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الهاجري يترشح النتخابات الصليبخات

الغرافة واألهلي للفوز بأول األلقاب
يسعى كل من الغرافة واالهلي الى احراز لقب مسابقة كأس جنوم 
قطر لكرة القدم للمرة االولى عندما يلتقيان اليوم في املباراة النهائية. 
وستكون املنافس����ة قوية ومثيرة بني الفريقني خصوصا ان املباراة 
تعتبر ثأرية للغرافة بطل الدوري حيث تلقى خسارة مذلة من االهلي 
0-3 في لقائهما في اجلولة اخلامسة االخيرة من الدور االول للمسابقة 
التي تقام للمرة االولى هذا املوسم، وهي اخلسارة التي منحت صدارة 

املجموعة لالهلي.

العين يالقي ڤيردر بريمن
في السوبر اإلماراتية ـ األلمانية 

أعلن عضو اجلمعية العمومية 
ف����ي ن����ادي الصليبخ����ات فالح 
الهاجري عزمه خوض انتخابات 
النادي فور االع����الن عنها عبر 
القنوات الرسمية للهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وقال الهاجري انه بعد التشاور 
مع اعض����اء اجلمعية العمومية 
للنادي ملس رغبتهم بضخ دماء 
جديدة تتولى مهام ادارة النادي 
املقبلة مدفوعة بالرغبة  للدورة 
لتطبيق افضل البرامج للنهوض 

بااللعاب املختلف .

يلع���ب العني االماراتي مع ڤيردر برمين االملاني في النس���خة 
االولى من كأس السوبر االماراتية - االملانية لكرة القدم اليوم في 

ستاد خليفة بن زايد في العني.
وتقرر ان تقام مباراة كأس السوبر ملدة ثالث سنوات وحتى عام 
2012، وهي س���تجمع سنويا بطلي الكأس او الدوري في البلدين، 
وذلك في اطار االتفاقية بني االحتاد االملاني لكرة القدم وقناة دبي 

الرياضية التي تنقل مباريات »البوندسليغة«.
وسيلعب العني بصفته بطال لكأس االمارات الذي احرزه العام 
املاضي بفوزه على الش���باب 1-0، في حني نال ڤيردر برمين لقب 

كأس أملانيا بتخطيه باير ليڤركوزن 1-0 في املباراة النهائية.

تأهل المالكية والشباب
إلى ثمانية كأس البحرين

المنامة ـ ناصر محمد
وصلت الى البحرين امس بعثة منتخب هونغ كونغ لكرة القدم 
ملالقاة املنتخب البحريني في السادسة من مساء غد االربعاء بالستاد 
الوطني ضمن تصفيات كأس آس���يا املؤهلة للنهائيات بالعاصمة 
القطرية الدوحة 2011 والتي يتصدرها املنتخبان البحريني والياباني 
برصيد 9 نقاط رغ���م ان اليابان لعبت اربع مباريات، ويس���عى 
املنتخب البحريني لكس���ب اللقاء او عل���ى االقل للخروج بنقطة 

واحدة لضمان وتأكيد تأهله للنهائيات.
ومن املتوقع غياب اربعة العبني محترفني بسبب عدم ادراج هذا 
اليوم ضمن ايام »فيف���ا« اال ان الواضح ان احملترفني في اخلليج 
س���يلعبون مع الفريق من خالل التركي���ز عليهم من قبل املدرب 

التشيكي ميالن ماتشاال في التدريبات خالل اليومني املاضيني.

