
رياضةاالحد  24  يناير  2010   48

 كاظمة والكويت في صراع لالنفراد بالوصافة
طارق الش���مري وفهد العنزي 
ونواف احلميدان والكيني محمد 
جمال، وهذا االخير أعطى اضافة 
كبيرة للفريق منذ مش���اركته 
بصناعته لالهداف وقدرته على 
التحكم في سير اللعب بإسراعه 

له وتبطئته.
الثاني جند  الط���رف  وفي 
الكوي���ت الراب���ع )13نقط���ة( 
يحاول إكمال مشوار الصحوة 
والوصول ال���ى املركز الثاني 
والذي اليرضي طموحه، ولكنه 
مؤقت ف���ي محاوله لس���عيه 
باللق���ب، ولكن ورغم  للظفر 
الى  الفوز لالبيض من مباراة 
اخ�����رى، اال ان مس���تواه في 
تذبذب وغير مستقر، حتى ان 
الفوز يأتي دائما بشق االنفس، 
لذلك على املدرب آرثر ان يعدل 
بعض االخطاء، وان حصل ذلك 
سيكون له الكلمة في املواجهة 
اليوم، ألن جميع مقومات الفوز 
موجودة وال���ذي رمبا يغيب 
البرازيلي  الفريق  عنها هداف 
كاريكا لاليقاف حلصوله على 
3 ان���ذارات، إال اذا قام الكويت 
بش���راء إيقافه وترحيلها الى 

مباراة الساملية.

تتحسن احواله من جولة الى 
اخرى، ويعتمد البرتقالي كثيرا 
على رباعي الوسط املتمثل في 

املنافس يريد ان يحقق الفوز 
ايضا، وبالتالي سيكون مطالبا 
بتنظي���م الدفاع ايض���ا الذي 

الكويت لي���س مثل التضامن، 
وان املغامرة الزائدة من املمكن 
ان تنقل���ب ضده، الس���يما ان 

اخلصم من���ذ البداية، ومن ثم 
يتحكم في املباراة كيفما يشاء، 
ولكنه يعلم في نفس الوقت ان 

عبدالعزيز جاسم
لن تكون مجرد مباراة مؤجلة 
من اجلولة الثالثة من الدوري 
املمتاز ب���ن الكويت وكاظم��ة 
عل���ى ستاد الصداقة والسالم 
في ال� 5:50 ألن احدهما سيوقف 
اآلخر وينفرد بالوصافة في حال 
فوز احدهما على اآلخر، ورمبا 
يكون الشعار اليوم ال للتعادل 
الذي سيعرقل االثنن في مسيرته 

نحو املنافسة على اللقب.

كاظمة واالقتراب

يحاول اليوم كاظمة الوصيف 
ب� 14 نقطة مواصلة االنطالقة 
القوية في الدوري والتي كان 
العريض على  الف���وز  آخرها 
التضامن 6-1 ألن���ه يدرك ان 
الفوز سيقلص فارق النقاط بينه 
وبن القادسية املتصدر الى 4 
نقاط، وبالتالي سيضغط عليه 
كثيرا مستقبال، متمنيا سقوطه 
باجلوالت املقبلة، ورمبا لن يغير 
املدرب الروماني ايلي بالتشي 
في أسلوبه وطريقته الهجومية 
البداية، وسيحاول طرق  منذ 
ابواب شباك االبيض مبكرا من 
اجل عم���ل خلخة في صفوف 

في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز 

مواجهة مرتقبة لتحديد الوصيف بني كاظمة والكويت

)عادل يعقوب(البرازيلي فابيو العب الساحل يرتقي للكرة مبضايقة مدافعي الفحيحيل

سليمان العدساني

نملك »مادة« النجاح ولكن..

