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السعوديتان البتيري والعرفج واإلماراتية الطاهري يمثلن الخليج

الفرنسي غوميز ينفي رحيله عن الهالل

المرأة العربية تقتحم مجال تدريب
منتخبات كرة القدم

وعودته للدوري التركي

السودانية
الماجدي أول
امرأة عربية
تشرف على
تدريب الرجال

• غوميز يقود هجوم الهالل أمام الشباب

نفى الفرن�سي بافيتيمبي غوميز،
الع��ب ن��ادي الهالل ال�سعودي،
التقارير التي �أ�شارت �إلى تفكريه
يف العودة جم�� َّد ًدا �إل��ى الدوري
الرتكي والرحيل عن «الزعيم».
وق���ال غوميز يف ب��ي��ان ن�رشه
باللغتني الإنكليزية والرتكية
ع�بر ح�سابه ال�شخ�صي على
تويرت ،يوم الأح��د« :يف البداية
�أ�ؤكد �أنني لن �أدخل يف جدال مع
املدير الريا�ضي لنادي غلطة
�رساي عبدالرحيم البريق ،لأن
لدي �أهدافً ا و�أمتنى حتقيقها مع
فريقي احلايل «الهالل».
و�أ�ضاف« :وثان ًيا �سيكون هذا عدم
اح�ترام جلماهري غلطة �رساي،
ولن �أدع �أح ًدا يجرين لأي خالف
�شخ�صي ،ولكنني لن �أقف عاجزً ا
عن الكالم �ضد �أي �أحد ي�شكك يف
ن��زاه��ت��ي»،وت��اب��ع« :وم��ع مرور
الوقت احلقائق �سوف تظهر».
�رش�سا
هجوما
�شن،
وكان غوميز َّ
ً
ً
على �إدارة ناديه الرتكي ال�سابق؛
ب�سبب بيعه لنادي الهالل� ،إذ
قال �إنهم اختاروا امل��ال عنه،
و�إنه كان يريد البقاء يف ناديه
الرتكي.

وهو ما ر َّد عليه م�صطفى �سينغيز،
رئي�س نادي غلطة �رساي الرتكي،
قائلاً �إن��ه منده�ش من ردة فعل
الالعب الفرن�سي،و�ش َّدد« :قرار
إداري��ا فقط
بيع الالعب ال يكون � ًّ
و�إمنا فني � ً
أي�ضا ..الالعب م�س�ؤول
معنا يف قرار رحيله»،و�أو�ضح:
«جاءتنا عرو�ض عدة ل�ضم الالعب
فيغويل ومن البالد العربية ذاتها
لكن مل يتم بيعه».
ويف �سياق �آخ���ر ب��ات ال��دويل
الياباين تومواكي ماكينو هو
املر�شح الأبرز لقيادة خط دفاع
فريق الهالل ال�سعودي ،يف ظل
اقرتاب قلب دفاع الزعيم «بوتيا»
من الرحيل عن �صفوف الفريق يف
يناير املقبل.
ماكينو من مواليد احلادي ع�رش
من مايو لعام  1987ويبلغ من
العمر  31ع��ام��اً ،ويلعب يف
مركز قلب الدفاع مع فريق �أروا
ري��دز الياباين،و�شارك الالعب
الياباين يف  35م��ب��اراة دولية
بقمي�ص منتخب ب�لاده ،ومتكن
من ت�سجيل � 4أه��داف مل�صلحة
الكمبيوتر الياباين.
وي�ستطيع ماكينو �أي�����ض� ًا �شغل

مركز الظهري الأي�رس ،حيث خا�ض
 14م��ب��اراة يف ه��ذا امل��رك��ز ،كما
خا�ض مباراتني كظهري �أمي��ن،
وقد �شارك يف  448مباراة خالل
م�سريته باملالعب ،متكن خاللها
من ت�سجيل  56هدف ًا و�صناعة ،17
حيث يتميز بقدرة على تقدمي كرة
ق��دم جميلة وم�ساندة هجومية
فعالة.
ح�صل ماكينو ع��ل��ى البطاقة
ال�صفراء يف  51مرة خالل م�سريته
الكروية والبطاقة احلمراء يف
 5م��رات فقط منها مرتان «طرد
مبا�رش»،وحقق توماكي ماكينو
� 5ألقاب خالل م�شواره الكروي
�أبرزها لقب دوري �أبطال �آ�سيا
مع فريق �أورارو ريدز دياموندز
مو�سم .2017-2016
ويعد ماكينو من مواليد مدينة
هريو�شيما باليابان ويبلغ طوله
 1.82مرتا ويتميز بلعب الكرات
الف�ضائية العالية بامتياز،و�آخر
�أه��داف��ه الدولية ج��اء يف �شباك
منتخب �أوك��ران��ي��ا يف ال�سابع
والع�رشين من مار�س املا�ضي يف
مباراة ودية جمعته باملنتخب
الياباين.

