد 
ذلك فى الوقت الذى اقتربت فيه محافظة اإلسكندرية من استضافة 
منافسات التصفيات األفريقية لكرة السلة التى تقام فى الفترة من 21 
إلى 23 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطنى رجال فى ظل عدم 
إعالن االتحاد الدولى عن مكان إقامتها حتى اآلن، وخاطب مسئولو 
التصفيات فى  األفريقى إلقامة  باالتحاد  المصرى نظرائهم  االتحاد 
رد  وصول  المنتظر  ومن  اإلسكندرية  بمحافظة  وبالتحديد  مصر، 
الخامسة  المنطقة  مسئولى  وكذلك  األفريقي،  االتحاد  مسئولى  من 

برئاسة هشام الحريري.
ومن المقرر أن يخاطب مسئولو االتحاد أيضا الثالثى المحترف عاصم 
مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر، للمشاركة مع المنتخب فى 

االستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطالق المنافسات.

توقف الدورى واملنتخب يستدعى احملرتفني الثالثة..

نقل النسخة السابعة للهند

املرعى يبدأ مهمته فى قيادة املنتخب الفنى السلة

أعلن مجلس إدارة اإلتحاد المصري السله برئاسة مجدي 
االوليمبيه  باألكاديمية  صحفي  مؤتمر  خالل  فريخه  ابو 
المصريه عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب القومي السله 
و الذي تكون من ك احمد مرعي رئيسا للجهاز الفني ، و 
حسام جابر  مدرب عام ، و محمد سولي مدربا و العميد 

وائل لطفي مديرا اداريا للمنتخبات
و   االداره  مجلس  عضو  مصيلحي  عمرو  المؤتمر  حضر 
اإلتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  و  المنتخبات  علي  المشرف 

القنوات  و  االنديه  الفنيه  االجهزه  و  المدربين  من  العديد  و 
و الصحفيين

اإلنجازات  بعد  يهدف  االتحاد  ان  الي  فريخه  ابو  وأشار 
الكبيره لمنتخبات الناشئين افريقيا و دوليا ، التعاون التام 
مع الجهاز الفني الجديد لتعود منتخبات الكبار الي سابق 
عهدها و تصدر البطوالت الدوليه و العوده كنجم جماهيري 

من جديد

السويس - محمد إدريس:
نهر  فى  رياضيا  عيدا  السويس  محافظة  شهدت 
مظاهرة  وشوارعها  احياءها  بمختلف  الخير 
القامة  االستعدادات  خالل  االماراتيين  لالشقاء 

النسخة السادسة لماراثون زايد الخير.
وقد أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس 
بأن أعداد المشاركين للماراثون على الورق بشكل 
الهمم  وأصحاب  الشباب،  من  الفا    21 رسمى 
من  والمحترفين  والهواة  محافظة   27 يمثلون 

مختلف دول العالم.
من  مشارك  ألف   60 يتخطى  الفعلى  الرقم  ولكن 
كل طوائف الشعب المصري، فى حضن السويس 
تاريخ  على  الشاهدة  االحمر  البحر  عروس 

التضحية والفداء للوطن .
الشباب  وزير  صبحى  اشرف  الدكتور  واكد 
زايد  مارثون  استضافت  مصر  بأن  والرياضة 
واليوم  واإلسماعيلية  باألقصر  نسخ  ثالث  الخير 
بالسويس الجزء العزيز على كل مصرى باإلضافة 
أهل  وقدم  وايطاليا  ونيويورك  ابوظبى  فى  للبداية 

سبقت  التى  األيام  خالل  الضيافة  كرم  السويس 
حكيم  بها  يحظى  الذى  الحب  ومدى  المهرجان 

العرب زايد الخير، والذى امتد ألوالده.
السويس  لشباب  بشرة  صبحى  اشرف  وأطلق 
بإقامة مدينة شبابية فى المدينة الرياضية باستاد 
السويس كبيوت شباب لتكون ملتقى شباب العالم 
واالمنية  والتنفيذية  السياسية  القيادات  وشكر 
على التنظيم الرائع وخص الدكتور عبدالله رمضان 
سكرتير  عبدالعظيم  طارق  واللواء  المحافظ  نائب 
أمن  مدير  عبدالعال  رجب  واللواء  المحافظة  عام 

السويس وقيادات الجيش الثالث الميداني.
رئيس  الكعبى  هالل  محمد  الركن  الفريق  وقال 
بأن  السادس  الخير  زايد  لماراثون  العليا  اللجنة 
مصر أم الدنيا حظيت بثالث نسخ للعالقة الطيبة 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  الحكيمة  القيادة  بين 

وابناء زايد.
المقاومة  ابطال  بالسويس  الختام  مسك  وكان   
الشعبية على مدار تاريخ النضال وأعلن أن النسخة 
القادمة تنقل الى الهند ليتدفق نهر زايد الخير لدول 

العالم.

جمعه  مصر  فى  اإلمارات  سفير  معالى  اشاد 
وكرم  السويس  شعب  بحفاوة  الجنيبي،  مبارك 
الضيافة والترحيب باشقائهم االماراتيين، وممثلى 

الدول المشاركة.
المصرى  االعالم  الجنيبى  جمعه  السفير  وشكر 
نجاح  فى  كبيرا  دورا  لعب  الذى  واالماراتي، 

المارثون وهذا ليس جديدا على مصر بيت العرب.
وعلى الجانب اإلنسانى لماراثون زايد الخير 2019  
اتنين  مرحلتين  على  مترات  كيلو  عشرة  بطول 
كيلو الصحاب الهمم، وثمانية كيلو لالسوياء من 

الهواة والمحترفين.
الفائزين  من  متسابقا  من40  تكثر  تكريم  وتم 

سباق  ففى  الخير  زايد  وميداليات  مالية  بجوائز 
ذوى الهمم بنات جاءت هدى أحمد محمد بالمركز 
الثانى وغادة  ابراهيم احمد بالمركز  األول وحنان 

محمد حسن بالمركز الثالث.
األول  بالمركز  الحديدى  وليد صابر  الرجال  وفى 
وحامد  الثانى  بالمركز  احمد  رشاد  ومحمد 
سباق  وفى  الثالث،  بالمركز  محمد  مصطفى 
رجال  والمحترفين  والشباب  الهواة  من  االسوياء 
جاء فى المركز األول هشام الفياللى وفى المركز 
الثالث  المركز  وفى  محمد  صابر  احمد  الثانى 

عبدالصمد اليعقوبي.
آمنة  األول  المركز  فى  جاءت  الفتيات  سباق  وفى 
وفى  حسنى  رحمة  الثانى  المركز  وفى  بشير 
الوزير  بالتكريم  وقام  ناصر  مريم  الثالث  المركز 
صقر  عبدالمجيد  والمحافظ  صبحى  اشرف 
االماراتى  والسفير  الكعبى  هالل  محمد  والفريق 
التذكارية  الصور  والتقطت  الجنيبى  مبارك  جمعة 
عند منصة التتويج وبوابة نهاية السباق والنصب 

التذكارى بكورنيش السويس.