4 مباريات ضمن الجولة الـ 20 للدوري

اليرموك يواجه الساحل في »السلة«

ب فابيو الشباب يجرِّ

 أزرق الناشئين يتدرب

»الهيئة« تنفذ مشاريع عمالقة

انطالق »شباب آسيا« للبولينغ

هزاع يجمع بن همام وبن إبراهيم

»االنتقالية« تعتمد 
تصاميم الدروع

العدساني واألزمة 
الرياضية في »العطاء«

التقى رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري 
محمد بن همام مع رئيس االحتاد البحريني الشيخ 
سلمان بن ابراهيم امس في ابوظبي مببادرة إماراتية 
بعد اشهر من معركة شرسة بينهما على مقعد منطقة 
غرب آسيا في اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي )فيفا(. 
حضر لقاء املصاحلة الش����يخ هزاع بن زايد الرئيس 

الفخري لالحتاد اإلماراتي لكرة القدم، ورئيس االحتاد 
اإلماراتي محمد الرميثي، ورئيس االحتاد القطري الشيخ 
حمد بن خليفة، ورئيس االحتاد العراقي حسن سعيد. 
وتواجه بن همام وسلمان بن إبراهيم في االنتخابات 
التي أقيمت في مايو املاضي في كواالملبور النتخاب 

ممثل غرب آسيا في تنفيذية »فيفا«.

اللجنة االنتقالية  اعتمدت 
الدارة ش���ؤون احت���اد الكرة 
التصامي���م اجلدي���دة لدروع 
الدوري العام املمتاز والدرجة 
االولى واملراحل الس���نية بدال 
من التصاميم القدمية. واوضح 
رئيس اللجنة الش���يخ أحمد 
اليوسف أن التصاميم اجلديدة 
روعي فيها دقة الصنع وجمال 
التصميم واس���تيعابها لعدة 
مواسم رياضية واشار إلى ان 
الدروع اجلديدة صممت لتعكس 
قوة التنافس بن الالعبن بروح 
رياضية عالية وحتفيزهم لالداء 

اجليد.

يستضيف برنامج »حرية 
الذي يبث على قناة  جريئة« 
»العطاء« الفضائية في الساعة 
7:30 مس���اء الي���وم رئي���س 
السابق سليمان  نادي كاظمة 
العدساني للحديث عن االزمة 
الرياضية وقرار الهيئة العامة 
للشباب والرياضة حل االندية 
العشرة وقرار اللجنة االوملبية 
الدولية ايقاف النشاط الرياضي. 
البرنام���ج من اع���داد وتقدمي 

الزميل خليل العيسى.

من مقومات جناح مسابقة الدوري العام »االحترافية« 
املهنية والفنية واإلدارية، فال ميكن ان تتفوق في عملك 
إن لم تتقن واجباتك، ال أعني ان نكون كحال االحتاد 
االجنليزي في دقة مواعيده وانضباط جداوله، فنحن 
مازلنا هواة ومحو أمية في عالم االحتراف الشاس���ع، 
ولكن من غير املعقول، بل من املستحيل، ان ننهض بحال 
دورينا وفرقنا تلعب على مالعب غير صاحلة للعب، 
اس���ألوا الالعبن عن أرضيات املالعب التي تعوق من 
إظهار إمكانياتهم، ثم تعالوا نتساءل: ما تكلفة إصالح 
أرضيات املالعب في كل أنديتنا؟ ال ش���يء، فإذا كانت 
الهيئة العامة للشباب والرياضة التي تنادي دائما بأنها 
املس���ؤولة عن األندية وعلى هذا األساس أقدمت على 
حل 10 أندية، ال تستطيع حل هذه املشكلة، فاألولى بنا 
أن نتجه صوب االحتاد اآلسيوي ملساعدتنا ومعاملتنا 
معاملة الدول الفقيرة لزرع مالعبنا وإصالحها، ونقول 
حقيقة للفرق املتنافس���ة »كث���ر اهلل خيركم« على ما 
تقدمونه حتى اآلن. واألمر اآلخر الذي من شأنه إثراء 
املسابقة وجناحها هو االستقرار على جدول »محبوك« ال 
تلمسه أيادي التغيير بن فترة وأخرى، ونالحظ كثرة 
التعديل وتداخل املسابقات وتغيير مواعيد املباريات، 
م���ا يصيب الفرق باإلرباك واالنزع���اج، وإذا أردنا أن 
ننهض باملس���توى الفني لدورينا فعلينا ان نستقدم 
محترفن على مستوى عال من اإلجادة، ال كما يحدث 
اآلن من تعاقدات مع العبن كأنهم ميارسون الكرة ألول 
مرة، انظروا الى محترفي العربي والساملية وكاظمة، 
قبل ان يطلب املدرب ايلي بالتش���ي االستغناء عنهم 
وتعويضهم بآخرين، نعم لدين���ا القدرة على إجناح 
مس���ابقاتنا والنهوض بكرتنا، فنحن منلك املادة التي 
تس���اهم في حتقيق النجاح، لك���ن ال نعرف أبدا كيف 
نتصرف بها، لدينا إداريون والعبون وإعالميون على 
درجة عالية من الكفاءة، لكنهم مكبلون بقيود احملسوبية 
والبيروقراطية، لدينا جماهير مولعة بالرياضة متأل 
مالعبنا القدمي���ة في حن نرى مالعب رائعة في قطر 

