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جماهير الزعيم تسعى لقطف ثمار ما زرعته اإلدارة اجلديدة مبكرًا

العربي بحلته اجلديدة يواجه االحتاد السكندري
عماد غازي

يدخل الفريق األول لكرة القدم 
ب��ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي أول اخ��ت��ب��ار 
حقيقي، اليوم االثنني، حينما يلتقي 
نظيره فريق االحت��اد السكندري، 
وذل����ك ض��م��ن م��ن��اف��س��ات ج��ول��ة 
ذه��اب دور ال�32 من ك��أس محمد 
السادس لألندية األبطال »البطولة 

العربية«.
ومع انتخاب مجلس إدارة جديد 
للنادي العربي، والتعاقد مع جهاز 
فني وإداري، وإب���رام العديد من 
الصفقات املميزة، يسعى رئيس 
النادي عبدالعزيز عاشور إلى قطف 
ثمار ما زرع��ه خ��ال فترة اإلع��داد 
والتجهيز ملوسم، من املنتظر أن 
يعيد القلعة اخلضراء إلى منصات 
التتويج الغائبة عنها منذ فترة 

طويلة.
وسيظهر العربي بحلة جديدة، 
السيما بعد التعاقد مع 13 العباً من 
بينهم 5 محترفني، وإسناد املهمة 
الفنية للمدرب اإلس��ب��ان��ي خ��وان 
مارتينز، ال��ذي ظهر م��ن قبل في 

الليغا اإلسبانية.
وبالنظر إل��ى م��ا قدمه الفريق 
املصري في النسخة املاضية من 
البطولة، فلن تكون مهمة املوسوي 
ورف��اق��ه سهلة، أم��ام فريق يتسم 

باخلبرة واللعب في مسابقة قوية.
وتواجد العربي في البطوالت 
العربية بقوة في نسخة 2013، 
عندما خسر املباراة النهائية أمام 
احت��اد العاصمة اجل��زائ��ري )2-
3(، فيما لم ترتق بقية املشاركات 

للمستوى املطلوب.

ويحظى العربي ف��ي النسخة 
احل��ال��ي��ة، بدعم كبير م��ن اإلدارة 
وجماهيره، كما رص��دت مجموعة 
ال��ت��ي��ار األخ��ض��ر ج��وائ��ز مجزية 

لاعبني ف��ي ح��ال تخطي األدوار 
األول������ى، وص����وال إل����ى األدوار 

النهائية.
وي��ع��ول األخ��ض��ر ال����ذي أق��ام 

معسكر ف��ي إس��ب��ان��ي��ا، على عدة 
أوراق راب��ح��ة م��ن بينها ه��داف 
الفريق حسني املوسوي، والوافد 
اجل��دي��د فيصل عجب، إل��ى جانب 

ال��س��وري يوسف القلفا، والليبي 
الهادي السنوسي.

م��ن جهته أك��د رئ��ي��س االحت��اد 
السكندري محمد مصيلحي، على 

ثقته في ق��درة فريقه على حتقيق 
نتيجة إيجابية في الكويت وهو ما 
يهدف له زعيم الثغر لتسهيل مهمته 

في لقاء اإلياب باإلسكندرية.

جانب من تدريبات النادي العربي

الشباب يعبر الفتح بثنائية.. واالتفاق 
يتخطى الوحدة في الدوري السعودي

حقق الشباب فوزا غاليا على مضيفه 
الفتح، بنتيجة )2-1( في املباراة التي 
أقيمت أول من أمس على ستاد األمير عبد 
الله بن جلوي مبدينة اإلح��س��اء شرق 
السعودية، في ختام مباريات اجلولة 
األولى من دوري األمير محمد بن سلمان 

للمحترفني )الدوري السعودي(.
سجل الكولومبي أسبريا محترف 
الشباب اجلديد، بعد 50 ثانية فقط من 
صافرة البداية، ليكون الهدف األسرع في 

النسخة احلالية من الدوري حتى اآلن.
وأض��اف األرجنتيني جوانكا هدف 
الشباب الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 
49، وسجل هدف الفتح الوحيد املغربي 

مروان سعدان من ركلة جزاء )90(.
وأنهى الشباب الشوط األول بالتقدم 
بهدف دون رد، بعدما استغل أسبريا 
متريرة خلف مدافعي الشباب، ليحولها 

