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حامد العمران
في واحدة من أجمل املباريات، 
فرض الس���املية نفس���ه بخبرته 
الكوي���ت 26-28  وتغلب عل���ى 
)الشوط األول 12-14( في اللقاء 
ال���ذي ج���رى أمس عل���ى صالة 
الش���هيد فهد األحم���د في الدعية 
ضمن األسبوع السادس لدوري 
الدمج لكرة اليد، ورفع الس���املية 
رصي���ده الى 10 نق���اط فيما بقي 
الكويت على رصيده الس���ابق 4 
نقاط. وفي مباراتي أول من امس 
واصل العربي صدارته بعد فوزه 
الصعب على كاظمة 25-24 ليرفع 
األخضر رصيده الى 12 نقطة، فيما 
بقي البرتقالي على 3 نقاط، وفي 
اللقاء الثاني حقق اليرموك فوزه 
الس���احل 26- األول وكان على 
21 )12-8( ليرف���ع رصيده الى 3 
نقاط، وبقي الس���احل في املركز 
األخير دون نقاط. وبالعودة الى 
لقاء الساملية مع الكويت، فقد كان 
مثيرا ومتقلبا في األداء خاصة من 
ناحي���ة األبيض الذي دفع مدربه 
الصربي ميودراغ بوليد احلجرف 
في منتصف الشوط الثاني على 
الرغم م���ن تراجع مس���تواه مع 
التركيز على اخلط اخللفي املراقب. 
وفي املقابل، تعامل مدرب الساملية 
اجلزائري عمر عازب مع املباراة 

ب���ذكاء بعد ان كان فريقه متأخرا 
بفارق 4 أهداف في الشوط الثاني 
ليح���ول دفاعه من 3-3 الى 2-4 
ملراقبة عبداهلل ومحمد الغربللي، 
وهذا ما خلط أوراق األبيض، الى 
جانب السرعة في تنفيذ الهجوم 
املرتد عن طريق ابراهيم صنقور 
الزعاب���ي، وكان  وعبدالعزي���ز 
عبدالعزيز جنيب في قمة عطائه 
بتألقه الصريح من خالل تصويباته 
ومتريراته املتقنة فيما برز صنقور 
في الشوط األول، وحدت املراقبة 
من خطورته في الشوط الثاني. 

من جانبه، كان الناش���ئ عبداهلل 
الغربللي أب���رز العبي فريقه الى 
جانب شقيقه محمد، فيما لم يظهر 
عبداهلل اخلميس مبستواه املعهود 
وهذا ما أثر على أداء األبيض في 

بعض الفترات. 
أدار اللق���اء الدوليان س���امي 
عبداجلليل وعلي عبداحلس���ن 
ولم يكن الثاني موفقا في بعض 
الي���وم مباراتان  قراراته. وتقام 
فيلتق���ي الفحيحيل م���ع النصر 
في ال� 5:00 مساء، والتضامن مع 

القادسية في ال� 6:30.

عربيةمتفرقات

مني االحت����اد بهزميته الثانية في الدوري 
السعودي لكرة القدم بسقوطه امام االتفاق 2-1 
.وسجل لالتفاق عبدالرحمن القحطاني )58 من 
ركلة جزاء(، وحس����ن النجعي )68(، وسجل 

لالحتاد محمد نور )20(. 
وطرد في املباراة من االحتاد سعود كريري )61( 
ومحمد نور )90(.  وتشهد املرحلة العاشرة اقامة 
مباراة دربي جتمع الهالل املتصدر مع الشباب 
الثاني في الرياض، ويلعب اليوم ايضا جنران 

مع احلزم .
حسم الوحدة القمة لصاحله وصعد الى املركز 
الثان��ي بعد فوزه على ضيف��ه العني 1-0 في ختام 
املرحلة السابعة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم. 
وس��جل حمدان الكمالي هدف املباراة الوحيد في 
الدقيق��ة 43.  وصعد الظفرة الى املركز الس��ادس 

بعد فوزه على ضيفه اإلمارات 3-4.
حقق العربي فوزا س����احقا على الشمالي 
7-0 في ختام مباريات اجلولة التاسعة للدوري 
القطري لكرة القدم. وانتزع االهلي فوزا صعبا 
على قطر بهدف لالشيء سجله مشعل عبداهلل 

.)54(
بعد توقف دام 40 يوما يعود الدوري العماني 
لك��رة الق��دم الى نش��اطه بإقام��ة 5 مباريات في 
املرحلة اخلامسة، حيث يلعب اخلابورة مع مسقط، 
صح��م مع عمان، النهضة حامل اللقب مع النصر، 

الشباب مع العروبة، وظفار مع الطليعة.
تعادل أمية مع ضيفه الكرامة 1-1 في ادلب 
في املباراة املؤجلة من املرحلة الثانية لبطولة 

سورية لكرة القدم.