• حورية الطاهري تقود تدريبات املنتخب اإلماراتي

�شهدت مناف�سات ك�أ�س �أمم �أفريقيا
لل�سيدات  2018يف غ��ان��ا ،التي
انطلقت ال�سبت املا�ضي بروز ا�سم
املدربة اجلزائرية را�ضية فرتول،
والتي �أ�رشفت على تدريب منتخب
اجل��زائ��ر لل�سيدات قبل انطالق
البطولة بعدة �أ�شهر ،خلف ًا للمدرب
ال�سابق ،عزالدين �شيح.
وم��ن النادر خو�ض مدربة عربية
مناف�سات قارية ،حتى �أي�ض ًا يف
البطوالت الن�سائية ،ليدل وجود
اجل��زائ��ري��ة ف��رت��ول يف البطولة
الأف��ري��ق��ي��ة على وع��ي االحت���ادات
العربية ب�أهمية متكني امل��ر�أة يف
جمال التدريب.
ولكن ال تعترب فرتول املر�أة العربية
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تعمل يف مهنة
التدريب ،فقد زاد عدد املدربات
يف الوطن العربي ،فبع�ضهن يقدن
منتخباتهن الوطنية ،و�أخريات
حققن خطوة فريدة وهي الإ�رشاف
على فرق الرجال.

العابد وباهبري وكمارا على طاولة مفاوضات العميد

اتحاد جدة يعلن نجاحه في التعاقد
مع «غالب» النصر
�أعلن جمل�س �إدارة نادي احتاد جدة
ال�سعودي عن ح�سمه �صفقة انتقال
قادما من نادي
الالعب �إبراهيم غالب
ً
الن�رص ،وذلك خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية.
ج��اء ذل��ك بعد �أن �أك���دت «تقارير
�صحافية» رغبة غالب ،يف الرحيل
خ�صو�صا بعد
عن فريق الن�رص،
ً
�سيل االنتقادات التي وجهت له خالل
الفرتة الأخرية والتي فقد فيها مكانه
الأ�سا�سي ،بالإ�ضافة �إل��ى اقرتب
«غالب» من دخول الفرتة احلرة� ،أي
تلقي عرو�ض من �أندية �أخرى� ،إذ ال
ترغب �إدارة الن�رص بتجديد عقده.
ويقرتب «العميد» من ح�سم عدد من
ال�صفقات القوية خالل الفرتة املقبلة
من �أجل تدعيم �صفوف الفريق الذي
يتذيل جدول ترتيب الدوري بر�صيد
نقطتني.
وي��ح��اول م�س�ؤولو االحت��اد الظفر
بخدمات ال�شاب هارون كمارا مهاجم
نادي القاد�سية ال�سعودي والذي يقدم
م�ستوى مميز ًا يف الفرتة الأخرية مع
فريقه بالدوري ،فاالحتاد يحتاج
ب�شدة ملهاجم قوي وقنا�ص مثله.
وكانت تقارير �صحافية يف وقت
�سابق قد �أك��دت رغبة �إدارة العميد
يف ح�سم �صفقة انتقال نواف العابد
جنم نادي الهالل ل�صفوف اجلوهرة
للح�صول على خدماته ولتدعيم

الفريق.
ويتواجد على �ساحة ك��رة القدم
ال�سعودية حالي ًا ا�سم بارز وهو هتان
باهربي جنم ال�شباب والذي يعد �أهم
و�أق���وى عنا�رص فريقه وه��و العب
مهم ودخل ح�سابات مدرب املنتخب
م��ؤخ��ر ًا ،ويرغب االحت��اد يف �ضمه
خالل يناير.
ويف مو�ضوع ذي �صلة �أر�سل نادي
فاك�سا ر�سم ًيا لإدارة نادي
احتاد جدة
ً
الزمالك امل�رصي من �أجل احل�صول
على خدمات الدويل التون�سي حمدي
النقاز يف مو�سم االنتقاالت ال�شتوي
املقبل مقابل  54مليون جنيه.
و�أب��دى احت��اد جدة ال��ذي مل يحقق
�أي فوز يف املو�سم احلايل اهتمامه
باحل�صول على خ��دم��ات النقاز،
والذي برز بقوة يف ال�سوبر امل�رصي
ال�سعودي الذي فاز به الزمالك على
ح�ساب الهالل.
وعر�ض النادي ال�سعودي �سداد مبلغ
ثالثة ماليني دوالر « 54مليون جنيه»
نظري احل�صول على خدمات الظهري
التون�سي يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.
وكان جمل�س �إدارة النادي الأبي�ض
رف�ض من قبل التفريط يف خدمات
النقاز بعدما �أبدى النادي ال�سعودي
اهتمامه باحل�صول على خدمات
الالعب.