كأس الملك

من جانب آخر اكمل املالكية والشباب عقد الفرق املتأهلة لدور 
الثمانية ملسابقة كأس ملك البحرين لكرة القدم وذلك بعد فوزهما 
في آخر مباريات دور 16 على البديع وقاللي، حيث استطاع املالكية 
الفوز على البديع 3-0 بعد ان انتهى الش���وط االول بهدف احرزه 
حسني حسن بالدقيقة )23( واضاف حسني خلف هدفني بالدقيقة 

)61 و82(.
وكاد قاللي ان يحقق مفاجأة اخرى اال ان الش���باب استطاع 
ان يعيد املباراة من جديد مع الدقيقة االخيرة من زمن املباراة 
الت���ي انتهت 3-2، بعد ان كان قاللي قاب قوس���ني او ادنى من 
التأهل ليلعب الفريقان وقتا اضافيا خطف خالله علي عبداهلل 
هدف الفوز بالدقيقة )115( تقدم الش���باب بهدف سلمان سعيد 
)45( وعلي عبداهلل )90( فيما س���جل لقاللي راشد الدوسري 

)50( واحمد اخلتال )67(.

اقتراب السائق خليل بشير من دخول عالم »الفورموال 1«

األنصار يتصدر ذهاب الدوري اللبناني

بيروت ـ ناجي شربل
لم يكن أشد املتفائلني من إداريي نادي األنصار، يتوقع ان يتصدر 
الفريق الترتيب النهائي ملرحلة الذهاب للدوري اللبناني لكرة القدم، 
بفارق نقطة واحدة عن غرميه التقليدي النجمة حامل اللقب، ونقطتني 
عن العهد الذي دفع كثيرا ثمن تعادالت أثمرت إهداره نقاطا ثمينة في 
مباريات كان الفوز أقرب فيها الى جعبته. وبعد بداية وصفها عشاق 
اخض����ر األنصار بالواقعية، لم يتمك����ن الفريق من حتقيق الفوز في 
مبارياته ال� 3 االولى، إال ان أوضاع صاحب الرقم القياس����ي في عدد 
إحراز لقب بطولة لبنان برصيد 11 مرة، تبدلت وسلك الفريق طريقا 
تصاعدية، وتردد ان إداريي����ه جنحوا في إبعاد الظالمات التحكيمية 
املقص����ودة وغير املقص����ودة عن الفريق، ما مكنه م����ن العمل بهدوء 
والس����ير وفق اخلطة التي وضعها مديره الفني جمال طه. وقد ختم 
األنص����ار مباريات املرحلة ال� 11، االخيرة ذهابا، بفوز على املبرة 1 � 0 
بهدف س����جله الناشئ طارق حلوم إثر متريرة من الظهير محمد باقر 
يونس في الدقيقة 23، ولم يفلح حارس مرمى املبرة الدولي السابق 
املخضرم احمد الصقر في الس����يطرة على الك����رة. وتعادل العهد مع 
الراس����ينغ بيروت سلبا 0 � 0، فخس����ر نقطتني، علما انه كان يتقدم 

االنصار في الصدارة بفارق هدفني.
وبدوره س����حق الصف����اء الرابع االهلي صي����دا 5 � 0، وكذلك فعل 
التضامن صور بفوزه على الشباب الغازية 3 � 0. وفي سياق مختلف، 
نقل موقع »يوروسبورت« املتخصص على شبكة االنترنت ان السائق 
اللبناني خليل بش����ير أصبح اقرب من اي وقت مضى لتحقيق حلمه 
بأن يصبح اول س����ائق عربي يلعب دورا في بطولة العالم لسباقات 

سيارات »الفورموال 1«.
واضاف املصدر عينه ان بش����ير )26 عاما( يتفاوض مع فرق عدة 
في الفئة االولى من اجل لعب دور س����ائق التجارب في موسم 2010، 
قبل ان يتحول اول سائق عربي يقف على خط انطالق احد السباقات، 
وقد زادت التكهنات بشأن تعاقده مع احد الفرق عندما شوهد في حفل 
إطالق فريق »فيرجني رايسينغ« في العاصمة االجنليزية لندن، حيث 

متت دعوة الئحة محددة من األشخاص.

خليل بشير )إلى اليسار( واندرو بارشال خالل حفل »فيرجني رايسينغ« في لندن

الفهد إلى دبي لتسلم جائزة أفضل شخصية رياضية
عبداهلل املزين، فالح فايز.

