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سقوط مدٍو لألصفر.. والكويت يخسر أمام العربي

توقع اختيار عمان الستضافة نهائيات آسيا

كاظمة حسم لقب طائرة االتحاد في نسختها الخامسة
»مطارد« يفوز بكأس ولي العهد في األحمدي

الديحاني: معسكر تدريبي
ألزرق الناشئين في القاهرة

قميص »الهالل« للقناعي

»الفراعنة« يغادر إلى أنغوال  وشحاتة  يتطلع للقب األفريقي الثالث

»يد« الساحل يخطف فوزاً ثميناً من الصليبخات

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يغادر فجر اليوم منتخب مصر الى أنغوال 
في طائ���رة خاصة بعد ان أدى مرانا أخيرا في 
امللعب الفرعي بستاد القاهرة، وقبل املغادرة أكد 
املدير الفني حسن شحاتة أن إحراز لقب كأس 
األمم األفريقي���ة للمرة الثالثة على التوالي هو 
التعويض املناسب عن اإلخفاق في التأهل إلى 

مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.
ويرى شحاتة أن الفوز بلقب أنغوال سيكون 
إجنازا تاريخيا غير مسبوق سيعيد البسمة إلى 

اجلماهير املصرية.
وتابع شحاتة »ذاهبون للمنافسة على اللقب، 
ونعلم جيدا أن املنافسة ستكون صعبة للغاية 

في ظل وجود العديد من املنتخبات القوية«.
وأبدى تفاؤله بوجوده في دبي قبل السفر إلى 
أنغوال، موضحا أنه يشعر بحالة من االرتياح 

عندما يكون في اإلمارات.
ويستهل »الفراعنة« مشوارهم في البطولة 
بلقاء نيجيريا 12 اجلاري في املباراة االفتتاحية 
للمجموع���ة الثالثة والتي تض���م أيضا بنني 

وموزمبيق.
وأشاد شحاتة مبا وصفها بالروح القتالية 
التي ظهر بها العبو منتخب مصر خالل املعسكر 

الذي أقيم في دبي.
وعبر شحاتة عن سعادته باملستوى الذي ظهر 
عليه الثالثي املنضم حديثا لصفوف »الفراعنة« 
العب النصر الس���عودي حسام غالي واالحتاد 
السكندري محمد ناجي »جدو« والزمالك محمد 

عبدالشافي خالل مباراة مالي الودية.
وأضاف شحاتة »أظهر الثالثي تأقلمه السريع 
مع زمالئه في املعسكر خالل الفوز الودي على 
مالي، وه���و األمر الذي أس���عدني كثيرا لذلك 

استحقوا اإلشادة«.
من جانب آخر، قال املدير الفني لألهلي حسام 
البدري إن جناحه في تقدمي العديد من الوجوه 
اجلديدة بالقميص األحمر خالل الفترة املاضية، 

كان هدفا له منذ تولى مسؤولية الفريق.
وأجبرت اإلصابات والغيابات البدري على 
املغامرة بالعديد من الوجوه الشابة أبرزها أحمد 
شكري ومصطفى ش���بيطة وعبداهلل فاروق، 

وجنحوا في إثبات وجودهم.
وأكد الب���دري »رمبا أجبرتنا الظروف على 
اس���تخدام أكثر من 6 العبني من الش���باب في 
املباريات، لكني كنت أرغب في تصعيدهم من 
البداية«.وتابع »كان يجب جتديد دماء الفريق، 

وقد فعلنا ذلك بالالعبني وطريقة اللعب«.
وأكمل »م���ع عودة املصاب���ني أمثال محمد 
أبوتريكة ومحمد بركات، واسترداد عماد متعب 
لكامل لياقته، أعتقد أننا س���نتطور أكثر خالل 

النصف الثاني في الدوري«.
من جانب آخ���ر، أكد األهلي رغبته في ضم 
محمد ناجي »جدو« من االحتاد السكندري لكنه 
اكتفى بفتح باب املفاوضات، دون التقدم بعرض 
رسمي يحمل مبلغا ماليا. وكان رئيس االحتاد 
السكندري محمد مصيلحي قال في مؤمتر صحافي 
»تلقيت اتصاال من مدير التسويق عدلي القيعي 
باألهلي بشأن جدو«. وتابع ان االحتاد متمسك 
بجدو حتى نهاي���ة عقده في يوليو 2012 لكنه 
سيس���تطلع رأي الالعب في األمر بعد عودته 

من رحلة أنغوال.

