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القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

رفع العبو الزمالك شعر »لو بطلنا نحلم..منوت« محفزين انفسهم لتحقيق نتيجة كبيرة في لقاء العودة 
مع صن داونز، يوم األحد املقبل في النهائي االفريقي.

وقال قائد الفريق محمد ابراهيم، اخلسارة بالثالثة لن حتبطنا، وسوف ننافس على اللقب 
بقوة وارادة حديدية في اللقاء القادم بدعم جماهيرنا فيما أكد مهاجم الزمالك باسم مرسى، 

ان فريقه ســيفوز بخماسية يوم األحد، وسيحرز اللقب مبشيئة اهلل.. أما املدير الفني 
للفريق مؤمن سليمان، والذي أخفى احباطه الشديد، عند الوصول الى مطار القاهرة 

فاكتفى بالقول »هنكسب بإذن اهلل«.
ومجددا، طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك بنقل املباراة النهائية الى ستاد 
القاهــرة، ووجه نداء الى رئيس اجلمهورية للتدخل في هذا الطلب.. ويذكر ان 
فريق صن داونز ســبق لــه الفوز على الزمالك في ملعــب برج العرب، خالل 
دوري املجموعات، أما ســتاد القاهرة، فســوف يكون مرعبا للفريق اجلنوب 

افريقي، على حسب قول مرتضى.
واقترب جنش رسميا من حراسة عرين الزمالك في مباراة اياب نهائي دوري 
األبطال األفريقي، بعد مغادرة أحمد الشــناوي ملعب لقاء الذهاب في جنوب 
أفريقيا أمام صن داونز بداعى االصابة بشــد في العضلة األمامية، ليســتكمل 
جنش املباراة في سيناريو مشابهة للموسم قبل املاضي بعد تعرض الشناوى 

لالصابة وحراسة جنش لعرين األبيض لفترة طويلة وظهوره مبستوى متميز 
جعلــه ينال اشــادة اجلماهير البيضاء التي أرجعت حصــد لقب كأس مصر في 

هذا املوســم للمستوى الرائع حلارس املرمى البديل. دخل أحمد الشناوي، حارس 
مرمى فريق الزمالك لكرة القدم، دائرة االتهامات من جانب بعض مشــجعي الزمالك، 

بتهربه من استكمال مباراة الزمالك أمام صن داونز بعد اصابة شباكه باالهداف الثالثة.

 إيقاف عبد المنصف
وفي اتهام آخر، حلارس مرمى آخر، كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي، السبب وراء 

ايقاف محمد عبداملنصف، حارس مرمى الفريق، واحالته للتحقيق.
وقــال عبدالناصــر ان هذا األجراء مت بناء على طلب عالء عبدالعال، املدير الفني النبي، بعد املعلومات التي وصلت اليه 

بشأن تسريب عبد املنصف أخبار الفريق لوسائل االعالم.
كان عبدالعال أكد عقب هزمية فريقه من ســموحة ١-3 في اجلولة الرابعة للدوري املصري، أن 
فريقه مخترق، وأن هناك »جاسوسا« يسرب أخبار الفريق، ويهدد استقراره، وتوعد مبعاقبة 

هذا اجلاسوس.
ولم ينتظر محمد عبداملنصف التحقيق وبادر بالرد على االتهام، بأنه سرب تسجيال 

صوتيا له في احدى احملاضرات الفنية مع الالعبني.
وقال عبداملنصف، ال أقبل أي اتهامات أخالقية، كيف أسجل حديث مدرب بدون 

علمه بعد 22 عاما من املشاركة في الدوري املمتاز.
وأوضح أن التســجيل كان عبارة عن جلسة حتفيزية لالعبني، وليس بها 

عيبا، بل يثبت أن املدير الفني يعمل على حتفيز الالعبني بالفريق.
وأشــار عبداملنصف الى أنه طلب مــن ادارة انبي اعالن نتيجة التحقيق 
فور انتهائه حتى يتضح للجميع تفاصيل الواقعة، قائال »لست مدانا بشيء، 

والتحقيق سيظهر احلقيقة«.