مباريات الجولة الـ21
الجمعة 10 يناير 2020

< شيفيلد × ويستهام 10 مساء
السبت 11 يناير 2020

 2,30 أرسنال   × باالس  كريستال   >
عصرا

< تشيلسى × بيرنلى 5 مساء
< إيفرتون × برايتون 5 مساء

 5 نوريتش   × يونايتد  مانشستر   >
مساء

 5 ساوثهامبتون   × سيتى  ليستر   >
مساء

< ولفرهامبتون × نيوكاسل 5 مساء
< توتنهام × ليفربول 7,30 مساء

مباريات الجولة الـ19
السبت 4 يناير 2020

< فالنسيا × إيبار 2 عصرا
< خيتافى × ريال مدريد 5 مساء

 7,30 ليفانتى   × مدريد  أتليتكو   >
مساء

< اسبانيول × برشلونة 10 مساء
األحد 5 يناير 2020

< غرناطة × ريال مايوركا 1 ظهرا
 3 فياريال   × سوسيداد  ريال   >

عصرا
ريال   × أالفيس  ديبورتيفو   >

بيتيس 5 مساء
 10 أوساسونا   × فيجو  سلتا   >

مساء

األربعاء 8 يناير
< فالنسيا × ريال مدريد 9 مساء

الخميس 9 يناير
 9 مدريد  أتليتكو   × برشلونة   >

مساء
كأس رابطة المحترفين اإلنجليزية

ذهاب نصف النهائي
الثالثاء 7 يناير

< مانشستر يونايتد × مانشستر 
سيتى 10 مساء
األربعاء 8 يناير

< ليستر سيتى × أستون فيال 10 
مساء

كأس السوبر األسبانيالدورى األسبانيالدورى اإلنجليزي
مباريات الجولة الـ18
األحد 5 يناير 2020

< بريشيا × التسيو 1,30 ظهرا
< سبال × هيالس فيرونا 4 عصرا

< جنوى × ساسولو 7 مساء
< روما × تورينو 9,45 مساء

االثنين 6 يناير 2020
< بولونيا × فيرونتينا 1,30 ظهرا
< ميالن × سامبادوريا 4 عصرا

< أتالنتا × بارما 4 عصرا
< يوفنتوس × كاليارى 4 عصرا

< ليتشى × أودونيزى 7 مساء
< نابولى × انترميالن 9,45 مساء

الدورى االيطالي

مباريات األسبوع

فيتو

السيد الشاذلي

ـ

مجتمع الكورة

ركن احملترفني

رئيسة التلفزيون والشاشة 

هذا 
الذى ؟

محمـد ريـان

بيني  دار  ساعتين  لمدة  جلستنا  في 
التلفزيون  رئيس  فاروق  نائلة  وبين 
االمور  في شتي  مطوال  حوارا  المصري 

التي تخص االعالم 
تختار  نائلة  ان  الحظت  الجلسة  في 
الواضح  المباشر  والمعني  الكلمات 
..الكل في ماسبيرو يحتاط .. وان االمور 
منها..وامر  طويال  وقتا  تأخذ  االدارية 
من  كبيرا  وقتا  يأخذ  الذي  التطوير 

تفكيرها 
فيها  أكدت  عديدة  مناصب  تولت  نائلة 
واالعالمي  والفني  المهني  حضورها 
العوائق  المناسبة رغم  القرارات  واتخاذ 
المفرطة  والنمطية  السخيفة  االدارية 
داخل ماسبيرو التي تعيق هذا التطوير 
في  المطلوبة  والمرونة  واالنسيابية 
والقلق  والحظر  ..فالقيود  الفني  العمل 
الفني  الخيال  التي تمنع مرور  االفة  هم 

الرائع للشاشة 
تفاعلت في الحوار مع نائلة وقلت لها ان 
تخطيها  يجب  موجودة  سلبيات  هناك 
واال سيصبح هذا الجهاز كما هو هكذا 
متعثرا بعيدا عن التنافس البرامجي مع 

القنوات االخري االكثر مشاهدة 
يفسد  قاتل  شئ  الروتين  ان  لها  قلت 
االعتماد  ..وعدم  فني  عمل  أي  دينماكية 
للقنوات  تهرب  التي  الكفاءات  علي 
التعنت  بسبب  الخاصة  الفضائية 

الشديد معها 
نائلة  ان  هو  فاروق  نائلة  ان  أقول  لكن 
فاروق تحمل بعقلها فكرا مستنيرا بعد 
هذه التجارب والخبرات الكبيرة منذ ان 
ناجحة  مذيعة  الخامسة  بالقناة  كانت 
جاذبة وحيث تولت مناصب عديدة حتي 
وصولها لكرسي رئاسة قطاع التلفزيون 

ولعلها تصل ألبعد من ذلك كما علمت 
االهم أن نائلة تتعامل مع رؤساء القنوات 
ليست  والتقاطع  ..تسمع  رائعة  بمرونة 
وفق  وتوافق  وتدقق  ..تفهم  ديكتاتورية 
المنظومة المرتبطة بالحافظ علي الذوق 
في  القنوات  ماتفعله بعض  العام عكس 
ليس  ضيوف  علي  واالعتماد  االثارة 
يفسدون  دخالء  مجرد  بالفن  عالقة  لهم 

الحياة الفنية 
المصري هو  التلفزيون  ان  الكالم  نهاية 
االصل وهو الذي خرج من عباءته نجوم 
الفن واالخراج والمذيعيين ولذلك عليهم 
قد  الزمن  بان  االنتباه  ماسبيرو  في 
تفتحا  اكثر  اصبح  المشاهد  ..وان  تغير 
ينتظر  الذي  الشباب  جيل  وخاصة 