 حامد العمران
متكن الساحل من حتقيق فوز 
مهم على حساب الصليبخات في 
البطولة التنشيطية الثالثة لكرة 
اليد ضمن منافس����ات املجموعة 
األول����ى على صالة الش����هيد فهد 
األحمد حيث أهدى محمد جاس����م 
الفوز  الدائ����رة بالس����احل  العب 
لفريقه، )29-28( وأنهى الساحل 
الشوط األول بتقدم مستحق )16-
14( وحصد أول نقطتني له وذلك 
في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء 
أم����س.  جاءت البداي����ة قوية من 
الساحل وظهروا مبستوى فني عال 
مبواجهة الصليبخات الذي وضح 
عليه غياب الالعبني األساس����يني 
مما وض����ع املدرب خالد غلوم في 
موقف ح����رج وصعب عليه ردع 
تكتيك الساحل املعتمد على دفاع 
5-1 تتحول الى 3-2-1 حس����ب 
مجريات اللعب. ولم يتمكن فواز 
عباس ورائد التراك العبي اخلط 
اخللفي للصليبخات من استغالل 
الفرص املتاحة لهما من الهجمات 
العكسية وأطاحا بها خارج مرمى 
اخلصم ليخرج الس����احل متفوقا 

الهالل يهزم األهلي
 ويبتعد في الصدارة

الهالل في الصدارة  ابتعد 
بعد فوزه على ضيفه االهلي 
3 - 1 ف���ي خت���ام املرحل���ة 
الدوري  السادسة عشرة من 

السعودي.
وسجل السويدي كريستيان 
ويلهامس���ون )25( وياس���ر 
القحطان���ي )68( والبرازيلي 
تياغو نيڤيز )90( اهداف الهالل 
الذي كان خس���را في املرحلة 
السابقة امام النصر )1 - 2(، 
وحس���ن الراهب )76( هدف 

االهلي.
وس���مح هذا الفوز للهالل 
باالبتعاد في الصدارة بفارق 
6 نقاط عن مالحقه الشباب، 
مستفيدا من تعادل االخير مع 

ضيفه الفتح 2 - 2.
بدأت املباراة س���ريعة من 
الفريقني خصوصا من اجلانب 
الهاللي صاحب األرض بهجوم 
مبكر، حضر ياسر القحطاني 
الكرة ألحم���د الفريدي داخل 
الظهير  املنطقة وراوغ به���ا 
منصور احلرب���ي لكن وليد 
الوقت  ف���ي  عبدرب���ه تدخل 
املناسب ليبعد الكرة الى ركنية 
)15(، ثم حص���ل الهالل على 
فرصة اخرى عندما لعب تياغو 
نيڤيز كرة عرضية لعبداهلل 
ال���زوري الذي س���ددها نحو 
املرم���ى لك���ن محاولته مرت 

القائ���م األمين ملرمى  بجوار 
ياسر املسيليم )20(.

وجنح ويلهامس���ون في 
التس���جيل بعد أن  افتت���اح 
املدافع األيسر منصور  فشل 
احلرب���ي من إبع���اد عرضية 
عبداهلل الزوري بالرأس لتصل 
للسويدي الذي أودعها املرمى 
على ميني احلارس األهالوي 
املس���يليم معلنا تقدم الهالل 
)24(. ونفذ نيڤيز ركلة ركنية 
على رأس ياسر القحطاني الذي 
أودعها ف���ي املرمى األهالوي 
)68(،  قب���ل ان ينجح البديل 
حس���ن الراهب ف���ي تقليص 
النتيجة برأس���ية في مرمى 

الدعيع )77(.
وقب���ل أن تلف���ظ املباراة 
انفاس���ها األخيرة ترك نيڤيز 
أن  املب���اراة بعد  بصمته في 
راوغ املدافع���ني األهالوي���ني 
وسدد بيسراه كرة قوية حاول 
املس���يليم ابعادها لكن الكرة 

تهادت داخل الشباك )90(.
الوحدة املركز  واس���تعاد 
الرابع م���ن النصر بعد فوزه 
الساحق على مضيفه جنران 
متذي���ل الترتيب بخماس���ية 

نظيفة.
كم���ا حقق االتف���اق فوزا 
كبيرا على الرائد بثالثة اهداف 

نظيفة.

