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 األهلي  الزمالك 
 ٧ 

 الفضائية المصرية 

 الزميل طالل احملطب متحدثا وإلى جانبه الزميل مرزوق العجمي

 (عادل يعقوب)  الفحيحيل كان ندا قويا لكاظمة في الشوط األول 

 املشجع عمر حسني

 مشجع سوداني ينقش اسم الحضري على رأسه 

 قطر توافق على استضافة إيران مباريات بالمونديال 

 قام احد مشجعي نادي املريخ السوداني 
باالحتفال بانتقال حارس مرمى منتخب مصر 
عصام احلضري بكتابة اسم حارس الزمالك 

السابق على رأسه.
  وانتقل احلضري الى املريخ ملدة موسمني 
ونصف املوسم مقابل ٧٠٠ ألف دوالر قادما 

من الزمالك.
  واحتفل مشجع املريخ الشاب عمر حسني 
املشـــهور بـ «وارجو» لصغر سنه بحالقة 
رأسه بطريقة جديدة اذ كتب اسم احلضري 
ورسم جنما احتفاال بتوقيع احلضري للنادي 
الســـوداني. ومن ناحية اخرى تسلم نادي 
املريخ البطاقة الدولية للحضري منتهيا بذلك 

من اجراءات التعاقد مع احلارس الدولي.

 أعلن نائب الرئيس االيراني 
علي سعيدلو عن تلقيه موافقة 
قطر لعقد بعض مباريات كأس 
العالم ٢٠٢٢ والتي تستضيفها 

قطر.
  وحســـبما اشار سعيدلو في 
تصريحـــات لصحيفة «بيبول 
ديلـــي» االجنليزية فـــإن ايران 

ارسلت طلبا الى امير دولة قطر 
حتى تستضيف بعض مباريات 
مونديـــال ٢٠٢٢ في ايران، وهو 
الطلب الذي القى ترحيبا بالغا 

من امير دولة قطر.
  واردف: «وفقا للوائح االحتاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) فإن 
موافقة قطر تعني امكانية اقامة 

عدد مـــن مباريات املونديال في 
ايران».

  جدير بالذكر ان امير دولة قطر 
كان قد صرح في وقت ســـابق، 
برغبة دولته في القيام بعمل رائع 
عند استضافتها ملونديال ٢٠٢٢، 
لذا فمن املمكن ان تطلب بعض 

املساعدات من جيرانها. 

 نادي رغبي بالسعودية 

 األهلي يتعاقد
  مع ٣ العبين

 يو.بي.آي: وافق األمير سلطان 
بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب 
السعودية على إنشاء نادي الرغبي 
الرياضي مبحافظة املزاحمية مبنطقة 
الرياض. وقال رئيس مجلس إدارة 
النادي فالح بن ناصر البيشي امس 
إن هذا هو أول ناد لرياضة الرغبي 
باململكة، مشيرا الى أن املوافقة تأتي 
في إطار دعم األمير سلطان بن فهد 
استثمار القطاع اخلاص في املجال 
الرياضي، وذلك تلبية لرغبات هواة 
ومحبي هـــذه الرياضة في اململكة. 
ومتنى البيشي أن يكون هذا النادي 
النواة التي تنطلق منها العديد من 
املشـــروعات والبرامـــج الرياضية 
السعودية اخلاصة بهذه الرياضة.

 

 أعلـــن النادي األهلـــي صاحب 
املركز األخيـــر في الدوري القطري 
انه ســـيتعاقد مـــع ٣ العبني خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية التي تبدأ 
مطلع يناير املقبـــل. وذكر النادي 
ان الالعبني هم االســـترالي االصل 
البرازيلي اجلنســـية رونالد العب 
فريق بريسبان االسترالي والنيجيري 
اميكيا اوبارا مهاجم النجم الساحلي 

التونسى والغاني ستيفان مانو. 

 ختام دورة اإلعالم الرياضي الخليجية

متميز ولبنــــات قوية للصحافي 
الرياضي اخلليجي.

  وألقى مدير مركز عبداهللا السالم 
إلعداد القادة مطلق العنزي كلمة 
اعرب فيها عن سعادته والعاملني 
باملركــــز باحتضان هــــذه الدورة 
التي متيزت على كل املســــتويات 

من محاضرين ودارسني. 

