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 حسن حمدي رئيسًا لألهلي ورقم قياسي في حضور الجمعية العمومية
إنبي يسعى لتعويض خسارته األولى أمام وفاق سطيف اليوم في كأس االتحاد األفريقي

رئيس النادي األهلي حسن حمدي يتحدث مع أعضاء قائمته

عبدالفضيل: انضمامي لألهلي تأخر 3 سنوات
قام جنم االس���ماعيلي السابق شريف عبد الفضيل بزيارة
االهلي أثناء املعركة االنتخابية وقد حملته اجلماهير داخل 
اخليمة، وذلك بدعوة من مدير عام النادي محرم الراغب للتأثير 
على سير املعركة االنتخابية ودعم قائمة حسن حمدي بالكامل، 
وكان عبد الفضيل قد انضم رس���ميا لالهل���ي فجر اجلمعة، 
وقد حضر الالعب بعد الظهر ال���ى مكتب عدلي القيعي مدير 
إدارة التسويق واالستثمار بالنادي وقام بالتوقيع على عقود 

االنضمام لألهلي.
وأكد القيعي عبر املوقع الرس���مي أن النادي األهلي كان قد 
حدد مبل���غ 7 ماليني جنيه إلمتام الصفق���ة إال أنه عاد ورفع 
املبلغ الى 7.5 ماليني جنيه بناء على طلب النادي اإلسماعيلي 
تقديرا من األهلي للنادي اإلس���ماعيلي وحرصا على العالقة 

بني الناديني الكبيرين.
وكانت األمور قد اختلطت سريعا وكان يوم اخلميس حاسما 

حيث لم يحول الزمالك املبلغ املتفق عليه من الدفعة ولم يظهر 
الالعب في النادي األبيض، وتواصلت املفاوضات حتى ساعة 
مبكرة من صباح اجلمعة ووافق اإلسماعيلي على بيع الالعب 
لألهلي ولم تكن رغبة عبدالفضيل وحدها الس���بب في تغيير 
وجهت���ه بل يبدو أن الزمالك عزف عن الصفقة بعد ضم ميدو 

مببلغ 4 ماليني جنيه ملدة عام على سبيل اإلعارة. 
وقال عبد الفضيل انه يحلم بتحقيق البطوالت مع االهلي، 
خاصة أن انضمامه له تأخر 3 س���نوات لرغبته احلقيقية في 
االنضمام لصفوف الفريق األحمر، مؤكدا انه يتمنى أن يستمر 

في حصد البطوالت للنادي األحمر التي اعتاد عليها دائما.
وتوجه بالش���كر إلى إدارة األهلي واجلهاز الفني وم.عدلي 
القيع���ي على الثقة الكبيرة التي منحوه اياها وحرصهم على 
التعاقد معه وأنه يتمنى أن يكون عند حس���ن ظن كل عشاق 

األهلي.

وأحمد رؤوف ومصطفى جعفر. 
ويعتبر أحمد مصطفى »شمامة« 
التي  الرابحة  اح���دى االوراق 

يعول عليها سالمة.
وشدد سالمة على الالعبني 
االلتزام بالتعليمات  بضرورة 
الفنية التي يتم توجيهها اليهم 
خالل التدريبات، والتأكيد على 
ضبط العامل النفسي وحتفيز 
الالعبني على الفوز، مشيرا الى 
البطولة  الفريق يخ���وض  ان 
االفريقية من اجل الصعود الى 
منصة التتويج وليس للتمثيل 
املشرف فقط وهو ما يزيد من 
صعوبة مش���وار الفريق نحو 
التأه���ل وان املباراة امام بطل 
اجلزائر تعد خطوة مهمة جدا 

في البطولة.
ف���ي املقابل اختت���م وفاق 
سطيف تدريباته على ملعب 
املب���اراة وفي نف���س توقيت 
اقامتها، وقد فرض اجلهاز الفني 
للفريق اجلزائري سياجا من 
الس���رية على التدريبات منذ 
وصول البعثة للقاهرة، خشية 
من تربص عيون التجسس على 
الفنية وكشف اخلطط  احلالة 
التي سيطبقها في  التكتيكية 

اللقاء.

