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في ختام األسبوع الـ 15 من الدوري المصري

األهلي يخشى مفاجآت اإلنتاج الحربي.. والزمالك لمواصلة االنتصارات
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخ���وض االهل���ي املتصدر 
وحامل اللقب اختبارا صعبا عندما 
يواجه مضيفه االنتاج احلربي 
اخلامس في الس���اعة السادسة 
اال ربع مساء اليوم، فيما يسعى 
الزمالك ال���ى مواصلة صحوته 
عندم���ا يس���تضيف املنصورة 
الثامنة  الساعة  قبل االخير في 
في املرحلة اخلامسة عشرة من 

الدوري املصري لكرة القدم.
ويلعب اليوم ايضا االسماعيلي 
مع بترول اس���يوط واملقاولون 
العرب م���ع بتروجيت وطالئع 
اجليش مع احتاد الشرطة واجلونة 

مع املصري البورسعيدي.
وعلى ستاد السالم، يستضيف 
اإلنتاج احلربي احلصان األسود 
للمسابقة االهلي حامل اللقب على 
املاضية،  مدار املواسم اخلمسة 
ومتصدر بطولة املوسم احلالي 
لق���اء محفوف  حت���ى اآلن في 
باملخاطر واملفاجآت، لذلك لن تكون 
الفريقني،  املباراة بالسهلة على 
حيث يسعى كل منهما لتصحيح 
أوضاعه باملسابقة، فيرغب الفريق 
املضيف بقيادة املدير الفني طارق 
يحيى استمرار تقدمي عروضه 
التي  الطيبة  املتميزة ونتائجه 
يقدمها في الدوري منذ انطالقه، 
وكان آخرها فوزه املستحق على 
فريق حرس احلدود على ملعبه 

ومحمود عبدالرازق )شيكاباال( 
وحسن مصطفى واحمد جعفر 

واحمد حسام )ميدو(.
وعلى اجلانب اآلخر سيقاتل 
أبن���اء املنصورة حت���ت قيادة 
مديره���م الفن���ى اجلديد محمد 
صالح للخروج بنتيجة إيجابية 
أمام الفري���ق االبيض )املعدل(، 
للوصول الى مركز افضل بجدول 
الذي يحتل به  البطولة  ترتيب 
زعيم الدقهلية املركز قبل االخير 

برصيد 10 نقاط.
وعلى ستاد االس���ماعيلية، 
يستضيف االس���ماعيلي فريق 
ال���ذي يعاني  بترول اس���يوط 
مرارة الهزائم املستمرة منذ بداية 
الدوري هذا املوس���م في لقاء قد 
تكون نتيجته محسومة مقدما 
لصالح »الدراويش« الذي يدخل 
مباراة اليوم وهو في املركز الثالث 
برصيد 27 نقطة، لذلك فسيسعي 
املدير الفني لالس���ماعيلي عماد 
سليمان الى مواصلة االنتصارات 
والوصول الى النقطة 30 لالقتراب 
تدريجيا م���ن القمة التي ينفرد 

بها االهلي.
في املقابل يدخل بترول اسيوط 
املباراة حتت قيادة املدير الفني 
جمال محمد على وال بديل له عن 
الفوز باملباراة واقتناص نقاطها 
الثالث، حيث يحتل البترول املركز 

االخير برصيد 5 نقاط.

باملكس ووسط جماهيره بنتيجة 
3 - 2 في منافس���ات االسبوع 
املاضي، وهو الفوز الذي جعله 
يحتل املركز اخلامس برصيد 20 

نقطة.
اما األهلي فيدخل هذه املباراة 
وله هدف واحد البديل عنه هو 
حتقي����ق الفوز، بع����د ان دخل 
الفريق في دوامة التعادالت من 
جديد، وبدأت خطواته نحو الفوز 
بالدرع الس����ادس علي التوالي 
تتعثر، لذلك فهو يسعى للعودة 
سريعا النتصاراته على جميع 
منافس����يه في مبارياته الثالث 

املتبقية من عم����ر الدور االول 
للدوري، ليظل »املارد االحمر« 
محتفظ����ا باعتالئه قمة جدول 
الترتي����ب الع����ام للمس����ابقة، 
وبفارق كبير م����ن النقاط عن 

اقرب منافسيه.

