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 أخيرًا «دورينا»..
 ال يوجد ما يحفز على احلديث عن الشـــأن احمللي، فكلما 
قلنا «هانت» اســـتجد أمر جديد، وكلمنا أغلقنا بابا انفتحت 
أبواب اخرى والضحية كرتنا التي حتولت الى كرة من لهب 
تتقاذفها االقدار مينة ويســـرة، فكيف لنا ان نفرح واملشاكل 
حتيط بنا مـــن كل اجلهات، احتاد «معلـــق» ومفتاحه عند 
االجانب، اندية متصارعة، قضايا ما زالت عالقة في احملاكم 
والرؤية املستقبلية قامتة ضبابية، ونتمنى ان يعود الوئام 
الى املتنازعني فقد تشـــبعنا من املشـــاكل التي جثمت على 
صدورنا منذ ٣ ســـنوات ورســـالتنا الـــى كل املعنيني بهذه 
الصراعات نلخصهـــا في هذه اجلملة القصيرة «اذا انتوا ما 

تعبتوا ترانا تعبنا حيل».
  وما ميكن ان نتحدث عنه في شـــأن كرتنا احمللية بعيدا 
عن تكتل ومعايير هو انطالقة الدوري املمتاز لكرة القدم بعد 
انتظار طويل واستوقفتنا حقيقًة املواعيد املبكرة للمباريات 
(الرابعة مساء) وال نراها مالئمة لظروف الالعبني واجلماهير 
ونتمنى من جلنة املســـابقات في اللجنة االنتقالية برئاسة 
عماد الغربللي ان تســـتمع آلراء االنديـــة واالخذ بها، اذ ان 
اغلبها تؤيد تعديل املواعيد فنحن بالكاد نبحث عن اجلمهور 
في املدرجات وتأتون أنتم وكأنكم تقولون لهم يا جماعة ال 

نريد حضور اجلماهير!
  وفاجأنا أيضا ســـقوط الكويت بأربعـــة اهداف في اول 
مبارياته امام النصر، وذلك ليـــس تقليال من الفائز، ولكن 
ألنها املـــرة الثانية على التوالي التي يخســـر فيها االبيض 
بأربعة بعد رباعية القادسية في كأس السوبر، ولسنا مع من 
ينادي بإقالة املدرب محمد عبداهللا، صحيح انه احد اسبابها، 
ولكن ايضا الالعبني قصروا في مهامهم بشكل واضح، ونرى 
ان اســـتمرار املدرب ومنحه فرصة اخيرة أفضل بكثير من 
تنحيتـــه في مثل هـــذا الوقت، فما زال فـــي الوقت بقية في 
الدوري، ولكن اذا خسر الفريق بأربعة اخرى فهنا يجب ان 
يكون التدخل شـــامال وسريعا، وال يظن القدساويون ايضا 
ان فريقهم االصفر سيكون مثلما كان عليه بطال في املوسم 
املاضي اذا استمر ابتعاد الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي 
عن الفريق بعدما ارتبط بهما الالعبون ارتباطا وثيقا طيلة 
املواسم السابقة فعندما تعمل وفق منظومة واضحة املعالم 
فمن الصعب عليك ان تتأقلم ســـريعا مع وضعك اجلديد اذا 

خرج احدهما عن هذه املنظومة فما بالك باثنني!
  > أمامـــي قرعة كأس العالم بعد االنتهاء من اجرائها في 
العاصمة جوهانســـبرغ في جنوب افريقيـــا وأراها مثالية 
حسب تصنيف املســـتويات بني املنتخبات وميكن لرؤوس 
املجموعات االرجنتني واجنلتـــرا وأملانيا وهولندا وايطاليا 
والبرازيل واســـبانيا واملضيفة جنـــوب افريقيا التأهل الى 