متخصصة وكانت احملاضرة مبثابة 
ورشة عمل اثراها النقاش واحلوار 
مع الدارسني وكانت مسك اخلتام 
للدورة. وفي ختام الدورة شــــكر 
اجلرناس باسمه ونيابة عن مجلس 
التعاون الكويت على هذا التنظيم 
الرائع وقال ان الدورة جنحت في 
حتقيق اهدافها في ايجاد مستوى 

اليــــوم االخير علــــى محاضرتني 
االولى لدرويش تناول فيها التأهيل 
الصحافي الرياضي علميا والبرامج 
فــــي كافــــة الوســــائل والبرامج 
الرياضية ثم تناول الزمالء طالل 
احملطــــب ومــــرزوق العجمي في 
احملاضــــرة الثانيــــة كيفية اعداد 
صفحة رياضية ومجلة رياضية 

 أكد نائب املدير العام لشؤون 
الشــــباب بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة جاسم يعقوب حرص 
الهيئة على االرتقاء بكافة عناصر 
إلى  الرياضية مشــــيرا  املنظومة 
أهميــــة االعالم الرياضــــي كأحد 
الركائز املهمة في تطوير احلركة 
الرياضية. جاء ذلك في ختام دورة 
التي  الرياضي اخلليجية  االعالم 
السالم  استضافها مركز عبداهللا 
العــــداد القادة مبشــــاركة اربعني 
اعالميا ميثلون مختلف املؤسسات 
االعالمية بــــدول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل الفترة من ٢٦ الى 
٢٩ اجلاري وحاضر فيها د.كمال 
درويش عميد كلية التربية بجامعة 
حلــــوان ورئيس نــــادي الزمالك 
الســــابق ود.يوســــف الفيلكاوي 
رئيس قسم االعالم بجامعة الكويت 
العجمي رئيس  والزمالء مرزوق 
القســــم الرياضي بجريدة النهار 
واالعالمي طالل احملطب، وحضر 
ختام الدورة مطلق العنزي مدير 
مركز اعداد القادة وتوفيق العيد 
مدير ادارة االعالم والنشر ود.محمد 
بن صالح اجلرناس رئيس جلنة 
التدريب بــــدول اخلليج واعضاء 
جلنة التدريب بدول مجلس التعاون 
اخلليجي. واشــــتملت محاضرات 

 خبرة األهلي بمواجهة شباب الزمالك في «كالسيكو» مصر
 «فيفا» يصف القمة بأنها السابعة على العالم

 اهتمام أمني كبير بالمباراة  جدو: جمهور الزمالك «مش في دماغي»  أرقام من القمة 
أكثر الالعبني الذين سجلوا أهدافا لفريق واحد   
في مباريات األهلي والزمالك عماد متعب هداف لقاءات 
القمـــة برصيد ١٠ أهداف ويليه أبوتريكة برصيد ٩ 

أهداف في كل البطوالت.
خالد بيبو هو الالعب الوحيد الذي سجل أكبر عدد    
من األهداف في مباراة واحدة بواقع ٤ أهداف في مباراة 

الدور الثاني في موسم ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٢.
العبان فقط هما من استطاعا التسجيل بقميص    

األهلي والزمالك هما حســـام حســـن الذي سجل ٩ 
أهـــداف بواقع ٥ أهداف مع األهلـــي، و٤ أهداف مع 
الزمالك، ثم جمال عبداحلميد الذي سجل ٦ أهداف 
بواقع هدفني مع األهلي، و٤ أهداف مع الزمالك، وكال 

الالعبني انتقال من صفوف األهلي للزمالك.
املدير الفني احلالي للزمالك حسام حسن من أشهر    
هدافي مباريات القمة في الدوري برصيد ٩ أهداف، حيث 

سجل ٥ أهداف عندما كان يلعب في صفوف األهلي. 

