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 البلوشي: طردت حسام بعدما شتمني
اتهم احلكم اإلماراتي محمد البلوشي املدير الفني لفريق الزمالك 
حسام حسن بشتمه ومساعديه ما دفعه إللغاء املباراة الودية للفريق 

األبيض أمام ذوب اهن اصفهان اإليراني يوم اخلميس املاضي. 
وقال البلوشـــي في تصريح لصحيفة «اإلمارات اليوم»: «أنهيت 
املباراة بعد مرور ٣٥ دقيقة على انطالقها بسبب رفض حسام حسن 
مغادرة امللعب، بعـــد طرده خلروجه عن النـــص وتلفظه بكلمات 
وألفاظ جارحة بحق طاقم حتكيم املباراة، على الرغم من أن املباراة 
ودية بني الفريقني». وكشف عن قيام حسام مبحاولة االشتباك مع 
املدرب املساعد للفريق اإليراني وأن الشرطة تدخلت لتنقذ املوقف. 
وأكد البلوشي على صحة قراراته التحكيمية في املباراة ومن بينها 

احتسابه ركلة اجلزاء افتتح بها الفريق اإليراني التسجيل. 

أحمد علي للهالل السعودي
وافق مجلس إدارة النادي اإلسماعيلي على إعارة مهاجمه أحمد علي 
للهالل السعودي حتى نهاية املوسم وملدة ٦ أشهر مقابل ٥ ماليني جنيه 
من بينها ٣ ماليني جنيه لإلسماعيلي ومليوني جنيه لالعب. وتفاوض 
إدارة النادي حاليا إدارة النادي السعودي حول أحقية الهالل في ضم 
الالعب نهائيا في نهاية املوسم احلالي، حيث يصر الهالل على وجود 
هذا الشرط في التعاقد بني الناديني بينما يطالب اإلسماعيلي بضرورة 
جتديد التعاقد مع الالعب الذي ينتهي عقده بنهاية املوسم احلالي حتى 

يستطيع اإلسماعيلي بيع الالعب مرة أخرى.

«الشباب» يعسكر في القاهرة
قال مدير منتخب الشـــباب حتت ١٩ سنة ناصر بنيان ان االحتاد 
يعتزم إقامة معسكر تدريبي في القاهرة خالل فبراير املقبل، وذلك 
استعدادا للمشـــاركة في بطولة كأس آسيا التي ستقام في أكتوبر 
املقبـــل. وأضـــاف ان إدارة االحتاد خاطبت الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة العتماد امليزانية اخلاصة باملعسكر، وكذلك االتفاق على 

بعض املباريات الودية التي ستكون ضمن البرنامج التدريبي. محمد ناجي «جدو» يتخطى العب أوغندا

 (هاني الشمري)العبو النصر يحاولون اخراج احمد عباس بعد طرده

العربي هزم النصر السعودي بالثالثة

الفيصلي يريد فاضل
تردد خالل اليومني املاضيني ان نادي الفيصلي السعودي 
املتواجد حاليا في البالد، يريد إجراء مفاوضات مع 
القادسية لضم املدافع حسني فاضل الى صفوفه خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية وملدة ٦ أشهر على سبيل اإلعارة.
ومن املتوقع ان توافق إدارة األصفر على العرض ان 

كان املردود املادي جيدا للقادسيــة والالعــب.

الدوري الممتاز يعود الجمعة
اعتمدت جلنة املسابقات في احتاد الكرة يوم اجلمعة املقبل 
موعد استئناف بطولة الدوري املمتاز بـ ٤ مواجهات، حيث 
سيتقابل في اجلولة السابعة الكويت مع القادسية واجلهراء 
مع الســـاحل وكاظمة مع العربي والنصر مع الســـاملية كما 
حددت موعد اجلولة الثامنة والتاســـعة في ٢٦ و٣٠ الشهر 

اجلاري.
كما حددت أيضا موعد استئناف دوري الدرجة االولى يوم 
السبت املقبل بـ ٣ مواجهات جتمع الفحيحيل مع التضامن 

والشباب مع الصليبخات وخيطان مع اليرموك.