الدور الثاني دون مشاكل.
  ناصر العنزي 

 الشباب يلتقي اليرموك في الجولة الثانية من دوري الدرجة األولى

 خيطان والفحيحيل «المنتشيان» يواجهان الساحل والجهراء

 حسني عاشور

 مواجهة صعبة للجهراء أمام الفحيحيل 

 مبارك الخالدي
  تقام اليــــوم ٣ مباريات في 
اجلولة الثانية من دوري الدرجة 
االولى لكرة القدم، فيستضيف 
ملعب الشباب لقاء «اجلريحني» 
اليرموك والشباب، بينما يحل 
اجلهراء ضيفا على الفحيحيل، 
ويقــــام اللقــاءان في الســـاعة 
الـ ٢:٤٥، وفي اللقاء الثالث يواجه 
الساحل على ملعبه خيطان في 

الساعة الرابعة.
  ومن املتوقع ان يتسم لقاء 
الشــــباب واليرمــــوك باإلثارة 
والندية لرغبــــة كل منهما في 
الوثوب من كبوته في اجلولة 
االولى، إذ خســــر الشباب على 
ملعبه أمام الســــاحل ٠ ـ ١، كما 
خســــر اليرموك من الفحيحيل 

بالنتيجة ذاتها.
  مما يشير الى رغبة الفريقني 
في حتقيق الفوز، واالبتعاد عن 
احلســــابات املعقدة للخسائر 
املتواليــــة والتي غالبا ما تلقي 

بظالل سلبية على الالعبني.
الفريقــــان عناصر    وميتلك 
جيــــدة باســــتطاعتها ترجيح 
كفة فريقها مثل طالل هديبان 
والبرازيليني اندريه وموريسيو 
وعبدالوهاب اخلتالن في الشباب، 
واحمد هاني وكذلك البرازيليان 
رودريغو واليكس دي كوستا 

وعباس القالف في اليرموك.

  الفحيحيل يصطدم بالجهراء

  ويشهد ملعب نايف الدبوس 
مواجهــــة صعبــــة جتمع بني 
الفحيحيل (٣ نقاط) واجلهراء 
الراغب في تصحيح أوضاعه، 
ففوز الفحيحيل يعني مواصلة 
انطالقــــه بثبات وقــــوة نحو 
الصــــدارة، إال ان ذلك لن يكون 
أمرا ســــهال أمام كتيبة صالح 
العصفور مدرب اجلهراء الذي 
يسعى الى إبعاد شبح اخلسارة 

الثانية.
  ويبدو ان مدرب الفحيحيل 

التشــــيكي رومــــان هانس، قد 
وضع يده على األسلوب املناسب 
لالعبيه وفق إمكانيات منافسه، 
باالعتماد على عناصر مثابرة 
متتاز بلياقة بدنية عالية مثل 
الهــــداف محمــــد راكان وعلي 
نادر وتركــــي املطيري ومحمد 

عدنان.
  وفي املقابــــل، يعج اجلهراء 
بالنجوم إال انه عجز في مباراته 
االولى عن فك طالســــم الدفاع 
احملكم خليطان، وهو األمر الذي 
سيعمل العصفور على تالفيه 
بتواجد محمد دهش والبرازيليني 

انطونيو توبانغو وويلسون 
داســــلفيا وعبداهللا الظفيري 

واحمد حواس.

  الساحل وخيطان قمة الجولة

بـــني  األخيـــر    واللقـــاء 
الساحل(٣) وخيطان (٣) هو 

لقاء قمة اجلولة، فالفريقان في 
الصدارة ويدركان ان الفوز يعني 

االنفـــراد بها.
  ويعتمـــد الســـاحل علـــى 
كوكبـــة من الالعبـــني أبرزهم 
عبيد العتيبي ومحمد العازمي 
وخالد القحطاني وعبيد منور 

والبرازيليان سامبا سانتوس 
وهرنانديز.

  وفي املـــقابل، يفتقد خيطان 
جهـــــــود ابــرز العبيه محمد 
عثمان لالصابـــة، والبرازيلي 
النصـــار  ادرســـون وفايـــز 

إليقافهما.

