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أبوجريشة: الحضري سالحنا في البطولة

قــال محمد محســن أبوجريشــة، المدرب 

العام لإلسماعيلي، إن فريقه  جاهز لدوري 

أبطال العرب خاصة بعد التســلح بالحارس 

المخضــرم عصــام الحضري وتابــع: فريقنا 

كان وصيــف بطــل بطولــة عــام 2004، 

وخســر اللقب في النهائي أمام الصفاقسي 

التونسي بركالت الترجيح من نقطة الجزاء، 

ويســعى في بطولة النســخة الحالية إلى 

الفــوز بالبطولة بعد أن دّعم صفوفه بعدد 

مميز مــن الالعبيــن، وأصحــاب الخبرات 

الكبيرة، مثل الدولي عصام الحضري. 

وأشار إلى أن كرة القدم ال تعترف بناٍد كبير 

أو صغيــر، فالملعب هو الفيصل والمجتهد 

ســيفوز، مشــدداً على أن مواجهة الكويت 

الكويتــي لن تكون ســهلة على الدراويش، 

لكنهــم يراهنون على الفريق في الموســم 

المقبــل بعد التدعيم الجيد، وتكوين فريق 

قوي من عنصري الشباب والخبرة. 

وأعرب المدرب العام عن ســعادته بعودة 

اإلسماعيلي للمشاركة في البطولة العربية، 

مشــيراً إلى أنهم جاهزون بقوة للمنافسة 

علــى اللقــب، وهو مــا يعلمــه الالعبون 

جيــداً، مضيفاً: »ســنخوض مباراتي األهلي 

ثم بتروجت فــي الجولتين األولى والثانية 

للدوري، وبعدها ســوف نســتعد للكويت 

ودراسته جيداً«.

ويدخل اإلسماعيلي البطولة العربية بشكل 

جديــد بعدما وافــق على رحيــل إبراهيم 

حســن وبهــاء مجــدي، وكذلــك العــب 

الوســط محمد فتحي إلى نــادي بيراميدز، 

باإلضافــة إلى هداف الفريــق، الكولومبي 

السعودي،  الفيصلي  إلى  دييجو كالديرون، 

والحارس المتألق محمد عواد إلى الوحدة 

الســعودي، بينما تمســك ببقــاء مدافعه 

القــوي والصلــب محمود متولــي، ورفض 

اإلغــراءات الماليــة الكبيــرة مــن األندية 

المصريــة والتــي أبرزها األهلــي من أجل 

التعاقد مع الالعب. 

 اإلسماعيلية - مصطفى طنطاوي

� أبو جريشة

الصهباني:  »الزعيم« جاهز

للخطوة األولى

عمار الجمل: النجم  الساحلي

يستهدف الكأس

الزنيتي: َعين الرجاء المغربي

على اللقب

� العين - البيان الرياضي

أكــد مطر عبيد الظاهري الصهباني، 

مديــر الفريــق األول لكــرة القدم 

»الزعيم«  جاهزيــة  العيــن،  بنادي 

للقــاء وفاق ســطيف فــي كرواتيا 

اليوم، في ذهاب دور الـ32 لبطولة 

كأس العرب لألنديــة األبطال لكرة 

الروح المعنوية لالعبي  القدم، وأن 

العزيمة  الفريــق عاليــة، ولديهــم 

على تقديم مبــاراة قوية، رغم أنها 

وخالل  األولى،  الرســمية  ســتكون 

فترة اإلعداد في المعسكر الخارجي 

المقــام حاليــاً للعين فــي كرواتيا 

وسلوفينيا.

أوضــح الصهباني أن اســتعدادات 

ســطيف،  وفــاق  لمباراتــي  العيــن 

المقررتيــن ضمن ذهــاب وإياب دور 

الـ32 من مسابقة كأس العرب لألندية 

األبطــال، مضت بالصــورة المطلوبة، 

بعدمــا خاض الفريق مباراتين وديتين 

أمــام فريقي إنتــر زاربتــش وفارازين 

ماميتش  زوران  ووضــع  الكرواتييــن، 

المــدرب الكرواتــي للفريــق، كافــة 

بمواجهة  الخاصــة  الفنية  الترتيبــات 

وفاق سطيف.