دفعته نحو املنافسة على أحد 
مقاعد العضوية، بعدما ضمن 
خماسي القائمة محمود اخلطيب 
وخالد مرجتى وخالد الدرندلي 
ورانيا علواني وهشام سعيد 
احلصول على املقاعد اخلمسة 
األولى في منصب العضوية، 
وانحصرت املنافسة بني العامري 
وباجنيد على املركز األخير في 
العضوية حس���مها األول في 

اللحظات األخيرة.
ووصل اجمالي احلضور إلى 
21178 عضوا. وبلغ عدد األصوات 
الصحيحة 19780 صوتا بينما 
بلغ ع���دد األص���وات الباطلة 
حوال���ي 1313 صوت���ا، وألغى 
املشرف على االنتخابات نتائج 
صندوق بالكامل وهو الصندوق 
رقم 87 بعدما قام أحد األعضاء 
بتحطيم الصندوق بعد التشاجر 
مع مشرف اللجنة، وبالتالي قام 
املستشار فاروق قاسم املشرف 
القضائي على االنتخابات بإلغاء 

أصوات الصندوق كامال.
وكانت نتيجة االنتخابات 
كالتالي: حسن حمدي رئيسا 
16878 صوت���ا، محم���د ثابت 
1315 صوتا، امين س���يد 1587 

صوتا.

عل���ى ملعبه ببتروس���بورت 
بجدي���ة ومعنوي���ات مرتفعة 
استعدادا للمواجهة، حيث أدى 
الالعبون مرانا في العاش���رة 
والنصف صباح���ا ووضحت 
خالله اجلدي���ة في التدريبات 
ورغبتهم في تعويض الهزمية 
أمام فريق سانتوس  املفاجئة 
بطل أنغ���وال. ويعيش اجلهاز 
الفن���ي للفريق بقي���ادة أنور 
س������المة امل��دير الفني حالة 
التركيز لالس���تقرار على  من 
التش���كيل األفض���ل واألمثل 
للقاء، ورفض س���المة اإلعالن 
عن التشكيل لتحفيز الالعبني 
واشعال املنافسة بينهم في املران 
الرئيس���ي، مؤكدا انه سيعلن 
التشكيلة النهائية قبل املباراة 
بساعات قليلة لضمان السرية 
التي فرضها مؤخرا على الفريق. 
وعلى الرغم من سياج السرية 
الشديد الذي فرضه املدير الفني 
على مالمح التش���كيل، اال انه 
من املتوقع اال يخرج عن عامر 
محمد عامر في حراسة املرمى 
ومن امامه عمرو فهيم واسامة 
رجب ومانو ونادر العش���ري 
وعبدالعزيز توفيق وأمين سعيد 
وعبداهلل رجب واحمد احملمدي 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
انتهت انتخابات مجلس إدارة 
النادي األهلي بعد معركة عنيفة 
شهدتها الصناديق األخيرة التي 
حسمت املنافس���ة على املركز 
السادس في العضوية لصالح 
العامري ف���اروق الذي خاض 
االنتخابات مستقال وحسم املركز 
الس���ادس في العضوية على 

حساب د.محمود باجنيد.
ووضحت الصورة متاما في 
منصب الرئي���س بعدما أظهر 
حس���ن حمدي تفوق���ا بالغا 
على منافسيه منذ البداية، بل 
أصبح رئيس األهلي القادم بال 
منافسة حقيقية، بينما اشتعلت 
املنافسة على مناصب العضوية 
الس���تة خاصة ب���ني الرباعي 
محمود باجنيد وهشام سعيد 
والعامري فاروق واللواء سفير 
نور على املركزين املتبقيني في 