 الصليبخات
  ينهي خدمات

  عدد من الموظفين
 مبارك الخالدي

  اصدر مجلـــس ادارة 
نادي الصليبخات املعني 
القرارات  مجموعة مـــن 
االداريـــة انهى مبوجبها 
خدمات عـــدد غير قليل 
من املوظفني استنادا الى 
توصية امني الصندوق 

عبدالكرمي املطوع.
  واســـتند املطوع في 
توصيتـــه التي اعتمدها 
املجلس املعني برئاســـة 
ناصـــر العلـــي الى عدم 
انضبـــاط املفصولـــني 
في اعمالهم والتســـيب 
فـــي مواعيـــد احلضور 

واالنصراف.
  كما اعتمـــد املجلس 
تعيني آخرين بترشيح من 
املطوع الذي يتولى ادارة 
جهاز الكـــرة اضافة الى 

عمله كأمني للصندوق.
بالذكـــر ان    اجلديـــر 
االدارة الســـابقة للنادي 
برئاسة علي شعبان قد 
شهدت اســـتقرارا اداريا 
طوال السنوات املاضية.

 «الداخلية» يخرج
  «النظائر» من «النفط»

 اختتم الدور االول من بطولة شـــركة نفط 
الكويت السنوية الـ ١٠ لكرة قدم الصاالت بـ ٤ 
مواجهات، وفازت وزارة الدفاع على كويت سستم 
٣-٠، وبنفس النتيجة اخرج وزارة الداخلية 
فريق النظائر، وتغلب اسمنت بورتالند على 
ســـابيم ٣-١، وابتسم احلظ لفريق كاستيللو 
على حســـاب الكويتية للترفيه والســـياحة، 
بعد ان حسمت القرعة املواجهة لصاحله بعد 

تعادلهما ٣-٣.
  ويلتقي اليوم في دور الـ ١٦ ضمن املجموعة 
االولى، املالية مع االطفاء وشركة نفط الكويت 
مع وزارة الدفاع، وفي املجموعة الثانية، يلتقي 
اسمنت بورتالند مع نفط الكويت (ب) ووزارة 

الداخلية مع كاستللو. 
  وقال رئيس اللجنة االعالمية ثامر اخلالدي 
ان البطولة شـــهدت منافسات قوية في الدور 
االول، ومتيزت بعدم وجود اي احتجاجات على 
اللجنة املنظمة او التحكيم، بسبب تعاون جميع 
الالعبني واداريي الفرق، مشيرا الى انه يتوقع 

ان يستمر هذا التعاون حتى نهاية البطولة.

 عبداهللا العنزي
  اجرى العربي اول تدريباته امس في العاصمة البحرينية املنامة 
على ملعب احملرق رقم ٢ اســــتعدادا ملواجهــــة احملرق الثالثاء املقبل 
في ختام الدور التمهيدي من املجموعة االولى لدوري ابطال اخلليج 
لكرة القدم، حيث يحتاج االخضر الى التعادل او الفوز لضمان تأهله 
الى الدور نصف النهائي، النه يتصدر املجموعة برصيد ٧ نقاط يليه 
احملرق بـــــ ٦ نقاط، وكان وفد العربي قد غــــادر البالد امس متوجها 

الى املنامة.
  وسيعـــمل مدرب االخضر الكرواتي دراغان سكوسيتش على اللعب 
بطريقة متـــوازنة دفـــاعا وهجـــوما من اجـــل تفـــادي الوقوع في 
احملظور من خالل االنكماش الدفاعــــي، ولعل عودة املهاجمني جراح 
الزهـــير وحســـــــني املوســوي تعـــطي خيارات هجومية اخرى الى 
سكوسيتش الذي كان يعتمد على مهاجم واحد فقط هو علي اشكناني 

في اجلوالت السابقة من البطولة اخلليجية.
  ومن جانبه، اكد مدير الكرة احمد الناصر ان العبي االخضر مدركون 
حلجم املســــؤولية امللقاة على عاتقهم، مشيرا الى ان الكرة الكويتية 
عانت دائما من فقدان فرصة التأهل، اذا ما كانت تلعب بفرصتي الفوز 
او التعــــادل، لذلك نحن نطمح الى كســــر هذه القاعدة وخطف بطاقة 
التأهل من املنامة. وقال ان مستوى االخضر هذا املوسم مميز والفريق 
يقــــدم مباريات رائعة بالنظر الى الغيابات التي عانى منها منذ بداية 
املوسم، مشيرا الى ان التعاقد مع مهاجم سوبر قد يكون هو ما يحتاجه 

الفريق لتحقيق البطوالت.