اجلودو: كمال ميثم كمال، حسن 
محمد الغريب.

الكراتيه: نواف سلطان الهندال، 
فهد احمد اليوسف، يوسف جاسم 

احلربي.
التايكوندو: معصب احملميد، 

تركي البيدان، بدر الوهيب.
اجلمب����از: صقر امل����ال، جواد 

احلرز، محمد عمران.
املبارزة: فهد مال اهلل، محمد 

كاظم، جمال العدواني.
املالكم����ة: جاس����م بوفت����ني، 
عبدالرحم����ن رمض����ان، ج����راح 

الفضل.
النس����ائية:  الفتاة والرياضة 
هنادي املزيعل، عائش����ة احلمد، 

سارة املضاحكة.
الفروس����ية: احم����د يوس����ف 
املضاحكة، اسامة اخلضرا، عبداهلل 

الروضان.
الديحاني،  الرماي����ة: ناص����ر 
الرشيدي، ناصر  عبداهلل طرقي 

املخلد.
البولينغ: جاسم محمد درويش، 

محمد زيدان، ياسني العنزي.
رفع األثقال: بدر سالم، محمد 

غلوم، علي جراغ.
ذوو االحتياجات اخلاصة: حمد 
العدوان����ي، طارق القالف، حصة 

احلساوي.

وصول املهرج����ان لهذه الصورة 
احلضارية.

اللج����ان املختصة قد  وكانت 
أفرزت نتائج التصويت اجلماهيري 
على املرحلة األولى من املهرجان 
على ان تستمر املرحلة الثانية من 

التصويت والتي بدأت أمس.
وقد جاء ترتيب ال� 3 األوائل 
من كل لعبة بع����د انتهاء مرحلة 
التصوي����ت األولى عل����ى النحو 

التالي:
كرة القدم: بدر املطوع، أحمد 

عجب، أحمد العيدان.
كرة اليد: نصير حسن نصير، 

ناصر بوخضرة، علي مراد.
كرة السلة: عبدالعزيز ضاري، 

عبداهلل الصراف، فهد الرجيبة.
كرة الطائ����رة: عادل املزيعل، 
عبدالرحم����ن العتيب����ي، عام����ر 

سليم.
الزنكوي،  القوى: علي  ألعاب 
أب����ل، محم����د  أحم����د عب����داهلل 

العازمي.
املائي����ة: عبدالرحمن  األلعاب 
البدر، محمد راشد العتيبي، عبداهلل 

الثويني.
الغريب، أحمد  التنس: محمد 

ربيع، علي عبدالرضا.
كرة الطاولة: إبراهيم احلسن، 

حسني البحراني، سالم احلسن.
االس����كواش: ناص����ر رمزي، 

الالعب����ني  وطال����ب جمي����ع 
والالعبات في مختلف االنش����طة 
الرياضية ببذل قصارى اجلهود 
من اجل رفع اسم الكويت عاليا في 
احملافل الدولية خاصة ان امر ايقاف 
النشاط الرياضي لن يكون ازليا 
فمصير رياضة الكويت التي حتمل 
مشعل الريادة في دول املنطقة هو 
العودة الى مكانتها او تفوقها في 

جميع املجاالت الرياضية.
واثنى الفهد عل����ى مدير عام 
املهرجان حس����ني عاشور والدور 
الذي يقوم به اضافة الى اللجان 
العامل����ة التنظيمية ودورها في 

التي بدأت ام����س ومن ثم عرض 
النتائج على اللجان الفنية املختارة 
من قبل ادارة املهرجان الذي يقام 
حتت رعاية وحضور الفهد ويضم 
21 لعبة فردية وجماعية مختلفة 
بغرض اختي����ار االفضل في كل 
لعبة رياضي����ة اضافة الى كون 
املهرجان يعنى باحلالة االنسانية 
بدعمه ملرضى السرطان، وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
ومتنى الفهد ان يكون املهرجان 
في االعوام املقبلة بدعم اكبر مع 
االخذ في االعتبار تطويره ليكون 

شامال في فكرته لعدة جوانب.