مباشرة إلى داخل شباك أصحاب األرض.
ورغ���م ت��أخ��ر الفتح ب��ه��دف ف��ي هذا 
الشوط، إال انه لم يكن سيئا، لكن الشباب 
مت��ي��ز بالفاعلية الهجومية ب��وج��ود 
أسبريا، بينما أه��در العبو الفتح كل 

الفرص التي أتيحت لهم في هذا الشوط.
وح��اف��ظ الشباب م��ع ب��داي��ة الشوط 
ال��ث��ان��ي على االن��ض��ب��اط ال���ذي فرضه 
األرجنتيني أمليرون املدير الفني للفريق، 
خاصة في منطقة وسط امللعب، فضاً 

عن  االستحواذ وترابط اخلطوط.
وفي الدقيقة 49 شق أسبريا طريقه 
في عمق مدافعي الفتح، قبل أن يتعرض 
للعرقلة ليحتسب احل��ك��م الهولندي 
م��ارت��ي��ن��وس ك��ي��رك��وف، وت��ص��دى لها 
جوانكا مضيًفا هدف الشباب الثاني من 

ركلة اجلزاء.
وكان احلكم قد جلأ للفيديو املساعد 

للتأكد من صحة ركلة اجل���زاء، ومنح 
توفيق بوحميد بطاقة صفراء.

ح��اول فتحي اجل��ب��ال، امل��دي��ر الفني 
لفريق الفتح العودة للمباراة، بإجراء 
عدة تغييرات، وكاد أن يحقق ما يريد، 
لوال أن العبيه ساشا والزقعان والضو 

أهدروا كل الفرص أمام مرمى الشباب.
لكن في الدقيقة 90 احتسب احلكم 
ضربة جزاء للفتح، بسبب عرقلة محمد 
البقعاوي حملترف الفتح ساشا، وتكفل 
املغربي مروان سعدان بتقليص الفارق، 

بتسجيل هدف الفتح األول.
ضغط الفتح بكل خطوطه بعد أن 
احتسب احلكم 6 دقائق بدل من ضائع، 

كاد توفيق بوحميد أن يعادل النتيجة، 
لكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم 
األمي��ن لفاروق بن مصطفى بقليل إلى 
خ��ارج امللعب، لتنتهي املباراة لصالح 

الشباب بنتيجة )1-2(.
االتفاق يتخطى الوحدة

وفي مواجهة أخرى فاز االتفاق على 
ال��وح��دة بنتيجة )2-0(، على ستاد 
مدينة امللك عبد العزيز الرياضية مبكة 

املكرمة.
وسجل هدفي االتفاق، فواز الطريس 
بالدقيقة )57( والتونسي نعيم السليتي 
)90+7(، محققا أول 3 نقاط صاعًدا 

للمكرز الثالث خلف ال��ه��ال والنصر 
املتساويني في الصدارة.

وافتقر االتفاق ملهاجم صريح، فأهدر 
ال��ب��رازي��ل��ي روج��ي��ري��و )12( وف���واز 
الطريس )19( ه��دف��ني، م��ن انفرادين 

صريحني.
وفي املواجهة الثالثة انتهى ديربي 
سدير، الذي جمع بني الفيصلي وضيفه 

الفيحاء، بالتعادل السلبي.
وشهد ملعب مدينة املجمعة الرياضية 
مباراة متواضعة املستوى من الفريقني، 
ليكون ه��ذا هو أول تعادل في ال��دوري 
ال��س��ع��ودي ه���ذا امل��وس��م، وب��ه��ذا رف��ع 

الفريقان رصيدهما إلى نقطة واحدة.