العضوية.
ووض���ح م���دى املنافس���ة 
الشديدة التي يواجهها باجنيد 
وس���عيد ف���اروق الذي حصد 
الكثير من األصوات قربته من 
باجنيد أغل���ب األوقات، بينما 
ظهر نور في الصورة بحصوله 
على الكثير من األصوات التي 

سعيد 12475 صوتا، العامري 
ف���اروق 11753 صوت���ا، بينما 
حصل محمود باجنيد على 11613 
صوتا، وسفير نور 7344 صوتا، 
وفاز مبنصب مراقب احلسابات 
أحمد شوقي وحصل على 11636 

امام فري���ق وفاق  ومرتقب���ة 
سطيف اجلزائري، ضمن اجلولة 
الثانية في الدور ربع النهائي من 
املجموعة األولى لكأس االحتاد 

األفريقي.
وكان انبي قد اختتم تدريباته 

 ترتي���ب األعضاء حس���ب 
األص���وات تنازلي���ا : محمود 
اخلطي���ب 17078 صوتا، خالد 
مرجت���ى 16596 صوتا، رانيا 
علوان���ي 15078 صوتا، خالد 
الدرندلي 14700 صوت، هشام 

صوتا.

إنبي يواجه وفاق سطيف

عل���ى صعيد آخر، يخوض 
انبي ف���ي الثامن���ة والنصف 
من مس���اء اليوم مباراة مهمة 

رحاالن كويتيان يجوبان العالم توماس: عدت لتحقيق األلقاب للسالمية

االتحاد السوري المنحل يشتكي لـ »فيفا«

اكد سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلمود عل����ى اهمية بذل 
جميع اجله����ود املختلفة اليصال 

رسالة الكويت الى العالم.
وق����ال احلمود ل� »كونا« عقب 
الكويتيني  الرحال����ني  اس����تقباله 
عبداهلل عبدالهادي وراكان العجمي 
اللذين يقومان برحلة حول العالم 

على دراجتني ناريتني ان »للكويت 
رس����الة محبة واخاء تستحق ان 
يبذل اجلميع جهدهم وعبر مختلف 
العالم  ال����ى  املج����االت اليصالها 
والتعريف بها«. وشدد على موقف 
»القيادة الكويتية وحرصها على 
اعطاء الشباب دورهم في مختلف 
املجاالت اميانا منها بقدراتهم على 

االبداع واالس����هام في رفع اس����م 
الكويت في احملافل القارية والدولية 

وبني جميع شعوب العالم«.
اك����د عبدالهادي  من جهتهما، 
والعجمي حرصهم����ا على »ابراز 
الوجه املشرق لدولة الكويت خالل 
رحلتهما التي تشمل دوال عربية 

واوروبية«.

عبدالعزيز جاسم
الس���المية مساء امس  بدأ 
المدرب  تدريباته تحت قيادة 
البلجيكي الجديد وليام توماس 
ومس���اعده احمد عبدالحميد 
بحض���ور 40 العب���ا وقب���ل 
ب���دء التدريب عق���د الجهازان 
الفن���ي واالداري اجت��ماعا مع 
ال��الع��بين للتع���ارف في��ما 
بي��نهم واالط��الع على مرحلة 

االعداد المقبلة.
وغاب ع���ن التدريبات فهد 
الهنيدي وسعود ضميد لإلصابة 
وعبدالعزي���ز العل���ي ومحمد 
البريكي وناصر الهاجري وحمد 
حربي وفرج لهيب ألس���باب 
مختلفة. والعماني سعد عبيد 
والفرنس���ي من اصل مغربي 
عبدالفتاح س���افي وسيلتحق 
الالعب���ان بالفري���ق بع���د 12 

الجاري.

