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محمد بركات يقود خط وسط األهلي أمام بتروجيت اليوم

الوحدة يعّين بولوني مدربًا

الوحدات بطل كأس األردن

أعل����ن ن����ادي الوحدة بط����ل الدوري 
اإلماراتي لكرة القدم تعاقده رس����ميا مع 
املدرب الروماني األصل الفرنسي اجلنسية 
الزلو بولوني ملدة موسم واحد دون ذكر 

التفاصيل املالية للصفقة.
وسيخلف بولوني النمساوي جوزيف 
هيكس����برغر الذي لم يرغب الوحدة في 
جتديد عقده رغم قيادته له هذا املوس����م 
إلحراز لقب بط����ل الدوري للمرة الرابعة 

في تاريخه واألولى منذ 2005.

احتفظ الوحدات بلقبه بطال ملسابقة 
كأس األردن في كرة القدم اثر فوزه على 
العرب����ي 1 � 0 في املب����اراة النهائية التي 
أقيمت امس األول. وسجل الفلسطيني احمد 
كشكش الهدف في الدقيقة 60 فارتفع رصيد 
الوحدات الى 8 ألقاب في املركز الثاني خلف 
غرميه الفيصلي صاحب الرقم القياسي في 

عدد مرات الفوز بالكأس )16 مرة(.

األهلي يالقي بتروجيت في كأس مصر
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تختت����م اليوم منافس����ات دور الثمانية  
لبطولة كأس مصر لكرة القدم وذلك بإقامة 
مباراتني غاية في اخلطورة والترقب، يتقابل 
خاللها األهلي مع بتروجيت في التاسعة مساء 
واإلنتاج احلربي مع انبي في السادسة مساء. 
وستكون مباراة األهلي مع بتروجيت األبرز 
واألكثر ترقبا عند جماهير الكرة املصرية، 
وهي املباراة التي ستقام على ستاد القاهرة 
الدولي ويتوقع لها اجلميع ان تكون عنيفة 
وشرسة، حيث ان الفريق األحمر هدفه معروف 
ومحدد منذ بداية انطالق املسابقة وهو الفوز 
بها للجمع بني لقب����ي الدوري العام وكأس 
مصر، لذلك يسعى املدير الفني لألهلي حسام 
البدري إلى الفوز مبباراة اليوم الس����تمرار 
زح����ف الطوفان األحمر نح����و الهدف الذي 
رسمه لنفسه منذ بداية منافساته ببطولة 

كأس مصر.
في املقابل جند ان بتروجت س����يواجه 
صعوبة في لقاء اليوم، خاصة في ظل الغياب 
الواضح في صفوفه واالزمات التي يواجهها 

املدير الفني للفريق مختار مختار. وفي اللقاء 
اآلخر بني اإلنتاج احلربي وانبي والتي ستقام 
على ملعب األول مبدينة السالم، استعد له 
الفريقان جيدا بقي����ادة طارق يحيي املدير 
الفني لإلنتاج احلربي والبلغاري مالدينوف 
املدير الفني النبي ، امال في مواصلة الزحف 
نحو نهائيات البطولة ومزاحمة الكبار على 

الفوز بلقبها.
من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادي 
الزمالك عقد جلسة مع املدير الفني لفريق 
الكرة حسام حسن واملنسق العام إبراهيم 
حسن وذلك للتحضير للموسم اجلديد. وكان 
مجلس الزمالك قد عقد جلسة خاصة برئاسة 
رؤوف جاسر للبحث في التجديد مع حسام 
حسن، وخالل هذه اجللس����ة التقى عضو 
املجل����س حازم امام مع العميد في جلس����ة 
خاصة، حيث أكد حس����ام حس����ن متسكه 
بالزمال����ك، إال انه طلب تأجيل جتديد عقده 
مع النادي، حتى يس����تجيب مجلس اإلدارة 
لطلباته بضم 4 العبني في مراكز مختلفة. 
وقال عضو مجل����س إدارة الزمالك ابراهيم 

يوسف إن الزمالك بصدد ضم أربعة العبني 
جدد ليس من بينهم حسني عبد ربه ومحمد 
شوقي وحسام غالي. ورفض الزمالك اإلعالن 
عن قائمة املستبعدين في الوقت احلالي إلى 
ان يتم التعاقد مع الالعبني اجلدد. وكشف 
يوسف عن املراكز التي يحتاج الفريق الى 
تدعيمها، وهي حراسة املرمي ومركز الظهير 

االمين والوسط املدافع والهجوم.
وفي سياق مختلف، تعاقد نادي االحتاد 
بطل ال����دوري الليبي لكرة القدم مع املدرب 
املصري أنور سالمة لقيادة الفريق في املوسم 
املقبل خلفا للصربي مييودراج ايس����يتش. 
وقالت وكالة اجلماهيرية لألنباء إن سالمة 
سيبدأ مهام عمله »في احلادي عشر من الشهر 
القادم أي قبل خمسة أسابيع من أول مباراة 
يخوضها فريق االحتاد ف����ي كأس االحتاد 
االفريقي«.  وسيلعب فريق االحتاد في الدور 
الرابع لكأس االحتاد االفريقي أمام برمييرو 
اجوستو االنغولي بعدما ودع منافسات دوري 
أبطال افريقيا بخسارته في دور الستة عشر 

أمام األهلي املصري.
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