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طائرة الفحيحيل قلب الطاولة على العربي
التجربة السورية تكشف المستور
وفجر أولى مفاجآت بطولة االتحاد
ّ
عوض :األزرق قدم مباراة جيدة رغم الخسارة

في تكتيك الكرواتي جوزاك
كتب �أمين الدرديري:

• العربي تلقى اخل�سارة الثانية من الفحيحيل

كتب يحيى �سيف:
فجر الفحيحيل �أولى مفاج�آت
بطولة االحت��اد للكرة الطائرة
وقلب ت ��أخ��ره ب�شوطني ليفوز
بثالثة ا���ش��واط متتالية ومتكن
من ا�سقاط العربي للمرة الثانية
بنتيجة  2-3يف امل���ب���اراة
املاراثونية التي ا�ستمرت خم�سة
ا�شواط وجرت بينهما م�ساء �أم�س
االول على �صالة نادي ال�ساحل
�ضمن مواجهات اجلولة اخلام�سة
من البطولة حيث كانت الهزمية
ال�سابقة لالخ�رض ام��ام طائرة
كاظمة يف اجلولة الفائتة.
ومتيز اللقاء بالإثارة والندية
وات�سم اداء الفحيحيل باحلما�س

والروح القتالية م�ستغال اخطاء
مناف�سه يف اال�ستقبال واالر�سال
ال�سيما يف اال�شواط االخرية ومل
يجد العربي �صعوبة يف التقدم
بال�شوطني االول والثاين «-25
12و »21-25وا�ستعاد الفحيحيل
ت��وازن��ه يف اال����ش���واط الثالثة
املتبقية من املباراة وفاز بها
« 25 - 27و 22-25و.»12-15
ويف ذات ال�����س��ي��اق وا���ص��ل
الكويت انت�صاراته وتغلب على
ال�صليبخات بثالثة ا�شواط نظيفة
«»15 - 25-18 - 25-15 - 25
وتخطى كاظمة ب��رق��ان بثالثة
ا���ش��واط دون رد «17-25و-26
 24و »18-25وبنف�س النتيجة
ف���از اجل���ه���راء ع��ل��ى ال�شباب

وجاءت نقاط املباراة «18-25
و16-25و.»19-25
وجنح القاد�سية يف عبور ال�ساحل
بثالثة ا�شواط بي�ضاء بعد مباراة
قوية من جانب اخلا�رس وجاءت
نقاط اللقاء « -19 25و- 25
19و.»23 - 25
وعلى الرغم من تقدم الريموك
يف ال�شوط االول  16 - 25اال ان
الت�ضامن جتاوز اخطاء االر�سال
ودعم الدفاع ال�سيما يف ا�ستقبال
الكرة االول��ى ف�ضال عن �ضبط
حوائط ال�صد واالر�سال ليعود
ل��ل��م��ب��اراة وي��ح�����س��م النتيجة
وينهي اال�شواط الثالثة االخرية
ل�صاحله « 22 - 25و17 - 25
و.»13 - 25

ك�شفت التجربة ال�سورية امل�ستور
يف تكتيك مدرب منتخبنا الوطني
الأول لكرة القدم الكرواتي روميو
جوزاك بعد اخل�سارة بهدفني لهدف
على ملعب ال�صداقة وال�سالم.
�ضعف الأداء وعدم التجديد وتاليف
الأخ��ط��اء والإ��ص�رار على العبني
بعينهم �أخطاء متكررة للمدرب
الكرواتي فتحت �أبواب االنتقادات
عليه وطالبت احتاد الكرة بوقفه
معه وفتح ح�ساب على الفرتة
املا�ضية،بعد هبوط �أداء الفريق
وعدم حتقيقه لنتائج جيدة �سوى
الفوز على لبنان،يف حني طالب
البع�ض ب�إقالته واال�ستعانة
مب��درب متخ�ص�ص يليق بتاريخ
الأزرق ولي�س حم��ا��ضرا لكرة
القدم.
الأخطاء املتكررة جلميع خطوط
منتخبنا عيوب مل ي�ستطع جوزاك
ايجاد حلول لها وكذلك ف�شله
يف جتربة وج��وه ج��دي��دة �سوى
عبدالله م���اوي و�إ���ص�راره على
العنا�رص القدمية،و�أخريا ف�شل
جوزاك يف حتقيق تقدم للأزرق يف
ت�صنيف الفيفا املقبل.
ورغم الهزمية �أمام �سورية والأداء
غري املقنع على �أر�ضه �أ�رص فهد
عو�ض مدير املنتخب على �أن
الأزرق لعب �أف�ضل مبارياته ومل
يكن �سيئا و�أ���ض��اع العديد من
الفر�ص.
ويف املع�سكر ال�����س��وري حافظ
الأمل���اين بريند �ستينغ ،مدرب
ن�سور قا�سيون على موقعه حتى
نهاية عقده ال��ذي ميتد لنهاية
م�شوار املنتخب يف بطولة ك�أ�س
�آ�سيا التي ت�ست�ضيفها الإمارات،