ناصر بن حمد عضوًا بالمجلس 
األعلى للشباب والرياضة البحريني

 مبارك الخالدي
أعلن مدير املنتخب الوطني للناشئني علي الديحاني ان اجلهازين 
الفني واإلداري للمنتخب قررا إيقاف البرنامج التدريبي بس���بب 
االختبارات الدراس���ية لالعبني على ان يعاود املنتخب جتمعه 26 

اجلاري.
وق���ال الديحاني ل� »األنباء« ان توفير األجواء املالئمة لالعبني 
ملتابع���ة حتصيلهم العلمي هدف رئيس���ي نحرص عليه وندعمه 
خصوصا ان هذه الفترة هي فترة اختبارات حتتاج التركيز واملتابعة 
وهو ما حرصنا على مراعاته، علما ان التجمع املقرر لالعبني هو 
26 اجلاري حيث سيؤدي املنتخب 3 حصص تدريبية قبل مغادرته 

الى القاهرة 31 اجلاري وحتى ال� 10 من الشهر املقبل.
وقال ان االختيار وقع على القاهرة بعد تعذر اقامة املعس���كر 
في الدوحة ألس���باب خارجة عن إرادتنا وعليه مت تغيير برنامج 
اإلعداد ليتالءم مع إقامته في القاهرة، حيث س���يلعب األزرق أمام 

عدد من الفرق واملنتخبات املصرية.
وأش���ار الديحاني الى انه من املقرر ان يغادر الى املعسكر 24 
العبا س���يتم اختيارهم من بني قائمة األزرق قياس���ا الى ظروفهم 

البدنية والفنية.
وأوضح الديحاني ان االحتاد اآلسيوي قد تلقى طلبات منتخبات 
عمان واالردن وإيران واستراليا الستضافة النهائيات في اكتوبر 
املقبل وسيبحث ملف كل دولة على حدة قبل ان يقرر بلد االستضافة 
وفق املعطيات املطلوبة وان كنا نتوقع ان يس���ند امللف الى عمان 
السباب عديدة في مقدمتها وفرة املالعب والفنادق واخلبرة الطويلة 
لالخوة في عمان في مجال التنظيم واستيعاب االعداد الكبيرة من 

الالعبني واالداريني واحلكام طوال فترة اقامة النهائيات.

استقبل أمني الس���ر العام جلمعية الصحافيني فيصل القناعي 
الزميل الصحافي السعودي محمد السالم الكاتب بجريدة اجلزيرة 
السعودية وعضو مجلس اجلمهور بنادي الهالل حيث قام بتسليم 
القناعي درعا تذكارية وقميص نادي الهالل باسم فيصل القناعي 
تقدي���را للدور الكبير الذي يقوم ب���ه القناعي في مجال الصحافة 

الرياضية على املستوى الدولي واآلسيوي والعربي واخلليجي.

 المنامة ـ ناصر محمد
صدر ع���ن رئيس الوزراء 
البحرين���ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة قرار بتعيني 
الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليفة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية عضوا في املجلس 
األعلى للش���باب والرياضة 
وتكون م���دة عضويته حتى 
نهاية مدة املجلس، واملجلس 
األعلى يترأس���ه ول���ي العهد 
الش���يخ س���لمان بن حمد آل 
خليفة ونائبه الشيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة ويضم عددا 

من الوزراء.
هذا وتلقى الشيخ عيسى 
بن راش���د آل خليفة الرئيس 
الفخري للجنة األوملبية دعوة 
من األمني العام جلائزة الشيخ 
فه���د األحم���د الدولية للعمل 
اخلي���ري د.ش���بيب الزعبي 
حلضور االحتفال األول للجائزة 
التي ستقام برعاية الشيخ احمد 
الفهد رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي والذي سيتم خالله 
إعالن وتكرمي الفائزين للعام 
األول وذلك 18 اجلاري بفندق 

كورت يارد.
م���ن جانبه، أعف���ى نادي 
الوطني عزيز  النجمة مدربه 
أمني على خلفية خروج الفريق 
من كأس امللك في دور ال� 16، 