الزمالك والمنصورة

بينما يدخل الزمالك وبترول 
اسيوط في موقعة كروية جديدة 
بستاد القاهرة، وكالهما يبحث 
النجاة واخلروج من  عن طوق 
الكب���وة التي تالحقه، حيث انه 
على الرغم من ان الزمالك يعد من 

الكبار باملسابقة، اال ان نتائجه 
منذ بداية املوسم غير مستقرة 

باملرة.
 فالزمال���ك ال���ذي يعد أحد 
الرياض���ة املصرية مير  ق���الع 
بظروف صعبة جدا في مسابقات 
البطولة طوال السنوات اخلمس 

املاضية.
ومن املنتظر ان يخوض الزمالك 
مباراة اليوم بتشكيل مكون من 
الس���يد في حراسة  عبدالواحد 
املرمى ومن امامه هاني س���عيد 
واحمد مج���دي وصبري رحيل 
واحمد غامن سلطان وحازم امام 

يحيى حميدان
يخوض الكويت أول اختبار جدي 
ف����ي دوري كرة الس����لة عندما يالقي 
كاظمة اليوم في صالة نادي الكويت 
ضمن مباريات اجلولة العاشرة، فيما 
سيجد العربي نفسه في اختبار صعب 
مبواجهة اجلهراء في صالته. ويلتقي 
الصليبخات والشباب في صالة االول، 
والس����املية مع التضام����ن في صالة 
الثاني.  وتقام جمي����ع املباريات في 

ال� 7 مساء.
الكويت وكاظمة  وس����يكون لقاء 
)برصيد 10 نقاط لكل منهما( اول اختبار 
جدي للفريقني الطامحني للتتويج بلقب 
الدوري، من خالل االس����تعداد اجليد 

لكليهما قبل انطالق الدوري.
ويطمح البرتقالي الى اثبات نواياه 

في املنافسة على املراكز االولى، بعد 
التغيير الكبير الذي طرأ على مستوى 
الفريق في املوسم احلالي، وبدأ اكثر 
تنظيما وقدرة عل����ى مناطحة الفرق 

املنافسة على البطولة.
وعلى الطرف اآلخر، يأمل الكويت 
في حتقيق الفوز لزيادة احلافز لديه 
واملض����ي قدما نح����و التتويج بلقب 
ال����دوري الذي افتقده في الس����نوات 

االخيرة.
وفي مباراة اجله����راء )10 نقاط( 
والعربي )9 نقاط(، سيكون الصراع 
على اشده بني الفريقني لتفادي الهزمية، 
التي قد تقوض كثيرا من فرص اخلاسر، 
خاص����ة ان كليهما تنتظره مواجهات 
صعبة امام الفرق الكبيرة في اجلوالت 
القادمة. وتعتبر حظوظ اجلهراء اكبر 

في الفوز القامة املباراة على صالته، 
وتواجد عدد م����ن الالعبني املميزين 
في صفوفه وه����م عبدالعزيز ضاري 
ومحمد املطي����ري واالميركي انتوني 
كيو جونز.فيما ينتظر مدرب العربي 
فهمي اخلضرا ان يقدم العبوه محمد 
محزم وعبداحملسن خليفة وفهد الرباح 
واالميركي مايكل مارش����ال مجهودا 
مضاعفا للعودة من اجلهراء بنتيجة 

ايجابية.
اما في لقائي الصليبخات )6 نقاط( 
مع الش����باب )6 نقاط(، والساملية )7 
نقاط( مع التضامن )6 نقاط(، فتعتبر 
الفرصة مناسبة للفرق االربعة، لتحقيق 
الفوز االول لها بعد تعرضها للخسارة، 
في جميع املباري����ات التي خاضوها 

حتى اآلن.

المقر الجديد التحاد السلة الدولي في جنيڤ
كشف االحتاد الدولي لكرة السلة )فيبا( امس عن مشروع مقره 
العام اجلديد الذي سيقام في ضاحية ميس القريبة من مدينة جنيڤ 
بسويسرا. وقال بيان صادر عن )فيبا( ان املجلس املركزي لالحتاد 
وافق باالجماع على املش���روع في اجتماعه األخير الذي عقد بني 12 
و13 اجلاري، خالل مسابقة معمارية أطلقها بهدف تصميم مقر جديد 

له يلبي حاجاته وطموحاته املستقبلية.