 أكد محمد ناجي «جدو» العب 
األهلي استعداده ملباراة القمة وانه 
جاهز لهز شباك عبدالواحد السيد 

حارس مرمى الفريق األبيض.
ــي تصريح    وأضاف جدو ف
ــه يتمنى  ــتاد األهلي» ان لـ «س
ــجل أول أهدافه في أول  ان يس
مشاركة له مع األهلي في مباريات 

ــاهم في خروج  ــة وان يس القم
القلعة احلمراء سعيدة  جماهير 

بعد املباراة.
ــة  ــات مهاجم ــول توقع   وح
ــي اللقاء  ــر الزمالك له ف جماهي
بسبب مشكلته الشهيرة مع النادي 
األبيض وتراجعه في التعاقد معه 
ــل االنضمام لألهلي قال  من أج

جدو «ال أفكر مطلقا في هذا األمر 
ــغل به ألن هدفي األول  وال أنش
واألخير في املباراة هو التركيز 
ــع: «لو هتفت  في امللعب». وتاب
جماهير الزمالك ضدي فلن يؤثر 
ــك على أدائي بل على العكس  ذل
سيزيد رغبتي في إحراز هدف 

لألهلي».

 انتهت األجهزة األمنية مبديرية أمن القاهرة من وضع جميع 
الترتيبات الالزمة لتأمني مباراة القمة، التي ستجمع بني قطبي 
الكرة، حيث أمر اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية 
ألمن القاهرة رجاله بتكثيف الوجود املروري مبنطقة الستاد ملنع 
حاالت االزدحام املروري، كما تقرر فتح أبواب الستاد في الساعة 
العاشـــرة صباحا، على ان يتم غلق األبواب عند اكتمال السعة 
املقررة لســـتاد القاهرة، ولن يسمح بدخول بطاقات العضوية 

ويقتصر الدخول على حاملي الدعوات والبطاقات الرسمية. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  تنتظر اجلماهير العربية بصفة عامة واجلماهير املصرية بصفة 
خاصة عقارب الساعة لتشير الى الـ ٧ بتوقيت الكويت لتتابع املواجهة 
املرتقبة التي ســــتجمع بــــني قطبي الكرة املصريــــة األهلي والزمالك 
في القمــــة رقم ١٠٦، ويديرها طاقم حتكيم منســــاوي بقيادة روبرت 
شورغنهوفر حكما وهو دولي منذ ٢٠٠٧، ويعاونه أندرياس فيلينغر 

وأرمن إيدر.
  املباراة لها شكل آخر يختلف عن جميع مباريات الدوري املصري 
النهــــا تعتبر بطولة او نهائي في حد ذاتها ملا حتمله من اثارة وندية 
كبيرة بــــني الطرفني فاالهلي صاحب االجنازات الكبيرة وبطل اخر ٦ 
نســــخ للدوري والزمالك يسعى الى إيقاف القطار االحمر في الدوري 

الستعادة اللقب الباحث عنه منذ زمن.
  مباراة اليوم لها اهتمام كبير من كل النواحي اعالميا وجماهيريا 
ويكفي وصف االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لقاء القطبني األهلي 
والزمالك بأنه أحد أقوى الدربيات في العالم. وان املباراة تعد أحدث 
واقوى فصول التنافس بني الناديني في البطوالت املختلفة، كما وصف 
«فيفا» ديربي مصر الكبير بني االهلي والزمالك بانه سابع اقوى واشهر 
ديربي في التاريخ بعد كالســــيكو اســــبانيا ريال مدريد وبرشلونة، 
وديربي بيونيس ايريس، وديربي الغضب في ميالن وديربي الذل في 

روما وديربي ايطاليا بني السيدة العجوز واالفاعي الزرقاء. 
  وجنــــد ان االهلي صاحب االرض في لقاء اليوم مير بفترة جديدة 
ومغايرة هذا املوســــم عن الســــنوات الســــتة االخيرة، حيث يعيش 
حالة كبيرة من التخبط فــــي النتائج، لذلك لن تكون املواجهة داخل 
اخلطوط بني العبي الفريقني فحســــب، بل انه ســــيكون هناك مباراة 
اخرى مشــــتعلة خارج اخلطوط بني املدير الفني لالهلي عبدالعزيز 
عبدالشــــافي «زيزو» أمام املدير الفني للزمالك حسام حسن، السيما 
ان هــــذا اللقاء يعد التحدي االول بينهما، فضال عن ان قمة اليوم تعد 
االولى التي يخوضها «زيــــزو» وهو على رأس اجلهاز الفني للفريق 
االحمر لكل ذلك يسعى املدير الفني لالهلي الى استمرار التفوق االحمر 
في الســــنوات االخيرة على االبيض وايضا يحاول االقتراب من القمة 
الن الفوز سيكون بست نقاط كاملة ٣ نقاط لالهلي وحرمان الزمالك 