وذلك بعد خسارته من سترة 
3 � 2 ليكون أمني ثاني ضحايا 
الدوري البحريني لكرة القدم 
بع���د الصرب���ي رادان مدرب 
األهلي، وجاء إعالن إعفاء أمني 
امس بعد اجتماع ملجلس اإلدارة 
ناقش فيه البديل املقترح له 
كما قرر مجلس اإلدارة إنهاء 
عقد احملترف التونسي وجيه 
الصغير، ويحتل النجمة املركز 
 11 اخلامس بالدوري برصيد 

نقطة.
ه���ذا وأص���درت جلن���ة 
االنضب���اط باحتاد كرة القدم 
ق���رارا بإيقاف الع���ب الرفاع 
واملنتخب داود سعد ملدة عام 
كام���ل ينتهي ف���ي الرابع من 
ديسمبر 2010 على خليفة قيامه 
بالبصق على حكم مباراة ناديه 
أمام األهلي عدنان سيد محمد 
وذلك ضمن مس���ابقة دوري 

الدرجة األولى لكرة القدم.
وتعقد اجلمعية العمومية 
لالحتاد العربي للكرة الطائرة 
اجتماعاتها اليوم في البحرين، 
إدارة  وذلك النتخاب مجلس 
جديد ل� 4 سنوات مقبلة، بعد 
تزكية رئيس املجلس احلالي 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة، 
وينتظر ان تشهد االجتماعات 
منافسة في االنتخابات نظرا 

لكثرة عدد املرشحني.

برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد الذي 
ناب عن سموه محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم 

الدعيج.
توج اجلواد البطل مطارد السطبل فهد الدبوس 
بقيادة روميل بعد فوزه بكأس س���مو ولي العهد 
املخصص جلميع الدرجات على مسافة 1600 متر 
محققا رقما قياسيا قدره 1/39 ق واستعادة اسطبل 

الدبوس لصدارة االسطبالت.
وقام الشيخ د.ابراهيم الدعيج بتقدمي الكأس الى 
مشاري الدبوس وهنأه بالفوز معربا عن سعادته 
وتشرفه باالنابة عن سمو ولي العهد في حضور 
مهرجان فروسية االحمدي لرياضة اآلباء واالجداد 
واشاد بالدعم والرعاية املستمرة من سموه لرياضة 

الفروسية من اجل احلفاظ على التراث.
وفي بقية االشواط تألق اجلواد ذيبان لالحمر 
بقيادة توفيق وفاز بكأس سمو ولي العهد جلياد 
الدرجة الثالثة على مسافة 1600 متر بزمن جديد 
1/40/71 ق قبل ان يحطم مطارد للدبوس الرقم وجاء 

طراح اخلير خلالد العتيبي بقيادة انتوني دو في 
املركز الثاني وقام الشيخ د.ابراهيم الدعيج بتقدمي 

الكأس الى حمد الدبوس عميد اسطبل االحمر.
كما فاز اجل���واد البطل نواف للعاديات بقيادة 
يوسف محمد بكأس س���مو ولي العهد املخصص 
جلياد الدرجة االولى على مسافة 1400 متر بزمن 
1/24/55 ق وجاء اسناد خير خلالد العتيبي بقيادة 
انتوني في املركز الثاني وقام الش���يخ د.ابراهيم 
الدعي���ج بتقدمي الكأس الى اس���طبل العاديات ثم 
قدم احلويلة والسويري درعا تذكارية الى محافظ 
االحمدي الذي ناب عن سمو ولي العهد في رعاية 

املهرجان الكبير.
كم���ا فاز اجلواد القرين لفه���د الدبوس بقيادة 
انتوني دو بالشوط االول املخصص جلياد الدرجة 
الثانية على مسافة 1200 متر بزمن 1/12/36 ق، وفي 
الش���وط الثاني املخصص للجياد املبتدئات على 
مسافة 1200 متر فاز اجلواد همه للرويس بقيادة 

كرمي باملركز االول بزمن 1/12/67 ق.