العبو الزمالك يأملون في حتقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام املنصورة

شحاتة يعلن قائمة »الفراعنة« غدًا
اكد املدرب العام للمنتخب املصري لكرة القدم 
ش��وقي غريب ان اجلهاز الفني بقيادة حس��ن 
شحاتة س��يعلن غدا اختياراته لقائمة الفراعنة 
اجلديدة التي ستخوض البطولة االفريقية التي 
تنطلق بأنغوال في 10 الشهر القادم والتي يدافع 
فيها املنتخب املصري عن لقبه الرفيع، مؤكدا ان 
جميع االختيارات ستتم على ضوء مستويات 
الالعبني احملليني خالل األس��ابيع األخيرة من 
بطولة الدوري احمللي، وكذلك مشاركات الالعبني 

احملترفني مع أنديتهم.
وعن مباراة الفراعنة الودية التي سيخوضها 

في 29 اجلاري بالقاهرة، اكد غريب أنه كان من 
الصع��ب اللعب مع فريق ضعيف أو من خارج 
املنتخبات التي تلعب ف��ي نهائيات كأس األمم 
االفريقية، ألن اجلهاز الفني يريد احتكاكا قويا 
ومنتخب ماالوي من الفرق التي س��تلعب في 

البطولة.
هذا ومن املنتظر ان يسافر املنتخب املصري 
عقب هذا اللقاء إلى اإلمارات إلقامة معسكر هناك 
يستمر حتى السابع من يناير ويخوض خالله 
املنتخ��ب مباراة ودية اخ��رى األقرب لها حتى 

اآلن املنتخب املالي.

الصليبخات والسالمية يستضيفان الشباب والتضامن اليوم في الدوري 

اختبار جدي للكويت  أمام كاظمة.. 
والعربي يتحدى الجهراء في »السلة« 

 القادسية والنصر في مواجهة »فض االشتباك« بالصدارة 
فهد الدوسري 

تنطلق في ال� 4 من عصر اليوم 
منافسات اجلولة الثالثة للدوري 
املمتاز لكرة القدم بإقامة مباراتني 
القادسية  يستضيف في االولى 
النصر حلس����م صدارة الدوري 
ألحدهما، فيما يلتقي العربي مع 

التضامن.
بال ش����ك ميكن ان نس����مي 
مباراة االصف����ر والعنابي بأنها 
مباراة حلسم الصدراة املشتركة، 
حيث ميلك كل منهما 6 نقاط اثر 
حتقيقهم����ا فوزين على التوالي 
منذ انطالق الدوري، حيث تغلب 
القادس����ية عل����ى الصليبخات 
برباعية مقابل هدف واتبعه بفوز 
مهم على التضامن بهدفني نظيفني 
فيما حقق العنابي اول ثالث نقاط 
له بالدوري على حس����اب بطل 
كأس االحتاد اآلسيوي برباعية 
اكتفى  مقابل هدف ايضا، بينما 
بهدف يتيم في مرمى الصليبخات 
باجلول����ة املاضية، وتكتس����ب 
مباراتهما الي����وم اهمية خاصة 
لكونها س����تدفع بالفريق الفائز 
الى االنفراد بالصدارة، ما يعني 
اتساع الفارق النقطي بينه وبني 
العامل االساسي  منافسيه وهو 
الذي من خالله يستطيع الفريق 
املنافسة على اللقب الذي يحتاج 
نفس طويل لكون املنافسة لهذا 
املوسم س����تكون من 3مشاهد، 
اللقاء بأريحيه  ويدخل االصفر 
اكثر من منافس����ه، خصوصا ان 
صفوفه ستكون مكتملة ما عدا 
احتمال غياب جنمه وهدافه حتى 
اآلن برصي����د هدف����ني احملترف 
السوري فراس اخلطيب بداعي 
االصابة، وهذا لن يعوق الفريق 
كثي����را في ظل وج����ود اكثر من 
مهاجم امثال خلف السالمة وحمد 
العنزي واحمد عجب، رغم عدم 
ظهوره مبس����توى يليق به بعد 
عودته من االصاب����ة باالضافة 
للشاب س����عود املجمد وآخرين 
تزخر بهم كتيبة »اجلنرال« محمد 
ابراهيم الذي يجيد خلق التوليفة 
املالئمة لدخول اي مباراة مهما 

العربي لفك »شيفرة« التعادل أمام التضامن »الجريح« 

القادسية والنصر في صراع قوي لالنفراد بالصدارة

معسكر أزرق الناشئين 
بين القاهرة والدوحة

مساعد مدرب األخضر يشارك 
في دورة تدريبية بكرواتيا

فليطح يرعى ختام اإلسكواش

ثالثي الرياض في مهمة المنافسة والتعويض

مبارك الخالدي
اعلن االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم ع���ن تقدم الصني وعمان 
واالردن رسميا بطلبات الستضافة نهائيات كأس آسيا للناشئني 
املقررة في نوفمبر 2010 مبشاركة 16 منتخبا من بينهم االزرق.