ماسبيرو اخر تماما  

ـ

تكون  كيف  كلها،  البشرية  علموا  المصريون 
التضحية، وكيف يكون إنكار الذات! من أجل هدف 
أسمى، من أجل هدف أنبل لرفعة وطنهم! مصر 
أم الدنيا! فاكرين هذه الكلمة الخالدة والشهيرة 
للرئيس السيسى؟ فاكرين كيف كانت الفرحة 
كان  كيف  فاكرين  وجهه؟  على  بادية  والغبطة 
التحدى واإلصرار تغطى مالمحه؟ فاكرين كيف 
 
ً
، اعترافا

ً
 وبريقا

ً
 وتوهجا

ً
كانت عينيه تتألأل لمعانا

علم  شعب  األبى!  الشعب  هذا  لعظمة   
ً
وتقديرا

الدنيا كلها فنون الحضارة، شعب علم البشرية 
والتنوير، شعب  والتحضر  الثقافة  فنون  كلها 
آثار للعالم كله مشاعل النور، أضاء لهم قناديل 
التقدم والخروج من مجاهل التخالف والجهل! 
دلوقتى  إياهم  من  واحد  علينا  هايخرج   

ً
طبعا

خير   
ً
ومستغربا  

ً
مندهشا يقول  حاله  ولسان 

والعجيبة  الغريبة  الدخلة  إيه  خير،  أجعله  للهم 
أقول  ولصاحبنا  بالضبط؟  إيه  فيه  هو  دى؟ 
الموضوع  بالتأكيد  جلل،  الموقف  بالتأكيد  له، 
لكل ما هو  الحدث يرتضى  بالتأكيد  يستحق، 
أفضل من ذلك بكثير، حدث مفرح، حدث مبهج، 
حدث أشعرنا بالفخر، أحسسنا بالزهو والعظمة، 
ابتهجت أساريرنا، انتفضت جوارحنا، فاضت 
قلوبنا عزة وكرامة، هللنا، زعقنا بأعز ما فينا 
من داخلنا، عشت يافرعون مصر، عشت ياابن 
مصر الغالى، عشت يا فخر العرب، وفخر أفريقيا 
ياصالح! سلمت روحك  يامحمد  كلها، عشت 
الطيبة، سلمت أخالقك النبيلة، سلمت مصريتك 
الشامخة، سلمت وطنيتك المتفجرة حب ووفاء 
لبلدك، سلمت تضحياتك، سلمت لمصر! شفتم 
ياسادة كيف حمل ابن مصر الغالى «علم بلده» 
 
ً
 مزهوا

ً
 مشرفا

ً
وطاف به جنبات الملعب وهو فرحا

الفرعون  لف  كيف  ياسادة  شفتم  العلم!  بهذا 
ذرات  من  ذرة  وكل  بلده،  بعلم  ونفسه  جسده 
جسمه تنتفض سعادة وهو ينظر للعلم ويقبله! 
ويشير بيديه وقلبه ينطق معه ما أحالك ياعلم 
بلدى، ما أجملك، حياتى وحبى وعرقى لك! مهما 
فعلت، مهما قدمت، مهما ضحيت، مهما بذلت 
من جهد وعرق لن أوفيك أيها العلم حقك، ننحنى 
لك، فى كل لحظة، فى كل حين! نعيش ونحيا 
من أجلك، أن نقدم أرواحنا رخيصة فداك! كل 
 
ً
متلفحا وهو  فرحته  ويرى  صالح  شاهد  من 

بكأس  ليفربول  فريق  مع  فوزه  بعد  بلده  بعلم 
مدى عشق صالح   

ً
جيدا عرف  لألندية،  العالم 

لبلده، مدى حب صالح لوطنه! لفتة بسيطة لم 
تستغرق دقائق قليلة ولكنها كانت بمثابة دهر 
بأكمله من مكنون المشاعر واألحاسيس الفياضة 
التى تصب فى  الهادرة  والمنهمرة، كالشالالت 
النادر  الحب والوفاء  األعماق كتل مجسمة من 
واإلخالص الصافى، وعشق كل ماهو مصرى! 
دموعنا  اختلطت  عيوننا،  من  الدموع  انسكبت 
بمشاعرنا، عشنا أجمل لحظاتنا، قضينا أحلى 
أوقاتنا، تمنينا أن تتوقف عقارب الساعة، حلمنا 
أن تسكت دقات قلوبنا، وتخفت نبضات أفئدتنا، 
وال نرى وال نسمع إال نبضات ودقات قلب هذا 
الفرعون المصرى صالح! كنا نريد ونطمع ونمنى 
النفس أن نرى كيف يحدثه داخله! كيف تعيش 
نفسه وروحه هذا الموقف! كيف بهذا العمالق 
الشامخ والمنتصر بكأس العالم أن يكون بهذا 
التواضع، هذا النبل! كيف استطاع أن يكبح جماح 
نفسه وال تنسيه الفرحة بالكأس، حبه لمصريته، 
حبه لشعبه، حبه لعلم بلده! إنه يحق حدوتة كروية 
تستحق أن تحكى وتروى لكل األجيال الالحقة 
والقائمة! كيف يتحقق المجد من رحم المعاناة! 
بحق  إنه  األلم!  من سنين  الفرح  يتحقق  كيف 
أنه  أنشودة حب تستحق أن يسمعها الجميع! 
بحق غنوة وفاء تستحق أن يغنيها الجميع! تكون 
بمثابة غنوة شعب! تغنى على الربابة، وتعزف 
على أوتار القلوب! ويبقى السؤال، هل يستحق 
صالح هذا المدح؟ هل يستحق كل هذه الهالة؟ 
بالتأكيد، ومن غير صالح يستحق كل هذا؟ صالح 
المصريين!  الفرحة لكل  أيقونة  ياسادة أصبح 
مصدر سعادتهم، مفجر البهجة داخلهم! صالح 
ياسادة رفع رأسنا، جعل رقبتنا للسماء! أصبح 
معشوق الماليين، ال يفرحون إال بسماع أخباره! ال 
يسعدون إال برؤية صورته! ال يبتهجون ويصبح 
نهارهم ندى إال بمشاهدة ضحكته وابتسامته! 
الدم  حب صالح ياسادة أصبح يجرى مجرى 
فى عروق وشرايين كل المصريين! صدقونى 
ياسادة مش المصريين فقط هم المتيمون بحبه، 
صالح سيفوز باللقب! فهو بالفعل األحق، هو 
األولى، هو األصلح، انتظروا الليلة الكبيرة! دى 