 طالل المحطب
بجدارة حسم كاظمة لقب طائرة 
االحتاد في نس���ختها اخلامسة 
بعد تغلبه مس���اء اول من امس 
على حامل لقب النسخة األخيرة 
القادسية 3 - 1 وذلك في اللقاء 
الذي جمعهما على صالة فجحان 
هالل املطيري بالقادسية، وجاءت 
األشواط 25 - 14، 28 - 30، 27 - 
25 و25 - 18، وبهذا الفوز تصدر 
»البرتقالي« فرق البطولة برصيد 
10 نق���اط وأصب���ح البطل الذي 
ينتظر التتويج مساء اخلميس 
املقبل، فيم���ا أصبح األصفر في 
املركز األخي���ر برصيد 6 نقاط. 
وفي لقاء آخر، فاز العربي على 
الكويت 3 - 1 واألشواط 25 - 19، 
20 - 25، 25 - 22 و25 - 23 
وبذلك تساوى الفريقان برصيد 

7 نقاط في املركز الثاني.
أدار اللقاء احلكم الدولي مالك 
املعيلي وس���اعده احلكم أحمد 
اخلال���دي وكان املعيلي صارما 
في قراراته ولم يتوان في إنذار 
الالعبني بسبب سوء السلوك الذي 
حصل في مجريات الشوط الثالث، 
حي���ث أنذر جن���م كاظمة أحمد 
املال عند النقطة 19 - 15 لصالح 
القادسية، كما أنذر معد »األصفر« 
زيد الكاظمي عند النقطة 24 - 
23 ملصلحة القادسية، واستطاع 
املعيلي وبتعاون زمالئه اخلروج 

باملباراة إلى بر األمان.
وبالعودة ألجواء املباراة، دخل 
»البرتقالي« املباراة ساعيا لتحقيق 
الفوز واإلطاحة باألصفر وتعميق 
جراحه والظف���ر باللقب، حيث 
جاء األداء بالشوط األول متميزا 
بصورة حتكي الواقع الصحيح 
ملستوى العبي »البرتقالي« من 
جميع اجلوانب الفنية، فقد متيز 

احملترف السعودي أحمد بخيت 
بالضرب الساحق من جميع املراكز 
وسانده زمالؤه أحمد املال، مساعد 
العمر وناصر  املجمد، مش���عل 
الرفاع���ي، وجاء خلفهم الليبرو 
عبدالعزيز ش���اكر الذي س���هل 
بأدائه اجليد مهمة املعد موسى 
بحروه ف���ي توزيع الكرات على 
زمالئه اضافة الى أحكام حوائط 
الصد التي أبطلت مفعول جنوم 
»األصفر«، فيم���ا غاب النجمان 
يوس���ف القالف ومحمد اسحاق 

بسبب اإلصابة.
وفي الشوطني الثاني والثالث 
ظه���ر التراخ���ي عل���ى جن���وم 
»البرتقالي« وكث���رت األخطاء 

البسيطة على أدائهم مما أعطى 
ل���� »األصف���ر« للعودة  املجال 
املباراة وحتقيق  مجددا ألجواء 
الفوز في الش���وط الثاني بشق 
األنفس، ليصحو »البرتقالي« من 
غفوته مجددا حلس���م الشوطني 
الثالث والرابع وقلب تأخره في 
الش���وط الثالث منذ البداية إلى 
تفوق وتقدم، وعاب العبي كاظمة 

العصبية التي ال داعي لها.
فيما دخ���ل العبو »األصفر« 
اللقاء وكأنهم جاءوا لتأدية الواجب 
بديال عن االنسحاب حيث كثرت 
األخطاء الفنية، واالستسالم كان 
العالمة املميزة للفريق رغم اجلهد 
الالعب���ون بالضرب  الذي بذله 

الساحق من قبل خالد الدويساون، 
حسني الشطي، يوسف البلوشي، 
عبداهلل حمادي وعامر السليم، 
ولم يق���دم املعد زي���د الكاظمي 
املس���توى املرتقب منه بسبب 
الضع���ف الدفاعي وعدم تغطية 
املنطقة اخللفية وتراجع مستوى 
الليبرو ناصر عبدالصمد، اضافة 
الى ضعف حوائط الصد التي لم 
تستطع وقف الهجوم »البرتقالي« 
املتنوع، وإن كانت هناك صحوة 
في بعض املراحل عند التراخي 
الذي ظهر لدى العبي كاظمة، ولم 
التونسي محمد  يحرك س���اكنا 
كعبار لتعويض غياب احملترف 
التونسي نورالدين حفيظ وزميله 

النجم سعد صالح بداعي اإلصابة 
وإلظهار الصورة احلقيقية لالعبي 
األصفر صاحب العديد من األلقاب 

في الطائرة.
بش���كل عام جاء مس���توى 
املباراة متوس���طا ولو اس���تمر 
»البرتقال���ي« على نفس وتيرة 
األداء في الشوط األول لكان اللقاء 
رصاصة الرحم���ة لفرقة محمد 
كعب���ار املدرب التونس���ي الذي 
فقد األوراق البديلة التي تساعده 
في حتقيق ما تصبو له جماهير 
»القلعة الصفراء« التي غابت عن 
اللقاء ك���ردة فعل طبيعية على 
املستوى الفني املتراجع لالعبي 

»األصفر«.