الجيالني سجل هدفًا رائعًا.. وتشابك باأليدي بين عباس والشطي 

عودة دولّيي القادسية إلى التدريب
الخطيب والحسين ينضمان لألصفر غدًا

األبيض يعيد تأهيل الدوليين
مبارك الخالدي

رفع فريق الكويت وتيرة اســـتعداده إلعادة 
انطالق الدوري املمتاز مجددا اثر التوقف القسري 
بســـبب مشاركة األزرق في كأس آسيا في قطر، 
حيث شارك العبو األبيض الدوليون في تدريبات 
الفريق مساء أمس، وهم وليد علي وجراح العتيقي 

وفهد عوض ويعقوب الطاهر.
البرتغالي جوزيه  الفريق  ويســــعى مدرب 
رومــــاو إلى إعادة تأهيل الرباعي الدولي مجددا 
بعد انتظامهم لفترة طويلة في تدريب ومباريات 
األزرق، وفق نهج تكتيكي للجهاز الفني لألزرق، 

يختلف عما يعتمده روماو في الفريق.
وأوعز روماو إلى اجلهــــاز اإلداري والطبي 
للفريق بضرورة تكثيف عالج املصابني وأبرزهم 
ناصر القحطاني واحمد الصبيح وخالد الشمري 

ومصعب الكندري والبرازيلــــي كاريكا متهيدا 
النطالق الدوري واالستحقاقات املهمة في املرحلة 
املقبلة، ما يعني ضرورة احملافظة على احلالة 
العامة للفريق خالية من اإلصابات مع جهوزية 

البدالء.
ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من اجلهاز 
الفني لألبيض بان روماو لم يفتح ملف الالعبني 
احملترفــــني لفترة االنتقاالت الشــــتوية، كما لم 
يتقدم بطلب لضم أي العب القتناعه بالبرازيليني 
روجيريو وكاريكا، والعمانيني اسماعيل العجمي 
وخليفة عايل، مشــــيرا إلى ان إدارة النادي لن 
تتوانى في تلبية طلبات روماو في حال رغبته 
في العب لتدعيم اي مركز يراه مناسبا، يذكر ان 
األبيض يحتل املركز الثالث في الدوري برصيد 

١٣ نقطة.

عبدالعزيز جاسم 
عادت تدريبات القادسية إلى 
طبيعتها بعد مشــــاركة ١١ العبا 
خاضوا مع األزرق نهائيات كأس 
اسيا في الدوحة، وستكون هناك 
تدريبات مكثفة لبعض الالعبني 
الذين لم يشاركوا في أي مباراة أو 

الذين شاركوا لدقائق معدودة.
كما حــــدث مع فهد األنصاري 
وعبدالعزيز املشعان ومساعد ندا 
واحمد عجب وصالح الشيخ الذي 
شارك فقط في املباراة االخيرة امام 
قطر ومت استبداله في بداية الشوط 
الثاني. ويأتــــي تكثيف التدريب 
املباريات بعد  الســــتعادة لياقة 
اصابة أكثر من العب في صفوف 
األصفر.  وسيعاني القادسية من 
غياب أكثر مــــن العب في الفترة 
املقبلة بسبب اإلصابة وهم محمد 
راشد الذي يعاني من متزق، وفايز 
بندر املصاب في ركبته، ومجيد 
طــــالل بعد تعرضــــه لتمزق في 
اعلى الفخذ، ومحمد القطان وبدر 
بوحمد إلصابتهما بتمزق عضلي 

ايضا، بينما يغيب النمش لظروف 
العمل. إال أن عودة العبي املنتخب 
مرة اخرى ستجعل املدرب محمد 
إبراهيم في حيرة من امره فيمن 
سيختار للمرحلة املقبلة خصوصا 
الالعبني كانوا  أن هناك بعــــض 
أساسيني في االزرق ولم يعتمد 
السابقة  الفترة  عليهم كثيرا في 
إلى  والعكس صحيح، باإلضافة 
تألق أكثر من العب في كأس االحتاد 
التي توج بها األصفر مثل خلف 
السالمة وسعود املجمد وفيصل 
البلوشي وعادل  العنزي واحمد 

مطر وعمر بوحمد.  
وفي السياق نفسه، من املقرر 
أن يشــــارك احملترفان السوريان 
فراس اخلطيب وجهاد احلســــني 
التدريب غــــدا بعد عودتهما  في 
من سورية بعد ان خرج املنتخب 
الســــوري أيضا من كأس آســــيا 
اثر خســــارته امــــام األردن  ١-٢ 
أول مــــن أمس. على صعيد آخر، 
يعاني املدربــــون والعاملون في 
القادسية من عدم استالم رواتبهم 
منذ شــــهرين من دون ان يعرف 

السبب.