هاتبقى ليلة!!
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األحد

5 يناير ٢٠٢٠

العدد ٢٣٠٦

البوندسليجا .. بايرن ميونيخ يستعيد 
التوازن

الكالتشيو .. ابراهيموفيتش يعيد 
إحياء امليالن

الدورى الفرنسى .. 
باريس سان جريمان 

واثق من التتويج

الليجا .. برشلونة يفض شراكة الصدارة قبل االنتقاالت

نور عصام ومدحت صالح
ألف مبروك الزفاف

ىف الدوريات الكربى

البريميرليج.. الفارق يتسع والليفر يحتفل

وائل عمران

صحوة أستون فيال مستمرة.. وصالح فى مصر
للمنافسة  ليفربول  رفقة  صالح  عاد  األندية  بمونديال  التتويج  بعد 
أقو  ليستر  على  الفوز  الفريق  اإلنجليزى من جديد وحقق  الدورى  على 
التسجيل  فى  صالح  يحالف  لم  التوفيق  لكن  نظيفة  برباعية  منافسيه 
كما غاب أيضا عن التسجيل فى لقاء ولفرهامبتون الذى فاز فيه الليفر 

بهدف نظيف.
الليفر كان لديه ارتباط هام الخميس الماضى 2 يناير أمام شيفيلد فى 
الدورى الممتاز إضافة إلى مواجهة الديربى فى كأس االتحاد اإلنجليزى 

األهم لصالح هو حفل  االرتباط  لكن  يناير   5 األحد  اليوم  إيفرتون  أمام 
يناير   7 الثالثاء  يقام فى مصر  والذى  أفريقيا  فى  أفضل العب  اختيار 

وسيشهد منافسة نارية بين صالح ومانى ومحرز.
مباراة  خاض  الذى  تريزيجيه  حسن  محمود  هو  محترفينا  أبرز  ثانى 
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 النهائي.
الـ18 شارك تريزيجيه كبديل أمام ساوثهامبتون لكن فريقه  الجولة  فى 
تلقى الخسارة بثالثية وأمام نوريتش شارك تريزيجيه كأساسى وحقق 
فريقه الفوز بهدف وحيد وفى الجولة الـ20 أمام واتفورد تلقى أستون فيال 
خسارة بثالثية لم يشارك فيها تريزيجيه الذى عاد للتشكيل األساسى 
فى الجولة الـ21 أمام بيرنلى حيث حقق فريقه الفوز ورفع رصيده إلى 21 

نقطة فى المركز السابع عشر.

المنافسة  بمواصلة  تكهنات  الممتاز وسط  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.
على  القوى  الصراع  مرحلة  مبكرا  وبدأت  األسبانى  الدورى  وانطلق 
الذى  ميسى  غياب  فى  لبرشلونة  مدويا  سقوطا  شهد  الذى  الليجا 
قبل  الليجا  لتشتعل  والريال  برشلونة  يعود  أن  قبل  اإلصابة  عاودته 
قبل  مدريد  ريال  مع  الشراكة  برشلونة  فض  بعدما  يناير  انتقاالت 

خوض مباريات كأس السوبر.
أما الدورى اإليطالى فإن البداية فى الموسم الماضى كانت موفقة للغاية 
العجوز  للسيدة  لفريق  البداية  من  محسوما  كان  واللقب  ليوفنتوس 
وهو ما يأمل فيه عشاق اليوفى بعد صفقات نارية فى ظل منافسة  

نارية مع انترميالن حيث أصبحت المنافسة على القمة ثنائية.

الدورى اإلنجليزي

فوز  هدفى  وسجل  البطل  تقمص صالح شخصية  الـ17  الجولة  فى 
فريقه على واتفورد بطريقة أثارت إعجاب المشاهدين فاألول سجله 
بالقدم اليمنى والثانى سجله »بالكعب« ليضمن فريقه االستمرار فى 

الصدارة فى انتظار تعثر المنافسين.
فى الجولة الـ19 بعد تأجيل لقاء ليفربول وويستهام فقد نجح ليفربول 
فى افتراس ليستر سيتى على أرضه ووسط جماهيره برباعية بأداء 

مبهر قبل أن يحقق الفوز على ولفرهامبتون فى لقاء صعب للغاية.
على مستوى المركز الثانى بعد تراجع السيتى للثالث حقق السيتى 
الفوز على ليستر قبل أن السيتى على أرض ولفرهامبتون لكنه عاد 
وفاز على إيفرتون أما ليستر فبعد خسارته على يد السيتى خسر 
وأصبح  نيوكاسل  على  وأخيرا  ويستهام  عل  فاز  ثم  ليفربول  أمام 

الفارق بينه وبين السيتى نقطة وحيدة.

الدورى األسباني

فى الجولة الـ12 خسر برشلونة على أرض ليفانتى لكن الريال رفض 
على  برشلونة  فاز  الـ13  الجولة  وفى  بيتيس  ريال  مع  وتعادل  الهدية 
برباعية  إيبار  على  مدريد  ريال  فاز  حين  فى  برباعية  فيجو  سلتا 
وفى الجولة الـ14 حقق برشلونة فوزا صعبا على ليجانيس فيما حول 

الريال تأخره بهدف على أرضه أمام ريال سوسيداد إلى فوز بثالثية 
ليتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 28 نقطة.

فى الجولة الـ15 حقق برشلونة فوزا صعبا على أرض أتليتكو مدريد 
بهدف ليونيل ميسى بينما نجح الريال فى الفوز على أالفيس بهدفين 
 14 بعد خوض  نقطة   31 برصيد  القمة  على  الثنائى  ليستمر  لهدف 

جولة بسبب تأجيل الكالسيكو.
فيما  بثنائية  اسبانيول  عبور  فى  مدريد  ريال  نجح  الـ16  الجولة  فى 
منها  سجل  بخماسية  مايوركا  ريال  على  الفوز  فى  برشلونة  نجح 
ميسى هاتريك أعاده لقمة الهدافين ورفع الريال وبرسلونة رصيدهما 

إلى 34 نقطة.
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 38 نقطة فيما رفع الريال رصيده إلى 36 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.

الدورى اإليطالي

فى الجولة الـ12 نجح يوفنتوس فى الفوز على ميالن بهدف ديباال فيما 
فاز االنتر على هيالس فيرونا ليستمر مسلسل الصراع على القمة.