أعــرب الصهباني، عــن أمنيته بأن 

يوفــق »الزعيم« فــي تحقيق النتيجة 

المطلوبة أمام وفاق سطيف، ويتأهل 

العربية، مشــيراً  للبطولة  الـ16  للدور 

إلى أن الشعور بالمســؤولية والرغبة 

القويــة عنــوان أداء الجميــع داخل 

المعسكر الخارجي.

� تونس - عبد السالم ضيف الله 

أكد كابتن النجم الساحلي عمار الجمل 

أن  كأس العــرب لألنديــة األبطــال 

فــي نســختها الجديدة أكثــر جاذبية 

وأهميــة مــن حيــث قيمــة الجوائز 

المرصودة وهــي مغرية جداً  المالية 

لكل الفرق.

وتابع: لقد نجحت البطولة في أن 

تجمع أقوى األندية العربية، وهذا في 

حد ذاته إنجاز ألنه ســيجعل التنافس 

قويــا جــدا ومثيــرا، كمــا أن اللعب 

بنظام خروج المغلوب سيعطي قيمة 

كبيرة لكل المباريــات. وذهب كابتن 

النجم الســاحلي إلى القول بخصوص 

أبعاد وقيمة المســابقة: هذه البطولة 

ستكون لها أبعاد كثيرة إيجابية.

و عــن المواجهة األولى  مع نادي 

الرمثــا األردني قــال: ال نملك فكرة 

كبيــرة عــن منافســنا األردنــي لكن 

مدربنا شــهاب الليلي درب الموســم 

الماضــي فــي دوري األردن ويعرف 

بشــكل جيد المنافــس وهو في كل 

األحــوال لــن يقف فــي وجهنا ألننا 

النهائية،  المبــاراة  الوصول إلى  نريد 

ونريــد الفوز باللقــب ال الخروج من 

الدور األول.

� المغرب - البيان الرياضي

أبــدى أنــس الزنيتي، حــارس مرمى 

نادي الرجاء الرياضي، رغبته الجامحة 

فــي التتويــج بلقــب كأس العــرب 

لألنديــة األبطال، التي ُيشــارك فيها 

المغــرب »كأس  بطــل كأس  ُرفقــة 

ُمشــيراً  الماضي،  للموســم  العرش« 

إلــى أن فريقه يطمــح للفوز بجميع 

الُبطــوالت التي ُيشــارك فيهــا، نظراً 

للُحمولة التاريخية للنادي في الساحة 

القارية والعربية.

وصــرح أفضل حــارس إفريقي في 

ســنة 2011 لـ»البيان الرياضي« قائاًل: 

نــادي الرجاء  »َكمــا يعلم الجميــع، 

البيضاوي كبير بتاريخه وألقابه.. وهذا 

ما يجعلنــا نطمح للفوز بــأي ُبطولة 

ُنشارك فيها، ال ُيمكنني إنكار أن َعيننا 

على لقــب البطولة العربيــة، لُنثبت 

قوتنا على الساحة العربية أمام أقوى 

األندية العربية«.

وبخصــوص أولى ُمباريــات الفريق 

في الُبطولة العربية أمام السالم زغرتا 

اللبناني، قال الزنيتي: »قراءة الخصوم 

وتحديــد مكامــن القــوة والضعــف 

مــن اختصاص الطاقــم الفني بقيادة 

المدرب  غاريــدو، والذي ال َيترك أي 

شــيء للصدفة.. ســُيقدم لنــا الطاقم 

التدريبــي ُكل التفاصيل حول الخصم 

ونحن بدورنا نعمــل على تطبيق ُكل 

ما ُيملى علينا«.