 طاهر متحمس للتجديد لقائد األهلي
رحب مسؤولو النادي األهلي املصري بفكرة جتديد عقد حسام غالي العب 

وسط وقائد الفريق األول لكرة القدم ملدة موسم آخر.
وينتهي عقد حسام غالي مع األهلي بنهاية املوسم احلالي ولكن الالعب أملح 

للتفكير في االعتزال وانهاء مسيرته الكروية بعد بلوغه 35 عاما.
وأكــدت مصــادر داخل النادي األهلــي أن املهندس محمود طاهــر رئيس القلعة 
احلمــراء متحمس لتجديد عقد حســام غالي خاصة في ظل دوره احليوي في وســط 

امللعب وعدم وجود بديل مناسب له.
وساد الغموض موقف عماد متعب مهاجم الفريق بعد أن جتاهل مسؤولو النادي التفاوض 

لتجديد عقده انتظارا ملوقفه من االعتزال بنهاية عقده عقب املوسم احلالي.

الزمالك يرفع شعار »لو بطلنا نحلم.. نموت« قبل مواجهة اللقب األفريقي

جنش يعود حلراسة عرين األبيض.. وعبد املنصف متهم بالتجسس في إنبي

الصليبخات في اختبار العربي وبرقان للتعويض أمام الشباب في دوري »اليد« اليوم

فوز سهل للكويت على اجلهراء

اجليش يحلم بتخطي العني في أبطال آسيا اليوم

العهد يواجه القوة اجلوية اليوم في إياب كأس االحتاد اآلسيوي
بيروت - ناجي شربل

يسعى العهد لكي يصبح 
أول فريــق لبنانــي يفــوز 
االحتــاد  كأس  مبســابقة 
اآلســيوي لكرة القــدم، بعد 
محاولتني فاشــلتني للنجمة 
والصفاء في الــدور النهائي 
)كان يقام من مباراتني ذهابا 
وايابا(، عندمــا يلتقي فريق 
القوة اجلوية العراقي، الثالثة 

والنصــف بعــد ظهــر اليوم 
الثالثــاء على ملعــب مدينة 
كميل شمعون الرياضية في 

إياب نصف النهائي.
 وكان الفريقــان تعــادال 
ذهابــا في الدوحــة املعتمدة 
أرضا للفريق العراقي ١ - ١. 
وأنفق العهــد للغاية الكثير 
علــى صعيد تعزيــز الفريق 

سعيا الى اللقب القاري.
 وهو يســتضيف املباراة 

النهائيــة فــي حــال تأهلــه 
للنهائي. وكانت بعثة فريق 
القوة اجلوية العراقي وصلت 
الى بيروت الســبت، وتألفت 
من 34 شخصا بينهم ١3 إداريا 

و2١ العبا. 
ونــزل أفرادهــا في فندق 
»الكونكــورد« فــي احلمــرا، 
ومتــرن الفريق علــى ملعب 
مهنية بئر حسن، فيما مترن 
العهد على ملعب صيدا البلدي.

 وختم الضيوف مترينهم 
علــى ملعب املبــاراة الثالثة 
والنصــف بعــد ظهــر أمس 
االثنــني، فيما يتمــرن العهد 

الرابعة والنصف.
وعقــد االجتمــاع الفنــي 
العاشرة صباح امس في فندق 
»شيراتون فور بوينتس« - 
فردان، برئاسة مراقب املباراة 
الدوســري،  القطري رشــيد 
وتــاله الصحافي في حضور 

مدربي الفريقــني والعب من 
كل فريق. 

ويقود املباراة طاقم حكام 
ســريالنكي مؤلف مــن ديال 
بيريرا هيتيكانكانامجي حكما 
للساحة، ومساعديه بريانغا 
نامال باليا وهيماتونغا ديني 
جيدارا ورجاراتنام براشنث 
رجاكريشــنا حكمــا رابعــا. 
ويراقــب احلــكام االيرانــي 

اسماعيل سفيري.

يعقوب العوضي 

حقق الكويت فوزا سهال على 
اجلهراء 4١ـ ١6  )الشوط األول 
١٨ـ٨( في الظهور األول حلامل 
اللقب بدوري دمج اليد مســاء 
أمس. وربح األبيض أول نقطتني 
برصيده بينما بقي اجلهراء بال 
نقاط. أدار املباراة احلكمان علي 