الشقيقة تخلو من اجلماهير.
< لي رأي في بطول���ة كأس أمم افريقيا، حتما لن 
يعجب الكثيرين وهو انها بطولة تتفوق فيها العضالت 
على العقل، مثلما يقول عادل إمام لس���عيد صالح في 
مدرسة املشاغبن أنا »املخ« وانت العضالت، وال أراني 
أتابع مبارياتها بش���غف س���وى املباريات التي يكون 
طرفها مصر او اجلزائر او تونس او املغرب الغائبة، 
فحتى منتخبات الكاميرون وساحل العاج وغانا ومالي 
ال أراها تلعب الكرة الصحيحة »املنقاة« من الشوائب، 
أضف الى ان جنوم هذه الفرق يفضلون فرقهم العاملية 
مثل تشلسي وبرشلونة واشبيلية وإنتر ميالن على 
حساب منتخباتهم، ثم أكثر ما يبعث على االستغراب 
الى ح���د اإلضحاك أخطاء حراس املرم���ى، ويبدو ان 
حارس املرمى الذي ال يهدي هدفا للخصم يخش���ى ان 

يصفوه بالرجل البخيل!
ناصر العنزي

يحيى حميدان
تقام مساء اليوم 4 مباريات في اجلولة ال� 20 لدوري كرة السلة، 
فيلتقي اليرموك مع الس����احل، والس����املية مع النصر، والشباب مع 
اجلهراء، والتضامن مع كاظمة، وجميع املباريات في ال� 7 مس����اء في 
صالة الفريق املذكور اوال. ويخوض اليرموك املتطور )التاسع ب� 14 
نقطة من 11 مباراة( مواجهة صعبة امام الساحل )الرابع 20 نقطة من 
11 مباراة( والطامح للبقاء في املراكز االربعة االولى والتي تخوله بلوغ 
املربع الذهبي. وبدأ اليرموك يحس����ن كثيرا من الصورة املهزوزة في 
السنوات االخيرة، وظهر مبستوى مرتفع في هذا املوسم، وخير دليل 
على ذلك اقترابه من االطاحة بالعربي في اجلولة السابقة، لوال عامل 
احلظ الذي ابتس����م ملصلحة »االخضر« ليفوز بصعوبة 98 - 88 بعد 
التمديد وبعد اقصاء 7 العبن من اليرموك بسبب االخطاء الشخصية 
اخلمسة. ويعتمد مدرب اليرموك سعود الرباح على احملترف النيجيري 
لويس ايدمي الذي يخوض موس����مه الثالث على التوالي مع الفريق، 
ودائما ما يس����جل لويس اكبر عدد من النقاط لفريقه، اذ يفوق معدل 
تسجيله 30 نقطة في كل مباراة. على اجلانب اآلخر، يطمح الساحل 
في البقاء ضمن دائرة التنافس على املراكز االربعة االولى لبلوغ املربع 
الذهبي، وهو الهدف االول بالنس����بة البناء ابوحليفة الذين ميتلكون 
كوكبة من الالعبن الشباب املميزين، لعل ابرزهم صانع االلعاب شايع 

مهنا وعبداهلل الشمري واحمد فالح وصالح يوسف.
وفي بقية اللقاءات، تبدو كفة النصر )السابع 17 نقطة( واجلهراء 
)اخلامس 20 نقطة( وكاظمة )الثان����ي 21 نقطة( االرجح للفوز على 
الساملية )ال� 12 واالخير 13 نقطة( والشباب )ال� 11 ب� 13 نقطة( والتضامن 

)ال� 10 ب� 14 نقطة( نظرا للفوارق الفنية الشاسعة بن هذه الفرق.