• إبراهيم غالب

واب���رز ه��ذه الأ���س��م��اء الإماراتية
حورية الطاهري التي بد�أ م�شوارها
التدريبي مع فريق ال�سيدات بالوحدة
الإماراتي ،ثم م�ساعدة مدرب منتخب
الأبي�ض الأول لل�سيدات ،و�أخ�ير ًا
مدربة للمنتخب الأول مع الإ�رشاف
على منتخب النا�شئات.
وبف�ضل حملها الرخ�صة التدريبية
الأولى «�أ» فقد تواجدت ب�شهر �أكتوبر
املا�ضي يف مقر االحت��اد الدويل
لكرة القدم «الفيفا» للم�شاركة يف
فعالية برنامج الإر���ش��اد الفني،
مب�شاركة  43م��درب��ة م��ن خمتلف
اجلن�سيات.
وغياب املناف�سات الر�سمية للكرة
الن�سائية يف ال�سعودية بروز املدربة
ال�سعودية م��رام البتريي ،والتي
�ساعدت فريقها «�شعلة ال�رشقية»،
يف الت�أهل �إل��ى ال��دور الثاين من
دوري خالد بن حمد للفتيات 2018
يف مملكة البحرين.
وبد�أت منذ العام املا�ضي يف تدريب

العبات فوق �سن  16عاماً ،قبل �أن
تدرب فريقها احلايل الذي يخو�ض
مناف�سات حملية وخليجية.
وكذلك جنحت املدربة ال�سعودية
روح العرفج يف ت�أ�سي�س فريق
«ت�شالنج» يف العا�صمة الريا�ض ثم
ح�صد الرخ�صة التدريبية فئة «،»C
من االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم،
و�أي�ض ًا من االحت��اد ال��دويل لكرة
القدم
لتكون من الأ�سماء الواعدة مبجال
التدريب يف كرة القدم الن�سائية
التي بد�أت بالنمو تدريجي ًا داخل
ال�سعودية.
ويف ال�سودان جنحت �سلمى املاجدي
يف �أن تكون �أول امر�أة عربية تدرب
فريقا للرجال ،مع الأهلي الق�ضارف
ال�سوداين ،لتكون من �أ�شهر املدربات
يف قارة �أفريقيا،هذا الإجناز النادر
جعل االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
«الفيفا» يختارها للم�شاركة يف
فعالية برنامج الإر�شاد الفني يف

زيوريخ.
و�أ�صبحت ال�سورية مها جنود ثاين
امر�أة عربية تعمل مع فريق للرجال
بعد ال�سودانية �سلمى املاجدي ،وهو
فريق املحافظة ال�سوري ،مبن�صب
م�ساعد املدرب ،و�أتى و�صولها لهذا
املن�صب بعد خو�ضها عدة دورات
تدريبية يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم ،بجانب �إ�رشافها على منتخب
�سورية لل�سيدات.
وجنحت امل�رصية فايزة حيدر ،يف
�أن تكون �أول م�رصية تتح�صل على
�شهادة التدريب من االحتاد الإنكليزي
لكرة القدم ،لتحظى بثقة االحتاد
امل�رصي لكرة القدم ال��ذي �أ�سند
لها مهمة الإ��شراف على املنتخب
الأوملبي الن�سائي امل�شارك يف ك�أ�س
العامل لذوي االحتياجات اخلا�صة
 2018يف �أمريكا،و�سبق لها حمل
�شارة القيادة ب�صفوف منتخب م�رص
لل�سيدات ،وتعد من �أهم العبات كرة
القدم الن�سائية يف م�رص.

غياب فتحي وهاني
عن لقاء اإلياب

أمام الوصل اإلماراتي
نفى حممد يو�سف ،م��درب عام فريق
الكرة بالنادي الأهلي ،الأنباء املرتددة
م�ؤخر ًا حول رحيل املغربي وليد �أزارو
عن �صفوف الفريق الأحمر يف يناير
املقبل.
وقال يو�سف يف ت�رصيحات �صحافية«:
هذه ال�شائعات ت�ؤثر كثري ًا على �أداء
ال�لاع��ب وتفقده ت��رك��ي��زه ،والالعب
م�ستمر وال �صحة متام ًا ملا يرتدد عن
رحيله من القلعة احلمراء».
و�أ�ضاف مدرب الأهلي� «:أزارو �سينهي
مع�سكر منتخب امل��غ��رب و�سيقوم
باالن�ضمام بعدها للأهلي قبل مواجهة
الو�صل االماراتي بك�أ�س زايد للأندية
�أبطال العرب»،و�أنهى ت�رصيحاته م�ؤكد ًا
�أن �أنباء رحيل �أزارو لديها غر�ض وحيد
هي ت�شتيت الالعب وافقاده تركيزه من
قبل بع�ض املغر�ضني.
ويف �سياق �آخر عانى الأهلي من �أزمة
يف مركز الظهري الأمين ،قبل مواجهة
الو�صل الإماراتي ،اخلمي�س املقبل،
يف �إياب دور الـ 16ببطولة ك�أ�س زايد
للأندية العربية الأبطال.
و�أعلن د.خالد حممود ،طبيب الأهلي
�أن �أحمد فتحي ،الظهري الأمي��ن ،لن
يلحق مبباراة الو�صل ،ب�سبب ا�ستمرار
�إ�صابته بتمزق يف الع�ضلة الأمامية.
وت��ب��دو ف��ر���ص حممد ه���اين ،الظهري
الأمين� ،ضعيفة للغاية يف اللحاق �أي�ضا
مبباراة الو�صل ،لإ�صابته يف مف�صل

