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مدرب العربي خالد بن عاشور

حسام حسن يريد احلصول على أكبر قدر من الوقت إلعداد الزمالك ملواجهة ستارز

سام االردايس قد يدخل جتربة التدريب في اخلليج ألول مرة

حسني عاشور مع مهدي القالف خالل توقيع العقد في مناسبة سابقة

عاشور قد يخلق أزمة بين إدارتي القادسية والعربي

االستغناء عن القالف خطأ فادح وإساءة لتاريخه
حامد العمران

هل يتسبب مدير الفريق االول 
لكرة اليد بنادي العربي حسني 
عاشور في أزمة بني إدارتي العربي 
والقادس���ية أم ان إدارة األصفر 
ستأخذ بعني االعتبار أن عاشور 
اتخذ قرارا خاطئا بحق القادسية 

والالعب الدولي مهدي القالف.
قد يتساءل القارئ عن السبب 
ف���ي التس���اؤالت ونحن نطرح 
املوضوع بحذافيره منذ البداية إلى 
النهاية احلزينة والتي يتحملها 
في املقام األول عاشور الذي سعى 
منذ تولي���ه إدارة الفريق األول 
بالقلعة اخلض���راء للتعاقد مع 
القالف ليشارك  القادسية  جنم 
مع األخضر في البطولة اخلليجية 
لألندية أبطال الكؤوس التي تقام 
هذه األيام ف���ي قطر والتي قدم 
خاللها العربي عروضا ال تليق 
بسمعة كرة اليد الكويتية على 
الرغم من ان األخضر ميلك من 
األسماء من هو قادر على األخذ 
بيد األخضر إل���ى الدور نصف 
النهائ���ي ولكن الق���راءة الفنية 
اخلاطئ���ة من امل���درب خالد بن 
عاشور واإلدارة املتواضعة أدت 
إلى الهبوط الفني الكبير في اداء 

الالعبني واألخضر.
وعودة الى التعاقد مع القالف 
الذي أقنع ناديه بأن متثيل العربي 
هو متثيل للكويت وهذا الشرف 

البحريني بفارق هدف  الشباب 
علما ان الفريق البحريني متواضع 
فنيا وخسر األخضر لقاءه الثاني 
أم���ام الريان القط���ري بفارق 7 
أهداف ولعب أمس في وقت متأخر 
مع مس���قط العماني وتأهل عن 
املجموعة إلى الدور نصف النهائي 

الريان والشباب.

املتواضع فني���ا وأيضا يتحمل 
اإلس���اءة لتاريخ القالف والزج 
ب���إدارة العربي ف���ي نفق مظلم 
مع مجلس إدارة القادسية قد ال 

يعرف آخره.
وكان العربي ق���د خرج من 
»املولد بال حمص« من البطولة 
اخلليجي���ة بعد خس���ارته أمام 

عاش���ور الذي أصر على اإلبقاء 
على مواطنه بن نور رغم ضعف 
امكانياته الفنية وإحقاقا للحق 
يعتبر الالع���ب علي مراد أعلى 

فنيا من بن نور.
عموما العربي لعب البطولة 
بأخط���اء ال تغتف���ر ويتحم���ل 
اإلخفاق عاشور واملدرب التونسي 

القرار اخلاطئ  اتخاذ هذا  ومنذ 
والذي يحمل في طياته الكثير من 
املجامالت على حساب مصلحة 
الفريق توقعنا سقوط األخضر 
في البطولة وإذا أردنا اال نظلم 
عاش���ور فاننا نقول انه ال يفقه 
األمور الفنية وترك احلبل على 
التونس���ي بن  الغارب للمدرب 

نور، ولوائح البطولة اخلليجية 
تسمح مبشاركة العبني محترفني 
اثنني لذلك متت التضحية بالقالف 
على الرغم من عدم وجود صانع 
ألعاب بالفريق ومت اإلبقاء على 
الذي يلعب  ن���ور  احملترف بن 
في الس���اعد األمين وهو املركز 
الذي يش���غله املتألق علي مراد 

األبرز في املباريات الودية ولكن 
اليسرى وابتعاد  ضعف اجلهة 
الش���مالي عن مستواه  سلمان 
الى جانب مشاري صيوان أدى 
إلى التفكير في اس���تقدام العب 
الغربللي ليكون  الكويت محمد 
احملترف الثالث في الفريق الى 
جانب القالف والتونسي امني بن 