مبارك الخالدي
عزز الساحل موقعه في صدارة 
دوري الدرجة االولى لكرة القدم بعد 
فوزه على الفحيحيل 2-0 ضمن 
مباريات اجلولة الثامنة التي اقيمت 
امس. سجل اهداف الساحل البرازيلي 
فابيو )41( ومحمد العازمي )45(. 
وبفوزه رفع الساحل رصيده الى 
17 نقطة فيما ظل رصيد الفحيحيل 
عند 5 نق���اط. وفي مباراة اخرى، 
وقع خيط���ان في فخ التعادل 1-1 
وبذلك يرتفع رصيده الى 12 نقطة 
والشباب الى 5 نقاط. وكان الشباب 
السباق في التسجيل عن طريق دمبا 
)35 من ضربة جزاء( واس���تطاع 
سالم امان تعديل النتيجة )38(. 
وتعادل اجلهراء وضيفه اليرموك 
1-1، ليرتف���ع رصيد اجلهراء الى 
13 نقط���ة واليرموك الى 9 نقاط. 
وجاءت املباراة متوسطة املستوى 
في شوطها االول سيطر اليرموك 
على معظم مجرياته بفضل حتركات 
الثالثي البرازيلي اليكس ساندرو 
واليكس كارفالهو ورودريغو الذين 
ش���كلوا مثلث االنطالق للطلعات 
الهجومي���ة ل� »اليرامك���ة«. وكاد 
س���اندرو يفتتح التسجيل مبكرا 
وفي الدقيقة الثانية اال ان كرته علت 
العارضة، كما اطاح نفس الالعب 
بكرة انفرادية )6( قبل ان يتمكن 
من استغالل كرة ذكية من الغيني 

فليكس الكاما ليس���ددها ساندرو 
على مين ح���ارس مرمى اجلهراء 
سطام احلسيني. ونشط اجلهراء 
بعدها وظه���ر محترفه البرازيلي 
انطونيو توبانغو بشكل الفت اال 
انه لم يجد املساندة املطلوبة من 
العبي خط الوسط خصوصا عادل 
حمود البعيد عن مستواه، واستغل 
توبانغ���و ضربة حرة مباش���رة 
ليضعها بش���كل رائع فوق حائط 
الصد وفي الزاوية اليمنى للحارس 
محمد املطيري )34(. وفي الشوط 
اللعب بن  الثاني ارتفعت وتيرة 
الفريقن ليرمي كل منهما بثقله بحثا 
عن هدف الترجيح خصوصا صاحب 
االرض اجلهراء حيث اجرى مدربه 
البوسني زيناد تبديلن هجومين 
باشراك محمد دهش ونواف فايز 
بدال من صالح ندا وس���عود عواد 
حيث متكن من الوصول الى مرمى 
اليرموك اكثر من مرة اال ان مهاجمه 
ويلسون اطاح بكل الفرص خارج 
املرمى، فيما امتازت الكرات املرتدة 
لليرامك���ة باخلطورة ولوال يقظة 
حارس اجلهراء احلسيني حملاوالت 
ثالثي اليرموك البرازيلي ساندرو 
وكارفالهو ورودريغو لكانت النتيجة 
املباراة مغايرة ملا انتهت عليه. ادار 
اللقاء احلكم محمد املنسي وانذر 
كال من عب����داهلل الطاهر ومهدي 

الصالح من اليرموك.

مبارك الخالدي
يصل الى البالد اليوم املهاجم البرازيلي فابيو دي سوزا خلوض 
جتربة احترافية متهيدا للتعاقد معه لدعم خط املقدمة بنادي الشباب. 
ومن املقرر ان تتم جتربة الالعب املذكور خالل اليومن املقبلن للتوقيع 
معه في حال اقتناع مدرب الفريق محمد دهيليس بإمكانيات الالعب 

ليتم قيده قبل قفل باب االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر اجلاري.

مبارك الخالدي
ادى منتخبنا الوطني للناش���ئن لكرة القدم حصته التدريبية 
االولى عصر امس مبلعب االحت���اد بحضور املدير الفني لالزرق 
البرتغالي ادغار واملدرب عبدالعزيز الهاجري ومساعديه واجلهاز 
االداري املكون من مدير املنتخب علي الديحاني واملش���رف نايف 
القحطاني حيث قام الديحاني والهاجري باستعراض خطة العمل 

وبرنامج املرحلة املقبلة لالزرق امام الالعبن قبل بدأ التمارين.
ثم باشر الالعبون التمارين بتأدية بعض اجلمل اخلاصة باالحماء 
واللياق���ة البدنية حيث اجرى اجلهاز الفني بعدها تقس���يمة بن 
الالعبن اخذت طابع احلماس لرغبة الالعبن بحجز اماكنهم قبل 
اختيار القائمة النهائية والتي س���يعلن عنها صباح غد للمغادرة 

الى معسكر القاهرة في 27 اجلاري وملدة اسبوعن.