دخل معسكرًا داخليًا استعدادًا للعربي

السربل: الجهراء ينتظر وصول العب برازيلي
مبارك الخالدي

الكرة في اجلهراء  اكد مدير 
خالد الســـربل ان ادارة النادي 
تولي الفريق االول اهتماما كبيرا 
حملو الصورة الباهتة التي ظهر 
عليها الفريق في اجلوالت الـ ٦ 

الفائتة من الدوري املمتاز.
وقال السربل ان ادارة الفريق 
طلبت معسكرا داخليا في فندق 
بـــالزا» ووافقت عليه  «كويت 
ادارة النـــادي لرغبة اجلهازين 
االداري والفني والالعبني بتقدمي 
صورة الئقة للفريق امام العربي 
بعد استئناف مباريات الدوري 

املمتاز.
وأضاف ان الفريق انتظم في 
معســـكره االعدادي منذ يومني 
لتركيز الالعبني واجلهاز الفني 
على املباراة، مشيرا الى ان ادارة 
الفريق التزال تبحث عن محترفني 
مميزين لتدعيم صفوف الفريق 

في فترة االنتقاالت الشتوية.
وكشف الســـربل ان االدارة 
تنتظر وصول مهاجم برازيلي بناء 
على اختيار املدرب جانسينيز 
ومعرفته بقدرات الالعب ما يسهل 
امر التعاقد معه في حال ثبوت 

جدارته في التدريبات. وقال: اننا 
نأمل في تقدمي صورة مغايرة عن 
املباريات الســـابقة حيث خسر 
الفريق جميع مبارياته ألسباب 
متفاوتة، لكننا شاهدنا رغبة من 

الالعبني بالعودة الى مستواهم 
املعهود خاصة بعد استيعابهم 
لفكـــر املدرب الذي يشـــاركهم 
الى  الفريق  الطموحات بعودة 
مستواه الســـابق، الفتا الى ان 

خبرة العب الوســـط االنغولي 
اندريه ماكينغا وقدرته على قيادة 
الفريق بخبرته الكبيرة ومتيزه 
بالقيادة من األمور التي يحتاجها 

الفريق خالل املباريات.

مدرب اجلهراء البرازيلي جانسينيز وأحمد عبدالكرمي في حديث مع األنغولي اندريه ماكينغا 

القادسية والفحيحيل يلتقيان خيطان والجهراء في «اليد»
حامد العمران 

اليـــوم مباراتان ضمن  تقام 
منافسات االسبوع اخلامس لدوري 
الدمج لكرة اليد حيث تستضيف 
صالة الشـــهيد فهـــد االحمد في 
الدعية لقاء الفحيحيل (٦ نقاط) 
مع اجلهراء (٥) في اخلامسة في 
مباراة مهمة للفريقني، فيما يلتقي 
في املباراة الثانية القادسية (٦) 
مع خيطان الذي ال ميلك اي نقطة 

في السادسة والنصف.
املبـــاراة االولـــى التي جتمع 
الفحيحيل مع اجلهراء هي االهم 
لتقارب النقاط بني الفريقني حيث 
لقـــاء واحدا  الفحيحيل  خســـر 
باالنسحاب امام كاظمة فيما تعادل 
اجلهراء امام الصليبخات وخسر 
بنتيجة قاسية امام الكويت، وقد 
تختلف احلسابات اليوم بالنسبة 
للجهراوية الذين يريدون اثبات 
ذاتهم من خالل تقدمي عرض قوي 
قد يأخذ بأيديهم للفوز وهذا ممكن 
التونســـي  املدرب  متى ما طبق 
الطريقة الفنية الصحيحة إليقاف 
الفحيحيل  اللعب عنـــد  مفاتيح 
فـــي اجلانب  باإلضافـــة للتأني 
الهجومـــي وعدم اعطـــاء فرصة 
لالعبي الفحيحيل لتنفيذ الهجوم 
املرتد السريع. واذا جنح اجلهراوية 
في التحكم في سير املباراة فإنها 

هل هم اليوم في حالتهم الطبيعية 
ام ال، ويعتمد اجلهراء على الالعبني 
احمد مفـــرح وعبداهللا احلجرف 
واحيانا بدر براك ومبارك العنزي 
الذي يتطور من مباراة ألخرى الى 
جانب عبداهللا الشطي ومساعد 
لـــم يظهر احلارس  مفرح، فيما 
فيصل البذالي مبستواه ومتى ظهر 
مبســـتواه فسيسبب ذلك حرجا 