� دبي ـ إيهاب زهدي

تبحث األندية اإلماراتيــة عن لقبها العربي األول، عندما 

تبدأ مشوارها في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 

لألنديــة األبطــال لكرة القدم، والتي يقــص فريقا العين 

ووفاق ســطيف الجزائري اليوم، شــريط افتتاح مباريات 

دورها الـــ32، بلقاء الذهاب الذي يجمــع الفريقين في 

كرواتيــا، قبل أن يلتقي الفريقــان إياباً في نفس المكان 

يوم 4 أغســطس المقبل، لتحسم المواجهتان المقررتان 

في كرواتيا باتفاق الفريقين أول المتأهلين إلى دور الـ16 

للنسخة األولى من البطولة بشكلها الجديد.

وأجمع نجــوم ومدربو الفرق العربية المشــاركة في 

البطولــة في تصريحــات خاصة ل"البيــان " أن الحوافز 

الماليــة الكبيــرة للبطولة والتي تفــوق 12 مليون دوالر 

منهــا 6 ماليين للفائز باللقب وراء المشــاركة القياســية 

والمقــدرة ب42 ناديا.ويحل الوصل ممثل الدولة الثاني، 

ضيفــاً على اتحــاد جدة الســعودي يوم 24 أغســطس 

المقبــل، في العاصمة الســعودية الرياض، ضمن ذهاب 

دور الـــ32، علــى أن يلتقي الفريقان إيابــاً في دبي يوم 

30 ســبتمبر القــادم، ويحل النصر  ضيفــاً على  الجزيرة 

يوم 13 أغســطس المقبــل، ، ويعاود الفريقان اللقاء في 

مواجهة اإلياب في الســعودية يوم 29 ســبتمبر المقبل، 

من البطولة التي تحمل نســختها الرقم 28، وبتنظيم من 

االتحاد العربي لكرة القدم، وبمشاركة 42 فريقاً من آسيا 

وأفريقيا، وبنظام الذهاب واإلياب من الدور الـ32، بعدما 

شــهدت البطولة التي أقيمت الصيف الماضي في مصر، 

تتويج الترجي التونســي بلقبها، بعد فوزه على الفيصلي 

األردني 3-2 في المباراة النهائية.

الترجي في الصدارة
لم يســبق أن توج فريق إماراتــي بلقب البطولة العربية 

طوال تاريخها الطويل، رغم مشــاركة 6 أندية من الدولة، 

في 8 نســخ مــن البطولــة، موزعــة بين مشــاركة كل 

مــن الشــعب والوصل مرتين، وكل مــن العين واألهلي 

والجزيــرة والوصــل مــرة واحدة، مــع العلــم أن تلك 

المشــاركات قبل قراري دمج الشعب والشارقة في كيان 

جديد باسم نادي الشارقة، ودمج أندية األهلي والشباب 

ودبي، تحت مسمى نادي شباب األهلي دبي، فيما كانت 

األندية الســعودية، األكثر فوزاً بالبطولة برصيد 8 ألقاب، 

وبفــارق لقبين عن األندية التونســية، و4 ألقاب عن كل 

مــن األندية الجزائرية والعراقية، وبـ6 ألقاب عن األندية 

المغربية والمصرية، فيما يتصدر الترجي التونسي، قائمة 

األندية األكثر فوزاً بالبطولة العربية برصيد 3 مرات أعوام 

1993 و2009 و2017، متســاوياً مع الكرخ العراقي الذي 

نــال اللقب أعــوام 1985 و1986 و1987، ولكن الترجي 

يتميز بنيل الوصافة مرتين عامي 1986 و1995، في حين 

فــاز باللقب العربي مرتين كل من الشــباب الســعودي 

عامــي 1992 و1999، والهــالل الســعودي عامي 1994 

و1995، والصفاقســي التونســي عامــي 2000 و2004، 

ووفاق ســطيف الجزائري عامي 2007 و2008، واالتفاق 

السعودي عامي 1984 و1988.