تشهد املرحلة املقبلة قفزة عمالقة في خطة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الستكمال منظومة املنشآت 
الش���بابية والرياضية، واعلن مدي���ر ادارة االعالم 
والنش���ر والناطق الرسمي للهيئة توفيق العيد ان 
الهيئة تستقبل العام اجلديد مبواصلة ترجمة خطتها 
االس���تراتيجية بإقامة عدد من املش���اريع احليوية 
املتطورة في عدد من املؤسسات الرياضية والشبابية، 
حيث تعتزم الهيئة طرح مش���روع مجمع الصاالت 
الرياضية املغطاة مبركز سعد العبداهلل والذي تبلغ 
التكلفة التقديرية لتنفيذه 16 مليون دينار، ومجمع 
احواض السباحة في نادي الصيد والفروسية مببلغ 
5 مالين دينار، ومجمع احواض السباحة في نادي 
اجلهراء وتبل���غ تكلفته 3 مالي���ن دينار، ومجمع 
احواض السباحة في نادي النصر مببلغ 3 مالين 

دينار، كما سيشهد العام احلالي ازالة املبنى احلالي 
الحت���اد كرة القدم واعادة تصميم مبنى جديد على 
احدث املواصفات، وكذلك تصميم مجمع مبنى االدارة 
واللجان بالنادي البحري ومجمع الصاالت بالنادي 
العربي ومجمع الصاالت الرياضية بنادي النصر، 
ومجمع الصاالت بن���ادي اجلهراء وصاالت تدريب 
االلعاب اجلماعية والفردي���ة ومبنى االدارة بنادي 
خيط���ان، ومبنى وقاعات دراس���ية ومكتبة مبركز 
عبداهلل السالم إلعداد القادة باخلالدية ومبنى االدارة 
بنادي اليرموك واملدرجات اخلرسانية مبلعب احتاد 
القدم باالضافة الى استكمال تصميم مبنى االلعاب 
القتالية بالنادي العربي وعمل مس���ح شامل لنادي 
اجلهرااء وايجاد احللول املناس���بة للبنية التحتية 

مبنشآت النادي.

تنطلق بطولة آسيا لشباب البولينغ والسيدات اخلامسة عشرة في 
التاسعة من صباح اليوم بالتدريب الرسمي جلميع املنتخبات املشاركة 
على صالة كوزمو بالساملية، وقد اعدت اللجنة املنظمة العليا البرنامج 
الزمني للتدريب الرس����مي الذي يختتم في السابعة من مساء اليوم، 
بحيث يتدرب جميع الالعبن الذين ميثلون ال� 15 دولة املش����اركة في 
البطولة من خالل حصص زمنية متس����اوية بن اجلميع، خاصة انه 
التدريب الرسمي الوحيد املتاح جلميع العبي املنتخبات ليتعودوا على 
كيفية التعامل مع اخلطوط التي ستقام عليها املنافسات والتي ستبدأ 

ببطولة الفردي بعد غد 26 اجلاري ببطولة فردي السيدات.
والبطولة تقام حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء س����مو الشيخ 
ناصر احملمد، خاصة انها امل����رة االولى التي تنظم فيها الكويت هذه 
البطولة على أرضها، لذلك فإن االداء التنظيمي والفني لها وصل الى دقة 
رائعة أشاد بها ضيوف الكويت الذين حضروا للمشاركة في انشطتها. 

وتقوم اللجان العاملة بأداء مهماتها على الوجه االكمل.