أتالنتا بفضل  اليوفى على  أن فاز  الـ13 بعد  الجولة  األمر فى  وتكرر 
أقدام الثنائى هيجواين وديباال فيما حقق انترميالن الفوز على تورينو 
الكالتشيو  فى  األجواء  االنتر  مدرب  كونتى  أنطونيو  ليشعل  بثالثية 

بالرغم من برد ديسمبر.
سبال  على  بالفوز  األجواء  اشتعال  من  كونتى  زاد  الـ14  الجولة  فى 
واعتلى  ساسولو  مع  بالتعادل  أرضه  على  يوفنتوس  تعثر  مستغل 

االنتر الصدارة برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن اليوفي.
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.

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 
بروسيا مونشنجالدباخ وخسر بهدفين لهدف حيث سجل الجزائرى 

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

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

ميونيخ توازنه قبل عطلة الشتاء ورفع رصيده إلى 33 نقطة.

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  الـ16 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.

»ركب وسيطر« كالم
فى اهلواء

رضا عبد العال مؤكدا أن األهلى يقدم أفضل 
مستوى ىف الدورى بعد الفوز على املقاصة )ام 

بى سى مصر(
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جمال هليل
g_holail@yahoo.com

ــخ الــكــرة  ــاري ــي ت < مــن االفــضــل ف
املــصــريــة؟! مــن االفــضــل فــي تاريخ 
الكرة االفريقية!؟! أسئلة حائرة.. 
ليست لها اجابات شافية نهائية 
مقنعة للجميع، ألن كل من سيجيب 
عليها لديه تبريرات وأســبــاب قد 
تكون مقنعة أيضا، من هنا يكون 
ــرأي ليظل السؤال  االختالف في ال
حائرًا!! من االفضل في تاريخ الكرة 

املصرية؟!!
من عاش في املاضي وشاهد نجوم 
الكرة املصرية زمان سيظل مبهورًا 
مشدودًا السم العب مثل عبدالكريم 
صقر الـــذي كــانــوا يطلقون عليه 
الساحر لــشــدة ابــداعــه ومهارته، 
سيقول البعض ويتغني بالعبني 
ــكــن هـــل لـــو تـــواجـــدوا  ــي، ل ــدامـ قـ
االن ســيــنــافــســون العــبــا بمهارة 
الخطيب ربنا يشفيه!!؟ أو سيصارع 
احدهم العبا مهاجما فذًا مثل علي 
ابوجريشة نجم الكرة االفريقية في 

عصر االسماعيلي الذهبي؟!!
مصر مليئة باملواهب الفذة علي 
مدار التاريخ وطوال قرن من الزمان، 
ــر، ومــا بــني حقبة  ومــن نجم الخـ
اخــري تظهر موهبة وتطل علينا 
وتفرض وجودها باملوهبة واملهارة 
الربانية لكن بعضهم حاول االنطالق 
اوروبــيــا مثلما فصل ميدو الــذي 
يحتفظ لنفسه بلقب اكثر املصريني 
 بني الدوريات العاملية الكبري 

ً
تنقال

بأوروبا.. لكنه لم يكمل املشوار من 
حيث االنجاز أو النجومية ليترك 
امللعب كالعب ويبدأ كمدرب نتمني 

له التوفيق.
ــا بني  وتــظــل املــقــارنــة مــعــقــودة م
ــاص مثل  ــ ــراز خ ــ ــن طـ ــني مـ ــدافـ هـ
الشاذلي رحمة الله عليه صاحب 
الرقم التاريخي الثابت من االهداف 
في الــدوري وحسام حسن أيقونة 
وماكينة االهــداف املصرية والــذي 
تنقل ما بني اكبر االندية املصرية 
ولعب اوروبيا لكنه لم يكمل مشوار 
ــا يملكه من  االحـــتـــراف بنفس م
مهارة فــذة في التهديف.. وليأتي 
ــدان الــذي ابدع  بعده العــب مثل زي
وتألق لكن انجازه محدود مقارنة 
بمهارته الــرائــعــة.. هــكــذا املالعب 
املصرية غنية بأبنائها من املواهب 
الكروية ليأتي اخر العنقود محمد 
صالح.. الالعب الذي صنع البهجة 
للمصريني ورفع اسم العرب جميعا 
ــكــرة االوروبـــيـــة والــعــاملــيــة..  فــي ال
اصبح صالح عالمة لالبداع املهاري 
واالبــتــكــار الفني والتقني داخــل 
امللعب.. فيصنع االهداف ويسجلها 
جمع ما بني الفن واملهارة واالخالق 
ــالم اكثر  ــع اســم االسـ ــه رف حتي ان
واكثر النه يعطي النموذج الطيب 
ملا يجب ان يكون عليه املسلم في 
شتي املجاالت، معشوق لألوروبيني، 
واسم انتشر عامليا.. «مصر» الفنان 
الرقيق في تعامله هــادئ الطباع، 
ــي تــصــرفــاتــه، يجيد فن  مــتــزن ف
التعامل مع زمالئه ومدربيه، وما 
مــر بــه مــن مــواقــف صعبة صنعت 
، خلقا وفنا.. زامل 

ً
منه العبا متكامال

ــاد التعامل  جنسيات كثيرة واجـ
معهم فأحبوه.. وساعدوه وساندوه 
داخـــل امللعب حتي اصــبــح هدافا 
رائعا.. جمع االلقاب ثم اخيرًا حقق 
ــجــازات لفريقه ليفربول بطل  االن
الــدوري االنجليزي وبطل اوروبــا.. 
وكأس السوبر في بلده الذي يلعب 
فيه.. وها هو يجاهد من أجل القاب 
جديدة ربما اقربها الفوز بالدوري 

االنجليزي.
هذا هو محمد صالح الذي يريدون 
ان يضعوه في مقارنة مع العبني 
مصريني سبقوه تاريخيا وربما لم 
يشاهدهم الكثيرون، ولكن ماذا لو 
تواجد صالح في زمن تجمع فيه كل 

املوهوبني املصريني؟!!
من منهم كان سيحصل علي كل تلك 
االلقاب ويسجل كل تلك االهداف في 
زمن العباقرة.. ميسي ورونالدو؟!!.. 
صالح ايقونة الكرة العاملية نتمني 
لــه املــزيــد مــن الــنــجــاح والتوفيق 

واالهداف في 2020!!

األحد

5 يناير ٢٠٢٠

العدد ٢٣٠٦ 

سمير الجمل
samirelgamel@yahoo.com

كابنت قليل األدب !!