النسخة الحالية
بــدأت البطولة الحاليــة بدورين تمهيديين على شــكل 

مجموعــات، وبمشــاركة 10 فرق خالل مايــو الماضي، 

وتأهل من الدور التمهيدي األول، فريق أســاس تيليكوم 

من جيبوتي، بعد منافسة قوية مع فريقي بنادير تيليكوم 

الصومالي، ونجازي كلوب من جزر القمر، ولعب أســاس 

تيليكــوم، ضمــن المجموعة الثانية مــن تصفيات الدور 

التمهيــدي الثانــي، والتي ضمت فــرق االتحاد 

والفتــح  الكويتــي  والســالمية  الســكندري 

الرباطي المغربي، وتأهل منها االتحاد إلى 

دور الـ32، بعد تصدره للمجموعة برصيد 

7 نقاط، ولحق بــه النجمة اللبناني، بعد 

تصدره للمجموعة األولــى برصيد 9 نقاط، 

على حساب أندية األفريقي التونسي والوئام 

الموريتانــي والفيصلــي الســعودي، ليلتقــي 

االتحاد الســكندري مع الترجي التونســي يوم 

9 أغســطس المقبل، والنجمة مع األهلي المصري 

يوم 13 من الشهر نفسه.

زيادة الجوائز
مــن المقرر أن تتواصــل مباريات البطولــة بداية من 

لقاء العين ووفاق ســطيف، وحتى أبريل عام 2019، 

وتحصل كل الفرق المشاركة في البطولة على مكافأة 

ماليــة، تزيد تدريجيــاً بتقدمه في المســابقة، ومنها 

الفــرق اإلماراتية الثالثــة العين والجزيــرة والوصل، 

بعدمــا رصد االتحاد العربي لكــرة القدم، أكبر جائزة 

ماليــة في تاريخ المســابقة، لتصبح ثالث أكبر بطولة 

أندية على مســتوى العالم في قيمــة المكافآت، إذ 

يحصــل الفائز باللقــب على جائزة ماليــة، قيمتها 6 

مالييــن دوالر، والثاني على 2.5 مليون، والثالث على 

1.5 مليــون، والرابــع علــى نصف مليــون، ويحصل 

المتأهل إلى الدور الثمانية على 100 ألف، والمتأهل 

إلــى دور الـ16 علــى 75 ألف دوالر، وهــو ارتفاع 

كبير في قيمة الجوائز المالية عن النســخة األخيرة 

التي أقيمــت في مصر، بمشــاركة 12 فريقاً فقط، 

ونــال فيهــا الترجي التونســي البطــل 2.5 مليون 

دوالر، والوصيف 600 ألف دوالر، وصاحبا المركزين 

الثالث والرابــع 200 ألف دوالر، وحصل كل فريق 

ودع الدور األول، على 100 ألف دوالر، إلى جانب 

25 ألف دوالر لكل فريق مشــارك من خارج مصر، 

لتحمل مصاريف السفر.

تاريخ طويل 
تقام البطولــة بداية من دور الـــ32، بطريقة 

 نجوم األندية  لـ »                «: الـــــــــــــــجوائـز الخرافيــة تغرينا

العين و»الوفاق« يقصان شريط افـــــــتتاح »أبطال العـرب« في كرواتيا
Ⅶ الجزيرة  يستضيف النصر السعودي في »ديربي« األشقاء

Ⅶ الوصل يحل ضيفًا على اتحاد جدة السعودي يوم 24 المقبل

� تونس - عبد السالم ضيف الله 

اعتبــر خالــد بــن يحيــى مدرب 

أن  التونســي،  الرياضي  الترجــي 

تنظيــم البطولــة العربية لألندية 

البطلة فرصة قوية لالتقاء العربي.

ستســمح  البطولة  :هذه  وقال 

الفرق،  الرياضي بيــن  بالتنافــس 

ولكن ســتكون أهــم فرصة للقاء 

الجماهير العربية ببعضها بعض.