يغادر البالد عصر اليوم رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي ورئيس 
اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد، 
متوجها الى دبي حلضور مهرجان 
توزيع جوائز حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم لالبداع 
الرياضي، حيث فاز الفهد بجائزة 
افضل ش����خصية رياضية لعام 
2009. وسيلتقي الفهد مع ولي عهد 
دبي الشيخ حمدان بن محمد لتسلم 
جائزة حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد كأفضل شخصية رياضية 
عربية لعام 2009، وسيقام احلفل 
حتت رعاية حاكم دبي وبحضور 
ول����ي العهد الش����يخ حمدان بن 
محمد. من جانب آخر اشاد نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد بفكرة 
انشاء مهرجان افضل العب، مشيرا 
الى ان النجاح الذي حققه املهرجان 
يدفعنا ال����ى التفكير في تنظيمه 
سنويا ملا يحمله من اهداف ومعان 

رياضية وانسانية.
جاء ذلك خالل استقبال الفهد 
ملدير عام املهرجان حسني عاشور 
لالطالع على آخر االس����تعدادات 
اجلارية للحفل اخلتامي للمهرجان 
الذي سيقام خالل الشهر اجلاري 
بعد انتهاء فترة التصويت الثانية 

أشاد بفكرة وأهداف مهرجان أفضل العب

الشيخ أحمد الفهد مستقبال حسني عاشور

صورة من كتاب االحتاد الدولي للتايكواندو إلى احتاد اجلودو والتايكواندو

انطالق البطولة العربية للرماية

فليطح يستعرض القضية الرياضية على »سكوب«

الهيئة تخاطب األولمبية الكويتية
للخروج من مأزق اإليقاف

حتتضن ميادي����ن مجمع صباح االحمد االوملبي 
للرماية حفل االفتتاح الرس����مي للبطولة العربية 
التاسعة للرماية بحضور رئيس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
وتستمر حتى 11 اجلاري مبشاركة واسعة من نخبة 
من جنوم اللعبة في العالم العربي، كما س����يحضر 
احلفل رئيس االحتاد العربي للرماية م.دعيج العتيبي 
واعضاء مجلس ادارة االحتاد العربي للرماية وعدد من 
رؤساء االحتادات العربية الذين وصلوا حلضور هذا 
العرس العربي. وانهت اللجنة املنظمة للبطولة التي 
يترأسها الشيخ سلمان احلمود رئيس نادي الرماية 
رئيس االحتاد االس����يوي للعبة، جميع الترتيبات 
الالزمة لبدء البطولة، بدءا من حفل االفتتاح الذي مت 

التحضير له على اعلى املستويات التنظيمية.
واع����رب احلمود عن امله في ان حتظى البطولة 
برضا جميع املشاركني ممتدحا أعضاء اللجنة املنظمة 

العليا والعاملني.

مشاركة بدون معسكر

من جانبه قال مدرب املنتخب العماني للمسدس 
محمد صبري ان منتخب عمان يشارك في البطولة 
دون اقامة معسكر خارجي، وان تدريباته اقتصرت 
على التدريبات احمللية، متوقعا ان يحقق منتخبه 
ارقاما عالية وتوقع ان تشهد البطولة منافسات بني 
رماة السعودية وتونس وقطر والكويت ملا يتمتعون 

به من مستويات عالية.

واش����ار مدرب املنتخب العماني للبندقية هالل 
الرشيدي الى ان املنافسة ستكون في البطولة قوية، 
وان معظم املس����تويات متقاربة بشكل كبير، ولكن 

ستكون لسلطنة عمان كلمة.

