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الزمالك ينوي إقالة ديكاستال والجهاز الفني 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بات في حكم املؤكد ان يحمل السويسري 
ميشيل ديكاستال املدير الفني للزمالك الرقم 
»5« للمدربني املقالني من اندية الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم، والذي لم ميض منه سوى 
3 جوالت فقط بعد التعادل مع املقاولون 2-2، 
وسينضم ديكاستال للمدربني املقالني وهم 
نيبوشا املدير الفني لالسماعيلي، وأنور سالمة 
)انبي(، وطه بصري )االحتاد السكندري(، 

وشريف اخلشاب )غزل احمللة(.
وقرار االستغناء عن ديكاستال يصدر اليوم 
خالل اجتماع مجلس االدارة برئاسة ممدوح 
عباس، وسيش����مل القرار أيضا االستغناء 
عن جمي����ع أعضاء اجله����از الفني احلالي، 
مبن فيهم محمود سعد الذي سيعود لقطاع 

الناشئني.
وقبل صدور القرار، يواصل فريق الزمالك 
تدريباته اليومية الت����ي يجريها على فترة 
واحدة في العاشرة مساء حتت اشراف جهازه 
الفني بقيادة ديكاستال. وكان اجلهاز الفني 
قد وجهه حتذيرا ش����ديد اللهجة إلى العبي 
الفريق بف����رض عقوبات مش����ددة على أي 
العب يثبت س����هره في اخليام الرمضانية، 
أو املش����اركة في الدورات الرمضانية. جاء 
هذا بعدما منى الى علم اجلهاز الفني أن عددا 
كبيرا من الالعبني يقضون س����هراتهم حتى 
الفجر داخل اخلي����ام الرمضانية املختلفة، 
وهو ما ق����د يؤثر عليهم س����لبا ويقلل من 
تركيزهم في التدريب����ات واملباريات. يذكر 
أن من أكثر الالعبني املعتادين على الس����هر 

في اخليام الرمضانية عم����رو زكي وميدو 
ومحمد عبداملنصف وشيكاباال والصاعدين 

حازم إمام وأحمد امليرغني.
من ناحية اخرى، ب����رر اجلهازان الفني 
والطبي للزمالك غياب املهاجم الدولي عمرو 
زكي عن مباراة املقاولون، بأن الالعب تعرض 
لإلصابة بشد في العضلة اخللفية منعته من 
املشاركة في املباراة.  وكشف طبيب الفريق 
مصطفى املنيري، أن زكي شكا من اإلصابة في 
التدريب األخير عشية املباراة ولم يستكمله، 
وفضل اجله����از الفني منحه راحة، وحتديد 
موقفه النهائي قبل املباراة بس����اعات، إال أن 
الالع����ب نقل للجهاز الفن����ي قبل احملاضرة 
األخيرة التي شهدت إعالن تشكيلة املباراة عدم 
قدرته على اللعب.  وعلى الصعيد ذاته، أكد 
املنيري خضوع جنم الفريق شيكاباال لألشعة 
اليوم للتأكد من حقيقة إصابته خصوصا أنه 
شكا أكثر من مرة خالل مباراة املقاولون من 
آالم في العضلة األمامية. يذكر أن شيكاباال 
كان قد تعرض خالل التدريبات التي سبقت 
املباراة لكدمة في الفخذ، إال أنه حتامل على 

نفسه للمشاركة في املباراة.
وكانت الساعات األخيرة قبل مباراة الزمالك 
واملقاولون قد شهدت أزمة شديدة بني شيكاباال 
واملدرب العام محمود سعد، بعدما تأخر الالعب 
في احلضور حس����ب املوعد احملدد لتجمع 
الفريق على اإلفطار داخل مقر املعسكر ليلة 
املباراة قبل أداء التدريب األخير في امللعب 
الفرعي لستاد القاهرة. وحضر شيكاباال قبل 
توجه الفريق للتدريب بدقائق قليلة، وهو ما 