حظوظ
فــي  الترجــي  حظــوظ  وعــن 

المحافظــة علــى اللقــب باعتبار 

أنــه آخــر فريق فــاز باللقب قال 

خالــد بن يحيــى: الترجي كفريق 

كبيــر ال يدخــل ألي مســابقة إال 

من أجــل التتويج باللقب. واألمر 

يزداد أهميــة عندما يتعلق األمر 

اللقب.أمــا  علــى  بالمحافظــة 

بخصوص تغير نظام البطولة الذي 

أصبــح بنظــام خــروج المغلوب 

بعــد أن كان على شــكل بطولة 

مصغــرة قــال خالد بــن يحيى: 

للنظــام الجديــد فوائــد عديدة 

لكونه ســيضع البطولة على نفس 

المستوى من البطوالت المشابهة 

آســيوياً وأفريقيــاً وأوروبياً، وهو 

النظام األنجح وســيزيد من قيمة 

المســابقة ويرفع من شــأنها بين 

مختلف البطوالت.

� القاهرة - مصطفي طنطاوي

أّكــد محمــد يوســف، المــدرب العام 

والقائــم بأعمال مدير الكــرة باألهلي 

المصــري، أن فريقه يخــوض عدداً من 

المباريــات فــي بطــوالت مختلفة في 

وقت ضيق، ولكن هدفه الفوز باأللقاب 

دائمــاً، وهو مــا تعاهد عليــه الفريق 

األحمر مع جماهيــره على مر العصور، 

مشدداً على أن الجماهير شعرت بمزيد 

من الحزن عند خسارة البطولة العربية 

العام الماضي، ال ســيما أنها أقيمت في 

القاهرة، لذلك فالالعبون يعلمون مدى 

أهمية تلــك البطولــة، وتعاهدوا على 

القتال من أجل الفوز بها. 

وعاد يوسف ليقول: »البطولة العربية 

تمثل للنادي تحدياً خاصاً، ونسعى إلى 

الفوز باللقب، كما نسعى لحصد الثالثية 

بالفــوز بالدوري المصــري وكأس مصر، 

وكذلــك دوري أبطــال أفريقيا، ونتمنى 

التوفيــق فــي الفترة المقبلة، إلســعاد 

جماهيرنا في كل أنحاء الوطن العربي، 

ونتمنى وجود جماهيرنا في المدرجات 

ألنهــم يمثلون لنا دافعــاً كبيراً لتقديم 

أفضل ما لدينا والفوز باللقب«. 

واستطرد قائاًل: »بالطبع سوف نشرك 

أكبر عدد من الالعبين في تلك البطولة، 

فهــي فرصــة جيدة لــكل الالعبين من 

أجــل إثبات أنفســهم. مواجهة النجمة 

اللبناني في مباراة الذهاب سوف تكون 

صعبة «.

خالد بن يحيى: الترجي التونسي  

سيحتفظ بالتاج

محمد يوسف: األهلي المصري 

لتعويض خيبة 2017

� الصهباني

�  عمار الجمل

� محمد يوسف� خالد بن يحيى� ■أنس الزنيتي   
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البطولة العربية كرنفال اإلسكندرية

تســود اإلســكندرية حالــة من الســعادة 

الشديدة نظراً لمشاركة االتحاد السكندري، 

فــي البطولــة العربية، وتأهــل زعيم الثغر 

لمواجهة الترجي التونســي في دور الـ32، 

وذلك بعدما نجح في خطف تذكرة التأهل 

إلــى هذا الدور، على حســاب أندية الفتح 

الرباطي المغربي وأساس تليكوم الجيبوتي 

والسالمية الكويتي، وحقق سيد البلد فوزاً 

ساحقاً على أساس تليكوم ليصعد لمواجهة 

الترجــي بفارق هــدف وحيد عــن الفتح 

المغربي. 