رابطة األندية تخاطب احتاد الكرة  
املصري لتفعيل دورها

جانب من احتفالية العبي االتفاق بالهدف األول
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الشريدة زار معسكر 
»زعيم الثغر«

زار خالد ال��ش��ري��دة رئيس ن��ادى 
النصر مران فريق االحتاد السكندري 
فى نهاية تدريب الفريق أول من أمس 
استعداداً ملواجهة فريق نادي العربي 
اليوم االثنني في ذهاب دور ال� 32 من 
مبارايات البطولة العربية لألندية 

كأس محمد السادس ملك املغرب .
 ويستضيف نادى النصر تدريبات 
زع��ي��م الثغر ال��ت��ي أج��ري��ت ، وعقد 
الشريدة جلسة مع محمد مصيلحي 
رئيس نادي االحتاد وإسماعيل محمد 
رئ��ي��س البعثة و إب��راه��ي��م شعبان 
عضو املجلس لتوطيد العاقات بني 

الناديني .
 وح���رص مصيلحي ع��ل��ى ت��ب��ادل 
احلديث مع الاعبني واجلهاز الفني 
حتت قيادة طلعت يوسف املدير الفني 
للفريق لاطمئنان على جاهزيتهم قبل 

لقاء العربي.
 وعقد طلعت يوسف املدير الفني 
لاحتاد على عقد جلسات مكثفة مع 
العبيه وطالبهم بالتركيز الشديد كما 
حرص على مشاهد بعض املباريات 
للفريق الكويتي وش��رح نقاط القوة 
وال��ض��ع��ف للعربي ف��ي محاضرات 

مكثفة.
 ويشارك فريق االحتاد في البطولة 

العربية للمرة الثانية على التوالي.

أكد نهاد حجاج، املستشار القانوني لرابطة 
األندية احملترفة، أنه أرسل خطاًبا رسمًيا إلى 
املدير التنفيذي لاحتاد املصري لكرة القدم، 
يطالب من خاله بتفعيل رابطة األندية احملترفة 
واتخاذ الازم قانونًيا النتخاب املكتب التنفيذي 

للرابطة.
وأض��اف املستشار القانوني لرابطة األندية 
احملترفة: »طالبت االحتاد بتفعيل رابطة األندية 
طبًقا ألحكام امل��ادة رق��م 62 من الئحة النظام 

األساسي لاحتاد املصري لكرة القدم«.
وت��اب��ع »طلبنا م��ن احت���اد ال��ك��رة ض��رورة 

استعجال أندية ال��دوري املمتاز والقسم األول 
التي ل��م ترسل مرشحيها ل��احت��اد بضرورة 

إرسال األسماء«.
وأوضح »أندية الدوري املمتاز التي لم ترسل 
مرشيحها للجباية هم الزمالك، إف سي مصر، 
ح��رس احل���دود، وادي دج��ل��ة، اجل��ون��ة ومصر 

للمقاصة«.
وختم »سيتم إخطار كل أندية الدوري املمتاز 
مبواعيد انتخابات ال��راب��ط��ة لتشكيل مكتب 
تنفيذي لها وتشكيل جلنة عليا لإلشراف على 

انتخابات رابطة األندية«.

الزمالك يقسو على ديكاداها 
بسداسية في »أبطال إفريقيا«

لقن ف��ري��ق ال��زم��ال��ك امل��ص��ري نظيره فريق 
ديكاداها الصومالي درس��اً في فنون كرة القدم 
وتغلب عليه 6-0 أول من أمس في إياب الدوري 
التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 

القدم.
وس��ج��ل أه����داف ال��زم��ال��ك مصطفى محمد 
)ه��دف��ان( ف��ي الدقيقتني 25 و52 وشيكاباال 
)هدفان( في الدقيقتني 66 و73 ومحمود عاء في 

الدقيقة 78 ومحمود عبد العزيز 85.
وك��ان الزمالك فاز في مباراة الذهاب 0-7، 
ليتأهل ل��دور ال�32 ف��ائ��زا مبجموع مباراتي 

الذهاب واإلياب 0-13.

ويلتقي الزمالك في دور ال�32 مع جيرناسيون 
ف��وت بطل السنغال، ال��ذي تأهل ل��ذات ال��دور 

بتغلبه على أويلرز بطل ليبيريا.
ورف���ض الصربي ميلوتني سريدوفيتش، 
املدير الفني للزمالك حصول العبيه على راحة 
من التدريبات، من أجل االستعداد ملباراة مصر 

للمقاصة في كأس مصر.
وق��رر ميتشو استئناف التدريبات مباشرة 
على ملعب النادي، استعدادا للقاء مصر للمقاصة 
املقرر إقامته مساء األربعاء املقبل، على ملعب 
اجليش املصري ببرج العرب، في ال��دور ربع 

لقطة من املباراةالنهائى لكأس مصر.