أثار غضب اجلهاز الفني لعدم التزام شيكاباال 
بالتعليمات. وحاول س����عد معرفة أسباب 
تأخر الالعب، إال أن األخير تعامل مع املوقف 
بسلبية ولم يعط أي اهتمام حلديث مدرب 
الفريق معه، وهو األمر الذي كاد يتس����بب 
في استبعاد شيكاباال عن املباراة كنوع من 
التأدي����ب له، ولكن بعد مداوالت بني اجلهاز 
الفن����ي مت جتاهل املوقف خوف����ا من ازدياد 
األزمة مع الالعب، خصوصا أن ش����يكاباال 
معروف برد فعله العصب����ي، مما قد يؤثر 
سلبا على بقية الالعبني في حالة صدور رد 
معاكس من الالعب على استبعاده. وبالرغم 
من ذلك لم يجد سعد سوى شكوى شيكاباال 

ملمدوح عباس.

انبي غادر الى الكونغو

من ناحية ثانية، تغ����ادر القاهرة في ال� 
10:30 مس����اء اليوم بعثة فري����ق أنبي الى 
الكونغو للقاء فيتا كلوب الكونغولي االحد 
املقبل ضمن منافس����ات اجلولة الرابعة في 
املجموعة األولى ل����كأس االحتاد األفريقي. 
وقد اختار ضياء السيد املدير الفني للفريق 
20 العبا للمباراة هم: مهدي سليمان وعامر 
عامر وسامح عبدالفضيل واملوزمبيقي مانو 
ورضا جمعة وأحمد احملمدي وعبداهلل رجب 
وعبدالعزيز توفيق وعادل مصطفى ونادر 
العشري وعالء عيسى وإسالم عوض ومحمد 
إبراهيم وعمرو فهيم وأحمد مصطفى »شمامة« 
وأمين سعيد وأحمد رؤوف وأحمد عبدالظاهر 

والعاجيان ديفونيع وزيكاغوري.

عبدالعزيز جاسم
يخوض القادسية في ال� 8:30 مساء اليوم اجلمعة بتوقيت 
الكويت اولى مبارياته في بطولة العني الدولية الودية في 
االمارات امام الشباب العماني، ويلتقي في املباراة الثانية 

العني االماراتي مع الرفاع البحريني.
يدخل األصفر مواجهة اليوم وهو مستعد بصورة جيدة، 
حيث دخل معسكرا في القاهرة في فترة االعداد االولى، ثم 
تبعها بتدريبات مكثفة في الكويت، وقبل املغادرة الى العني 
اطمأن املدرب الوطني محمد ابراهيم على مستوى الالعبني 
بعد الفوز الكاس����ح على التضامن 5 � 0 وديا. كما ستكون 
املباراة مبثابة فترة انسجام بني الوافدين اجلديدين السوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني اللذين انضما مؤخرا ولعبا 
شوطا واحدا فقط امام التضامن. ولكن ما يؤرق ابراهيم هو 

كيفية ايجاد توليفة متوازنة في الناحية الهجومية والدفاعية 
ألنه سيقع في مأزق االختيار. فلديه كم هائل من الالعبني 
في خط الهجوم والوسط وجميعهم مميزون، وسيقع في 

حيرة من امره قبل ان يختار التشكيلة املثالية.
فخط الدفاع ال تتعدى االسماء البارزة فيه 4 وهم نهير 
الشمري وفايز بندر ومحمد راشد ومساعد ندا. اما الوسط 
فيضم العاجي ابراهيما كيتا وصالح الشيخ وفهد االنصاري 
وطالل العامر باالضافة الى عبدالعزيز املش����عان في حال 
التحاقه بالفريق، ولكن املش����كلة احلقيقية ستكون فيمن 
سيمثل خط الهجوم فباالضافة الى احلسني واخلطيب، هناك 
بدر املطوع واحمد عجب وحمد العنزي وخلف الس����المة 
وسعود املجمد واحمد البلوشي، ومن الصعب االستغناء 
عن احدهم، وهناك ايضا العب����ون صاعدون من حتت 19 