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي سيحظى بتكرمي خاص من اللجنة املنظمة للمباراة االستعراضية

)أسامة البطراوي(خالد احلربان متوسطا عبداهلل احلمدان وجاسم احلربي وعلي اتش وحمد سلطان وعادل خميس

جانب من منافسات البطولة

تكريم خاص لميسي في مباراة كاظمة وبرشلونة 
االندية او الكويت.

من جانبه اكد الرئيس السابق 
لنادي كاظمة سليمان العدساني 
ان اس���تضافة برشلونة تعتبر 
حدثا تاريخيا يسجل باسم كاظمة 
النادي  متوجها بالتحية الدارة 
والى كل من ساهم في الترتيب 
واالعداد للح���دث.  واضاف ان 
اجلمه���ور احمللي يتاب���ع الكرة 
األوروبية بش���كل كبير السيما 
الدوريات االجنليزي واالسباني 
وااليطالي، موضحا ان حضور 
برش���لونة ال���ي الكويت ميثل 
فرصة كبيرة للشباب كي يتابع 
الفري���ق الكتالون���ي عن قرب. 
واشار العدساني الى أن استضافة 
برشلونة تأتي في اطار استمرار 
سياسة استقدام الفرق الكبيرة 
الى الكويت كما كان يحدث في 
اواخر الستينيات حيث استقدم 
القادسية سانتوس البرازيلي وزار 

البالد نادي فاشاش املجري.
ولف���ت ال���ى ان احل���دث لن 
يقتصر على اجلمهور احمللي بل 
سيشهد حضورا خليجيا، حيث 
من املتوقع ان يتدفق الش���باب 
الب���الد حلضور  الى  اخلليجي 
املباراة لالس���تمتاع مبش���اهدة 
جنوم برشلونة.وقال العدساني 
انه رغم الس���معة الكبيرة التي 
يحظى بها كاظمة على املستويات 
احمللية واخلليجية واآلسيوية 
اال ان لقاءه مع برشلونة يعتبر 
حدثا تاريخيا، موضحا ان نتيجة 
املباراة غي���ر مهمة حيث تكمن 
االهمية في اس���تمتاع اجلمهور 
باللقاء. مؤكدا ان العبينا احمللين 
سيستفيدون من احتكاكهم مع 
جنوم برش���لونة باالضافة الى 
املراحل السنية  حصول العبي 
عل���ى دفع���ة قوية م���ن خالل 

مشاهدتهم.

أعلنت اللجنة املنظمة للمباراة 
االستعراضية التي جتمع كاظمة 
مع برشلونة بطل اسبانيا وأوروبا 
21 اجلاري عن إقامة حفل تكرمي 
ملدرب برشلونة بيب غوارديوال 
وجنم���ي الفري���ق األرجنتيني 
ليونيل ميسي وتشافي وذلك على 
هامش الزيارة املرتقبة للفريق 

االسباني للكويت. 
ويأت���ي تك���رمي غوارديوال 
لنجاح���ه في قيادة برش���لونة 
حلصد 5 ألقاب في اقل من عام 
النادي  للمرة األولى في تاريخ 
الكاتالون���ي إلى جان���ب الفوز 
التاريخي وغير املس���بوق على 
غرميه التقليدي ريال مدريد 2-6 
في مب���اراة لن متحى من ذاكرة 
الكرة االسبانية فضال عن تفوقه 
على كبار املدربن في املواجهات 
اليكس  السير  أمثال  املباش���رة 
فيرغس���ون مدرب مان يونايتد 
والهولندي هيدينك مدرب تشلسي 
والتش���يلي مانويل بيلغريني 
مدرب ري���ال مدريد والبرتغالي 
جوزي���ه مورينيو م���درب انتر 
ميالن. وأصبح غوارديوال بطال 
قوميا في برشلونة خاصة بعد ان 
متكن من إحلاق الهزمية الثالثة 
على التوالي بري���ال مدريد في 