للفحيحيل.
من جانبـــه، ميلك الفحيحيل 
كل مقومـــات الفوز حيث يقوده 
جهـــاز فني جيد بقيادة ســـعيد 
حجازي اضافة الى وجود العبني 
يعرفـــون من اين تـــؤكل الكتف 
وفي مقدمتهم عبدالرحمن نشمي 
والبلدوزر فهـــد ربيع وعبداهللا 
احمد واالهم املتألقان مبارك دحل 
الذي  الفضلي  واحلارس يوسف 
قدم مســـتوى مميزا في املباراة 
النصر واذا استمر  امام  االخيرة 
الفضلي مبســـتواه فانه سيكون 
مشكلة املشـــاكل للفرق االخرى. 
وفي اللقاء الذي جرى أمس واصل 
الشباب انفراده بالصدارة بفوزه 
على الساحل ٣٢-٢٤ وبذلك رفع 
الشباب رصيده إلى ٩ نقاط فيما 
بقي الساحل على رصيده السابق 
بنقطتـــني. أدار املباراة احلكمان 

عصام أبل وصالح مراد.

قد تسير لصاحلهم، اما االحمر فال 
يريد ان يسجل ابناء القصر االحمر 
الفحيحيل عندها  املفاجـــأة ألن 
سيكون في وضع محرج للغاية 
لذلك قد نشاهد العبي الفحيحيل 
بكامل طاقتهم في الثواني االولى 

من املباراة، يعني بالعامية «حد 
الدوسة» حتى يصلوا الى هدفهم 
الناحية  من الشوط االول. ومن 
الفنية فالعبو اجلهراء ال يقلون 
شأنا عن منافسهم ولكن مستواهم 
متأرجح وغير ثابت لذلك ال نعلم 

مبارك العنزي يتطور مستواه من مباراة ألخرى

شحاتة: فاض الكيل وأعرف كيف آخذ حقي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

فاز املنتخب املصري بلقب دورة حوض النيل 
الودية التي اســـتضافها على أرضه بعدما تغلب 
على أوغندا ٣ ـ ١ اول من امس في املباراة النهائية 
للبطولة، وسجل األهداف الثالثة ملصر السيد حمدي 
(هدفان) ومحمد ناجي «جدو» في حني سجل هدف 
أوغندا الوحيد ســـيزار من ضربة جزاء، وحصل 
املنتخب املصري بهذا الفـــوز على كأس البطولة 

وجائزة مالية قدرها ١٧٥ ألف دوالر.
وقد هاجم املدير الفني حسن شحاتة من أسماهم 
بدعاة التشاؤم مؤكدا أنه واجلهاز الفني والالعبني 
لـــم يبالغوا في الفرحة بعد الفوز بلقب البطولة، 
وكان بعض احملللني في اســـتوديوهات التحليل 
التلفزيونيـــة انتقدوا املبالغة فـــي فرحة اعضاء 
اجلهاز الفني للمنتخب بعـــد التتويج بالبطولة 

بحجة ضعف مستوى املنتخبات املشاركة.
وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية «لم نبالغ 
في الفرحة على اإلطالق، وال أدري ملاذا هذا الهجوم 
غير املبرر جتاهنا؟ مـــاذا كانوا يريدون منا؟ هل 

نصعد لتسلم امليداليات ووجوهنا عابسة؟».
وأردف شـــحاته «الغريب أن الهجوم يأتي من 
محللني في التلفزيون املصري، حقيقة لقد فاض 

الكيل، وأنا أعلم كيف آخذ حقي من هؤالء».
وحصل السيد حمدي على لقب هداف البطولة 
بعدما رفع رصيده إلى ســـتة أهداف. وجاء هدف 
الفراعنة األول من توقيع السيد حمدي، بعدما تسلم 
مهاجم كرة عرضية من أحمد ســـمير فرج املتقنة 
وأودعها بسهولة داخل املرمى. وأجرى املعلم أكثر 
من تبديل وأخرج أحمد بالل وأبو تريكة وشيكاباال، 

وأشرك بدال منهم جدو ووليد سليمان وأحمد عيد 
عبدامللك، ومتكن حمدي من إضافة الهدف الثاني 
ملصر في الدقيقة ٧٠، بعدما استقبل عرضية جدو 

من اجلهة اليمنى في املرمى.
وأهـــدر جدو فرصة إضافـــة الهدف الثالث في 
الدقيقة ٧٦، بعدما أطلق تسديدة قوية على حدود 
منطقة اجلزاء مرت بجـــوار القائم األمين، ولكنه 
عاد ليكمـــل الثالثية املصرية بعدما تابع عرضية 
ســـليمان التي قابلها غالي برأســـه ليضعها جدو 

