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يستعد ن��ادي اجلهراء، للدخول 
في معسكر مغلق، بداية من الغد، 
وع���ل���ى م�����دار ي���وم���ن، حت��ض��ي��را 

للمواجهة الفاصلة، م��ع وصيف 
دوري الدرجة األولى، الفحيحيل.

وق��ال صالح اجلنفاوي، مدير 
ن��ادي اجلهراء، : »خ��وض مباراة 

فاصلة، بعد احتالل املركز السابع، 
ك��ان مبنزلة ال��ص��دم��ة بالنسبة 
ل��ن��ا«. وأض���اف »اجل��ه��راء احتل 
امل��رك��ز األول ف��ي أول 3 ج��والت 

ب��ال��دوري، ثم أنهى ال��دور األول، 
في مركز الوصافة، لكن النتائج 
ت��راج��ع��ت ب��ش��ك��ل غ��ري��ب ل��ع��دة 
أسباب، منها أخطاء التحكيم«. 

وت��اب��ع اجل��ن��ف��اوي »واث��ق��ون في 
قدرة العبي اجلهراء، على تخطي 
عقبة الفحيحيل، واالستمرار في 

الدوري املمتاز«.
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»قمة تورينو«
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اجلهراء أمام لقاء مصيري مع الفحيحيل

محمد صالح مرشح للفوز بجائزة األفضل في »البرمييرليغ«

اجلنفاوي : أثق في قدرة اجلهراء على تخطي الفحيحيل

يتطلع الع��ب فريق ليفربول اإلجنليزي لكرة 
القدم، النجم الدولي املصري محمد صالح، لتحقيق 
إجناز تاريخي يضاف إلى سلسلة إجنازاته الرائعة 
في مسيرته الرياضية، حينما يتم كشف النقاب عن 
هوية الالعب الفائز بجائزة أفضل العب في اجنلترا 
ملوسم 2017-2018، وذلك في احلفل السنوي الذي 
تنظمه رابطة العبي كرة القدم احملترفن اإلجنليزية 

غدا األحد.
وجاء صالح على رأس القائمة املرشحة للتتويج 
باجلائزة األضخم في كرة القدم اإلجنليزية، التي 
أعلنت الرابطة عنها في األسبوع املاضي، وضمت كال 
من البلجيكي كيفن دي بروين واألملاني ليروي ساني 
واإلسباني ديفيد سيلفا ثالثي فريق مانشستر سيتي، 
ومهاجم توتنهام هوتسبير، اإلجنليزي هاري كن، 
وحارس مرمى مانشستر يونايتد، اإلسباني ديفيد 

دي خيا.
ويحمل صالح آمال اجلماهير العربية بصفة عامة 
واملصرية على وجه اخلصوص، في تواجد بالد النيل 
ضمن قائمة البلدان التي توج العبوها بجائزة العب 

املوسم في إجنلترا.
وف���رض ال��الع��ب��ون الإلجنليز سيطرتهم على 
اجل��ائ��زة، التي ف��ازوا بها 18 م��رة، مقابل 5 جوائز 
لويلز و4 لفرنسا، و3 لكل من إسكتلندا وإيرلندا 
وه��ول��ن��دا، وجائزتن للبرتغال، وج��ائ��زة واح��دة 

إليرلندا الشمالية وأوروغواي وبلجيكا واجلزائر.
ويسعى ص���الح، ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة أف��ض��ل العب 
أفريقي العام املاضي، لتكرار اإلجن��از ال��ذي حققه 
اجلزائري رياض محرز مع ليستر سيتي، الذي يعد 
الالعب العربي واألفريقي الوحيد الذي توج بجائزة 
العب املوسم في إجنلترا، عندما قاد فريقه للتتويج 

بالدوري اإلجنليزي موسم 2016-2015.
ويعتبر صالح من أبرز املرشحن للفوز باجلائزة، 
بعدما قدم أداء خياليا في موسمه األول مع ليفربول، 
الذي انتقل إلى صفوفه في فترة االنتقاالت الصيفية 
املاضية، إذ أحرز 40 هدفا في 45 مباراة لعبها مع 
الفريق في مختلف املسابقات، بواقع 30 هدفا في 
الدوري اإلجنليزي، الذي يتربع على صدارة هدافيه، 
وثمانية أه��داف في بطولة دوري أبطال أوروب��ا، 

وهدف في الدور املؤهل للمسابقة القارية، وهدف في 
كأس االحتاد اإلجنليزي.