يمنيتان في البطولة 

واكدت الراميتان اليمنيتان احالم النجار وفاطمة 
الغمبسي ان مشاركتهما في البطولة تهدف الى اكتساب 

اخلبرة عبر االحتكاك املباشر مع الالعبني.
وقالت النجار ان مشاركتها تعد االولى في هذه 
البطولة التي تتوقع ان تأتي قوية ومثيرة، مضيفة 
انها استعدت جيدا خلوض املنافسات وانها لن تتنازل 

عن حتقيق نتيجة مشرفة لبلدها.

فيلم وثائقي عن الرماية

من جهة أخرى قالت مسؤولة البروتوكول واالفتتاح 
والتتويج امينة اسماعيل ان اللجنة املنظمة انهت 
جميع االستعدادات الفتتاح البطولة الذي سيكون 
في القاعة متعددة االغراض في نادي الرماية بعد ان 

اجريت العديد من البروفات قبل االفتتاح بايام.
واش����ارت الى ان االفتتاح سيتضمن العديد من 
الفقرات ستبدأ بالنشيد الوطني ثم ايات من الذكر 
احلكيم وبعدها طابور العرض للفرق املشاركة ثم 
كلمة رئيس اللجنة العليا املنظمة الش����يخ سلمان 
احلم����ود التي يعلن خاللها افتتاح البطولة واخيرا 

فيلم وثائقي عن بطولة الرماية.

يستضيف اليوم برنامج »مع التقدير« الذي 
يبث على قناة »س���كوب« في العاشرة مساء 
د.حمود فليطح نائب مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة للشؤون الرياضية ملناقشة 
القضايا الرياضية املتداولة على الساحة الرياضية 
حاليا واجلدال املستمر حول وجود مخالفة بني 
القوانني احمللية الصادرة من مجلس االمة مع 
اللوائ���ح واملواثيق االوملبية، وكذلك اخلالفات 

املستمرة مع االحتادات الدولية وخاصة احتاد 
كرة القدم مع فيفا وسيتطرق فليطح الى قرار 
احملكمة الرياضية االخير بوقف انعقاد اجلمعية 
العمومية الحتاد القدم واجراء االنتخابات، كما 
سيكشف عن امور كثيرة تخص الشأن الرياضي. 
البرنامج من تقدمي االعالمي احمد الفضلي واعداد 
الزميل احمد عبداللطي���ف ومن اخراج محمد 

السعيد.

مبارك الخالدي
قال مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ان مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه 
الذي عقد مس���اء امس مخاطبة اللجنة االوملبية 
الكويتية االستفسار عن اإلجراءات التي متت بشأن 
اإليق���اف الوارد من قبل اللجنة االوملبية الدولية 
وماذا مت في هذا الشأن وتوضيح هذا القرار عما 
إذا كان قرار توقيف اوملبي وهل يش���مل اإليقاف 
االحتادات الرياضية إذ م���ن املفترض ان تتولى 
االوملبية الكويتية الرد على كافة االستفس���ارات 

باعتبارها اجلهة املعنية بهذا القرار.
وأضاف اجلزاف ان االجتماع ناقش العديد من 
املواضيع املتعلقة بأعمال الهيئة نافيا بالوقت ذاته 
نية املجلس تغيير إجراءات انتخابات اجلمعيات 

العمومية لألندية.

وعن مشكلة احتاد الكرة ناشد اجلزاف اجلميع 
التريث الى ان تنتهي احملكمة الرياضية الدولية 
»كاس« من اصدار حكمها النهائي بشأن القضية 

املعروضة امامها.
وأشار اجلزاف إلى ان املجلس بحث الرسالة 
املوجهة من وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي الى رئي���س اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ حيث أطلعه على املداولة األولى 
ملجلس األمة والتي أسفرت عن املوافقة على إجراء 
التعديالت بأغلبية نيابية ونحن اآلن في انتظار 
الرد من االوملبية الدولية، مشيرا إلى انه يتوقع 
ان تنتهي املداولة الثانية ملجلس األمة إلى إمتام 
املراجعة النهائية على القوانني املقترح تعديلها 
واملوافق���ة على إقراراها مبا يؤدي إلى إغالق هذا 

امللف بشكل نهائي.