الكاحل ،وهو ما �أدى لتفجر هذه
الأزم��ة يف وجه الفرن�سي باتري�س
كارتريون ،املدير الفني للأهلي.
كما اك��د طبيب الأه��ل��ي� ،أن �إ�سالم
حم��ارب� ،صانع الألعاب� ،سيكون
جاهز ًا لل�سفر مع الفريق خالل رحلة
الإم��ارات،و�أ���ض��اف �أن حم��ارب عاد
للتدريبات اجلماعية ام�س بعد
تعافيه من الإ�صابة.
وا�شار الى �أن املهاجم النيجريي
جونيور �أجايي� ،سيعود للم�شاركة
يف التدريبات اجلماعية للفريق
منت�صف �شهر دي�سمرب املقبل،ولفت
�إل��ى �أن الالعب ي�سري ب�شكل طيب
للغاية يف تنفيذ برناجمه الت�أهيلي،
م�ؤك ًدا �أن الأيام املقبلة �ست�شهد و�ضع
اللم�سات الأخرية على برناجمه متهي ًدا
للدفع به يف التدريبات اجلماعية يف
املوعد ال�سابق ذكره.
و�أو�ضح �أن التون�سي علي معلول،
الظهري الأي�رس للفريق �سيكون جاهزا
للعودة ب�شكل تدريجي للتدريبات
اجلماعية يف الن�صف الأخري من �شهر
دي�سمرب.
وانتقل طبيب الأهلي للحديث عن حممد
جنيب ،م��داف��ع الفريق ال��ذي �أج��رى
ؤخرا جراحة يف غ�رضوف الركبة،
م� ً
م�ؤك ًدا �أنه �سيعود للتدريبات اجلماعية
يف نهاية الأ�سبوع الأول من �شهر دي�سمرب
املقبل.

• وليد
أزارو

بمشاركة فارسات سعوديات ألول مرة في البطولة

الفيصل يتوج الفائزين
بـ«جمال الجواد العربي»

• األمير خالد الفيصل يتوسط الفائزات

توج م�ست�شار خادم احلرمنی ال�رشیفنی �أمری منطقة
مكة املكرمة الأمری خالد الفی�صل الفائزین باملراكز
الأولى يف احلفل اخلتامي لفعالیات بطولة منطقة
مكة املكرمة «ال�صواري» الدولیة جلمال اجلواد
العربي ،التي �أقیمت يف مزرعة ال�صواري الدولیة
بجدة ،مب�شاركة املرابط ال�سعودیة واخللیجیة
والعربیة والعاملیة جلمال اجلواد العربي.
ويف بدایة احلفل� ،شاهد الفی�صل عر�ضا لقفز
احلواجز للأفرا�س امل�شاركة يف البطولة،بعدها
�ألقیت ق�صیدة �شعریة بهذه املنا�سبة.
يف �أعقاب ذلك� ،سلم خالد الفی�صل اجلائزة الذهبية
للفائز باملركز الأول يف البطولة ،واجلائزة

الف�ضیة للفائز باملركز الثاين ،فیما ت�سلم الفائز
باملركز الثالث اجلائزة الربونزیة املخ�ص�صة لهذا
املركز.
ويف ختام احلفل كرم �أمری منطقة مكة املكرمة الرعاة
وال�رشكاء واجلهات امل�شاركة يف بطولة منطقة مكة
املكرمة الدولیة جلمال اجلواد العربي.
یذكر �أن البطولة �شهدت م�شاركة فار�سات �سعودیات
خریجات �أكادمییة ال�صواري للجواد العربي لأول
مرة منذ انطالق البطولة.
ح�رض احلفل عدد من الأمراء ،وكبار امل�س�ؤولنی،
ورج��ال ال�سلك الدبلوما�سي ،و�ضیوف اململكة،
وجمع من حمبي اخلیل العربي الأ�صیل.