كالم
في اهلواء

إكرامى مؤكدا أن الزمالك قادر على العودة »سيعود للمنافسة«
للمنافسة على درع الدورى )ام بى سى مصر(

ألعب باملسكنات خوفا من 
اتهامى باهلروب

أنا من منطقة 
شعبية 

باإلسماعيلية 
ولن أغدر 

بالدراويش

ـ

! 
ً
أصبحت »خائن« لشارة القيادة بعدما كنت بطال

<< ال أدرى عــلــى خــيــبــة إيـــه.. 
ينفعل هــؤالء على الحكام بشكل 
شوارعي، ومع اللعبة التى تستحق 
أو ال تــســتــحــق.. لــكــنــهــا املــيــول 
االستعراضية حتى يدارى الالعب 
على تكاسله وفشله فى اللعبة، 
بأن يوحى للمتفرجني بأن الحكم 
ــد يــحــدث هــذا بالفعل  ظلمه.. وق
ــرة.. لكن أن تصبح القاعدة فى  م
الدورى املصرى وأغلب املسابقات 
ــنــرفــزة فــى وجه  «الــتــشــويــح» وال
الحكم بطريقة شوارعية ال تليق 
بالعب الــدورى املمتاز أو الدرجة 
ــي.. واملــعــروف فى العــب كرة  األولـ
القدم أن الالعب إذا لم يكن مكتمل 
اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، 
فإنه يلجأ إلى العنف والبحث عن 
الفوز بــأى وسيلة.. وهــو إذا فقد 
الثقة فى قــدراتــه.. راح يشكك فى 

قدرات اآلخرين.
<< وحضرتك إذا نظرت إلى أغلب 
العبى الدورى ستجدهم كعب داير 
من هنا إلى هناك.. وبعضهم لعب 
فى 10 أنــديــة.. وهــذا ما يعنى أن 
ن  سيادة الالعب الهمام يبحث عمَّ
يدفع أكثر، ونادرًا ما يسأل نفسه: 
ــاذا سأقدم أنــا مقابل ما أريد  وم
ــذه؟!.. لكنها بيعة وشــروة،  أن آخـ
ــدرب  وبــني الــالعــب والــنــادى واملـ

والسمسار.
<< كل مدرب يطلع على التليفزيون 
يتكلم عــن تــدعــيــمــات يــريــدهــا.. 
وبعضهم طلب فــرقــة كاملة مع 
سلطة طحينة.. وبابا غنوج.. ولم 
يخرج علينا أحدهم ذات مرة لكى 
ــه فشل فــى التعامل مع  يعلن أن
الالعبني املوجودين.. ولهذا فهو 
يريد الالعب الجاهز الــذى ينزل 
امللعب لكى يجيب له التايهة فورًا.. 
وكأنه بطاقة الصراف اآللى يضعها 
فى املاكينة تنزل الفلوس فى دقيقة.
<< بصراحة نظام اللعبة فى أغلبه 
يقوم على احتراف «قبض» املال.. 
بصرف النظر عن مستوى الالعب 
واللعبة والتحكيم.. واملجامالت 
تكاد تسيطر على أغلب األنشطة.. 
حــتــى اإلعــــالم لـــألســـف.. معاهم 
معاهم.. عليهم عليهم.. وهى عبارة 
عن شلل ومحسوبيات وأصحاب 

مصالح لهم فى كل خرابة عفريت.
وبالطبع ال يمكن التعميم.. لكن 
القلة هــى الــتــى تــعــرف حــدودهــا 
وواجباتها، وتعرف شغلها جيدًا.. 
وإذا اعتبرت كالمى فيه من القسوة 
واملبالغة.. ألن كل وسط فيه ما فيه.. 

دعنى أسألك:
ــــ مــاذا تغير فــى نظام املسابقة 
ــدورى العام  ــ الرئيسية، وهــى ال
منذ سنوات، حيث املنافسة تكاد 
تنحصر بــني األهــلــى والــزمــالــك.. 
ــرى فــى ثبات  وأغــلــب الــفــرق األخـ

عميق.
ــم تسمع عــن جـــدول الـــدورى  .. أل
املسافة فيه بني الخامس واألخير 
أربع أو خمس نقاط، يعنى أحمد 

زى الحاج أحمد.
.. ألم تعرف بأن مصر كلها ظلت 
تبحث عن فردة باك شمال.. وذهبنا 
إلى سوق العبور وإلى مول العرب، 
وكــارفــور، بحثا عن هــذه الفردة.. 
ثم كان البحث عن رأس حربة فى 
بلد تعداده يزيد على مائة مليون.. 
منهم ما يقارب املليون العب فى 

املسابقات املختلفة.
أال يــدلــك هــذا على املــهــزلــة التى 
نعيشها ونضحك بها على أنفسنا.. 
فهل يعجبك جدول الدورى الذى ال 
نعرف أوله من آخره، ال وجهه من 

قفاه؟!!
وهــل يرضيك أن بعض مباريات 
ــدورى املمتاز عــبــارة عــن لعبة  الـ
استغماية.. أهدافها تأتى بالصدفة.. 
واستديوهات التحليل تقوم وتقعد 
وتنام وتصحو وتقول وتعيد عن 
خطط لعب كأنهم يتحدثون عن 

ريال مدريد وبرشلونة.
ــت عليك  ــْب

ِّ
ــل

َ
<< أنـــا آســـف إذا ق

ر فى كالمي.. يا  كَّ
َ
املــواجــع.. لكن ف

ابن الناس.. وانت ُحر فى رأيك.. لكن 
هذه املهزلة يلزمها أن نعيد ترتيب 

البيت الكروى من الباب للشباك!!

األهلى يعلق على عودة الرئاسة الشرفية لتركى آل الشيخ
للنادى  التنفيذى  المدير  مرجان  محمد  أبدى 
التى ترددت عن عودة  األنباء  اندهاشه من  األهلى 
الشرفية  للرئاسة  الشيخ  آل  تركى  المستشار 

للنادي.
فى  يتواجد  الخطيب  محمود  مرجان:  وقال 
السعودية من أجل أداء مناسك العمرة، ورد الزيارة 
زيارة  له  سبق  أن  بعد  الشيخ  آل  تركى  للمستشار 

والرئاسة  مرضه،  فترة  خالل  القاهرة  فى  بيبو 
يتم  ولم  الشيخ،  آل  تركى  من  سحب 

ُ
ت لم  الشرفية 

مناقشة استقالته فى مجلس اإلدارة«.
الرسمى  المتحدث  فؤاد  شريف  أكد  المقابل  فى 
لمجلس ادارة االهلي، أن المجلس لم يناقش عودة 
األخير،  اجتماعه  فى  لتركى  الشرفية  الرئاسة 

خاصة وأنه لم يتم سحبها من األساس.