مسابقة الدوري االسباني.
وسيكون هناك تكرمي خاص 
للنجم ميسي عقب تتويجه بجائزة 
الكرة الذهبية التي متنحها مجلة 
»فرانس فوتبول« ألفضل العب 
في العالم وذلك عن العام احلالي 
2009 الذي شهد فوز ميسي مع 

برشلونة بخمس بطوالت.
ويتمتع ميسي بشعبية كبيرة 
في شتى أنحاء العالم بعد ان قدم 
موسما استثنائيا مع برشلونة 
نال خالله كل األلقاب التي خاضها 
الفريق وهو ما جعل ميسي قريبا 

من احلصول على جائزة »فيفا«.  
ويأتي تكرمي تشافي حلصوله 
على جائزة أفضل العب وسط 
الدوري االس���باني ودوري  في 
األبطال ودخوله ضمن تشكيلة 
الفريق الذهبي للقارة االوروبية 
في املوس���م املاضي بعد ان قدم 

مستويات كبيرة مع برشلونة 
في السنوات األخيرة حتى اصبح 
احد اه���م عناصر جناح الفريق 
االسباني. وفي الوقت ذاته يترقب 
العبو وجنوم برشلونة الزيارة 
التي سيقومون بها الى الكويت 
لاللتقاء باجلماهير الكويتية للمرة 

األولى خالل مسيرتهم االحترافية 
حيث أشارت وسائل اإلعالم في 
مدين���ة كاتالونيا معقل الفريق 
االسباني الى ان أغلب الالعبن 
لديهم تش���وق كبي���ر لاللتقاء 
العربية س���واء في  باجلماهير 
ابوظبي التي تستضيف مونديال 

العدساني: زيارة الفريق اإلسباني حدث تاريخي يسجل للبرتقالي

»هاتريك« تكّرم الحربان اليوم

»يد« السالمية تفوقت على الكويت
الداخلية يهزم الصحة في »النفط«

فاز فريق نفط الكويت على فريق دشتي 2-3 
في اليوم االول من بطولة ش����ركة نفط الكويت 
العاشرة لكرة قدم الصاالت، التي تنظمها جلنة 
كرة القدم بشركة نفط الكويت على صالة املركز 
الرياضي مبدينة االحمدي في الفترة من 1 الى 8 
اجلاري حتت رعاية رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب سامي الرشيد، في مباراة شهدت تكافؤا بن 

الطرفن ولم حتسم اال في اللحظات االخيرة.
 ولم يجد نظارت اجلميل صعوبة في التأهل على 
حساب sshi 3-1 ومتكن فريق وزارة الداخلية من 
الفوز 3-0 على وزارة الصحة، وفي اجمل املباريات 

واكثرها ندية تأهل اس���منت بورتالند الى الدور 
الثاني بعد الفوز على يوسف الغامن 2-4.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات املجموعة االولى 
وزارة املالي����ة مع sk وناقالت النفط مع االطفاء، 
وفي املجموعة الثانية يلتقي شركة نفط الكويت 

مع الندروفر ووزارة الدفاع مع االطفاء العام.
وقال رئي����س اللجنة االعالمية ثامر اخلالدي 
ان البطول����ة حتظى باهتم����ام كبريات الوزارات 
والش����ركات التي حرصت على املشاركة، مشيرا 
ال����ى ان اجلماهير هي الت����ي تضفي املتعة على 

املباريات.

عبداهلل العنزي
تقيم شركة »هاتريك« الرياضية في ال� 7:30 
مس���اء اليوم حفل تكرمي »شيخ املعلقن« العرب 
خالد احلربان في فندق »موفنبيك«، البدع حتت 
رعاية االمير فيصل بن فهد رئيس مجلس شركة 
»اف سكس« االستثمارية الرياضية والذي يصل 
صباح اليوم الى البالد، وقد دعت اللجنة املنظمة 
للمهرجان العديد من الشخصيات الرياضية ورؤساء 
االندية والعبي اجلي���ل الذهبي حلضور احلفل 

الكبير. 
ويبدأ احلفل بكلمة لرئيس مجلس ادارة شركة 
»هاتريك« عبداهلل احلمدان، ومن ثم كلمة لالمير 
فيصل بن فهد، وكلمة للحربان، وبعدها س����يتم 
عرض فيلم وثائقي عن حياة احلربان، يتضمن 

اشهر تعليقاته على املباريات واالهداف.
وكانت اللجنة املنظم����ة للمهرجان قد عقدت 
مؤمترا صحافيا امس في صال����ة احمد الرومي 
بالنادي العرب����ي، حضره احلرب����ان واحلمدان 
الس����ابق حمود س����لطان  البحريني  واحلارس 
واإلعالميان السعوديان جاسم احلربي وابراهيم 
الفريان والدولي القطري السابق عادل خميس.