يسعى اليه كل محب لهذه األرض 
الطيب���ة وبالطبع مجلس إدارة 
نادي القادس���ية ل���م يتردد في 
املوافقة علي اإلع���ارة ألن املهم 
في األمر هي الكويت ليش���ارك 
القالف مع األخضر باملعس���كر 
الش���ارقة ويقدم  اخلارجي في 
مس���توى جيدا لدرجة انه كان 

المنامة يفوت اللحاق بالصدارة

العربي يتفوق على الخريطيات
وقطر يتخطى الخور

االردايس مرشح لتدريب قطر

في وقت بدأ يبحث فيه االحتاد القطري لكرة 
القدم عن مدرب لقيادة املنتخب األول في املرحلة 
القادمة خلفا للفرنسي برونو ميتسو أماطت تقارير 
صحافية بريطانية النقاب عن أن قطر تتطلع حاليا 
للتعاقد مع املدرب والالعب اإلجنليزي الس���ابق 
سام االردايس وحارس مرمى نادي أستون ڤيال 

براد فريدل، لتحسني أداء الفريق.
وأف���ادت صحيف���ة »ني���وز أوف ذا وورلد« 
البريطانية بأن وكي���ل االردايس يتواجد حاليا 
في قطر من أجل التفاوض مع املس���ؤولني حول 
صيغة التعاقد، كي يحل االردايس محل ميتسو 
الذي أقيل من منصبه مطلع الشهر اجلاري بعد 
إخفاق العنابي في بلوغ الدور نصف النهائي في 
بطولة كأس أمم آس���يا التي استضافتها الدوحة 

خالل الشهر املاضي.
وم���ن اجلدي���ر بالذكر أن االرداي���س قد أقيل 

في ديس���مبر املاض���ي من منصب���ه كمدير فني 
لنادي بالكبيرن روفرز الذي ينافس في الدوري 

االجنليزي.
وأفادت الصحيفة ف���ي الوقت ذاته أيضا بأن 
مسؤولي االحتاد القطري أجروا اتصاالتهم ببراد 
فريدل حارس مرمى نادي أستون فيال الذي يبلغ 
م���ن العمر 39 عاما، وأوضح���ت أنهم تقدموا له 
بعرض كي يتخذ قرارا بإنهاء مسيرته الكروية في 
اخلليج. ولفتت الصحيفة إلى أن تلك االتصاالت 
تندرج في إطار جه���ود ضخمة تبذلها قطر، كي 

تتحول إلى مركز رياضي عاملي.
فمنذ فوزها بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 
عام 2022، جنحت قطر في إبرام اتفاق رعاية مع 
نادي برشلونة اإلسباني بقيمة 200 مليون دوالر، 
وبدأت تنتشر أخبار تتحدث عن اعتزامها شراء 

نادي مان يونايتد اإلجنليزي.

المنامة ـ ناصر محمد
شهدت آخر مباراتني ضمن اجلولة السادسة 
للدوري البحريني لكرة الق���دم تعادلني ابقيا 
الوضع كما هو عليه وكان املنامة اخلاسر للحاق 
بالصدارة بعد ان تعادل مع الشباب سلبيا ليرفع 
رصيده الى 9 نقاط والشباب نقطتني فيما حرم 
احلالة فريق احلد من حتقيق اول فوز له هذا 
املوسم وذلك بعد ان حقق العبه محمد صالح 
هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 90 وكان 
احل���د متقدما بهدف احرزه الفرنس���ي كيا في 
الدقيقة 47 ليحقق احلالة خامس تعادل له هذا 

املوسم وهو التعادل الرابع للحد ايضا.
هذا، وس���تنطلق مباريات االسبوع السابع 
واملباراة املؤجلة االخيرة للرفاع مع البسيتني 
اعتبارا من غد االربعاء بلقاء البسيتني مع الرفاع 
ثم النجمة مع االهلي، واخلميس احلالة مع املنامة، 
الش���باب مع احلد، االحد 20 فبراير الرفاع مع 

احملرق واالثنني املالكية مع البسيتني.
املسابقة حتى اآلن يتصدرها احملرق واألهلي 
برصيد 11 نقطة الرفاع 10 نقاط املالكية واملنامة 
9 نقاط، البس���يتني 8 نق���اط، احلالة 5 نقاط، 

النجمة واحلد 4، الشباب نقطتني.