• �ضاري �سعيد حماو ًال املرور من العب �سورية

مطلع العام املقبل ،بعد �أن كانت
التقارير ت�شري �إل��ى �أن �شتانغه
�سيقال يف ح��ال خ�سارته �أم��ام
الكويت.
وخ��ا���ض منتخب ���س��وري��ة5 ،
م��واج��ه��ات ودي���ة م��ن��ذ �سبتمرب
امل��ا���ض��ي ،ف���از ب���واح���دة على
البحرين « ،»0-1وخ�رس �أمام
قريغيز�ستان « ،»2-1وال�صني
« ،»2-0وتعادل �أمام �أوزبك�ستان،
وعمان بنتيجة واحدة «.»1-1
والفوز على املنتخب الكويتي
�ضمن برنامج الإع��داد لنهائيات
ك���أ���س �آ���س��ي��ا ،م��ن��ح الالعبني

واجل��م��ه��ور ث��ق��ة ك���ان اجلميع
يف �أم�س احلاجة لها بعد عدة
�إخفاقات ،و�أداء هزيل وخا�صة
�أمام قريغيز�ستان وال�صني.
و�أك��د �ستينغ �أن الفوز ج��اء يف
توقيت مثايل ،ليبد�أ بعدها يف
و���ض��ع اللم�سات الأخ��ي�رة على
القائمة النهائية التي �ستعلن
خالل ال�شهر املقبل.
و�أك��د عبدامللك عنيزان وم�ؤيد
العجان� ،أنهما خري من يلعب
على اجلهتني اليمنى والي�رسى،
فيما عادت الثقة لعمرو امليداين
يف ال��دف��اع ،ما �ساهم يف زيادة

القوة الدفاعية للفريق ،خا�صة
م��ع ع��ودة �أح��م��د ال�صالح الذي
ميتلك خ�برة كبرية،فيما �شكل
تواجد حممد عثمان و�أياز عثمان،
�إ�ضافة مهمة للمنتخب ال�سوري
م��ن خ�لال حتركاتهما و�أ�سلوب
لعبهما اجلديد كونهما يلعبان يف
�أوروبا.
الفوز �سي�ساهم يف حت�سني مركز
املنتخب ال�سوري ،يف الت�صنيف
ال�شهري للفيفا ،خا�صة و�أن
املباراة معتمدة دوليا ،وهو ما
�سريفع احلالة املعنوية لالعبني
قبل الدخول يف نهائيات �آ�سيا.

في إياب دور الـ  16للبطولة العربية لكرة القدم

الوصل اإلماراتي واألهلي المصري في لقاء الحسم ...الليلة
ي�سعى الأهلي امل�رصي �إل��ى ت�ضميد
جراحه الأفريقية ،بالتقدم يف البطولة
العربية ل��ك��رة ال��ق��دم «ك���أ���س زاي��د
للأندية الأبطال» ،عندما يلتقي اليوم،
م�ست�ضيفه الو�صل الإماراتي ،يف �إياب
ثمن النهائي.
وت��ع��ادل الأه��ل��ي  2-2على �أر���ض��ه يف
مباراة الذهاب ،و�سيبحث عن نتيجة
�إيجابية وبلوغ دور الثمانية ،لتعوي�ض
خ�سارته يف نهائي دوري �أبطال �أفريقيا
للعام الثاين على التوايل.
وقبل �أيام خ�رس الأهلي �أمام الرتجي
التون�سي بثالثية نظيفة ،يف نهائي
�أرف��ع م�سابقة للأندية يف �أفريقيا،
لتلقي الهزمية بظاللها على اجلماهري،
التي طالبت امل�س�ؤولني بت�صحيح
م�سار الفريق ،من خالل التعوي�ض يف
البطوالت املتبقية هذا املو�سم.
وطالب الفرن�سي باتري�س كارتريون
مدرب الأهلي العبيه ببذل �أق�صى اجلهود
مل�صاحلة اجلماهري احلزينة،ونقل
م��وق��ع الأه���ل���ي ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت عن
كارتريون قوله «يتعني على الالعبني
الرتكيز ال�شديد والعمل على تاليف
بع�ض الأخطاء الدفاعية التي ت�سببت
يف �ضياع اللقب الأفريقي».
و�ستت�سلط الأ����ض���واء ك��ث�يرا على
كارتريون يف مباراة الو�صل حيث قد
تكون الأخرية له يف حال الإخفاق يف
البطولة العربية ،كما قد مينحه الفوز
بها طوق جناة لال�ستمرار يف مهمته.
و�رضبت اال�صابات الأهلي بعنف قبل
هذا اللقاء املرتقب وت�أكد غياب عدد
م��ن العنا�رص الرئي�سية مثل �أحمد
فتحي وحممد هاين يف مركز الظهري