وش����كر احلمدان االمير فيص����ل بن فهد على 
رعايته وحضوره احلفل، الذي يقام تكرميا الشهر 
املعلقن العرب، وقال: ان صوت احلربان ارتبط 
بأشهر االجنازات للكرة الكويتية، ومازال عالقا 

في االذهان.
اما احلربان فش����كر جميع املسؤولن وخص 
بالذكر وزارة االعالم وكل من عمل معه بدءا من 
اول مباراة علق عليها، والشكر موصول الى محطة 
»اوربت« وزمالئه املعلقن الذين عاصرهم، كما 
وجه شكره الى شركة »هاتريك« على هذه املبادرة، 
واالمير فيصل بن فه����د على رعايته وحضوره 

احلفل.
اما حمود سلطان فقال ان احلربان هو من الزمن 
اجلميل للكرة الكويتية، واسم المع في سماء االعالم 
الكويتي واخلليجي والعربي، وحضورنا هو اقل 

واجب جتاه هذا الهرم االعالمي اخلليجي.
بدوره، اشاد عادل خميس باحلربان وبتعليقه 
املميز، متمنيا ان يك����ون مهرجان التكرمي يليق 
بتاريخه، اما جاس����م احلربي فقال ان االعالمين 
اخلليجين استفافدوا من جتربة احلربان سواء 
خلف امليكروفون او على الشاشة فهو شخصية 

اعالمية مميزة تستحق الثناء.
اما رئيس اللجن����ة االعالمية للمهرجان علي 
اتش فش����كر النادي العربي على اتاحة الفرضة 
القامة هذا املؤمتر، وهذا ليس غريبا على االدارة 
في التعامل مع احد رموز النادي، فاحلربان ليس 
معلقا واعالميا فقط، بل كان امن الس����ر السابق 
في العرب����ي، وهذا التكرمي اقل ش����يء ميكن ان 

يقدم له.

الحمدان وسلطان والحربي وخميس واتش يشيدون بـ »شيخ المعلقين«

العربي يحتفظ بالصدارة بفوزه على كاظمة كأس فهد السالم للرماية تنطلق اليوم

انطالق »الشراع الخليجي« اليوم

شرطة الكويت في ماراثون بيروت

تنطلق اليوم في مجمع ميادين الش���يخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية كأس املغفور له الشيخ فهد السالم وتستمر ملدة 3 ايام.

وأكد محمد الغربة أمن السر املساعد في نادي الرماية ان اللجنة 
العليا املنظمة أمتت جميع االس���تعدادات لتنظيم البطولة، وعقدت 
العديد من االجتماعات للوقوف على آخر االستعدادات، ولفت الى أن 
جميع القائمن على البطولة حريصون على متابعة جميع التفاصيل 
اخلاصة باملهام املوكلة اليهم لضمان جناح البطولة وحتقيق أهدافها 

النها حتمل اسم رمز من رموز الكويت اخلالدة.

تنطلق صباح اليوم بطولة مجلس التعاون االولى للشراع التي 
ينظمها النادي البحري بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للشراع في 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية حتت رعاية وزير الش���ؤون 
االجتماعية د.محمد العفاسي في الفترة من 3 الى 5 اجلاري مبشاركة 
5 دول من دول مجلس التعاون وبحضور عدد من القيادات الرياضية 
اخلليجية، فيما ستقام انشطتها في مقر جلنة املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلرافي التابعة للنادي البحري في شاطئ املسيلة مبنطقة البدع.

يغادر البالد غ����دا اجلمعة إلى لبنان، وفد منتخب احتاد الش����رطة 
أللعاب القوى للمش����اركة في ماراثون بي����روت الدولي 2009، ويترأس 
الوفد املقدم وليد ش����هاب عضو مجلس إدارة االحتاد، ويضم 3 العبن 
هم حسن احمليطيب وعبدالرحمن الفهد ومحمد املنيع. وأكد شهاب ان 
الالعبن في حالة بدنية فنية جيدة، ويش����اركون في ماراثون بيروت 

بهدف املنافسة، ورفع اسم الكويت في احملافل الدولية.