االتحــاد نجح في التعاقد مع عدد كبير من 

الصفقــات المميزة، ومنهــا محمد ناصف 

ظهيــر أيمــن طالئــع الجيــش، والموهبة 

الشابة خليل حجي الشهير بنيمار، باإلضافة 

إلــى الثالثــي خالــد قمــر وأحمــد داودا 

ورزاق سيســيه، والعب الوســط اإلفريقي 

ديديه كوريه، والحارســين محمود الزنفلي 

ومحمود الغرباوي. 

ونجح محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة 

النادي في زيادة عدد الجماهير المســموح 

لهــا بحضــور تلــك المبــاراة إلــى 8 آالف 

مشــجع، بعــد أن كان العــدد الذي حصل 

على الموافقات األمنية وصل إلى خمســة 

آالف. 

وبدوره أشــاد محمــد عمر المديــر الفني 

للفريــق، بالمجهــود الكبيــر المبذول من 

رئيــس النادي لزيادة عدد الجماهير، حيث 

قال: »أشكر األســتاذ محمد مصيلحي على 

مجهوداته الكبيرة مع الفريق، ويسعى بكل 

قوة إلى تلبيــة طلبات الجهاز الفني، وكان 

مــن طلباتنا حضور الجماهيــر بكثافة أمام 

الترجي ونجح في زيادة العدد المســموح 

له، ألننا نعلم مدى قوة الجماهير بالنســبة 

لنــا، لقــد خضنا مبــاراة ودية فــي حضور 

جماهيري وصل إلى 5000 مشجع، ونتوقع 

حماســاً كبيراً في المدرجات ســوف ينتقل 

إلى العبينا أثناء مواجهة الترجي«.

اإلسكندرية - البيان الرياضي

� محمد عمر

 نجوم األندية  لـ »                «: الـــــــــــــــجوائـز الخرافيــة تغرينا

العين و»الوفاق« يقصان شريط افـــــــتتاح »أبطال العـرب« في كرواتيا

� القاهرة - البيان الرياضي

يدخل الزمالك المصري البطولة العربية 

بعــد أن أبرم عدداً مميزاً من الصفقات 

فرجاني  التونســي  أبرزهــا  الجديــدة، 

إبراهيم حسن، وبهاء  ساســي، وكذلك 

مجدي من اإلسماعيلي، وعمر السعيد، 

ومحمد حســن من وادي دجلة، إضافة 

إلــى الحارس عماد الســيد مــن إنبي، 

وذلــك بخــالف اإلبقــاء علــى العــب 

الوســط الدولــي طارق حامــد، ورفض 

احترافه، في وجود مجموعة مميزة من 

الالعبين، أمثال التونسي الدولي حمدي 

كابونجو  الكونغولي  والمهاجــم  النقاز، 

كاسونجو.

سعي
يســعى الزمالك إلــى الفــوز بالبطولة 

العربيــة، والعودة من جديد إلى اعتالء 

العــرش العربــي، ال ســيما أن آخر فوز 

بلقــب عربي للنادي األبيــض كان عام 

2003، بعدمــا تفــوق علــى الكويــت 

البطولــة بهدفين  نهائي  الكويتي فــي 

مقابل هدف.

و أّكــد أمير مرتضى منصورســعادته 

بوجــود الزمالــك في البطولــة العربية 

هذا الموســم، مشــدداً على أن الفريق 

األبيض يلعب من أجــل الفوز باللقب، 

وال يكتفــي بمجرد التمثيل المشــرف، 

ولكن علــى الالعبين القتــال من أجل 

تحقيق هذا الهدف.

� المغرب - يوسف الشافعي

الســعيدي،  الديــن  صــالح  رفع 

نجــم نــادي الــوداد البيضــاوي 

المغربــي، التحــدي فــي وجــه 

النســخة  في  الُمشــاركة  األندية 

الحالية من مســابقة كأس العرب 

إلى رغبة  لألندية األبطال، ُمشيراً 

وسعي بطل أبطال أفريقيا الوداد 

فــي التتويــج باللقــب، ُملمحــاً 

فــي الوقت ذاته إلــى أن القيمة 

الُمخصصة للبطل  الكبيرة  المالية 

ُتعتبر بمثابة حافز إضافي لجميع 

النســخة  في  الُمشــاركة  األندية 

الحالية.