ويعكف اجلهازان الفني واالداري ملنتخبنا على اعداد البرنامج 
املالئم لالزرق والذي سيتضمن اقامة معسكر خارجي في عطلة 
الربيع على ان يكون في مصر او الدوحة وفقا للظروف الدراسية 
لالعبني. كما بحث اجلهازان الفني واالداري قوائم الالعبني وفقا 
ملعدالت االعمار املقترحة بالتزامن مع مواعيد انطالق البطولتني 
العام املقبل وهما نهائيات كأس آس���يا وبطولة مجلس التعاون 
اخلليج���ي. من جهة اخرى، يبدأ املنتخ���ب جتمعه غدا في ال� 4 
عصرا مبلعب املرحوم عبدالرحمن البكر مبقر االحتاد بالعديلية 
بقيادة املدرب الوطني عبدالعزيز الهاجري ومساعده احمد محمد 
وهو التجمع االول منذ انتهاء التصفيات اآلس���يوية في اكتوبر 
املاض���ي. ومن املتوقع ان تطرأ بعض التغييرات على تش���كيلة 
املنتخب بسبب اعتماد اللجنة اخلليجية املنظمة لبطولة مجلس 
التعاون ملنتخبات الناشئني ملواليد 1996 للمشاركة في البطولة 

التي تستضيفها الكويت في سبتمبر 2010.

مبارك الخالدي
غادر البالد ظهر امس مساعد مدرب الفريق االول في العربي 
الكرواتي انطوني متوجها الى بالده، للمشاركة في دورة تدريبية 
تقام باش���راف االحتاد الكرواتي لكرة القدم للمدربني احملترفني 
وتس���تمر 10 ايام. وقرر اجلهاز االداري لالخضر اس���ناد مهمة 
املدرب املس���اعد خالل غياب انطوني، الى مدرب فريق حتت 19 
سنة الكرواتي سيبتيان بناء على توصية مدرب الفريق مواطنه 
دراغان سكوس���يتش. اجلدير بالذكر ان انطوني وسيبتيان، قد 
مت اختيارهما بناء على رغبة سكوس���يتش، بغية توحيد املنهج 

التدريبي للفريق في املوسم احلالي.

برع��اي���ة  نائب مدير عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
للش���ؤون الرياضية د.حمود فليطح يق���ام حفل ختام نه�ائيات 
البطولة الثالثة لالس�����كواش وتوزيع الك���ؤوس واملي���داليات 
والدروع على الالعبني مس�������اء الثالثاء 22 اجلاري في الساعة 
ال� 5:30 مس���اء مبقر احتاد االس���كواش بحضور اعضاء مجلس 

إدارة االحتاد.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تختتم فرق العاصمة الثالثة اليوم اجلولة ال� 13 من الدوري السعودي لكرة 
القدم ب� 3 لقاءات، اثنان منها خارجها لفريقي الهالل والشباب بينما يلعب النصر 

في الرياض.
فاستمرار املنافسة بينهما يدخل الهالل اليوم اختبارا صعبا امام جنران الذي 
ال يعطي مركزه احلالي مؤش���را حول س���هولة خطف النقاط الثالث منه بعد ان 
أتعب الشباب في الرياض في اجلولة املاضية وخرج فائزا بصعوبة بهدف واحد 
وهو ما جعل مدرب الهالل البلجيكي ايريك غيريتس الذي كان حاضرا اللقاء من 
وضع حساباته لنجران صاحب املركز قبل األخير الذي سيكون مدعوما باألرض 
واجلمهور وش���دد غيريتس على العبيه باس���تغالل الفرص املتاحة وعدم منح 

جنران الفرصة ملهاجمته.
ويأمل الهالل في االس���تمرار في صدارته، خاصة ان الش���باب الذي سيكون 
ايضا في موعد لقاء مهم امام الوحدة في مكة ويدخل الش���باب اللقاء وهو ايضا 
يفكر في الهالل وغياب أبرز العبيه البرازيلي كما تشعر وأمام الوحدة الذي حقق 
ثالثة انتصارات متتالية قفزت به الى املركز الرابع كمنافس قوي على هذا املركز 
ومازال أنصار الشباب يذكرون ملوقف الوحدة السابق في الدور األول ذكرى غير 
جيدة بعد ان خس���ر الفريق نقطتني بالتعادل معه كانت ستكون داعما للفريق 