)عادل يعقوب( الكرة حائرة بني حسني الشطي وزيد الكاظمي   

فيصل القناعي يتسلم قميص الهالل من محمد السالم

)سعود سالم(هجوم الصليبخات لم يفلح في اختراق دفاع الساحل

الشيخ د.إبراهيم الدعيج يسلم كأس سمو ولي العهد السطبل الدبوس

بفارق هدفني بالشوط األول.
وف����ي الش����وط الثاني واصل 
الصليبخات دفاعه املتقدم 6-صفر 
ليتعادل 19-19 في الدقيقة 8 وعوض 
التراك وفواز عباس اهدار الفرص 
بالشوط الثاني من خالل التصويب 
البعيد على مرمى الساحل وجنح 

حس����ني صالح في خل����ق ثغرات 
دفاعية بالس����احل وصنع بعض 
الكرات اخلط����رة لزمالئه لتحتد 
مجريات اللعب بعد تعادل الساحل 
مرة أخرى 23-23. وفي الدقائق ال� 
5 األخيرة يطلب خالد غلوم مدرب 
الصليبخات وقتا مستقطعا لينقذ 

املوقف اال أن الهف����وات الدفاعية 
وانفتاح الثغ����رات في عمق دفاع 
الصليبخ����ات زاد م����ن صعوبة 
املوقف ويتمكن الصليبخات من 
التعادل ويحقق العب الدائرة محمد 
جاس����م فوزا ثمينا طال انتظاره 

من الساحل.

منتخب توغو يتعرض إلطالق نار وإصابة العبين اتحاد الكرة على وشك اإلقالة
تعرض��ت حافلة املنتخب التوغولي لك��رة القدم إلطالق نار عندما 
وصلت إلى احلدود ب��ني الكونغو وانغوال التي حتتضن نهائيات كأس 
األمم االفريقية اعتبارا من يوم غد. وأكد العب املنتخب التوغولي توماس 
دوسيفي في حديث لتلفزيون »اينفوسبور« الفرنسي ان اثنني من زمالئه 
اصيبا، مضيفا »كن��ا نهم بعبور احلدود )بني الكونغو ومنطقة كابيندا 
حيث ستلعب توغو مبارياتها في البطولة(، انهينا املعامالت، والشرطة 
كانت حتيط بنا. كل ش��يء كان على ما يرام، ثم س��معنا رش��قا ناريا 
قويا واجلميع اصبح حتت املقاعد )احلافلة(. الشرطة ردت على مصدر 
النيران«. وذكر دوس��يفي اسمي الالعبني اللذين اصيبا وهما احلارس 
كودجوفي اوبياللي واملدافع سيراج اكاكبو الذي اصيب برصاصة في 

ظهره وأخرى في كلوته وفقد الكثير من الدماء، بحسب زميله.
ومن املفترض ان تبدأ توغو مشوارها االثنني امام غانا.

اصبح س��يناريو االطاحة مبجلس ادارة االحتاد املصري لكرة 
القدم برئاسة سمير زاهر جاهزا في اروقة املجلس القومي للرياضة، 
ويعتبر رئيس االحتاد السابق عصام عبداملنعم رئيس حترير مجلة 

»االهرام الرياضي« اقوى املرشحني خلالفته. 
وعلم من مصادر مطلعة ان املج��لس القومي للرياضة اعد في 
س��رية تامة وبعد املخ���الفات الكث���يرة ملج��لس ادارة االحتاد 
احلالي س��يناريو االط���احة به والذي م��ن املت���وقع ان يجري 
تن�فيذه بعد عودة املنتخب املصري من مشاركته في نهائيات امم 

افريقيا. 
واش��ارت املصادر الى ان املجلس القومي للرياضة يبحث منذ 
فترة في كيفية التعامل مع املخالفات الكبيرة التي وقع فيها املجلس 

احلالي والتي ادت الى استقالة اكثر من عضو.