اس���تعاد العربي املركز الثاني بتغلبه على 
اخلريطيات 3-1 في ختام املرحلة الثالثة عشرة 

من بطولة قطر لكرة القدم.
وس���جل موس���ى هارون )44( والبرازيلي 
كابوري )45 من ركلة جزاء( واجلزائري خوخي 
بوعالم )87( اهداف العربي، والبوركينابي داريو 

كان )82( هدف اخلريطيات.
وع���اد الع��ربي ال��ى مركز الوصيف بع���د ان 
رفع رصيده الى 30 نق���طة بف���ارق نقط���تني 
خلف خلويا املتصدر، فيم��ا ظ���ل اخل���ريط���يات 
س���ابعا برصيد 14 نقطة باخلس���ارة الثانية 

على التوالي.
وفي مباراة ثانية مثيرة وقوية حقق قطر 
الف���وز على اخل���ور 3-1. وس���جل البرازيلي 
مارس���ينيو )20( وفضل عمر )24( والعراقي 
قصي منير )90( اهداف قطر، ومصعب محمود 

)37( هدف اخلور.
ورف���ع ق���طر رصيده الى 26 نقطة وعزز 
موقعه ف���ي املركز الرابع، بينم���ا تأزم موقف 
اخلور باخلس���ارة الثامنة حتى اآلن وتوقف 
رصيده عند 7 نقاط في املركز احلادي عش���ر 

قبل األخير.

نظمت املدرسة الفرنسية في الكويت، 
حتت رعاية الشركة الوطنية لالتصاالت، 
مباريات ودية في كرة القدم جمعت بني 
فريق املدرسة والفرق املشاركة من كل من 
املدرسة البريطانية واملدرسة األميركية 
العاملية على ملعب نادي الساملية، حتت 
إدارة وتنظيم املشرفة اإلدارية فاتن زبيب 

وبحضور أولياء األمور.
وساد املباريات جو من احلماسة العالية 
كما ش���هدت تنافس���ا عالي املستوى بني 
الفرق ما شكل دليال على احلرفية العالية 
في تدريب املش���اركني املنتمني الى فئات 
عمرية تراوحت بني العاشرة والسادسة 

عشرة سنة.

وتأتي مبادرة املدرسة الفرنسية في هذا 
اإلطار، انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية 
جتاه اليافع���ني بتعزيز احلس الرياضي 
لديهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة 
الهادفة. وقالت زبيب: »ان املدرسة الفرنسية 
تدرك جيدا أهمية تدريب األجيال القادمة 
على ممارسة الرياضات الهادفة التي تلعب 

دورا أساسيا في تطوير املهارات وتشجيع 
املواهب الرياضية على التنافس بأجواء 

ودية وحماسية في الوقت نفسه«.
وختمت زبيب منوهة مبهارات الفرق 
التي ظهرت جليا في تنافسهم على حتقيق 
الفوز، وأشارت إلى أن هذه املبادرة السنوية 

الودية مستمرة في األعوام املقبلة.

األحداث األخي���رة غير اآلمنة 
أجبرت االحت���اد على جتميد 
الك���روي وأن ذلك  النش���اط 
سيؤدي إلى إطالة املوسم مما 
يصعب للغاية من إمتام بطولة 
كأس مصر، مؤكدا أن االحتاد 
يفكر ف���ي إلغاء بطولة الكأس 
إلتاحة الفرصة الستكمال بطولة 

الدوري هذا املوسم.