من اجل املنافسة حاليا.
وفي الرياض يلعب النصر الس���ابع امام االتفاق التاسع وكالهما يبحث عن 
التعويض نتيجة خلس���ارتهما عدة نقاط أدت بهم���ا الى تراجعهما في الترتيب 
واحتاللهما ملوقع ال يتناس���ب إطالقا مع تاريخهما في املس���ابقة الذي حققا فيه 

اللقب 7 مرات بواقع 5 للنصر و2 لالتفاق.
ويأمل النصر في إيقاف سلسلة التعادالت التي سيطرت على معظم نتائجه 

باخلسارة او التعادل.

آرثر طلب مشاهدة الالعبين قبل توقيع العقد

كاريكا وأندريه مع األبيض 
رسميًا أمام العربي

طالل المحمد: ال أتمنى أن يصبح 
نادي البولينغ اتحادًا

 مبارك الخالدي
سيكون العبو الكويت مساء اليوم حتت انظار املدرب البرازيلي 
آرثر بيرناندس الذي يصل ال��ى البالد اليوم الستكمال املفاوضات 
التي بدأتها معه ادارة النادي لتول���ي مهام قيادة الفريق للمرحلة 
املقبلة، وطلب آرثر مش���اهدة تدري���ب الفري���ق قبل االجتم��اع 
م���ع االدارة في وقت الحق حلس���م التفاصي���ل املالية املتعلق��ة 

بالتعاقد.
من جهة اخ���رى، اصب���ح في حكم املؤك���د ان يقود الثنائي 
البرازيل���ي كاريكا واندريه هج���وم االبي���ض ام���ام العربي في 
اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز ف���ي 9 يناير املقب���ل، وهو 
الظهور االول لكاريكا املنتقل من النصر الى االبيض، بعد انته���اء 
فت���رة العقوب���ة املفروضة على النادي م���ن االحت���اد الدول���ي 

لك���رة الق���دم )فيف��ا(.
وسيشهد الفريق تغييرا كبيرا في االداء الفني في حال امتام 
التعاقد مع آرث���ر لتواجد مواطنيه الثالث���ة روجيريو وكاريكا 
واندريه ال���ذي انتقل الى االبيض اخيرا، لس���د غياب االنغولي 
اندريه ماكينغا الذي س���يلتحق مبنتخب بالده في بطولة كأس 

امم افريقيا في انغوال الشهر املقبل.

»ال أمتن���ى أن يكون نادي 
البولينغ احتادا فكل االحتادات 
الرياضية في الكويت ليس���ت 
مستعدة ألن كل ناد من االندية 
ال���� 14 لديها عضو في مجلس 
إدارة االحت���اد وألن معظ���م 
اعضاء االحت���ادات حريصون 
عل���ى مصلح���ة انديتهم التي 
ميثلونها في مجالس االدارات 
وال تهمهم مصلحة االحتادات« 
هذا ما قاله الشيخ طالل احملمد 
رئيس نادي البولينغ ورئيس 
االحتاد اآلس���يوي للعبة في 
حديثه الش���امل مساء أول من 
الثالثة  القناة  امس في سهرة 

لتلفزيون الكويت.
وحول استضافة نادي كاظمة 
لبرشلونة قال احملمد اشكر نادي 
كاظمة فقد ف���رح أهل الكويت 
بإحضار فريق برشلونة وهو 
من أقوى الفرق العاملية وامتنى 
أن ينجح فريق كاظمة في تقدمي 

مستوى طيب. 
وع���ن رأي���ه ف���ي وصول 
برشلونة إلى نهائي ابطال أوروبا 
قال امتنى أن يكون النهائي بني 
برشلونة ومانشستر يونايتد 
وأي من الفريقني يفوز بكأس 
البطولة س���أكون سعيدا ألني 

أشجع الفريقني.
البولينغ في  وبسؤاله عن 
االندي���ة األوروبية قال احملمد 
األندي���ة في أوروب���ا ال يوجد 
فيها البولينغ فالالعبون هناك 
يتدربون ويلعبون على حسابهم 
وأيضا في حال مشاركاتهم في 
البطوالت الدولية املفتوحة أما 