فالح الهاجري

االتحاد الدولي للتايكواندو يؤيد قرار 
اللجنة األولمبية الدولية إيقاف النشاط

ان تتضافر جهودهم إلعادة النشاط واحليوية 
الى جسد الرياضة الكويتية التي طاملا اثبتت 
انها متلك اليد الطولى في جميع احملافل الدولية، 
متمنيا ان تكون السنة اجلديدة سنة خير ورفاه 

ومحبة على اجلميع.

أكد أمني س���ر احتاد اجلودو والتايكواندو 
د.برغش اجلنفاوي ان االحتاد تلقى كتابا من 
االحتاد الدولي للتايكواندو في 28 ديس���مبر 
املاضي، يؤكد تأييده لقرارات اللجنة االوملبية 
الدولية والتي أوقفت النشاط الرياضي مطلع 
العام احلالي بعد مطالبتها بتنفيذ رغباتها بتعديل 

القوانني احمللية لتتماشى مع الدولية.
واستغرب اجلنفاوي صمت الكثير ممن كانوا 
يؤكدون عدم معارضة القوانني احمللية للمواثيق 
والعه���ود الدولية، مطالبا ب���ان يبينوا وجهة 
نظرهم التي أصبحت ركيكة وغير مبنية على 
احلقائق بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في 
الكويت، وبالتالي فان عليهم العودة إلى تعديل 
القوانني احمللية مبا يتناسب مع الدولية، كما 

اقتضى كتاب اللجنة األوملبية.
وطالب احلكومة ومجل���س األمة بالتدخل 
الس���ريع إلعادة هيبة الرياضة الكويتية بعد 
أن فقدتها ف���ي الصراعات التي غلبت املصالح 
الشخصية على مصلحة الكويت التي يجب أن 
تكون في املق���ام األول، وهذا ما يؤلم قلب كل 
كويتي ليس من الرياضيني فحسب بل اجلميع 
على حد سواء حيث ان انتشار اسم الكويت في 

كل احملافل الرياضية هو مطلب للجميع.
واعرب اجلنفاوي عن اسفه أن تستقبل الكويت 
العام اجلديد بقرار االيقاف، متمنيا من اجلميع 

زكي يواصل تمرده على الزمالك

املمتاز فريقا آخ���ر من الدوري 
املمتاز )ب( في دور ال� 32.

فيما كانت القرعة في األدوار 
التالي���ة مفتوحة وهو ما وضع 
الزمالك ف���ي مواجهة مبكرة مع 

األهلي في دور ال� 16.

الحضري يؤكد الرحيل

على صعيد آخر، أكد حارس 
مرمى اإلسماعيلي ومنتخب مصر 
عصام احلضري عدم استمراره في 
حراسة مرمى »الدراويش« خالل 
الفترة املقبلة، وانه اتخذ قرارا 
نهائيا بالرحيل عن اإلسماعيلية 
واالنتقال للمريخ السوداني الذي 
طلب رسميا ضم احلارس مقابل 

مليون دوالر.
وكان احلض����ري ق����د اكد ذلك 
لرجال اإلع����الم خالل تواجده في 
دبي مبعس����كر املنتخب املصري، 
مشيرا الى أن رئيس اإلسماعيلي 
نصر أبواحلسن أنهى االتفاق مع 

نظيره رئيس املريخ السوداني.

حتى اآلن.
وعل���ى الرغم من ان إبراهيم 
حسن اجتمع مع الالعب ووعده 
بحل األزمة، إال أنه فوجئ بتغيبه 
عن املران اول من امس دون سابق 
إنذار، األمر الذي أغضبه ودفعه 
الالعب بتصعيد املوقف  لتوعد 

إلى مجلس اإلدارة.