زيدان جاهز لجنوب أفريقيا

وفي شأن آخر، أكد مهاجم 
منتخ���ب مصر محم���د زيدان 
واحملت���رف ف���ي بوروس���يا 
دورمتوند األملاني، أن اإلصابة 
التي تع���رض لها مبباراة أول 
من امس أمام كايزر سالوترن 
لن متنعه من املشاركة في لقاء 
املنتخب املص���ري مع جنوب 
أفريقيا احملدد لها يوم 25 مارس 
املقبل ف���ي تصفيات كأس أمم 
أفريقيا 2012. وأش���ار الى ان 
األشعة التي أجراها أثبتت أن 
اصابته عبارة عن كدمة عنيفة 
في الضلوع نتيجة تدخل عنيف 
البرازيل���ي رودني مدافع  من 
كايزر س���الوترن، وان طبيب 
فريقه األملاني نصحه بالراحة 
التامة بضعة أيام حتى تزول 
اآلالم، مؤكدا على انه سيغيب 
عن صفوف دورمتوند في لقائه 
املقبل أمام سانت بأولي بالدوري 

األملاني يوم السبت املقبل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الك���رة بالزمالك  أكد مدير 
إبراهي���م حس���ن أن األبيض 
سيسافر إلى ليبيا قبل موعد 
الكيني  أمام س���تارز  مباراته 
أبطال  ب���دوري  ال� 64  بالدور 
افريقيا لكرة القدم مبدة كافية 
ال تقل عن أسبوع، حتى يتسنى 
للجهاز الفن���ي إعداد الالعبني 
لتلك املواجهة جيدا، مؤكدا على 
ضرورة إقامة مباراة ودية مع 
أحد الفرق الليبية قبل مواجهة 

ستارز.
وأشار ابراهيم حسن الى أن 
االحتاد الليبي للعبة سيرسل 
طائرتني للزمالك إحداهما لنقل 
الفريق والثانية لنقل جمهور 
األبيض، كما اك���د أن البطاقة 
الدولي���ة اخلاص���ة مبهاج���م 
الفريق اجلديد أحمد حس���ام 
»ميدو« س���تصل ف���ور عودة 
العمل داخ���ل االحتاد املصري 
لك���رة القدم، واملقرر لها خالل 
األيام القادمة، موضحا أن ناديه 
لم يطلب قيد الالعب بالقائمة 
األفريقية للفريق، ألنه سيشارك 
بالفعل في مباراة دور ال� 16 في 

حالة وصول الزمالك لها.
ولفت مدي���ر الكرة بالقلعة 
البيضاء الى أن استئناف مسابقة 
الدوري املصري املمتاز من عدمه 
يعود إلى املسؤولني عن إعادة 
األوض���اع األمني���ة في مصر، 

مران اليوم.

إلغاء »الكأس« وارد

من ناحية أخرى، أملح رئيس 
الكرة  جلنة املسابقات بإحتاد 
عامر حسني إلى إمكانية إلغاء 
بطولة كأس مصر هذا املوسم، 
وذلك بسبب األحداث األخيرة 
التي وقع���ت مبصر وأدت الى 
إيقاف النشاط الكروي ملدة تصل 
إلى أكثر من شهر، موضحا أن 

في إياب الدور التمهيدي لدوري 
أبطال افريقيا.

وكان مران اول من امس قد 
شهد عودة ميدو للتدريبات 
بعد غيابه عن املران السابق 
بس���بب إصابت���ه بنزلة برد 
أبعدته عن التدريبات، وأدى 
مي���دو مرانا خفيف���ا بصالة 
احلدي���د وجرى حول امللعب 
على أن يعود وينتظم في مران 
الفريق بشكل كامل بداية من 

مشيرا الى ان ناديه يحترم أي 
قرار يهدف إلى املصلحة العامة 
ويلتزم بتنفيذه سواء بتأجيل 
الدوري أو إقامة مبارياته دون 

جمهور.
في شأن آخر يواصل الزمالك 
تدريباته الصباحية اليوم على 
ملعب زامورا مبيت عقبة، وذلك 
في إطار اس���تعدادات األبيض 
ملبارات���ه املقبلة أمام س���تارز 
واملقرر إقامتها في 25 اجلاري 

تحت رعاية »الوطنية لالتصاالت«

الزمالك يسافر إلى ليبيا قبل مواجهة بطل كينيا بأسبوع

»الفرنسية« تستضيف »األميركية العالمية« و»البريطانية«

»الكرة« يدرس إلغاء كأس مصر بسبب األحداث المتوترة

)سعود سالم(طالب يرفعون الكأسحمد املطر مع مشارك في املباريات يحمل »شعار الوطنية«