إذا مت اختيار أي العب لكي ميثل 
بلده فإن االحتادات تتكفل بكل 

املصروفات.
وعن حتويل نادي البولينغ 
الى احتاد قال احملمد تأس���س 
النادي ع���ام 2002 وال أمتنى 
أن يكون احت���ادا في يوم من 
األيام ألن مشاكل االحتادات ال 
تعد وال حتصى وعلى سبيل 
الك���رة.. وعندما  املثال احتاد 
يك���ون لدي���ك 14 نادي��ا وكل 
ناد ميثله عضو في مجل���س 
ادارة االحتاد وكل عضو مي�ث�ل 
عبئا كبيرا وينظر إلى مصلحة 
نادي���ه دون ان يهمه مصلحة 
اللعبة أو االحت���اد ولذلك فإن 
احتاداتنا الرياضي���ة ليس���ت 
مستقرة وامتن���ى من كل عضو 
جنح ف���ي االحتادات لعضوية 
مجال���س ادارات االحتادات ان 
ينس���ى ناديه ويعمل من أجل 
مصلحة الكويت وهذه حقيقة 

مرة تعيشها الكويت.

الشيخ طالل احملمد

كانت أهميتها وصعوبتها.
في املقابل سيفقد العنابي جهود 
مهاجميه البرازيليني وهما باتريك 
إليقافه وجون����ي إلصابته برباط 
صليبي وقدما االثنني معا مستوى 
فنيا مميزا خالل مباراتهما االولى 
امام الكويت ولكن غيابهما سيكون 
له اثره في احداث خلل في التركيبة 
النصراوية فيها خيرا  التي يأمل 
كثيرا ملوس����م حافل باالجنازات 
بعد املباراة االفتتاحية االكثر من 
رائعة بالنسبة لهم، بينما سيقع 
حمل املب����اراة على العب االرتكاز 
طالل نايف إليق����اف املد االصفر 
القادم من اخلل����ف بقياده صالح 
الشيخ وطالل العامر وكيتا، بدوره 
سيحاول البرازيلي الثالث بصفوف 
العنابي ردريغو ان يلعب دور القائد 
للفريق في كيفية ادارة الوقت داخل 
املستطيل االخضر، ومن املنتظر ان 
يقدم الفريقان مباراة جميلة تليق 
لكونها كلمة الفصل بني اصحاب 

الصدارة، اال اذا فضل الفريقان ان 
الش����راكه قائمة من خالل  تكون 

تعادلهما.
بع����د تعادل����ه ف����ي مباراتني 
متتاليت����ني يأمل أنص����ار العربي 
ان يجي����د العبوهم فك ش����يفرة 
التعادالت امام التضامن »اجلريح« 
الذي يدخل املباراة بال رصيد من 
النقاط بعد أن تكبد هزميتني على 
يد كاظمة والقادسية بهدفني نظيفني 
ويعاني االخضر من ضعف مستوى 
محترفيه بشكل الفت، حيث لم يقدم 
كل من الكرواتيني ايغور وداريو 
داباك املس����توى املأمول منهما بل 
ظهرا مبس����توى اقل من أي العب 
محلي، بينما يسعى السلوڤيني 
التشكيلة  روك إلثبات نفسه في 
االساس����ية، رغم انه ه����و االخر 
القلعة  لم يرض طموح عش����اق 
اخلض����راء واذا ما حق����ق الفريق 
الفوز بلقاء الليلة فإنه ميثل عوده 
قوية للفريق وانذارا شديد اللهجة 

لفرق الصدارة بشرط ان يستمر 
الفريق في تقدمي مستواه املعهود، 
من جانبه يسعى املدرب الروماني 
انقاذ فريقه من دوامة  مولدوفان 
الهزائم من خالل استغالل عاملي 
االرض واجلمهور عند استضافته 
لالخضر وحتقي����ق نقاط املباراة 
كاملة يستوجب ان يقوم كل العب 
بدوره املنوط به وان يلعب الفريق 
كمنظوم����ة كاملة بعيدا عن االداء 
الفردي الذي يقتل الفريق ويخلق 
الفريق  اجواء مشحونة، ويعول 
كثي����را على محترفي����ه الغينيني 
زكريا بنغوي����را وعبداهلل عثمان 
والبرازيليني ديسلفا ورافائيل ولم 
يقدم االخير ما يش����فع له بالبقاء 
الفري����ق كمهاجم  ضمن صفوف 
يفترض ان يك����ون اكثر فاعلية، 
وس����يكون الثقل األكبر على قائد 
الفريق فهد دابس لتحفيز زمالئه 
لتقدمي مس����توى أفضل مما قدمه 

الفريق بداية املوسم.