عباس وخالد الفيلكاوي.
وتشهد صالة الشهيد فهد 
األحمــد مبقر احتــاد اليد في 
الدعية مباراتني مساء اليوم 
ضمــن منافســات اجلولــة 
الثالثة حيــث يلتقي العربي 
)4 نقــاط( مــع الصليبخات 
)نقطتني( وفي املباراة الثانية 
يلتقي الشباب )4 نقاط( مع 
برقان )دون رصيد(. ويتطلع 
العربي بقيــادة وليد عايش 
املــدرب الوطني الى مواصلة 
انتصاراته وبدايته املبشــرة 
مــع الفريق في البطولة عبر 
بوابــة الصليبخات، ويعتمد 
علــى خليــط مــن الشــباب 
والالعبني اخلبــرة من أمثال 
سلمان الشمالي القوة الضاربة 
وعبد اهلل مصطفى الى جانب 
احلارس عبــداهلل احللواجي 
وايضا على فهــد الروضان، 
فواز علي وسالم مرزوق وعادة 
مــا يدافع بطريقتني 6 ـ 0 و5 
ـ ١.واملنافس الصليبخات عاد 
في مباراته األولى وحقق فوزا 

تنتظر فريــق اجليش 
القطري مهمة صعبة اليوم 
الثالثاء عندما يستضيف 
العني اإلماراتي بطل 2003 
فــي لقــاء اإليــاب بنصف 
نهائي دوري أبطال آســيا 
حيــث يحتاج إلــى الفوز 
وبهدفني دون رد للوصول 
الى املباراة النهائية بينما 
يكفي العــني التعادل بأي 
نتيجة أو حتى اخلســارة 
بهدف حتى يكمل املشوار 

ويصل للنهائي.
وكان العني فاز 3-١ في 

لقاء الذهاب.
واملواجهــة هي الرابعة 
بني الفريقني في النســخة 
احلاليــة حيــث التقيا في 
دور املجموعــات وتفــوق 
اجليش ذهابا وإيابا بهدف 
لالشيء واملرة الثالثة كانت 

في ذهاب نصف النهائي.
ويحتــاج اجليــش إلى 
تكــرار فوزه علــى أرضه 
وبهدفــني للوصول للمرة 
األولــى فــي تاريخــه إلى 
النهائي وهي مهمة ليست 

صعبا ومستحقا على برقان، 
ومُيّني عباس طه مدرب الفريق 
النفــس باالســتمرار بنفس 
الوتيرة ويأمل بالفوز اليوم 
عبر عناصره فيصل وحسني 

صيوان االخوين اخلبرة الى 
جانب ثنيان احلربي وجراح 
العنــزي وحامــد الصليلــي 
وحارس املرمى املتميز خالد 
مــدوه ويدافــع بطريقة 5-١ 
وتتغير حسب مجريات اللعب. 

الشباب وبرقان 
سالم أنس مدرب برقان عقد 
العزم على نســيان اخلســارة 
األولى امام برقان والتعويض 
امام أحد الفرق املرشحة للتأهل 
الى الدوري املمتاز ومن املتوقع 

اليوم ان يبدأ املباراة راميا بثقله 
الهجومي ومعــوال على العب 
اخلط اخللفــي صالح عطوان 
واحمد فوالذ وحسني جابر وهي 
عناصر متتلك اخلبرة امليدانية 
الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية 
ويقف من خلفهم حراس املرمى 
عبد الرزاق البلوشي وفهد كرم. 
وفي الطرف االخر الشباب 
يتمتع بخط خلفي ضارب يقوده 
علي البلوشي وسعد احليدري 
ومشعل املطيري وفي حراسة 

املرمى يقف احمد جعفر.

 جنم العربي الواعد حسني علي في هجمة ضد الساحل 

مواجهة نارية بني اجليش والعني 

اإلبراهيم: كعادتنا نبدأ موسمنا بواحدة من أهم بطوالته الغالية

تواصل االستعدادات لبطولة ولي العهد للرماية
انتهت االستعدادات الفنية 
واإلداريــة للبطولــة وتوفيــر 
مســتلزمات الرمايــة وتهيئــة 
امليادين واحلكام بشكل يوازي 

الطموحات املرجوة.
وشهد مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية 
حضورا كثيفا للرماة والراميات 
للتدريــب اســتعدادا للبطولة 
خــالل الفتــرة احلاليــة. ومن 
املنتظــر أن يشــارك بالبطولة 
بجانب رمــاة املنتخب الوطني 
نخبة كبيرة من رماة وراميات 
النادي املتميزيــن واملتميزات 
فــي كل صنوف الرماية إضافة 
إلى مشــاركة احتادات احلرس 
الوطني واجليش والشرطة إلى 
جانب مشاركة رماة نادي الرماية 
بفرع محافظة اجلهراء في رماية 
املسدس والبندقية ورماة القوس 
والسهم للناشئني. كما مت عمل 
دورات تنشيطية حلكام رماية 
األطباق الطائرة مبشــاركة ١5 
حكما كويتيا وكذلك مت عقد دورة 
تنشيطية حلكام رماية أسلحة 
الرصاص، حيث بلغ عددهم 20 
حكما وذلك من أجل اطالع احلكام 
على آخر املســتجدات بقوانني 

الرماية.