قرعة كأس مصر

من جهة اخرى، أسفرت قرعة 
بطولة كأس مصر عن مواجهة 
مبكرة بني األهلي والزمالك في 
دور ال���� 16 للبطول���ة في حال 
تخطيهما لفريقي نبروة والفيوم 
عل���ى الترتيب ف���ي دور ال� 32 

للبطولة.
ويلعب األهلي والزمالك خارج 
ملعبيهما في مباراتي دور ال� 32 
على ملعبي املنصورة والفيوم 

على الترتيب.
وأجريت قرع���ة كأس مصر 
بحيث يواجه فريق من الدوري 

إبراهيم حسن أن غياب الالعب 
التدريب���ات اجلماعية جاء  عن 
خلضوعه لتدريبات عالجية حتت 
إشراف عمرو املطرواي أخصائي 

التأهيل.
اما عن األس���باب احلقيقية 
وراء غياب زكي عن التدريبات، 
فقد افصح عنها بعض املصادر 
القريبة م���ن الالعب، مؤكدة ان 
تغيب املهاجم الدولي عن تدريبات 
فريقه تتعلق في األساس بخالف 
نشب بينه وبني مجلس إدارته 
حول مبل���غ الترضية الذي كان 
من املقرر أن يحصل عليه نظير 
اقتناعه بالبقاء في صفوف الفريق 
الصيف املاضي وعدم استكمال 
مسيرته االحترافية في اخلارج، 
حيث كان الالعب قد تلقى وعودا 
باحلصول عل���ى مليوني جنيه 
نظير البقاء، غير أنه لم يحصل 
س���وى على 700 ألف جنيه في 
بداية املوسم، على أن يتلقى املبلغ 
املتبقي في يناير وهو ما لم يحدث 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يواصل الفري���ق االول لكرة 
القدم بن���ادي الزمالك تدريباته 
عل���ى ملعب حلمي زامورا مبقر 
النادي مبيت عقبة حتت قيادة 
املدير الفني للفريق حسام حسن، 
والذي اجتم���ع بجميع الالعبني 
الذي���ن حض���روا امل���ران وفي 
مقدمتهم املهاجم احمد حس���ام 
)ميدو(، وطالبهم جميعا باغالق 
الفريق  التي شغلت  امللفات  كل 
طوال الفترة املاضية وعلى رأسها 
ملف استبعاد ثنائي الزمالك ميدو 
وح���ازم امام من قائمة املنتخب 
املص���ري الذي يس���تعد حاليا 
للمشاركة في بطولة كأس األمم 
االفريقية، واملقرر انطالقها االحد 

املقبل بأنغوال.
وشدد املدير الفني على العبي 
»االبيض« بضرورة التركيز في 
التعليمات الفنية التي سيوجهها 
الفن���ي خالل  اليه���م اجله���از 
التدريبات احلالية، والتي على 
اساسها سيعيد تقييمه المكانيات 
كل العب وم���دى قدراته الفنية 
والبدنية التي ميكنه من خاللها 
افادة الفريق وحتسني اوضاعه 

ببطولة الدوري.
من ناحية اخرى، اكد املنسق 
العام لنادي الزمالك إبراهيم حسن 
ان الفريق االبيض سيواجه ڤيردر 
برمين األملان���ي باإلمارات في 8 
اجلاري، وذلك خالل املعسكر الذي 
سيقيمه الزمالك هناك ابتداء من 

يوم غد حتى 20 اجلاري.
في شأن آخر، كانت الساعات 
األخيرة قد شهدت نشوب أزمة 
بني مهاج���م الزمالك عمرو زكي 
ومس���ؤولي مجلس إدارة ناديه 
دفعته إل���ى التغيب عن تدريب 
الفريق اول من امس دون احلصول 
على إذن مسبق من اجلهاز الفني 
للفري���ق، ليواصل زكى الغياب 
عن تدريبات فريقه لليوم الثاني 
على التوالي دون أسباب واضحة 
أو معلومة، يأتي هذا في الوقت 
الذي أكد فيه املنسق العام للكرة 

نشوب أزمة بني ادارة الزمالك وعمرو زكي 