اختيار باتيستوتا ودي بور 
سفيرين لملف »قطر 2022«

اختارت جلنة ملف قط���ر 2022 املونديالية النجمن الكبيرين 
االرجنتيني غابريال عمر باتيس���توتا والهولندي رونالد دي بور 
كسفيرين جديدين للملف علما ان االثنن كانا قد لعبا لعدة اندية 

محلية في قطر.
ومت االع���الن ع���ن ذلك في املؤمت���ر الصحافي ال���ذي عقد في 
جوهانسبرغ عاصمة جنوب افريقيا بحضور الالعبن الى جانب 
حسن عبداهلل الذوادي الرئيس التنفيذي مللف قطر 2022 اضافة 
الى حضور فريق عمل امللف املوجود حاليا في معرض سوكريكس 
الرياضي وعدد كبير من الوس���ائل االعالمية التي ابدت اهتمامها 

بتغطية احلدث الكبير.
وحول موضوع اختيار الس���فيرين اجلديدين للملف القطري 
حتدث الذوادي قائال »من املؤكد انكم تتس���اءلون ملاذا مت اختيار 
هذين النجمن وهنا س���أجيب عن تساؤالتكم: وقع االختيار على 
كل من باتيستوتا ورونالد دي بور الن االول كان قد متت تسميته 
كواحد من افضل 125 العبا في العالم مازالوا احياء حتى اآلن ومن 
املؤكد ان كل مشجع كروي في العالم مازال يذكر اسمه واضاف »اما 
رونال���د دي بور فكان على درجة عالية من الكفاءة الكروية لذلك 
فانه مبقدوره مدنا بخبرته الكبيرة ومعرفته بشكل يعود بالفائدة 
على ملفنا املونديالي بعد تعين االسطورة االسيوية والسعودية 

سامي اجلابر كسفير للملف خالل االسبوع املاضي«.
بدوره قال باتيستوتا »انه من دواعي سروري ان احمل هذه املهمة 
كسفير مللف قطر 2022 وكلي اميان ان ملف قطر 2022 مبقدوره نقل 
مفاهيم االحتاد الدولي )فيفا( الى جزء جديد من العالم ومبا انني 
ق���د لعبت في ثالثة نهائيات مونديالية في الواليات املتحدة 1994 
وفرنس���ا اما دي بور فقد اكد بدوره انه شرف عظيم له شخصيا 
ليحظى به���ذا االختيار كعضو في ملف قطر املونديالي كونه كما 
قال من املؤمنن بأن  »الوقت قد حان ليتم تنظيم واستضافة كأس 
العالم في منطقة الشرق االوسط للمرة االولى في تاريخ البطولة 

التي متتد من عام 1930«.

األهلي في ضيافة االتحاد والزمالك يواجه الحرس
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنطلق اليوم مباريات اجلولة احلادية عشرة 
ملسابقة الدوري املصري لكرة القدم وسط أجواء 
محمومة، فجميع لقاءات هذه اجلولة تقام اليوم 
لكن في توقيتات متفرقة تبدأ في الثالثة ظهرا 
بتوقيت الكويت بلقاء اجلونة مع غزل احمللة، 
ثم 6 لقاءات اخرى تقام في السادسة إال الربع 
مساء جتمع االحتاد الس����كندري مع االهلي، 
االسماعيلي مع احتاد الشرطة، املقاولون العرب 
مع املصري البورسعيدي، انبي مع املنصورة، 
بتروجيت مع بترول اسيوط واالنتاج احلربي 
مع طالئع اجليش، في حن تختتم منافسات 
هذه اجلولة باقامة مباراة الزمالك مع حرس 

احلدود في الثامنة مساء.
فعلى ستاد االسكندرية، يستضيف فريق 
االحت����اد نظيره االهلي حام����ل لقب البطولة 
على مدار املواسم اخلمسة املاضية واملتصدر 
للبطولة احلالية في مب����اراة مرتقبة ومهمة 
للطرفن، واألهلي يدخل هذه املباراة وله هدف 
واحد ال بديل لديه س����وى حتقيق الفوز ألنه 
بدأ يخط����و خطوة كبيرة من اآلن نحو الفوز 
بالدرع السادس على التوالي، لذلك فهو يسعى 
ملواصلة انتصاراته على جميع منافسيه، مما 
جعل املارد »االحمر« يعتلي القمة بأكبر رصيد 
من النقاط بلغت 26 نقطة، وحقق رقما قياسيا 
في االنتصارات 8 فوز وتعادل مرتن ولم يخسر 
أي مباراة وسجل 18 هدفا ومني مرماه بستة 
اهداف.وفي املقابل، يخوض فريق االحتاد لقاء 
اليوم حتت قيادة مديره الفني البرازيلي كابرال 
مبعنويات مرتفعة منتشيا بالفوز الذي حققه 
على فريق حرس احلدود في لقاء االس����بوع 