الرويسان يشيد 
وقال حمد الرويسان رئيس 
حتكيم أسلحة اخلرطوش إنه 
يتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء 
مجلس اإلدارة الهتمامهم الكبير 
فــي االرتقاء برياضــة الرماية 
وتشــجيع احلــكام الوطنيــني 
علــى بــذل أقصى اجلهــود في 
إدارة املسابقات احمللية والدولية. 
وثمن الرويسان األعداد الكبيرة 
من الرماة والراميات املشاركني 
في هذه البطولة حيث من املتوقع 
مشاركة أكثر من ١00 متنافس 

في رمايات اخلرطوش 
ولفت الرويســان الــى انه 

من الالفت ان اإلقبال كبير على 
رياضة الرماية من قبل الشباب 
وصغار السن وهذا يبشر مبوسم 
حافــل باإلجنــازات مــن خالل 

التنافس الشريف.

الشمري سعيد 
بدوره، أكد عبداهلل الشمري 
نائب املدير الفني العام ألسلحة 
حــكام  ورئيــس  الرصــاص 
الرصاص انه ســعيد جدا بهذه 
البطولة الغالية وقال إنه يأمل 
أن حتظى هذه البطولة كسابقتها 
التي أقيمت العام املاضي بارتفاع 
معدل النتائج الن بطولة سمو 
ولي العهد، حفظه اهلل، حتظى 
مبشــاركة كبيــرة مــن الرماة 
والراميات واالحتادات الرياضية 
العسكرية واجلميع يطمح الى 

الفوز بكأس سموه الغالية. 
وقــال ان التدريبــات بدأت 
بالنســبة لكثير من الرماة منذ 
بداية الشــهر املاضي استعدادا 
لهذا احلدث الكبير وان اإلدارات 
الفنيــة تقوم بعملها على أكمل 
وجه وان املدربني يعولون على 
البطــوالت احملليــة آماال كبيرا 
في استقطاب الرماة املتميزين 
لضمهم إلى صفوف املنتخبات 
الوطنية وخاصــة أن املواهب 
من الناشــئني كثيرة وعديدة، 
واحلمــد هلل مياديــن الشــيخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية 
بهــا جميع الرمايــات االوملبية 
ألســلحة الرصاص وهي على 

مستوى عال جدا.

اإلبراهيم يشكر 
مــن جانبــه، ذكــر عدنــان 
االبراهيم أمني الصندوق املساعد 
انه يتقدم بالشكر والتقدير لسمو 
ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهلل ورعــاه، 
لرعايته الكرمية لهذه البطولة 
الغاليــة، وأكد ان نادي الرماية 

كعادته الســنوية يبدأ موسمه 
احمللي للعام 20١7/20١6 بواحدة 
من أهم بطوالته الغالية، معتبرا 
أن سمو ولي العهد، حفظه اهلل 
ورعــاه، له فضل كبير في دعم 
مســيرة الرياضــات التراثيــة 
وخاصة رياضة الرماية الكويتية 
حيث قدم سموه لهذه الرياضة 
النبيلة املســاندة والتشــجيع 
املــادي واملعنــوي، ولم يبخل 
عليها بتوجيهاتــه ونصائحه 
السامية، وتقدم االبراهيم بالشكر 
واالمتنان باسمه وباسم أسرة 
نادي الرماية إلى سمو ولي العهد 
على دعمه الدائم ألبنائه وبناته 

في نادي الرماية.

اجتماعات ولجان 
وقــال االبراهيــم إن اللجنة 
املنظمة للبطولة عقدت عددا من 
االجتماعات وأن اللجان املختصة 
أعطت تقريرهــا الفني بعد ان 
قامت بفحص امليادين واألجهزة 
واملعدات واألدوات الستقبال هذا 
احلدث الكبير كمــا مت االنتهاء 
من إعــداد برنامــج حفل ختام 
البطولة الذي سيحضره ممثل 
ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وعدد من الشــخصيات 

الرياضية الكويتية.