وصرح بطل أفريقيا رفقة الوداد 

الرياضــي والمنتخــب المغربــي 

المحلي لـ»البيان الرياضي« قائاًل: 

في  الُمشــاركة  اعتبار  »ُيمكننــي 

منافســات كأس العــرب لألندية 

ُمهمة  ُمشــاركة  بمثابة  األبطــال 

لنــا، خاصــة وكما تعلمــون فإن 

النســخة الحالية تعرف ُمشــاركة 

أعتــى وأقــوى الفــرق العربية.. 

وأؤكــد لكــم أن نــادي الــوداد 

البيضاوي يضع نصب عينيه لقب 

البطولــة العربيــة، خاصــة وأننا 

نلعب هذا الموســم على العديد 

مــن الواجهات، وتبقــى البطولة 

العربيــة من بين أهــم األهداف 

الُمسطرة، وُنريد التتويج بها«.

الزمالك يتسّلح بترسانة جديدة 

من النجوم

السعيدي: الجوائز المالية 

تحفز الوداد المغربي

�  السعيدي�  فرجاني ساسي 

الذهاب واإليــاب، حتى المقابلــة النهائية للبطولة، 

والتي انطلقت في ثمانينات القرن العشرين، وتحديداً 

عــام 1982، ولم تقــم في العام التالي، واســتؤنفت 

مبارياتها عام 1984، واســتمرت حتــى 1989، إذ لم 

تســتكمل عام 1990، وتوقفت عــام 1991، وعادت 

عــام 1992، وتواصلت حتى عام 2009، ولم تقم عام 

2010 و2011، وأقيمت عام 2012، ثم توقفت عامي 

2014 و2015، وعادت الموسم الماضي 2017-2016، 

وطوال هذا التاريخ تباين اســمها بين البطولة العربية 

أبطــال الكؤوس وبطولة النخبــة العربية، وصوالً إلى 

الشكل والمسمى الجديد للبطولة، وهو كأس العرب 

لألنديــة األبطال لكرة القدم، والــذي تم فيه مراعاة 

أن يتــم اختيــار األندية المشــاركة، عبــر دعوات 

هت لها مباشرة، لضمان تحقيق أعلى درجات  ُوجِّ

المنافســة، على أن ُيوضع نظام محدد لتأهل 

األندية إلى البطولة في النسخ المقبلة.

استعدادات العين 
أكد الكرواتي زوران ماميتش في المؤتمر 

الصحافــي التقديمي لمبــاراة العين، 

ووفاق ســطيف الجزائــري، ضمن 

ذهــاب دور الـ32 مــن البطولة 

الفوز  أن  لألنديــة،  العربيــة 

هدفــاً  ليــس  بالبطولــة 

أساسياً للعين في الموسم 

الجديد، واستغرب فكرة 

استدعاء الدوليين. 

»معســكر  وقــال: 

بالصورة  يمضــي  العين 

للبرامج  المطلوبــة، وفقاً 

والخطــط  الموضوعــة 

الالعبيــن  وجميــع  المرســومة، 

بقــوة  يعملــون  المتواجديــن 

نواجه  أننا  والمؤسف  وجدية، 

المتمثلة في  المشاكل  بعض 

إصابــة عــدد مــن الالعبين 

يســلم  كريــان  المهميــن، 

ومحمد عبد الرحمن ومهند 

ســالم العنــزي، إضافــة إلى 

الشــحات  حســين  انضمــام 

للمعســكر قبــل بضعــة أيام، 

ووصول ماركوس بيرغ مساء أول 

من أمس، بسبب مشاركة منتخب 

بالده السويد في كأس العالم«.