النجم الساحلي يستعد حلل 
أزمة كوليبالي مع األهلي

يستعد ن���ادي ال��ن��ج��م الساحلي 
التونسي حلل أزمة العبه اإليفواري 
سليماني كوليبالي مع فريقه السابق 

األهلي املصري.
وق����ال ق��ي��س ع���اش���ور امل��ت��ح��دث 
الرسمي باسم النجم الساحلي، في 
تصريحات متلفزة »مهدي العجيمي 
مدير الكرة بنادي النجم قد يسافر 
إلى القاهرة من أجل بدأ التفاوض مع 
األحمر حلل األزم��ة، احللول ستكون 
مادية بحتة بكل تأكيد، سنبحث عن 

حل يرضي جميع األطراف«.

وح��ص��ل األه��ل��ي ع��ل��ى ق����رار من 
احملكمة الرياضية الدولية بتغرمي 
كوليبالي لهروبه ع��ن الفريق في 
أبريل 2017، مبلغ مليون و436 ألف 
دوالر. وأض��اف »عاقتنا مع األهلي 
ممتازة، وكوليبالي عاد للتدريبات 
ونسعى حلل األزم��ة ليتمكن الاعب 

من خوض املباريات معنا«.
وك���ان كوليبالي ق��د حصل على 
بطاقة دولية مؤقتة وشارك مع فريق 
بارتيك ثيسل االسكتلندي في املوسم 

املاضي.

الرجاء املغربي يعبر حاجز بريكاما برباعية
فاز الرجاء البيضاوي، على ضيفه بريكاما 
اجلامبي )4-0( في إياب الدور التمهيدي لدوري 

أبطال إفريقيا.
كانت مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل )3-3(.

سجل أه���داف الفريق البيضاوي، سفيان 
رحيمي في الدقيقة )16(، وأي��وب ناناح في 
الدقيقتني )49، 52(، ومحسن متولي في الدقيقة 

.)75(
بحث الرجاء من البداية عن التسجيل، وحترك 
مهاجموه، غير أن الدفاع اجلامبي كان حاضًرا، 

وتصدى لكل احملاوالت.
وفي الدقيقة )16(، تصل الكرة إلى بنحليب 
من متولي، ويراوغ  في مربع العمليات، قبل أن 
يسدد بقوة، الكرة يتصدى لها احلارس، لتعود 

لرحيمي الذي يسكنها في املرمى.
واضطر باتريس كارترون، م��درب الرجاء، 
القيام بالتغيير األول في الدقيقة )20(؛ حيث 
أخ��رج عمر بوطيب لإلصابة، وأدخ��ل ب��دالً منه 

محمد الدويك.
واكتفى بريكاما بالدفاع، خاصة أمام ضغط 
العبي ال��رج��اء، غير أن اإلي��ق��اع ن��زل مع مرور 

الدقائق من الرجاء، وغابت احملاوالت للتسجيل، 
إال من بعض التسديدات، خاصة من بنحليب، 

لكنها لم تشكل خطورة على بريكاما.
ورف��ع ال��رج��اء من اإلي��ق��اع أكثر في الشوط 
الثاني، إل��ى أن متكن أي��وب ناناح من تسجيل 
الهدف الثاني من رأسية جميلة، بعد متريرة 
جيدة من متولي، 3 دقائق بعد هذا الهدف، ناناح 
ميرر كرة ملتولي، الذي سجل الهدف الثالث من 

تسديدة قوية.
وب��دا أن العبي بريكاما قد استسلموا بعد 
الهدف الثالث، أم��ام تدخاتهم اخلشنة، التي 
كانت تتطلب من احلكم التدخل في عدة مرات 

لتنبيه العبيهم.
الدقيقة )73(، حاول متولي أن يخدع حارس 
بريكاما، ورفع الكرة، لكنها مرت فوق املرمى، 
وفي الدقيقة )75(.. ناناح يضيف الهدف الرابع 
من رأسية، مستفيًدا من متريرة الدويك من اجلهة 

اليمنى.
وأض����اع ك��ل رح��ي��م��ي وبنحليب فرصتني 
سهلتني، قبل أن تنتهي امل��ب��اراة ب��ف��وز سهل 

للرجاء.