سنة يريدون التقاط الفرصة.
وبني هذا وذاك سيكون ابراهيم بارد االعصاب كعادته 
وسيتأنى في اختيار العبي املوسم اجلديد السيما ان هناك 
متسعا من الوقت على انطالق اقوى بطولة رسمية وهي 

الدوري املمتاز في 2 ديسمبر املقبل.
ورمبا تكش����ف له دورة العني األوراق، ويس����تطيع ان 
يضرب بقوة امام الكويت في كأس الس����وبر 24 سبتمبر 
املقبل، بعدها ميكنه ان يعط����ي الضوء االخضر للنجوم 
الشباب في إثبات قدراتهم في كأس االحتاد التي تنطلق 27 
سبتمبر بسبب انضمام ما ال يقل عن 11 العبا من القادسية 
الى صفوف االزرق اس����تعدادا ملواجهة اندونيس����يا ذهابا 
وايابا في التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس آس����يا في 

الدوحة 2011.

تأخر شيكاباال عن مباراة املقاولون أثار غضب اجلهاز الفني

عبدالعزيز العنبري

مراوغة بالكرة في إحدى املباريات

السوري جهاد احلسني متخطيا العب التضامن في مباراته األولى مع القادسية

إبراهيم سيحاول إيجاد التشكيلة المثالية في الهجوم

القادسية يختبر الشباب في العين

تجاوزات مالية في االتحاد البحريني لكرة القدم

»سلة شباب« الخليج تفتتح اليوم في البحرين

العدساني: »االنتقالية« قادرة على حل األزمة

إيقاف جراغ وخلف وتغريمهما

مواجهة بين القادسية وميالن في »المشاري«

العنبري في »ذاكرة األهداف«

العامة للشباب والرياضة في 
البحرين جلنة حتقيق للبحث 
في قضية التج���اوزات املالية 
لالحتاد البحريني لكرة القدم 
اثر عج���ز مال���ي يعاني منه 
االحتاد احمللي بس���بب حملة 
رئيس االحتاد الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة وترشحه 
التنفيذية  اللجن���ة  ملنص���ب 
القدم  الدول���ي لكرة  باالحتاد 
)فيفا( والتي خس���رها بفارق 
صوتني لصالح القطري محمد 
بن همام العبداهلل رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم خالل مايو 

املاضي.
وكانت صحيف���ة »البالد« 
البحرينية كشفت عن وجود 
عجز مال���ي في ميزانية احتاد 
الكرة بلغ نحو 635 ألف دينار 
بحريني )1.7 مليون دوالر( من 
خالل خطاب تقدم به احتاد الكرة 
العامة للشباب  إلى املؤسسة 
والرياضة يطلب فيه تغطية 
العجز املالي، وذلك جراء إنفاق 
أكثر من 850 ألف دينار )2.3 
مليون دوالر( حلملة الش���يخ 
س���لمان االنتخابية لعضوية 

تنفيذية الفيفا.

2010، وجاءت األهداف الثالثة في 
الشوط االول واحرز للبحرين 
حسني علي )بيليه( )24 و45(، 
فيما سجل لكينيا ارشني )43(. 
من جانب آخر، شكلت املؤسسة 

البحرين لكرة القدم على منتخب 
كيني���ا 2 � 1 في املباراة الودية 
التي أقيمت على الستاد الوطني 
في  اطار االس���تعداد ملباراتي 
امللحق اآلسيوي لكأس العالم 

مبارياته غدا السبت في ال� 9 
مساء امام منتخب عمان، فيما 
س���تقام املب���اراة الثانية بني 