الأمي��ن وعلي معلول الظهري الأي�رس
وعمرو ال�سولية العب الو�سط املدافع
والنيجريي جونيور �أج��اي��ي بداعي
الإ���ص��اب��ة وع���دم ا�ستكمال برنامج
التعايف.
و�ضمت القائمة امل�سافرة �إلى االمارات
 20العبا هم حممد ال�شناوي و�رشيف
اك���رام���ي وع��ل��ي ل��ط��ف��ي يف حرا�سة
امل���رم���ى،ويف ال��دف��اع �سعد �سمري
و�ساليف كوليبايل و�أمي���ن ا��شرف
و���ص�بري رحيل و�أح��م��د ع�لاء و�أك��رم
توفيق وكرمي نيدفيد وح�سام عا�شور
وه�شام حممد،ويف خط الو�سط وليد
�سليمان ونا�رص ماهر وا�سالم حمارب
وحممد �رشيف و�أحمد ال�شيخ و�أحمد
ح��م��ودي،ويف الهجوم م��روان حم�سن
و�صالح حم�سن .على اجلانب االخر �أكد
ح�سن العبدويل ،املدير الفني لنادي
الو�صل الإماراتي �أن فريقه ا�ستعد جيدا
خلو�ض موقعة الأهلي.
وطالب العبدويل جماهري فريقه ب�صفة
خا�صة واجل��م��ه��ورالإم��ارات��ي ب�صفة
عامة ،القيام مب�ساندة الفريق �أمام
نظريه الأهلي وملء ملعب املباراة.
وق���ال ال��ع��ب��دويل ،يف ت�رصيحات
تلفزيونية« :ن��ث��ق �أن ك��ل جماهري
الإمارات �ستكون خلف الو�صل يف مباراة
الإياب �أمام الأهلي امل�رصي ،خا�صة
جماهري الو�صل ،التي لها دور كبري
يف م�ساندة الفريق»،و�أ�ضاف« :العبو
الو�صل يعرفون �أهمية دور اجلماهري،
و�ستكون جماهري الإم��ارات حا�رضة،
وال تبخل باحل�ضور وراء ممثل البالد،
ويعطوننا الطاقة خلو�ض لقاء الإياب
املهم».

• الو�صل حقق نتيجة �إيجابية يف القاهرة

الزعيم يقرر االستغناء عن الحافظ وشراحيلي وفالتة في يناير

نانت الفرنسي يطلب التعاقد
مع العمار «جوهرة» الكرة السعودية

البرتغالي خيسوس يوافق

على التجديد للهالل لموسم آخر

ك�شفت م�صادر قريبة ال�صلة ب����إدارة ن��ادي الهالل
ال�سعودي� ،أن املدرب الربتغايل خورخي خي�سو�س،
�أعلن موافقته على البقاء ملو�سم جديد مع الفريق عقب
اجتماعه بالأمري حممد بن في�صل رئي�س النادي.
ورف�ض خي�سو�س متديد التعاقد لثالثة موا�سم على
الرغم من العر�ض املادي الذي ي�سيل له اللعاب� ،إذ
عر�ضت عليه الإدارة الهاللية رات ًبا ي�صل لـ 10ماليني
يورو يف املو�سم الواحد،وبح�سب م�صادر ف�إن املدرب
وافق على اال�ستمرار مع الزعيم ملو�سم واحد جديد.
وتتجه النية لدى �إدارة نادي الهالل ال�سعودي ،لتقدمي
عدد من املزايا واحلوافز يف العقد اجلديد للمدرب
وم�ساعديه من �أجل �ضمان ا�ستمرار تعاقدهم والذي
�سينتهي بنهاية املو�سم احلايل.
وتنادي جماهري الهالل ،ب�رضورة ا�ستمرار جي�سو�س،
مع الفريق بعد النتائج املميزة التي حققها من بداية
املو�سم حيث ت�صدر زعيم �آ�سيا حمققا العالمة الكاملة
يف الـ 9ج��والت التي خا�ضها بـ 27نقطة،وتتوالى
العرو�ض على جي�سو�س ،للعودة من جديد لبالده
وكان �آخرها من �سبورتنغ ل�شبونة الربتغايل.
من جهة �أخرى �سيكون كلاً من عبدالله احلافظ و�أحمد
�رشاحيلي وخمتار فالتة خارج ح�سابات الإدارة الفنية
للفريق يف املريكاتو ال�شتوي يناير املقبل،كما