التدريبات  وق���د ش���هدت 
مشاركة الالعبين الجدد مشاري 
العازمي ومحمد العنزي وبدر 
الجاسر. كما حضر محترفان من 
ايران، والمهاجم البلجيكي داود 
داي رفض المدرب مشاركته في 
التدريبات بس���بب تأخره عن 
الحضور وطلب منه الحضور 
اليوم قبل بدء التدريب بنصف 

ساعة.
وقال الم���درب توماس انه 
سعيد بالعودة الى الكويت والى 
السالمية بالذات بعد 9 سنوات 
مضت على تدريب الس���ماوي 
وانه س���يحاول قيادة الفريق 
الى الفوز بلقب على األقل بعد 
النادي منذ  األلقاب عن  غياب 
الوقت. معترفا بصعوبة  ذلك 
المهمة بسبب قوة الفرق األخرى 
واستعدادها الجيد وتعاقدها مع 

محترفين مميزين.

وأش���ار الى ان هناك عددا 
كبيرا من الالعبين يعرفهم منهم 
بشار عبداهلل وصالح البريكي 
وهو اآلن بصدد تقليص عدد 

الالعبين.
واكد توماس انه جاء لتحقيق 
نتائج ايجابية واعادة السماوي 

للمنافسة على البطوالت.
من جهته، قال مدير الفريق 
علي عبدالرضا ان هناك برنامجا 
جديدا سيطبق على الالعبين من 
بداية الموسم الجديد ويقيم كل 
العب خالل شهر عبر حضور 
التدريبات واالداء في المباريات 
والسلوك واالنذارات ومن يبدع 
فسيكافأ بمقابل مادي يضاف 
الى راتب االحت���راف الجزئي 
مبينا ان���ه ال وقت للمجامالت 
الحالي���ة ومن يثبت  بالفترة 
نفسه سيبقى بالفريق ومن ال 

يجتهد لن يكون له مكان.

التسوية اللبنانية تشمل المعارضين
باإلصرار على تطبيق تعديالت »فيفا«

بيروت ـ ناجي شربل
ارتفعت احلماوة االنتخابية في اللجنة االدارية لالحتاد اللبناني 
لكرة القدم، بازدياد وتيرة الضغوط على مرش���حني منافس���ني 
لالئح���ة التوافقية املؤلفة من اللجن���ة االدارية احلالية مطعمة 
بعضوين جديدين من جهة، الى بذل أحد الشريكني في الالئحة 

اتصاالت مع املعارضني من جهة اخرى.
وفي معلومات خاصة ب� »األنباء« ان رئيس االحتاد م. هاشم 
حيدر، التقى امني سر نادي مون السال عني سعادة جهاد سالمة، 
وبحث معه تطورات العملية االنتخابية. وأبلغ حيدر الى سالمة 
وقوف حركة »أمل« الى جانب »التيار الوطني احلر« في انتخابات 
اللجنة االوملبية. كما شرح له الظروف التي أدت الى التوافق مع 
كل من »تيار املستقبل« و»احلزب التقدمي االشتراكي«، وقضت 
التسوية، بحسب حيدر، باحتفاظ كل من االطراف بحصته في 
اللجنة االدارية، فحل املرشح جورج شاهني بديال لرفيق عرموني 
أحد كوادر »تيار املستقبل« في منطقة االشرفية. فيما حل احملازب 
في »حركة أمل« مازن قبيسي بدال من العضو املبتعد مصطفى 
حمدان. وأضاف حيدر: »مبا ان التيار الوطني احلر لم يكن ممثال 
في االحتاد، فال ميكن اعتبار انه مت تغييبه، وانتم تتمثلون بنا 
بطبيعة احلال. وس���نكون معا في اية مواجهة مرتقبة في كرة 
القدم، اذا اقتضت الظروف حصول مواجهات«. وازاء هذا الطرح، 
أبلغ سالمة الى النائب العماد ميشال عون صورة الوضع، فسأله 
االخير عن التعاون مع »أمل« في امللفات الرياضية، ورد سالمة 
بأن األمور تسير ايجابا. وعندها قال عون لسالمة انه ال جدوى 
من اجتراح مواجهة بني مجموعة تنس���ق مع بعضها البعض، 
وتاليا عدم ترش���يح ممثل »التيار الوطن���ي احلر« جو كوبلي 