 الفيلكاوي تصدر «الليزر» في «التعاون»

 فيورنتينا يطلب مواجهة األزرق

 اختتمت بطولة مجلس التعاون األولى للشراع التي نظمها 
النـــادي البحري بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للشـــراع في 
مجلس التعـــاون لدول اخلليج العربية في الفترة من ٣ إلى ٥ 
اجلاري حتت رعاية وزير الشؤون االجتماعية د.محمد العفاسي، 
ومبشاركة ٥ دول هي الســـعودية والبحرين وقطر واإلمارات 
والكويت وبحضور عدد من القيادات الرياضية اخلليجية ويرعاها 
رســـميا بيت التمويل الكويتي (بيتك). وفـــي ختام البطولة 
اقيمت السباقات النهائية وأسفرت عن تصدر أحمد الفيلكاوي 
صنف الليزر ريديل بواقع ٤ نقاط، وجاء ثانيا إبراهيم الفريح 
٨ نقاط وثالثا القطري حســـني التميمي ١٢ نقطة، فيما واصل 
املنتخب اإلماراتي تصدره جلميع أصناف الســـباقات األخرى، 
حيث استطاع سعيد سالم من اإلمارات تصدر صنف الليزر ٤٫٧ 
بــــ ٨ نقاط، وجاء ثانيا عمر عبدالعزيز من البحرين ١٠ نقاط، 
وسعود املسعود ثالثا ١٣ نقطة. وفي فئة الليزر استاندر، جاء 
اإلماراتي عادل خالد في املركز األول ٥ نقاط، وجاء ثانيا القطري 
وليد الشرشيني ٧ نقاط، وثالثا البحريني عبدالرحيم عبداهللا 
١٦ نقطة، فيما واصل اإلماراتي الواعد سهيل اجليالني تألقه في 
سباقات صنف األوبتمست املخصصة للبراعم متصدرا البطولة 
٩ نقاط وسط منافسة شديدة من مواطنه حمود الزيادي الذي 
احتل املركز الثاني ١٠ نقاط، والبحريني إبراهيم شويطر الذي 

حل ثالثا ١٢ نقطة. 
 

 عبداهللا العنزي
  تنـــوي جلنة التدريب واملنتخبات الوطنية في احتاد الكرة 
اســـتبدال معســـكر األزرق املزمع إقامته في العـــني اإلماراتية 
بالقاهرة، وذلك بعد أن تلقت موافقة نادي فيورنتينا اإليطالي 
على خوض مواجهة ودية مع منتخبنا الوطني استعدادا ملشواره 

في التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا ٢٠١١.
  وجـــــــرى حتديد موعد أولـــي في ٢٩ اجلاري إلقامة اللقاء 
املرتقـــب مع النـــادي اإليطالـــي، وذلك بناء على رســـالة من 

فيورنتينا. 

 «الهيئة» تنظر استقالة إدارة الجهراء

 المنديل يمثل األبيض في القرعة اآلسيوية

 عاشور يكرم أبطال المعاقين

للمعاقني حقوقا يجب ان نراعيها 
خاصة عندما يحققون اجنازات 
باسم الكويت، مشيرا الى ان هذا 
التكرمي هو شيء بسيط ال يكاد 
يفي بجزء يســـير من التكرمي 

الذي يستحقونه. 