بقدمه في املرمى.
وتسبب غالي في الدقيقة ٨٤ في حصول أوغندا 
على ركلة جزاء انبرى لها وســـجل منها ســـيزار 
أوكوهتي هدف حفظ ماء الوجه األغندي، وضغط 
املنتخب املصري على املرمى األوغندي عقب الهدف، 
وأهدر وليد ســـليمان وأحمد عيد عبدامللك وجدو 

أكثر من فرصة خطيرة.
من جانب اخر قال محمد يوسف املدرب املساعد 
للفريق األول باألهلي ان مباراة سبورت أكادميي 
الودية حققت العديد من املكاسب الفنية واملعنوية 
لألهلي. وأضاف أن أبرز هذه املكاســـب هي عودة 
عماد متعب للتهديف بالقميص األحمر من جديد، 
وقد وضع اجلهاز الفني بقيـــادة مانويل جوزيه 
يده على العديد من النقاط التي كان بحاجة إليها 
للوقوف على مستوى الالعبني واخلطط التي ينوي 

االعتماد عليها مستقبال.
وكان األهلـــي قد اختتم لقاءاته الودية مســـاء 
االثنني بعد الفوز على سبورت أكادميي ٣ـ  ٢ حيث 
أحرز شـــريف عبدالفضيل وعماد متعب والشاب 

عبدالرحمن أحمد الثالثية احلمراء.

بعد الفوز بلقب دورة حوض النيل الودية

مبارك الخالدي
سجل العربي فوز معنويا هاما 
قبل استئناف مباريات الدوري 
املمتاز وفاز على النصر السعودي 
٣-١ مساء امس في املباراة التي 
جمعتهمـــا على ســـتاد صباح 
الســـالم، وسجل لألخضر خالد 
خلف من ركلة جزاء (٢٦) وحسني 
املوســـوي من ركلة جزاء ثانية 
(٤٠) واحملترف املغربي عبداملجيد 
اجليالني (٦٣) بينما سجل للنصر 
السعودي عبدالرحمن القحطاني 

في الوقت بدل الضائع.
وكاد السعودي احمد عباس ان 
يفسد املباراة بعد اعتدائه بالضرب 
بدون كرة على الالعب خالد خلف 
في الدقيقة ٥٨ ما اضطر احلكم 
وليد الشطي الى اخراج البطاقة 
احلمراء بوجه عباس الذي تشابك 
بااليدي مع الشطي وتدخل العقالء 

من الفريقني لتستمر املباراة.
النصـــر هـــو االكثر  وكان 
استحواذا في الشوط االول وكاد 
مهاجمه ريان بالل ان يدرك مرمى 
العربي مع اول ربع ساعة اال انه 
اطاح الكرة خارج املرمى، بينما 
العربي على االنطالقات  اعتمد 
الســـريعة للمتألق خالد خلف 
وحسني املوسوي واستطاع خلف 
مبهارته ان يتحصل على ركلتي 

محترف العربي عبداملجيد اجليالني يحتفل بتسجيل الهدف الثالثمحترف العربي عبداملجيد اجليالني يحتفل بتسجيل الهدف الثالث

جزاء بعد ان اســـقطه في املرة 
االولى حســـني عبدالغني وفي 
املرة الثانية احمد الدوخي، وتألق 
حارس االخضر خالد الرشيدي 
فـــي ابعاد انفـــرادة تامة لبالل 
لينتهـــي الشـــوط االول بتقدم 
االخضر بهدفني وفي الشـــوط 
الثاني مـــال العربي الى تهدئة 

اللعب واشرك كال من عبيد منور 
الول مـــرة واملغربي عبداملجيد 
اجليالني الذي قدم مستوى رائعا 
ومتكن من اضافة الهدف الثالث 
لألخضر بعـــد ان راوغ املدافع 
محمد عيد وســـدد بشكل رائع 
بســـقف املرمى للحارس خالد 
راضي بينما تعامل النصر مع 
املباراة بشكلها الودي والحت له 
بعض الفرص متكن من ابعادها 
ببراعة احلارس الرشيدي وتكفلت 
العارضة مبنع هدفني لألخضر 
بتسديده فهد احلشاش واخرى 
جلراغ ومن متريرة طولية خلف 
املدافعـــني انفـــرد عبدالرحمن 
الرشيدي  القحطاني باحلارس 
وسدد الكرة على يساره محرزا 

هدف النصر الوحيد.
وفي مبـــاراة وديـــة اخرى 
تعرض الساملية خلسارة كبيرة 
على يـــد الفيصلي الســـعودي 

بنتيجة ١ ـ ٥ .