عدنان االبراهيم

فوز الصفاء والساحل وتعادل األنصار

بيروت ـ ناجي شربل

خيب األنصار جمهوره، إذ لم يتمكن من مواصلة 
عروضه القوية واستعادة نغمة االنتصارات، فسقط 
في فخ التعادل وضيفه طرابلس الرياضي ١ – ١ على 
ملعب مدينة كميل شــمعون الرياضية في ختام 
املرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ 57.

 وحقق »سفير الشمال« نقطته األولى هذا املوسم 
بعد ثالث خسارات، وقدم مباراة جيدة قياسا الى 
مستواه في املراحل السابقة. وعلى رغم أفضلية 
الفريق الشمالي، تأخر هز الشباك الى مطلع الشوط 
الثاني عندما انبرى ابو بكر املل لضربة حرة بعيدة 
سددها مباشرة الى املرمى فارتطمت بالقائم األمين 
وارتدت من جسم احلارس املتقدم حسن مغنية 
الى الشــباك في الدقيقة 49. واســتعاد األنصار 
وســجل عالء البابا اصابة التعادل بتسديدة من 
مشارف املنطقة الى املقص األيسر ملرمى احلارس 

الطرابلسي نزيه أسعد في الدقيقة ٨0.
واســتعاد الصفاء، حامل اللقب، هيبته وعاد 
بفــوز مهم مــن أرض مضيفه النبي شــيت ١-0 
في البقاع أمام زهــاء 500 متفرج. وقدم الصفاء 
أداء مغايرا ملبارياته السابقة، وسجل السنغالي 
دومينيك ميندي اصابة الفوز من تسديدة »على 
الطاير« من داخل املنطقة خادعة وزاحفة ارضية 
الى ميني احلارس حسن حسني، مستثمرا اختراقا 
وكرة عرضية من مواطنه تاال نداي في الدقيقة 63.
وانسحبت األجواء اإلدارية االيجابية لشباب 
الساحل على الفريق، فحقق فوزه األول هذا املوسم 
بقيادة مدربه اجلديد مالك حســون على حساب 
الراســينغ بيروت ١ - 0 على ملعب العهد. وفي 
الدقيقة 39، أرســل محمد سالم كرة عرضية الى 
داخل منطقة الراسينغ فهيأها حسن دنش برأسه 
الى املتربص أمام املرمى الغاني عيسى يعقوبو، 

فتابعها الى قلب املرمى.

من مباراة االنصار وطرابلس  )عدنان احلاج علي(

ســهلة الســيما ان العــني 
يرفض السقوط مرة اخرى 

امامه. 
اجليــش  ويخــوض 
املبــاراة وهــو يعاني من 
الغيابات بســبب  بعــض 

غموض موقف قلب الدفاع 
دامي تراوري واملالي سيدو 
كيتا قائد الفريق والوسط 
لالصابة وان شاركا مؤخرا 

في التدريبات.
صعوبــة  تكمــن  وال 

املواجهــة فــي ضــرورة 
وحتمية فوز احليش بهدفني 
ولكــن فــي منع منافســه 
القوي من تسجيل أهداف 
اخــرى تعقد وتصعب من 
مهمته. ويعلق اجليش آماله 
على ثنائي الهجوم املكون 
البرازيلي رومارينيو  من 
صاحــب هدف الفــوز في 
ذهاب املجموعات واألوزبكي 
راشيدوف صاحب هدفه في 

ذهاب نصف النهائي.
ويحتــاج اجليــش إلى 
جهــد كبيــر فــي الهجوم 
إلحــراز الهدفــني الكافيني 
للصعــود للنهائــي، لكنه 
ســيكون بحاجة اشد إلى 
جهــد أكبــر فــي الوســط 
بقيادة العبي االرتكاز محمد 
مثناني وأحمد معني، للحد 
من خطــورة العقل املفكر 
للعــني عمــر عبدالرحمن 
ومصدر خطورته احلقيقية 
إلى جانب احلد من خطورة 
البرازيليــني  املهاجمــني 
داينفريس دوغالس وكايو 

فرنانديز.

برقانالصليبخات الشبابالعربي
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