 اعلن مدير عام مهرجان تكرمي 
افضل الالعبني لعام ٢٠٠٩ حسني 
عاشور عن اقامة حفل تكرميي 
في الـ ٨ مساء اجلمعة املقبل في 
ديوان عاشور مبنطقة الدسمة 
لالعبني والالعبات الذين حققوا 
اوســـمة من نادي املعاقني في 
القوى  العالـــم أللعاب  بطولة 
وكرة الطاولـــة واملبارزة التي 
اقيمت مؤخرا في الهند، وحصل 
ابطال وبطــــالت الكويت على 

٨ ميداليات.
  واكد عاشور تواصله الدائم 
مع االبطال الذين يحققون اوسمة 
في مختلف األلعاب مبا يشجعهم 
ويحثهم على بذل املزيد من اجل 
رفع اسم الكويت عاليا في جميع 
احملافل، واضـــاف ان مهرجان 
تكرمي افضل الالعبني يســـعى 
الى ابراز الدور االنساني، فان 

 مبارك الخالدي
  تنظر الهيئة العامة للشباب والرياضة اليوم في االستقالة 
املقدمـــة من مجلس ادارة نادي اجلهراء املعني برئاســـة ناصر 
احلجـــرف، وعضوية كل من خالد العريفان ومحمد الشـــمري 

ومنصور العنزي ونايف العجمي.
  وكان اعضـــــاء املجلــس املعـــني قد تقدموا باســـتقااللتهم 
االربعاء املاضي، لعدم استطاعتهم النهوض بأعباء املسؤولية 
امللقاة على عاتقهم في سنة كاملة، وهي املدة التي حددها قرار 

التعيني.
  ومن املتوقع ان تصدر الهيئة قرارا بتســـمية مجلس ادارة 
جديد خالل فترة وجيزة، لالضطالع مبهام ومسؤوليات ادارة 
النادي من جهة، وتسهيال ألعمال اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
في الفتـــرة املقبلة واملتعلقة باجراء انتخابات احتاد الكرة من 

جهة اخرى.
  من جهة اخرى، ستبحث الهيئة بالتعاون مع اللجنة االنتقالية 
اخلطوات املزمع اتخاذها من االخيرة، حيال الدعوة الى تعديل 
املادة ٣٢ من النظام االساسي، وحتديد االجراءات اخلاصة باالعالن 
عن مرشحي املناصب التنفيذية لالحتاد املقبل، قبل االعالن عن 

اليوم املقترح الجراء انتخابات احتاد الكرة.

 مبارك الخالدي
  غادر البالد ظهر امس ممثل نادي الكويت وليد املنديل متوجها 
إلى ماليزيا حلضور قرعة بطولة كأس االحتاد اآلســـيوي في 
نسختها السابعة والتي ســـتجرى غدا مبقر االحتاد اآلسيوي 
علما بأن األبيض هو بطل النســـخة املاضيـــة وألول مرة في 

تاريخ األندية الكويتية.
  من جهة أخرى تصل إلى البالد في التاسعة من صباح الغد 
بعثة فريق نادي احملرق البحريني برئاسة نائب رئيس النادي 
الشيخ زياد اخلليفة والتي تضم ٢٧ العبا وإداريا وذلك ملالقاة 
الكويت في السابعة مساء الثالثاء في اطار مباريات املجموعة 

الرابعة لبطولة االندية اخلليجية الـ ٢٥.
  اجلدير بالذكر ان املباراة ال تشـــكل أهمية تنافســـية لفرق 
املجموعة بعد أن حجـــز الوصل اإلماراتي بطاقة التأهل مبكرا 

وبرصيد ٧ نقاط. 

 السالمية والصليبخات ضيفان على الساحل وكاظمة في «السلة»

 مواجهتان سهلتان للقادسية والكويت
 يحيى حميدان

  يخـــوض كل من القادســـية والكويت 
اختباريـــن في غايـــة الســـهولة، عندما 
يستضيفان في صالتيهما اليرموك والنصر 
على التوالي في الـ ٧ مســـاء اليوم ضمن 
مباريـــات اجلولة السادســـة لدوري كرة 

السلة.
  وتقام اليوم مباراتان ايضا في التوقيت 
نفسه، فيلعب الساحل مع الساملية في صالة 
االول، فيما يحل الصليبخات ضيفا على 