البحرين واإلمارات.
على صعيد آخر، فاز منتخب 

المنامة ـ ناصر محمد
حتت رعاية الش���يخ خالد 
بن حم���د آل خليفة جنل ملك 
مملكة البحرين ورئيس االحتاد 
البحريني للفروسية وسباقات 
القدرة تفتتح في ال� 11 مس���اء 
ال�  البطولة  الي���وم اجلمع���ة 
12 ملنتخب���ات الش���باب بدول 
مجلس التعاون لكرة الس���لة 
والتي ينظمها االحتاد البحريني 
مبشاركة 6 منتخبات وقد أعد 
االحتاد جميع الترتيبات حلفل 
االفتتاح املبسط الذي يتضمن 
وصول راعي احلفل، الس���الم 
امللكي، تكرمي منتخب الناشئني 
البحرين���ي الفائ���ز بالبطولة 
األولى للناشئني لدول مجلس 
التعاون التي أقيمت بالدوحة، 
االعالن الرسمي الفتتاح البطولة 
بعدها ستقام مباراة االفتتاح بني 
منتخبي البحرين والسعودية. 
ويس���بق مباراة االفتتاح لقاء 

االمارات وقطر في ال� 9:30.
وكانت وفود الدول املشاركة 
ف���ي البطولة ق���د وصلت الى 
البحرين امس األول، ووصل 
املنتخب الكويتي مساء امس.

أول���ى  وس���يلعب األزرق 

أكد رئيس نادي كاظمة الس���ابق س���ليمان 
العدس���اني في حديثه لس���تديو حتليل دورة 
الشايع الرمضانية ان اللجنة االنتقالية الحتاد 
الكرة التي يرأس���ها الش���يخ احمد الي�����وسف 
قادرة على حل ازمة الكرة بس���هولة خ����اصة 
ان النظ�����ام األساس���ي واحلالي ال يتعارضان 
مع لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم، مشي�����را 
الى ان املش���كلة داخلي���ة وليست خارجي�����ة 
في ظل وجود اشخاص داخل االندية يرفضون 
تطبي����ق القانون محليا وهذا في حد ذاته مخالف 

للدستور.
واضاف ان بداية األزمة كانت بسبب استقالة 
األعضاء الثمانية من عضوية احتاد الكرة منذ 
عامني وكانت غير مس���ببة والهدف منها افشال 

تطبيق القوانني الرياضية اجلديدة.
وقال العدساني ان تشكيل االحتادات من 14 
عضوا لن يعوق احلرك���ة الرياضية كما يدعي 
البعض والدلي���ل على ذلك جناح احتادات مثل 
الس���باحة والطائرة والسلة في حتقيق نتائج 

قوية في املشاركات اخلارجية.
واعرب عن اندهاش���ه من الرسائل الغامضة 
التي تأتي من االحتادات الدولية واللجنة االوملبية 
الدولية والتي تعترض على التدخل احلكومي، 
مؤكدا ان هذه الرسائل سخيفة وان من يدعم تلك 
االحتادات الدولية اشخاص من الداخل يريدون 
العمل على مزاجهم، مش���يرا ال���ى انه من حق 
الدولة التدخل في تطبيق القانون الذي يعتبر 

جزءا من الدستور.

عبداهلل العنزي
أوقفت إدارة النادي العربي الالعبني محمد جراغ 
وخالد خلف 4 مباريات وتغرميهما 800 دينار، وذلك 
بس����بب عدم مشاركتهما في املعسكر التدريبي الذي 

أقيم في القاهرة.
من جهة أخرى، وصل املهاج����م النيجيري أوبو 
والعب االرتكاز البرازيلي الكسندر موسياني وذلك 

ليخوضا جتربة احترافي����ة مع العربي قبل التمهيد 
لضمهما حال جنحا في االختبار وقدما مس����تويات 
جي����دة مما يؤهلهما ليكونا ضمن تش����كيلة العربي 
للموسم اجلديد. ويعمد العربي الى تصحيح أوضاعه 
والوصول الى تشكيلة جيدة من الالعبني لسد الفراغ 
الذي خلفه النجم فراس اخلطي����ب بعد انتقاله الى 

صفوف القادسية بدءا من املوسم اجلديد.