�سريحل من الالعبني الأجانب ب�صورة �شبه م�ؤكدة
الالعب الفنزويلي غيلمني ريفا�س على �أن يبقى
الإ�سباين بوتيا مع الفريق ،وتتم اال�ستعانة مبدافع
�آخر �أجنبي ومهاجم جديد.
ويف �سياق مت�صل ك�شفت تقارير �صحافية برتغالية� ،أن
«الزعيم» يرغب يف �رشاء عقد الالعب البريويف �أندريه
كاريلو من نادي بنفيكا الربتغايل،وانتقل كاريلو �إلى
الهالل مطلع هذا املو�سم قادما من النادي الربتغايل
على �سبيل الإعارة ملدة مو�سم مقابل  4ماليني يورو.
و�أو�ضحت �صحيفة «�أب��وال» الربتغالية� ،أن الهالل
�سيفعل بند خيار ال�رشاء يف عقد الالعب البريويف
مقابل  12مليون يورو لي�صبح �إجمايل ال�صفقة 16
مليون يورو.
ورغم �أن العقد يتيح تفعيل بند �رشاء الالعب تلقائيا
بعد م�شاركته يف  25مباراة مع الفريق ال�سعودي� ،إال
�أن نادي الهالل لن ينتظر حتى هذه املدة ،و�أنه �أجرى
بالفعل ات�صاالت مع نادي بنفيكا ل�رشاء الالعب ب�شكل
نهائي خالل الأيام املقبلة.
ولعب الدويل البريويف مع الهالل حتى الآن  8مباريات
من �إجمايل  13مباراة خا�ضها الفريق هذا املو�سم،يذكر
�أن م�ستوى الالعب البالغ من العمر  27عاما� ،شهد
ارتفاعا ملحوظا يف املباريات الأخرية مع الزعيم.

• تركي العمار �أف�ضل العب �آ�سيوي

تلقى الالعب ال�شاب املت�ألق تركي
العمار� ،أف�ضل العب يف بطولة �آ�سيا
لل�شباب عام  ،2018والعب نادي
ال�شباب ال�سعودي عر�ض ًا من نادي
نانت الفرن�سي لالن�ضمام �إليه يف
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة
بعقد ميتد خلم�س �سنوات.
ويف حال موافقة نادي ال�شباب على
احرتاف اجلوهرة ال�سعودية اجلديدة
ف�إنه �سين�ضم �إلى درجة ال�شباب يف
نادي نانت ،وهو النادي الذي يلعب
يف دوري الدرجة الأولى الفرن�سي،
ولن يتنازل النادي الفرن�سي عن 5
�سنوات يف عقد العمار.
وبح�سب ت��ق��اري��ر �صحافية ف ��إن
العر�ض الفرن�سي جاء بعد متابعة
جيدة للعمار �أثناء بطولة ك�أ�س الأمم
الآ�سيوية يف �إندوني�سيا وم�ساهمته
الفعالة لتتويج املنتخب ال�سعودي
باللقب الآ�سيوي ،ومل يتم الك�شف
عن قيمة العر�ض.
ويتواجد امل��درب البو�سني وحيد
خليلوزيت�ش على ر�أ����س القيادة
الفنية لنادي نانت منذ �شهر �أكتوبر
املا�ضي ،وه��و امل���درب ال�سابق
لنادي االحتاد يف الفرتة بني 2006
و ،2008ويتوقع �أن يكون هو �صاحب

فكرة التعاقد مع الالعب ال�سعودي
عرف عنه ت�صعيده
ال�شاب ،والذي ُي َ
لل�شباب املوهوبني.
و�أ�ضافت التقارير �أي�ض ًا �أن نادي
ني�س الفرن�سي مهتم ه��و الآخ��ر
باحل�صول على خدمات تركي العمار
ولكنه مل يقدم عر�ض ًا ر�سمي ًا مثلما
فعل نادي نانت ،ويتوقع �أن ينتظر
حلني رد نادي ال�شباب على عر�ض
نانت .وبرز ا�سم تركي العمار خالل
ك��أ���س �آ�سيا لل�شباب ويف الوقت
احل���ايل �أي�����ض � ًا بعد تر�شيحه يف
القائمة النهائية لأف�ضل العب واعد
يف �آ�سيا.
و�أحرز العمار � 4أهداف يف البطولة
منها  3يف الأدوار النهائية يف �شباك
�أ�سرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية
وه��دف وحيد يف دور املجموعات
يف �شباك ماليزيا ،لي�ساهم ب�شكل
مبا�رش يف ح�صول الأخ����ضر على
اللقب الآ�سيوي.
العمار من مواليد �شهر �سبتمرب عام
 1999ويلعب يف منطقة و�سط امللعب
ومييل للهجوم �أك�ثر من اجلانب
الدفاعي ،ويعترب من نا�شئي نادي
ال�شباب� ،إال �أن��ه مت ت�صعيده �إلى
الفريق الأول منذ العام املا�ضي.