النتخابات اللجنة االدارية.
واذا كان حيدر جنح في ايجاد تس���وية ونزع فتيل املواجهة 
مع »التيار الوطني احلر«، فإن االمور تسير عكس ذلك مع نادي 
املبرة، التابع جلمعية املبرات اخليرية، والذي أكد نائب رئيسه 
حسن فضل اهلل جنل العالمة السيد حسني فضل اهلل، االستمرار 
في ترشيح أمني السر سليم فارس، وصوال الى خوض االنتخابات، 

واالحتكام الى نتائج الصناديق. 
وبحسب اوساط مراقبة، فإن »الئحة وحدة كرة القدم« التي 
تضم اعضاء اللجنة االدارية احلالية، لن تنال اكثر من 70 % من 
اصوات املقترعني في اجلمعية العمومية. وهذا ما يخشاه افرادها، 
الذين يس���عون الى تزكية جتنبهم االحتكام الى الصناديق، في 

حضور رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد بن همام.
كما كشفت اوساط فاعلة ل� »األنباء«، عن مساعي يبذلها احد 
القيمني على الالئحة التوافقية م���ع املعارضني، تتضمن تأمني 
عقد اجتماع موس���ع م���ع بن همام، يتخلل���ه عرض املعارضني 
هواجسهم امام رئيس االحتاد اآلسيوي، والتي تتضمن سلسلة 
مالحظات حول أداء أحد احملس���وبني عل���ى بن همام في اللجنة 
االدارية لالحتاد. وسيعطى املعارضون حق الكالم في اجلمعية 
العمومية، والبداء مالحظاتهم، ومطالبة اللجنة االدارية العتيدة 

األخذ بها في الوالية اجلديدة. 

قدم االحتاد السوري لكرة القدم الذي مت حله من 
القيادة الرياضية السورية االسبوع الفائت، شكوى 
لالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عبر كتاب موجه 
لسكرتير »فيفا« جيروم فالكي، قال فيها »لقد دهش 
االحتاد السوري لكرة القدم بقرار املكتب التنفيذي 
لالحتاد الرياضي العام بحل احتاد كرة القدم السوري 
بسبب سوء االدارة وعدم االنسجام والتفاهم... ان 
احتاد كرة القدم يعتبر هذا القرار تدخال كي يجعل 
االحتاد السوري يلغي قراراته الصادرة بخصوص 

الفساد والتالعب بنتائج املباريات«. وذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية، ان فالكي ارسل كتابا الى رئيس 
اللجنة املؤقتة لالحتاد الرياضي العام العميد فاروق 
بوظو، يستفسر من خالله عن حقيقة امر احلل قبل ان 
يتدخل »فيفا« بشكل رسمي. ورفض االحتاد السوري 
قرار احلل على اس���اس عدم شرعيته وتوافقه مع 
االنظمة الرياضية في سورية، واعلن متابعته للعمل، 
وطالب بان يتم التحقيق مع اعضائه ومحاسبتهم 

في حال ثبوت تورط احد منهم.

استقبلهما سفيرنا في األردن العماني عبيد والفرنسي سافي يلتحقان بالتدريب بعد 12 الجاري

عدلي القيعي يصافح شريف عبدالفضيل بعد توقيع العقد

سفيرنا في األردن الشيخ فيصل احلمود والرحاالن عبداهلل عبدالهادي وراكان العجمي يرفعون علم الكويت

)أحمد باكير(بشار عبداهلل يتقدم العبي الساملية في أول تدريب أمس