تصاعدت وتيرة املنافسة بني الفرق املشاركة في 
بطولة الشهيد يوسف ثنيان املشاري الرمضانية األولى 
لكرة القدم داخل الصاالت التي ينظمها احتاد الشرطة 
حتت رعاية وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد على 
صالة نادي القادسية، حيث يسعى املشاركون للتأهل 
لألدوار النهائية وزيادة فرص املنافسة على اللقب.

وقد أسفرت نتائج مباريات الدور األول عن فوز 
فريق اجلهراء على ديوانية صالح حبيب 3 � 2، سجل 
اهداف اجلهراء عبدالرحم����ن الصباح وعبدالرحمن 
العصفور وهاني حيدر )ح����ارس املرمى( من ركلة 
جزاء، وس����جل هدفي ديوانية صالح حبيب باس����م 
غالي وسيد حمدي، وفاز األخير بجائزة أفضل العب 

في املباراة، كما فاز فريق املرحوم خالد املسباح على 
 )BMW( فريق الشامية 3 � 0 واحلرس الوطني على

بنفس النتيجة.
وشهدت املباريات حضورا جماهيريا كثيفا، وقامت 
اللجنة املنظمة بتوزيع جوائز سحب للحضور خالل 

فترات التوقف بني املباريات.
وتقام اليوم 3 مباريات، أبرزها لقاء ميالن والقادسية 
واملباراة مرشحة لإلثارة والندية بعد ان فاز الفريقان 
في املباراة االولى بالدور التمهيدي، باالضافة لوجود 

نخبة من جنوم الصاالت بني صفوف كل منهما.
كما يلتقي فريق الشهيدة اثراء القبندي مع النظاراتي 

حسن واحلرياوي والتسهيالت التجارية.

منذ آخر ظهور له على الشاش���ة في برنامج »مش���واري« قبل 4 
س���نوات يحل جنم الكرة الكويتية الس���ابق عبدالعزيز العنبري، 
ضيفا  على مش���اهدي القناة الرياضية، في الساعة ال� 11 من مساء 
اليوم اجلمعة في برنامج »ذاكرة االهداف«، حيث يتحدث عن اهدافه 
التي ال تسقط من الذاكرة، والتي سجلها طوال مشواره الرياضي مع 
املنتخب ونادي الكويت، وسيتم عرض اهداف يتشوق لرؤيتها عدد 

كبير من املشاهدين في بطوالت عدة.
كما يستضيف البرنامج على الهواء مباشرة العب منتخب البحرين 
دعيج ناصر ليتحدث عن اهدافه في مرمى الكويت وعمان واليابان 

في اكثر من بطولة.
وسيعرض البرنامج عددا من االهداف القدمية احمللية والعاملية 
وه���و من اعداد وتقدمي جابر نصار، واخراج خالد الس���يف ومحمد 
عبدالرسول، وسيتم تلقي املكاملات املشاهدين على هواتف: 22431295 

و22431299.
)محمد ماهر(

برنامج مباريات البطولة
الوقتالمنتخبانالتاريخ
اجلمعة
8 � 28

االمارات � قطر
السعودية � البحرين

9:30
11:30

السبت
8 � 29

عمان � الكويت
البحرين � االمارات

9
10:30

االحد
8 � 30

قطر � الكويت
السعودية � عمان

9
10:30

االثنني
8 � 31

الكويت � االمارات
عمان- البحرين

9
10:30

الثالثاء
9 � 1

قطر � السعودية
االمارات � عمان

9
10:30

االربعاء
9 � 2

السعودية � الكويت
البحرين � قطر

9
10:30

اخلميس
9 � 3

االمارات � السعودية
عمان � قطر

9
10:30

اجلمعة
9:30الكويت � البحرين4 � 9