وساهم املستوى الرائع الذي ظهر به صالح مع 
ليفربول في أن يصبح أول العب يتوج بجائزة العب 
الشهر بالدوري اإلجنليزي ثالث مرات خالل موسم 

واحد.
ولعب »الفرعون« املصري دورا ب��ارزا في تأهل 
ليفربول للدورنصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، 
باإلضافة الحتالله حاليا املركز الثالث في ترتيب 
ال��دوري اإلجنليزي املؤهل للمسابقة األوروبية في 

املوسم املقبل.
ولن تكون مهمة صالح سهلة في التتويج باجلائزة 
املرموقة، إذ يجد منافسة شرسة من دي بروين، الذي 
ساهم بشكل كبير في تتويج مانشستر سيتي بلقب 
ال��دوري اإلجنليزي للمرة اخلامسة في تاريخه، إذ 
يتربع صانع األلعاب البلجيكي على ص��دارة أكثر 

العبي املسابقة صناعة لألهداف برصيد 15 هدفا.
ولن يكون هاري كن بعيدا عن دائرة الترشيحات 
في ظل تألقه الالفت مع توتنهام، ال��ذي سجل معه 
حتى اآلن 26 هدفا في البرمييير ليغ، ليحتل املركز 
الثاني في ترتيب هدافي البطولة، إذ لعبت أهدافه 
احلاسمة في تواجد الفريق اللندني ضمن املراكز 
األربع األولى بترتيب الدوري، باإلضافة لتأهله للدور 

نصف النهائي لبطولة كأس االحتاد اإلجنليزي.
ويعتبر ديفيد دي خيا من أبرز العبي مانشستر 
يونايتد هذا املوسم، بعدما ساهمت تصدياته اخلرافية 
في احتالل الفريق املركز الثاني حاليا في ترتيب 

الدوري اإلجنليزي.
وجائزة أفضل العب في إجنلترا هي جائزة سنوية 
تقدم من رابطة العبي كرة القدم احملترفن اإلجنليزية، 
ألفضل العب قدم مستويات في البطوالت اإلجنليزية 
املختلفة )ال��دوري-ك��أس االحتاد-كأس الرابطة(، 
وه��ي تختلف عن جائزة الع��ب املوسم في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز، التي تقدم من الشركة الراعية 

للبطولة في مايو من كل عام.
ويتم تقدمي اجلائزة، التي ب��دأت منذ موسم 1973-
1974، إلى العب أحد الفرق اإلجنليزية سواء كان هذا 

الالعب يحمل اجلنسية اإلجنليزية أو جنسية دولة أخرى.

العروض تنهال على فيصل عجب
لم يكن فيصل عجب، ه��داف ن��ادي التضامن وال���دوري املمتاز 
الكويتي، يحلم مبا وصل له مع فريقه، خالل موسم واحد، وذلك بعد 

أن مت شطبه من سجالت ناديه السابق، القادسية، دون سابق إنذار.
وكانت رؤية خالد شبيب، رئيس جهاز كرة القدم بنادي التضامن، 

ثاقبة، حينما قرر التعاقد مع فيصل عجب.
وج��اء تألق فيصل عجب مع التضامن، وتصدره لقائمة هدافي 
الدوري الكويتي، مبثابة املفاجأة للجميع، خاصة وأن الالعب تأثر 

نفسيا ومعنويا بقرار القادسية.
وكان من الطبيعي، أن تنهال العروض احمللية على فيصل، ومن 
بينها، التضامن، حيث ينتهي عقد الالعب، بنهاية املوسم اجلاري، 

باإلضافة إلى كاظمة والعربي والنصر.
ووفقا ملصادر مقربة من فيصل عجب، فإن الالعب ال زال يدرس 
العروض التي تلقاها بالفعل، على أن تكون األولوية خلوض جتربة 

خارجية سواء خليجية أو أوروبية.

رابطة الدوري السعودي تنفي 
زيادة أندية »احملترفني«

نفت رابطة الدوري السعودي للمحترفن لكرة القدم، كل ما تردد 
في اآلونة األخيرة، حول وجود نية لزيادة عدد الفرق املشاركة في 

البطولة بداية من املوسم املقبل إلى 18 فريقا.
وأصدرت الرابطة بيانا مقتضبا عبر حساببها الرسمي على تويتر 
ذكرت فيه: »عدد الفرق املشاركة في الدوري السعودي للمحترفن 
املوسم املقبل 2018-2019 سيكون 16 فريقا فقط، وال صحة لزيادة 
العدد أكثر من ذلك«. يذكر أن االحتاد السعودي قرر في وقت سابق، 
رفع عدد الفرق املشاركة في البطولة بداية من املوسم املقبل، من 
14 إلى 16 فريقا. وضمن فريقا الوحدة واحلزم التأهل إلى دوري 
احملترفن في نسخته املقبلة، في الوقت الذي يخوض فيه الطائي 

والكوكب مباراتي امللحق أمام أحد والرائد على الترتيب.
ويواجه الطائي نظيره أحد، في 26 أبريل املقبل ذهابا و3 مايو 

املقبل إيابا، بينما يلتقي الرائد والكوكب في 27 أبريل و4 مايو.