من اضافة ٣ نقاط الى رصيده.
  يعلم املدير الفني لالهلي متاما من خالل خبرته الطويلة باملستطيل 
االخضر انه لو تسيد فريقه املباراة طوال الـ ٩٠ دقيقة، وأضاع عشرات 
الفرص واالنفرادات، وقدم أداء مبهرا، ثم لم يخرج من املباراة بالنقاط 
الثالث فلن يشفع له ذلك أمام أحد من جماهيره التي لن ترضى سوى 
بتحقيق الفوز. واال فالزمالك سيسعده للغاية تلقي هدية غرميه االحمر، 

وسيواصل زحفه نحو منصة التتويج والفوز باللقب الغالي.
  لكل هذا شــــهدت تدريبات االهلي االخيرة اهتماما كبيرا من جانب 

املدير الفني للفريــــق عبدالعزيز عبدالشــــافي، خاصة التركيز على 
اللعب من ملسة واحدة ، ونقل الكرة بسرعة الستغالل املساحات التي 
ســــيخلفها اندفاع العبي الزمالك إلى األمــــام في بعض اوقات املباراة 
وأوقف «زيزو» املران أكثر من مرة لتوجيه العبيه وتصحيح األخطاء، 
الســــيما فيما يخص مســــألة التمرير الصحيح واالستالم والتسلم، 
والتأكيد على اللعب من ملســــة واحدة وكثــــرة التحركات في االماكن 
اخلالية  بامللعب كما جنح «زيــــزو» في بث روح احلماس في نفوس 

العبيه اثناء التدريبات االخيرة.
  كما اهتــــم املدير الفني لالهلي بالتنظيم الدفاعي احملكم إلفســــاد 
هجمــــات الزمالك مبكرا وانتزاع الكرة ســــريعا مــــن بني اقدام العبي 
الفريق االبيض، والعمل على السيطرة على منطقة املناورات بوسط 

امللعب طوال زمن املباراة.

  التشكيلة المتوقعة لألهلي

  محمود ابوالسعود في حراسة املرمى ومن امامه حسام غالي ووائل 
جمعة واحمد السيد، احمد فتحي (ميينا) وسيد معوض (يسارا) وفي 
الوسط حسام عاشور ومحمد بركات ومحمد ابوتريكة، وفي الهجوم 
محمد ناجي جدو واحمد شكري.. «مصطفى عفروتو - اسامة حسني 

– شريف عبدالفضيل».
  على اجلانب اآلخر تعد قمة اليوم هي املباراة رقم ٤ حلسام حسن 
امام االهلي وهو على رأس اجلهاز الفني للزمالك، لذلك سيحاول الفوز 

بشتى الطرق ليحقق اول فوز للقافلة البيضاء على االهلي. 
  احلماس لن يكون فقط داخل املستطيل االخضر فقط، بل ستكون 
خارجة ايضا بني املدير الفني لالهلي ونظيره بالزمالك، حيث ان كال 
منهما يحلم مبشــــاهدة فرحة جماهير فريقه وهي خارجة من امللعب 

بعد نهاية املباراة تهتف ألي منهما.
  وفي التدريبات االخيرة للزمالك ركز حسام حسن وجهازه الفني 
املعاون على اعداد الالعبني بدنيا وتكتيكيا وفنيا ومهاريا، باالضافة 
الى حتفيظ الالعبني بعض اجلمل التي سيتم تنفيذها في املباراة كما 
ركز مع العبني بعينهم إليجاد مفاتيح لعب جديدة ليخدع بها الفريق 
املنافس، وتخفيف الضغط على مفاتيح اللعب االساســــية املعروفة 
بالفريق امثال النجم االســــمر شــــيكاباال، ومحمد ابراهيم خاصة ان 

األهلي سوف يقوم بإحكام الرقابة عليهم بشدة.