أضــاف زوران: »الواقــع يؤكد أننا 

نواجــه بعض المشــاكل، ولكــن أجواء 

المعســكر بصورة عامة تبــدو جيدة جداً، 

والحقيقــة نحن لم نخطــط للعب مباراة دور 

الـــ32 من مســابقة كأس العرب لألنديــة األبطال، ألننا 

نعاني من بعض المشاكل والمتمثلة في غيابات عدة«. 

أكمل زوران: »المؤكد أننا لن نســتطيع جمع 15 العباً 

لمواجهــة اإلياب، في ظل انضمام 8 العبين دوليين إلى 

المنتخــب، فضــاًل عن ثالثة ســيغادرون إلــى المنتخب 

األولمبي، إضافة إلى جانب عدم مشاركة البعض بداعي 

اإلصابة، وســنفتقد في تلــك المواجهة جهود نحو الـ20 

العباً، أمام منافس جيد«. 

أوضح زوران: »التوقيت المحدد إلقامة المباراة غريب 

فعليــاً، ومن الصعب لعب مواجهة رســمية في منتصف 

مرحلــة اإلعــداد التــي تســبق انطالقة الموســم، وفي 

المقابــل أدى الفريق المنافس مباراتين بمســابقة دوري 

أبطــال أفريقيا لكرة القدم خالل األســبوعين الماضيين، 

وال أعتقد أن األمر طبيعي، لكننا ســنبذل قصارى جهدنا 

وال ننتظــر مــن فريقنا أن يكون في أفضــل حاالته، ألن 

موسمنا طويل«. 

غضب
قــال مدرب العين أيضــاً: »إذا كنا في أفضــل جاهزيتنا 

حاليــاً، أعتقد أننا ســنفقد قوتنا بحلول مــارس أو أبريل 

مــن العام المقبل، ومــع كل االحترام لهذه المســابقة، 

إال أنها ليســت هدفاً رئيسياً للعين في الموسم الجديد، 

وخالل السنوات الـ 35 التي أمضيتها في كرة القدم على 

المســتوى األعلى، لم أســمع أبداً عن استدعاء الالعبين 

من أنديتهم للمنتخب خالل فترة التحضير للموسم، ألنه 

ليــس أمراً طبيعياً، ألن تلــك المرحلة أكثر أهمية إلعداد 

الالعبين لموسم طويل«. 

تابــع زوران: »مــن دون تدريــب حقيقــي ســيواجه 

الالعبــون إصابــات والضــرر هنــا ال يعود علــى النادي 

فحســب، بل حتى المنتخب الوطني ســيعاني، وال أجد 

أي تفســير منطقي اســتند إليه اتحاد الكرة لتبنى هذه 

الفكرة، لســت مع القرار ألن ســلبياته أكبــر، ولن أكون 

مندهشــاً إذا مــا فقد المنتخــب العديد مــن الالعبين 

الرئيسيين قبل كأس آسيا بسبب اإلصابات«.

ألقاب
أضــاف زوران: »عندما جئت إلــى النادي أكدت للجميع 

بأننــي معتاد على حصــد البطوالت، وهذا مــا أريد أن 

أفعلــه مــع فريقي هنــا، ونجحنا في الموســم الماضي 

عندمــا حققنا الثنائية التاريخية، وثقتي في العبي العين 

ال حدود لها ألنهم األفضل بالنسبة لي، وندرك جيداً بأن 

جدولنا مزدحم، وأشــعر بأنه ليــس لدينا عدداً كافياً من 

الالعبين العتماد سياســة التدويــر وتحدياتنا متمثلة في 

7 مســابقات، باإلضافة إلى أن العبي المنتخب الوطني 

سيلتحقون بقائمة كأس آسيا، لذا نحن نحتاج إلى قائمة 

كبيرة، وســنحرص على منح فرصة أكبر لالعبين الشباب، 

اتســاقاً مع رؤية النادي كما منحنا عدد كبير الفرصة في 

العام الماضي«. 

اليوم ضربة البداية
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