حكم مصري يدير »كالسيكو« 
األهلي والزمالك

قال االحتاد املصري لكرة القدم السبت، إنه قرر االستعانة بطاقم 
حكام مصري إلدارة لقاء القمة بن الغرمين األهلي والزمالك اخلميس 

املقبل، في اجلولة األخيرة ملسابقة الدوري املصري املمتاز لكرة القدم.
ومنذ سنوات طويلة تسند إدارة مباريات الفريقن معا إلى حكام 
أجانب جتنبا ألي اعتراضات أو أحداث شغب. وقال االحتاد إنه قرر 

»إسناد إدارة مباراة األهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري«.
ونقل املوقع الرسمي الحتاد الكرة عن عضو مجلس إدارة االحتاد 
املشرف على جلنة احلكام عصام عبدالفتاح قوله: »ال��ق��رار يأتي 
تتويجا للتحكيم املصري الذي كان له حضوره هذا املوسم على كل 
املستويات محليا وقاريا ودوليا«. وأض��اف: »رئيس االحتاد هاني 
أبو ريدة رأى أن مباراة القمة بوضعها احلالي فرصة طيبة لتكرمي 
التحكيم املصري«، مؤكدا وج��ود حكام مصرين على قدر عال من 

الكفاءة ميكنهم من إدارة مثل هذه املباريات.
من جهة أخرى رصد مجلس إدارة احتاد الكرة املصري برئاسة 
هاني أبو ريدة، مليون جنيه لكل العب باملنتخب في حال التأهل لدور 
ال�16 لكأس العالم 2018، الذي يقام في روسيا بالفترة من 14 يونيو 

حتى 15 يوليو.
ويتواجد منتخب مصر في املجموعة األول��ى، إذ يبدأ »الفراعنة« 
مبارياته مبواجهة أوروغ���واي يوم 15 يونيو ثم روسيا يوم 19 

والسعودية يوم 25 من الشهر نفسه.
واستقر مجلس اجلبالية على رصد مكافآت تدريجية بواقع 50 
ألف جنيه لكل العب للفوز في مباريات املجموعة تزيد في املباراة 
الثانية إلى 75 ثم 100 ألف جنيه في الثالثة لتحفيز الالعبن على 

حتقيق االنتصارات في البطولة األهم كرويا.
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أع���رب رئ��ي��س جل��ن��ة ت��رش��ح امل��غ��رب 
الستضافة ك��أس العالم 2026، موالي 
حفيظ العلمي، اجلمعة، عن »ارتياحه« 
للزيارة التي أجرتها جلنة االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( واملسماه »تاسك فورس« 

لتقييم امللف املغربي.
وأك��د العلمي أن »أع��ض��اء فيفا الذين 
ج���اءوا للمغرب أب���دوا إعجابهم بامللف 
املغربي واالن��خ��راط الكبير لكل مكونات 

الدولة املغربية في امللف«.

وكانت جلنة »تاسك ف��ورس« وصلت 
ال���دار البيضاء اإلث��ن��ن امل��اض��ي، وأنهت 
زيارتها اجلمعة بعدما تفقدت خمسة من 
أصل 12 مقرا مقترحا من قبل املغرب، وهي 
مراكش وأغادير وتطوان وطنجه والدار 

البيضاء.
وش��م��ل��ت اجل��ول��ة امل��الع��ب امل��ش��ي��دة، 
واألراض��ي التي سيتم بناء عليها أخرى، 
وفنادق وبنية حتتية أخ��رى مثل ميناء 
طنجه ميد وجزء من الطريق السريع الذي 

يربط بن مراكش وأغادير. وقال العلمي، 
وهو يتولى أيضا منصب وزير الصناعة 
والتجارة: »قدمنا ردودا واضحة ودقيقة 

على كل أسئلتهم ومتطلباتهم«.
وأش��ار إل��ى أن »اللجنة أب��رزت شغف 
الشعب املغربي بكرة القدم واحلالة القوية 
مليزانية الدولة، وفكرة إنشاء مالعب قابلة 
للتعديل، والتي ميكن تقليص محيطها 
مبجرد انتهاء ك��أس العالم لكي تواكب 

الطلب احلياتي للمدن التي تقع بها«.

ف��ي ال��وق��ت نفسه، ح��ث أع��ض��اء فيفا 
اللجنة املغربية على اقتراح حل للمالعب 
املشيدة بالفعل، والتي لها مضمار ألعاب 
ق��وى، وه��و ما يصعب االل��ت��زام مبعايير 
االحت���اد ال��دول��ي ب��ش��أن ع��دد امل��ق��اع��د في 
امل��الع��ب، واملسافة بن اجلمهور وأرض 

اللعب.
وأش��ار العلمي إلى أنه »خالل الشهور 
املقبلة، سيسعى فيفا جلمع معلومات في 
أنحاء مختلفة، ما ينبغي أن يساعد على 

حتسن التواصل املؤسسي ال��ذي وصفه 
الوزير ب�«الضعيف« حتى اآلن.

وإذا م��ا حصل على ال��ض��وء األخضر 
من »تاسك ف��ورس«، سيصل ملف املغرب 
إلى التصويت النهائي احلاسم في مؤمتر 
فيفا في 13 يونيو املقبل مبوسكو، والتي 
سيكون جلميع االحتادات الوطنية )207 
بعد استبعاد االربعة املترشحن- املغرب 
واملكسيك والواليات املتحدة وكندا( احلق 

في التصويت خالله.

2026 يسير على الطريق الصحيح  ملف املغرب الستصافة مونديال 

جائزة »األفضل« في إجنلترا تغازل محمد صالح