   تشكيلة الزمالك المتوقعة 

  عبدالواحد السيد في حراسة املرمى، ومن امامه محمود فتح اهللا 
وعمرو الصفتي ومحمد عبدالشافي واحمد غامن سلطان وعمر جابر 
«حازم امام» و«شيكاباال» وحسن مصطفى واحمد جعفر وعالء على 

«ابوكونية». 

 كاظمة يتخطى الفحيحيل.. بـ «الشطب» 
 حامد العمران

  أنهـــى مــراقب مبـــاراة الفحيحيل 
وكاظمة محمد جابر املباراة قبل بداية 
الشوط الثاني لتحسب النتيجة لصالح 
كاظمـــة ١٠ـ  ٠ بعد رفض رئيس نادي 
الفحيحيل وليد الفليج االنصياع لقرار 
مراقب مباراة فريقـــــه امام كـــاظمة 
وذلك باخلروج من املنصــة الرئيسية 
في املباراة التي جمـــــعت بني الفريقني 
مســـاء امــس على صالة الشهيد فهد 
االحمـــد في الدعية ضمن منافســـات 
االســـبوع الثاني لدوري الدمج لكرة 

اليد.
الفــليج  املباراة    وقد أعطى مراقب 
مهلـــة ٥ دقائق للخـــروج من املنصة 
الرئيسية ولكن من دون جدوى، مما 
دفع مراقب املباراة الى إنهائها، علما بأن 

لوائح املسابقة تعطي النتيجه لصالح 
كاظمة ١٠ ـ ٠.

   وكان الفليج قد تناقش مع مراقب 
املباراة بني الشوطني حول طرد العبه 
عبدالرحمن نشمي، واجلدير ذكره ان 
شوط املباراة األول انتهى لصالح كاظمة 
١١ـ  ١٠، وبذلك حصل البرتقالي على اول 
نقطتني ليتساوى مع الفحيحيل الذي 

بقي بالرصيد ذاته.
الفني للشوط األول    وفي الوصف 
من لقـــاء كاظمـــة والفحيحيل وضح 
منذ بداية املباراة تأثر األحمر بغياب 
بعض العبيه أمثال سعد سالم وفيصل 
العازمي واحلارس يوســـف الفضلي 
وما زاد الطني بلة طرد صانع األلعاب 
عبدالرحمن نشمي قبل نهاية الشوط 
األول بأربع دقائق والذي سجل ٥ أهداف 

وهذه الظروف ساعدت كاظمة الذي قدم 
شـــوطا اول رائعا وحتضيرا هجوميا 
جيدا وكانت اجلهة اليمنى شعلة من 
النشاط لوجود الناشئ محمد العنزي 
الذي قدم مســـتــوى مميزا وسجل ٤ 
أهداف من االختـــراق والهجوم املرتد 
الـــى جانب يعقوب األمير وكان العب 
اخلط اخللفي يوسف حيدر شعلة من 
النشـــاط وكان احد أهم األسباب في 
توسيع الفارق إلى ٤ أهداف مع تألق 
واضح من احلارس الكظماوي الشاب 

ناصر الشطي.
  مـــن جانبه لـــم يقـــدم الفحيحيل 
املستوى املطلوب وخاصة فهد ربيع الذي 
استيقظ من غفوته في نهاية الشوط 
وكان يفترض من اخلط اخللفي إيصال 
الكرة الى العب الدائرة عبداهللا الذياب 

الذي ســـجل هدفني من متريرتني ولم 
يكن احلارس مبارك سلطان مبستواه 
مما اثر بالسلب على زمالئه. أدار اللقاء 

صقر محمد واحمد املطوع.
  وفي املباراة التي جرت امس االول 
واصل الشباب انطالقته نحو املقدمة 
بفوزه املســـتحق على اليرموك ٣٢ ـ 
٢٦ ليرفع الشباب رصيده الى ٤ نقاط 
ليشارك القادســـية في الصدارة فيما 
بقي اليرموك فـــي املركز األخير دون 
رصيد من النقاط بعد تلقيه اخلسارة 

الثانية على التوالي.
  هذا وتقــــام اليوم مباراتان حيث 
يلتقي الكويـــت مــــــــع اجلهراء في 
اخلامســـة مســـاء ويتقابل في اللقاء 
الثاني العربي مع النصر في السادسة 

والنصف.

 بعد رفض الفليج الخروج من المنصة الرئيسية