أعلن أن قيمة الصفقة 300 ألف دوالر لمدة 6 أشهر

المكيمي: ندا إلى الشباب 
السعودي رسميًا 

عبدالعزيز جاسم
اكد امن سر نادي القادسية محمد املكيمي ان االدارة وافقت على 
انتقال املدافع مس���اعد ندا الى الشباب السعودي ملدة 6 اشهر مقابل 
300 الف دوالر، بعدما خاطبت اداراة النادي الس���عودي القادس���ية 
رسميا بضم الالعب مساء امس، ومت توقيع العقد عن طريق الفاكس، 

وبالتالي سيغادر ندا خالل اليومن املقبلن، وسيتم تسجيله ايضا 
ضمن القائمة املشاركة في دوري ابطال اسيا.

وب���ن املكيمي ل� »األنباء« ان ندا س���يحصل على 60% من 
قيمة العقد )180 ال���ف دوالر( وادارة النادي على %40 )120 
الفا(، الفتا الى ان االدارة تريد احلفاظ على مصلحة الالعب 
والنادي، ولن تقف في طريق اي العب يريد االحتراف في 
اخلارج النها ستعود بالفائدة على االثنن معا، مبينا ان 
القادسية يزخر بالنجوم وهناك العديد من الالعبن الذين 

يستطيعون تعويض غياب ندا في الفترة املقبلة.
وفي شان آخر، قال ان القادسية ينتظر التقرير النهائي 
عن جتربة احتراف بدر املطوع في ملقة االسباني، ونحن 
على تواصل معه لالطمئن���ان عليه واالطالع على اخر 

التطورات والتي سيكشف عنها في حينها، متمنيا 
التوفيق لالعب وان يوف���ق في التجربة 

النه س���يمثل الكويت وليس القادسية 
فحسب.

عربيةمتفرقات

تأهل الرياضي اللبناني ومهرام االيراني 
الى املباراة النهائية لدورة دبي الدولية للسلة 
بفوز االول على س���مارت جيالس الفلبيني 
79-76 والثاني على اجلالء السوري 93-95 

في نصف النهائي.
عاد الغرافة حامل اللقب شريكا للسد في 
الص��دارة بفوزه على العربي 2-1 في املرحلة 

الرابعة عشرة من الدوري القطري.
 وواصل الس��د املتص��در انتصاراته وهزم 

اخلريطيات 0-2.
< حقق االمارات مفاجأة من العيار الثقيل  

وتأهل الى نهائي كأس االمارات بعد فوزه على 
الوحدة 1-0 في الدور نصف النهائي.

يسعى الهالل لتعويض اخفاقه في نهائي 
كأس االمير فيصل والتتويج بلقب الدوري 
عندما يحل الي���وم ضيفا ثقيال على احلزم 

ضمن مباريات اجلولة التاسعة عشرة.
حصل الوص��ل اإلماراتي على 3.5 ماليني 
دوالر مقاب��ل انتقال البرازيلي دوغالس دوس 
س��انتوس، إل��ى ن��ادى غيرميي��و البرازيلي 

رسميا.
تع���ادل منتخب س���ورية م���ع نظيره 
السويدي 1 � 1 في مباراة دولية ودية أقيمت 
على ملعب العباس���ين في دمشق. وسجل 
لسورية رجا رافع )5(، وعادل للسويد ماتياس 

رانيغي )87(.

مساعد ندا يخوض تجربة 
احترافية في الشباب 

السعودي بعد فوزه على الفحيحيل في الجولة الثامنة

الساحل يعزز موقعه في صدارة »األولى«

العربي يستغني عن إيغور وذاباك
عبداهلل العنزي

اس����تغنت ادارة النادي العربي رسميا عن محترفي الفريق االول 
لك����رة القدم بالنادي الكراوتين ايغ����ور وداريو ذاباك وذلك لتواضع 
مستواهما وعدم ظهورهما باملستوى املأمول منهما في جميع املباريات 
الت����ي خاضها االخضر حتى اآلن في ال����دوري املمتاز. هذا وقد قررت 
ادارة الن����ادي امهال احملترف النيجيري اي����زي حتى يوم غد االثنن 
الثبات وجوده وتس����جيله في صفوف الفريق او االستغناء عنه في 
حال عدم نيله رضا اجلهاز الفن����ي للفريق. في غضون ذلك، ينتظر 
ان يصل اجلزائري امير سعيود للبالد اليوم أو غدا على ابعد تقدير 
لوضع اللمس����ات االخيرة على صفقة ضمه لالخضر بعد ان قطعت 

املفاوضات شوطا كبيرا منذ االسبوع املاضي.