اإلسماعيلى يغرم احملمدي.. والالعب يرد ..

باهر احملمدى:
أنا مظلوم 

وعايز أمشى

اإلسماعيلية – محمد سويلم:
إدارة  مجلس  رئيس  عثمان  إبراهيم  المهندس  قرر 
المحمدى  باهر  على  مالية  غرامة  توقيع  اإلسماعيلي، 

مدافع الفريق الشاب تقدر بــ200 آلف جنيه.
اإلدارة  قبل  من  للتحقيق  الالعب  امتثال  لعدم  ذلك  يأتى 
التليفزيونية  التصريحات  أعقاب  فى  بالنادي،  القانونية 
التى أدلى بها مؤخرا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف 
من  رسمية  عروض  النادى  تلقى  على  وتأكيده  الفريق، 

أندية خارج مصر.
وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض األنضباط والمساواة 
مبدأ  إرساء  على  والتأكيد  الالعبين،  جميع  بين  والحزم 

الثواب والعقاب على أى العب مهما كانت نجوميته.
بعقد  الالعب مرتبط  أن  اإلسماعيلى على  رئيس  وشدد 
بشأن  قرارات  أى  إتخاذ  له  يحق  وال  النادي،  مع  طويل 
عدم  عن  فضال  اإلدارة،  لمجلس  الرجوع  دون  رحيله 

مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل االعالم.
فريقه  مباريات  من  الدولى  الالعب  إستبعاد  قرر  كما 

األخيرة خالل منافسات الدورى العام.
كابتن  مع  التحدث  على   « والمالعب  الكورة   « وحرصت 
الدراويش الحالى حول تلك األزمة التى جاءت إجاباته على 

النحو التالى ..
عرضين  على  حصلت  الجارى  الموسم  بداية  <قبل 
السعودى  الدورى  فى  أحدهما  مغرية،  بمبالغ  خارجين 
األول  المنتخب  مع  مشاركتى  عقب  اإلماراتى  واآلخر 
خالل نهائيات كأس األمم األفريقية الماضية، التى أقيمت 
بمصر خاصة بعدما أصبحت العبا أساسيا خالل تلك 
وجة  احترمت  ولكن  الفراعنة،  بقميص  القصيرة  الفترة 

نظر إدارة النادى بعد رفضها العروض.
رئيس  عثمان  إبراهيم  المهندس  معى  <اجتمع 
اإلسماعيلي، الذى أكن له كل اإلحترام وقال لى أن الفريق 
فى حاجه لجهودى هذا الموسم كقائد والعب عقب رحيل 

بعض العناصر األساسية.
الموافقة على  متولى وسيتم  مثل محمد عواد ومحمود 
تحقيق حلمى باإلحتراف الخارجى عقب نهاية الموسم، 
أننى  كما  الدراويش،  جدران  داخل  البقاء  على  ووافقت 

حصلت على وعد بتعديل عقدى الحالي.
شابة  وآخرى  جديدة  عناصر  يمتلك  الفريق  <طبعا 
ومواصلة  اإلنسجام  أجل  من  الوقت  لمرور  يحتاجون 
اإلنتصارات وهذا ما أدى إلى ظهور نتائج سلبية مع بداية 

الموسم ولكن ببذل قصارى جهدى مع كبار الفرقة.
امثال عماد حمدى ومحمد مجدى ومحمود دونجا فى 
الوقت الحالى من أجل لم شمل باقى الالعبين وتحسين 
وضعنا بشكل عام ونتج عنه خطوة واحدة تفصلنا عن 

قبل نهائى البطولة العربية.
أجل  من  السابقين  الدراويش  كباتن  مع  بتحدث  <دائما 
الحصول على خبرات متعددة، منهم عقب تولى مسئولية 
لم  والجميع  األخيرة،  الفترة  فى  الدراويش  شارة  قيادة 
يتأخر على فى ظل السعى المستمر لوضع اإلسماعيلى 

لسابق عهده فى السنوات الماضية.
<أحرص دائما على اإلجتماع بجميع الالعبين بالتنسيق 
الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار ومحمد  مع الجهاز 
جهدهما  قصارى  يبذلوا  اللذين  جريشة،  أبو  محسن 
خالل التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية لتحسين 
جيد  بشكل  تسير  األمور  هذه  وكل  الدراويش،  وضع 

لحين مباراة األهلى بالدورى العام.
المشادة  بعد موقفى تجاه  تماما  األمر يختلف  <أصبح 
سليمان  ووليد  هاشم  محمد  زميلى  بين  نتجت  التى 

صانع ألعاب األهلى خالل سير اللقاء.
تحدث  ال  حتى  للفريق  قائد  من  المطلوب  فعلت  فأنا   
اإلعتذار  بعد  إال  األهلى  العب  أترك  ولم  كبيرة  مشكلة 
لهاشم، ومن هنا بدأت قلة من الجماهير بتوجيه السباب 

لى ولعائلتى وأننى لم أستحق إرتداء شارة الكابتن.
<حزين على ما وصل من الجماهير التى تعلم مدى حبى 
وإحترامى لها، وذلك عقب تجاهلها لبعض المواقف التى 

ظهرت منى فى العام الماضي.
 خاصة بعد مباراة األفريقى بدورى أبطال أفريقيا التى 
جاءت بإعتبارى واحد منهم والبد من الوقوف بجانبهم 
أننى  إلى  باإلضافة  الفرحة  قبل  الصعبة  المواقف  فى 
مراسم  حضور  رفضت  بعدما  آخر  لموقف  تعرضت 
دفن جثمان »عمي« الذى كان بمثابة والدي، بسبب لقاء 

الجزيرة اإلماراتى فى البطولة العربية.
اجتماع  بعد  الزائدة  العصبية  عن  إبتعادى  <سبب 
أحد  فى  معي،  للمنتخب  الفنى  المدير  البدرى  حسام 
المعسكرات الدولية الذى نصحنى بضرورة إلتزام الهدوء 
خالل المباريات بعدما أصبحت قائدا ألحد أكبر األندية 

المصرية.
<أعيش اآلن  فترة صعبة بعد إرتباط أسمى بمفاوضات 
مع األهلى فى الموسم الجاري، فهذا الكالم عار تماما من 