املاضي، ويس����عى الفريق الستكمال صحوته 
الفنية امام االهل����ي للخروج من الكبوة التي 
جعلته يحتل املركز الثاني عشر بجدول املسابقة 

برصيد 11 نقطة.
ويدخل اجلريحان الزمالك وحرس احلدود 
وجها لوجه في موقعة كروية بستاد القاهرة 
وكالهما يبحث عن طوق النجاة واخلروج من 
كبوة الهزائم التي تالحقهما، اال ان نتائجهما 

منذ بداية املوسم غير مستقرة بتاتا.
والزمال����ك الذي يعد أحد ق����الع الرياضة 
املصرية مير بظروف صعبة جدا جعلته يقع 
في املركز العاش����ر برصيد 11 نقطة، وبالطبع 
هذا الوضع ال يتناسب اطالقا مع اسمه الكبير 
وجنومه الكبار وجماهيره االصيلة الوفية، وهو 
االمر الذي جع����ل ادارة النادي ال تنتظر اكثر 
من ذلك وقررت اقالة الفرنسي هنري ميشيل 
وتعين حسام حسن مديرا فنيا للفريق خلفا 

للفرنسي الذي رحل عن »القلعة البيضاء«.
ويأمل مجلس الزمالك برئاسة ممدوح عباس 
ان تتغير الصورة لالحسن واألفضل في املرحلة 
املقبلة، وايقاف الصدامات الكروية املتالحقة 
التي اصاب به����ا الفريق جماهيره، خاصة ان 
حس����ام حسن مشهود له بالغيرة على فريقه 
واليرضى بالهزمي����ة، االمر الذي جعل اآلالف 
من اجلماهير تلتف حول الفريق في اول مران 
يخوضه حتت قيادة حسام حسن املدير الفني 
اجلديد، الذي بال شك سيسعى بشتى الطرق 
لتق����دمي اوراقه الفنية الى اجلماهير البيضاء 

بفوز كبير على احلرس في لقاء اليوم.
في املقابل، فحرس احلدود الذي يقوده املدير 
الفني الكفء طارق العشري يعد في موقف ال 

يتناسب مع الصورة الرائعة التي كان عليها 
املوس����م املاضي وبداية املوسم احلالي، حيث 
حصل الفريق العس����كري على بطولة كأس 
مصر متفوقا على جميع الفرق االخرى، وفي 
مقدمتهم االهلي والزمالك واالسماعيلي وانبي، 
وفى بداية املوسم جنح في اقتناص لقب جديد 
يضاف الى اللقب االول، وهو كأس الس����وبر 
ال����ذي انتزاعه بجدارة من ب����ن انياب »املارد 
االحمر« بع����د ان تغلب عليه بثنائية نظيفة. 
ومبرور الوقت بدأ الفريق يفقد قوته املعهودة 
مما جعله يحتل املركز الثامن بجدول املسابقة 

برصيد 12 نقطة.
شحاتة يجتمع بمعاونيه

يعقد اجله����از الفني للمنتخ����ب املصري 
األول لكرة القدم بقيادة حسن شحاتة املدير 
الفني اجتماع����ا مهما اليوم مبقر احتاد الكرة 
في اجلبالية، وذلك ملناقش����ة برنامج اإلعداد 
املقترح ملنتخب »الفراعنة« استعدادا لبطولة 
األمم األفريقية 2010 التي ستنطلق بأنغوال في 

الفترة من 11 إلى 31 الشهر املقبل.
وكان ش����حاتة قد طلب من أعضاء اجلهاز 
املعاون شوقي غريب وحمادة صدقي وأحمد 
سليمان ضرورة وضع تصور مبدئي لشكل 
فترة اإلعداد والتي ستبدأ في 22 اجلاري وحتى 
موعد السفر الى انغوال للمشاركة في املنافسات 
الرسمية للمونديال األفريقي ليكون هناك تشاور 
من خالل معالم فنية واضحة، يسفر في النهاية 
لبرنامج إعداد قوى يتم خالله جتهيز الفريق 
بشكل يجعله قادرا على اقتناص لقب البطولة، 

واالحتفاظ به للمرة الثالثة على التوالي.
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