كاظمة في صالة يوسف الشاهني.
  وينتظر ان يتخطى القادسية (٦ نقاط 
من ٣ مباريات) عقبة اليرموك (٣ نقاط من 
٣ مباريات) لألفضلية الواضحة لألصفر 
في كل شي، سواء من ناحية العناصر او 

اخلبرة التي يتفوق بها العبوه.
  وفي مواجهة الكويـــت (٦ نقاط من ٣ 
مباريات) والنصر (٤ نقاط من مباراتني)، 

سيكون الثاني في مهمة شاقة، اذا ما أراد 
العبوه إزعاج العبي االبيض، الذي تضم 
صفوفه كوكبة من العبي اخلبرة والشباب، 
اضافـــة الى احملترفـــني األجانب أصحاب 

املستويات العالية.
  وفي ابوحليفة، سيؤدي الساحل (٦ نقاط 
من ٣ مباريات) مواجهته امام الساملية (٤ 
نقاط من ٤ مباريات) اشبه بتأدية الواجب 
لسهولة املنافس، الذي يعتبر حديث العهد 

على مستوى فرق الدرجة االولى.
  في املقابل، ميتاز الساحل بوجود عدة 
أوراق رابحة ميتلكها املدرب سالم الداود، 
قادرة على انهـــاء املباراة بفارق كبير من 

النقاط وبأريحية تامة.
  اما في صالة يوســـف الشاهني، فتبدو 
مهمـــة البرتقالي (٦ نقاط من ٣ مباريات) 
ســـهلة امام الصليبخـــات (٣ نقاط من ٣ 

مباريات). 

 الزمالك يدخل معسكرًا تدريبيًا في أحد الفنادق استعدادًا لـ «القمة»

 «الفراعنة» يؤجل «التجديد» إلى ما بعد كأس أفريقيا
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

  اكد املدرب املساعد للمنتخب 
املصري حمادة صدقي أنه من 
الطبيعي أن يبحث اجلهاز الفني 
بقيادة حســــن شحاتة مسألة 
االحالل والتجديد في صفوف 
منتخــــب الفراعنة خاصة في 
ظل املستويات العمرية الكبيرة 
نسبيا وهو شيء معروف في 
كرة القدم، مؤكدا ان هذا االمر 
يحدث في كل فرق العالم، النه 
من الضــــروري ان تتم عملية 
احالل وضخ دماء جديدة في 
الالعبني  حال اعتزال بعــــض 
الكبار كما أن الطريق مفتوح 
أمــــام كل العبي أندية الدوري 

لالنضمام للمنتخب.
  وأوضح في الوقت نفســــه 
أن مســــألة االحالل والتبديل 
الميكن أن تتم قبل كأس افريقيا 
املقرر لها يناير املقبل نظرا ألن 
أي جديــــد علي هذه املجموعة 
سيحتاج إلى فترة طويلة من 

أجل حدوث التجانس.
  وشدد صدقي على أن عملية 
ضم وجــــوه جديدة للمنتخب 
ســــتتم تباعا بعد كأس األمم 
االفريقيــــة حتى ال يتأثر قوام 
املنتخب في فترة ما قبل بطولة 
أنغوال، كمــــا أن اجلهاز الفني 
بقيادة شحاتة بدأ بالفعل في 
عملية ضم العبني جدد خالل 
الفترة الســــابقة، حيث انضم 

حــــازم امــــام العــــب الزمالك 
وايهاب املصري العب املقاولون 
وستشــــهد فترة ما بعد كأس 
أفريقيا ضم وجوه جديدة من 
أجل سد الفراغ الذي قد يحدثه 
قرار بعــــض الالعبني باعتزال 
أن لدينا  اللعب دوليا السيما 
أكثر مــــن العب تخطوا حاجز 

الثالثني سنة.