الصحة لعشقى للدراويش.
داخل  الشعبية  المناطق  أبناء  من  واحد  أننى  بجانب   
إرتداء  فى  البلد  خيانة  أفكر  ولم  اإلسماعيلية،  محافظة 
قميص آخر داخل مصر، مما أدى إلى مشاركتى مصابا 

معظم المباريات.
<أعانى من إصابتى بعضالت البطن السفلى ونصحنى 
عن  واإلبتعاد  عليها،  التحميل  بعدم  طبيب  من  أكثر 
أشد  فى  الفريق  ألن  بشدة  رفضت  ولكننى  المباريات 
حصولى  فى  ساهم  مما  الحالي،  الوقت  فى  لى  الحاجة 

على مسكنات وحقن قبل اللقاءات.
جديدين  عرضين  على  األخيرة  الفترة  فى  <حصلت 
إدارة  من  فأتمنى  خليجي،  واآلخر  أوروبى  أحدهما 
عن  الحرج  رفع  أجل  ومن  أحدهما  على  الموافقة  النادى 
رئيس النادى ظهرت فى أحد البرامج الرياضية لمطالبتى 

بالرحيل،.
وذلك حتى يعود باإلستفادة الكبيرة للنادى ولى وذلك 
حسنى  القيصر  يفعل  كان  مثلما  اإلعارة،  طريق  عن 
المواسم  أحد  فى  األسبق  الدراويش  كابتن  ربه  عبد 

الماضية.

جمعة يضرب الرقم القياسى فى الغرامات.. ويرفض شروط عبد الحفيظ
كتب - محمد حلمى:

ضد  األهلى  وعقوبات  غرامات  ملف  أن  يبدو 
العرض  بمثابة  ستظل  جمعه  صالح  العبه 
انتقاله  منذ  يتوقف  ولن  لم  الذى  المستمر 
للقلعة الحمراء وحتى اآلن، حيث شهدت األيام 
على  جديدة  غرامة  توقيع  الماضية،  القليلة 
الالعب قدرها 50 ألف جنيه بسبب تغيبه عن 
التدريبات بدون الحصول على اذن من الجهاز 
معروفة  عقوبة  وهى  ساعة،   48 ولمدة  الفنى 

بالئحة الجزاءات داخل الفريق.
األهلى بسبب  الموسم فى  ويعانى صالح هذا 
عدم دخوله ضمن حسابات السويسرى رينيه 
فايلر المدير الفنى للفريق وعدم حصوله على 
فرصة واحدة معه حتى اآلن رغم عمليه التدوير 
التى قام بها السويسرى طوال الفترة الماضية 
إلى  الالعب  يدفع  ما  وهو  الموسم،  بداية  منذ 
الجاري،  يناير  انتقاالت  خالل  الرحيل  طلب 
لو  حتى  األهلى  من  فرض شروط  دون  ولكن 
لعب  دون  النادى  فى  البقاء  على  ذلك  أجبره 
فى  الرحيل  الالعب  يرفض  مشاركة، حيث  أو 
األهلى قبل  أو تمديد عقده مع  تبادلية  صفقة 
يرغب  وإنما  بعينها،  ألندية  لإلعارة  الخروج 

فى الرحيل النهائى أو اإلعارة إلى النادى الذى 
يرى أن فرصته فيه ستكون جيدة للمشاركة 

واستعادة مستواه.
الالعب  الكرة  مدير  الحفيظ  عبد  سيد  وحذر 
ال  حتى  التدريبات،  عن  الغياب  تكرار  من 
العقوبة وكل ذلك سيتم خصمه  يقوم بتغليظ 
أن  الرغم  على  النادي،  لدى  مستحقاته  من 
بعشرات  محمال  بات  الالعب  غرامات  ملف 
احترافه  فترة  قبل  سواء  السابقة  التجارب 
أو  اإلعارة  سبيل  على  السعودى  الدورى  فى 
الفريق  أكثر العبى  يعد هو  بعد عودته، حيث 
ضاربا  ضدهم،  غرامات  توقيع  تم  الذين 
عدد  فى  األهلى  تاريخ  فى  القياسى  الرقم 
وجماهيره  األهلى  مسئولى  ويأس  الغرامات، 
يجعله  ما  وهو  الالعب،  سلوكيات  تغير  من 
أقرب المرشحين للرحيل، فضال عن مواجهة 
الالعب أزمات كبيرة، بسبب تسريبات خروجه 
مواقع  عبر  له  صور  تداول  بعد  النص،  عن 
أثناء  قليلة،  أسابيع  قبل  االجتماعى  التواصل 
بعد سهرة  الصباح  فى  ليلى  ناد  من  خروجه 
أثار غضب جماهير  ما  الالعب، وهو  قضاها 
األحمر ضده، بجانب احتفاظه الزائد بالكرة فى 

التدريبات وتراجع لياقته البدنية.

نوفمبر  فى  صالح  على  غرامة  أخر  وكانت 
الماضي، حيث تم تغريمه أيضا 50 ألف جنيه، 
مباراة  من  المستبعدين  مران  عن  تغيبه  بعد 
لدورى  الـ32  دور  إياب  فى  سبورت  كانو 
أبطال أفريقيا بدون إذن، وتاريخ أزمات صالح 
وغراماته طويل، فسبق له أن اشتبك لفظيا مع 
حسام البدرى المدير الفنى السابق للفريق فى 
العنيف  لتدخله  له  البدرى  تعنيف  بعد  تونس 
ضد زميله حسام عاشور ورد صالح بشكل 

غير الئق.
كما دخل الالعب فى مشادة مع التونسى على 
»لكمة«  بتوجيه  »جمعة«  قيام  بسبب  معلول، 
لتحدث  التونسي،  للدولى  المران  بالكوع خالل 
ويقوم  المران  معلول  ليغادر  بينهما،  مشادة 
بتغيير مالبسه تمهيدا للرحيل، قبل أن يتوجه 
باقى الالعبين لتهدئته، و«خناقات« صالح فى 
التتش تكررت كثيرا، حيث كان  ملعب مختار 
نجما  متعب  وعماد  غالى  مع حسام  أشهرها 
نجوم  أحد  فتحى  وأحمد  المعتزلين  األهلى 
الشباك الكبار فى الفريق والكرة المصرية، كما 
مارتن  بالهولندى  اصطدم  أن  أيضا  له  سبق 
وعدم  احتياطيا  جلوسه  على  معترضا  يول 

منحه الفرصة بالمشاركة.

ابراهيم عثمان