  حسن يبدأ مناوراته

  مــــن جانب آخر، يســــتعد 
املديــــر الفني للفريــــق األول 
لكــــرة القدم بنــــادي الزمالك 
حسام حسن لتفجير مفاجأة 
من العيــــار الثقيل في مباراة 
القمة املقبلة أمام األهلي واملقرر 
اقامتها بعد غد الثالثاء ضمن 
منافسات األســــبوع الـ ١٢ من 
الدوري املصــــري، وذلك عن 
طريق الدفع بعمرو زكي مهاجم 
الفريق الدولي ضمن التشكيلة 
األساسية أو االحتياطية للفريق 
املباراة، وذلك حســــب  خالل 

احلالة البدنية لالعب.
  ويعاني زكي من متزق في 
العضلة اخللفيــــة منذ مباراة 
مصــــر واجلزائــــر الفاصلــــة 
بالســــودان، وعاد الالعب إلى 
التدريبات مساء اول من امس 

بعد فترة غياب طويلة، .
  وكان املدير الفني للزمالك 
قد فجر بالفعل اولى مفاجآته 

عندما قــــرر الدخول بالفريق 
في معسكر مغلق مبكرا وعلى 
عكــــس املتوقع، حيــــث اعتاد 
الفريق االبيــــض الدخول في 
معســــكر مغلق قبل املباريات 
التــــي يخوضها بليلة واحدة، 
والطريف ان اجلهاز الفني لم 
يقم بإبالغ الالعبني باألمر إال بعد 
ذهابهم ملنازلهم عقب تدريب 
اول من امــــس، حيث طالبهم 
اجلهاز اإلداري بضرورة اإلسراع 
بالتوجه إلى احد الفنادق في 
مدينة ٦ أكتوبر، وهو األمر الذي 

فوجئ به الالعبون أنفسهم.
  وعلى اجلانب اآلخر، تأكد 
الدولي محمد  الالعــــب  غياب 
بــــركات العب وســــط فريق 
األهلي عن مباراة القمة وذلك 
بعد تأكــــد إصابته بتمزق في 

العضلة اخللفية.
أثبتت األشعة إصابة    وقد 
بركات بتمزق من الدرجة األولى 
في العضلــــة اخللفية يخضع 
الالعب مبقتضاه لفترة عالجية 
وتأهيلية تتخطى األسبوع مما 
يؤكد غيابه عن مباراة القمة، 
بينما يعاني عماد متعب مهاجم 
األهلي من نفس اإلصابة وهو 
األمر الذي جعل الالعب يدخل 
في ســــباق مع الزمن من أجل 

اللحاق بالقمة
  اما بخصوص جنم الفريق 
محمد ابو تريكة فمازالت امامه 

فترة طويلة حتى يكتمل شفاؤه 
مما يؤكد غيابه عن لقاء القمة 
وعن مشاركة منتخب مصر في 
كأس افريقيا. ويبدأ فريق األهلي 
اليــــوم معســــكرا مغلقا بأحد 

الفنادق القريبة من النادي.
  من جهة أخــــرى، يواصل 
ادارة االحتاد املصري  مجلس 
لكرة اليد برئاسة هادي فهمي 
اجتماعاته التي بدأها ظهر اول 
من امس ملناقشــــة التداعيات 
االخيــــرة الجتمــــاع املكتــــب 
التنفيذي لالحتــــاد االفريقي 
برئاســــة الغابوني ادينغيهو 
بخصوص حتديد الدولة التي 
تســــتضيف منافســــات كأس 
االمم االفريقية التاسعة عشرة، 
واملقرر انطالق منافساتها في 
شهر فبراير املقبل، بعد اعتذار 
كل مــــن تونس وليبيا وكذلك 
املغرب عــــن تنظيم البطولة، 
لتنحصر املنافســــة بني مصر 

واجلزائر لتنظيم البطولة.
  من جانبه اكد جوهر نبيل 
ادارة االحتاد  عضو مجلــــس 
املصــــري لكرة اليــــد انه كان 
الزاما علينا ان نخاطب االحتاد 
االفريقي من جديد بشأن رغبة 
مصر في تنظيم بطولة افريقيا، 
بعد اعتــــذار العديد من الدول 
االخرى عن عدم استضافتها ، 
  وانحصار املنافسة بني مصر 

واجلزائر .  

 استعدادًا لمواجهة المحرق في البطولة الخليجية

 األخضر يؤدي أول تدريباته في المنامة 
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