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الشيخة موزة بنت ناصر استعرضت رؤيتها المستقبلية.. ومسؤولو الملف كشفوا عن 5 مالعب جديدة

الدوحة تألألت بتقديم ملف مميز لوفد »فيفا« الستضافة مونديال 2022
أنهى فريق مفتشي »فيفا« أمس 
جولت����ه التفقدية الناجحة لدولة 
قطر التي تسعى الستضافة كأس 

العالم 2022.
وكان اخلت����ام بجول����ة داخل 
أكادميية اسباير وبعدها مت االطالع 
على عرض الرؤية النهائية لقطر 
من أجل استضافة نهائيات كأس 
العالم، إضافة الى حضور عرض مت 
خالله الكشف عن التصاميم اخلاصة 
باملالعب اجلديدة التي سيتم بناؤها 

الستضافة املونديال.
واستقبلت الشيخة موزة بنت 
ناصر املسند رئيس مجلس إدارة 
مؤسس����ة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع قطر ومؤس����س 
املدينة التعليمية وفد »فيفا«. وذكرت 
وكالة األنباء القطرية الرس����مية 
ان الشيخة موزة استعرضت مع 
الوفد أبرز خطط وأهداف املؤسسة 
ورؤيتها املستقبلية خلدمة املجتمع 
في كل املجاالت، السيما جهودها 
في دعم الرياض����ة ودورها لدعم 
أنشطة كأس العالم في قطر 2022 
من خالل بنيتها التحتية ومراكزها 
البحثية والطبية فضال عن مرافقها 
الرياضية، ومنها س����تاد رياضي 
س����يتم تش����ييده كأحد املالعب 
املقترح����ة الس����تضافة املونديال 
وسيكون جاهزا بحلول عام 2015.

كما زار فريق مفتشي »فيفا« املتحف 
اإلسالمي وشركة الديار القطرية 
التي تعد الذراع العقارية اليمنى 
لهيئة االس����تثمار القطرية وذلك 
لالطالع على خطط التنمية ملدينة 
الدوحة والتي تتضمن تش����ييد 
أحدث وأسرع نظام مترو وسكك 
حديد ينتظر ان يكتمل قبل انطالق 
النقل  البطولة وجميع ش����بكات 
سيتم فيها استخدام التكنولوجيا 
الصديقة للبيئة، وستتيح لقطر 
فرصة اس����تضافة نسخة فريدة 
من نهائي����ات كأس العالم، حيث 
ال يس����تغرق االنتقال بني املالعب 
والفن����ادق واملرافق األخرى أكثر 

من ساعة.
كما زار املفتشون أيضا مركز 
القيادة الوطني واستمعوا الى إيجاز 

عن شؤون السالمة واألمن.
وق����ال ناصر اخلاط����ر املدير 

التفتيش على مجس����م وتصميم 
له خالل جولته امس.ولن يكون 
ملعب الس����د ضمن مالعب امللف 
القطري املخصصة للمباريات لكنه 
سيكون ضمن املالعب املخصصة 
لتدريب املنتخبات املش����اركة في 
كأس العالم.وتتسع املالعب اخلمسة 
اجلديدة التي مت الكش����ف عنها ل� 
45 الف متفرج وعقب نهاية كأس 
العالم 2022 س����يتم ازالة املقاعد 
االضافية من جميع الستادات ليصل 
عدد مقاعد كل ملعب الى 25 الف 
متفرج، اما املقاعد االضافية والتي 
يصل مجموعها الى 170 الف مقعد 
فستقوم قطر بالتنسيق مع االحتاد 
الدولي  بتوزيعها على الدول واملدن 

التي حتتاج اليها حول العالم.
املدير  وكشف ياس����ر اجلمال 
التنفيذي للش����ؤون الفنية مبلف 
قطر 2022 واملسؤول عن اجلانب 
التكنولوجي ومشروع التبريد في 
املالعب عن تكلفة هذه الستادات 
والت����ي تص����ل ال����ى 4 مليارات 

دوالر.

التنفيذي لالتص����االت في جلنة 
مل����ف قط����ر 2022 »ان الزيارات 
واللقاءات التي عقدت مع الوزراء 
وكبار املسؤولني أظهرت سعة نطاق 
الدعم احلكومي املقدم مللفنا ومن 
أعلى املستويات وآمل ان تظهر هذه 
الزيارة ان قيادة بلدنا ومواطنينا 
متوحدون في دعم وإس����ناد هذا 
امللف التاريخ����ي، كما ان اجلميع 
أظهر استعداده وتوظيف خبراته 
كل من موقعه لضمان جناح بطولة 
كأس العالم التي ستحقق لبلدنا 

إرثا إقليميا ودوليا كبيرا«.

مصر تدعم قطر

إلى ذلك، التقى رئيس املجلس 
القومي للرياضة في مصر م.حسن 
صقر أمس األول القطري محمد بن 
همام رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم وعضو اللجنة التنفيذية ب� 
»فيفا« وهاني أبوريدة عضو اللجنة 
التنفيذية ب� »فيفا« حيث مت خالل 
اللقاء مناقشة ملف استضافة قطر 
لبطول����ة كأس العالم لكرة القدم 

مت خاللها اس����تعراض مجسمات 
وتصاميم املالعب اجلديدة.ووصل 
عدد املالع����ب التي تضمنها امللف 
القطري الى 12 ملعبا كشفت قطر 
عن 5 منها في ابريل املاضي وهي 
الغرافة والريان والوكرة واخلور 
والش����مال، بينما مت الكشف أمس 
عن الستادات اجلديدة وهي ستاد 
ام صالل وستاد املدينة التعليمية 
وس����تاد املدينة الرياضية وستاد 
جامعة قطر وستاد ميناء الدوحة.
وسيكون س����تاد خليفة )50 ألف 
متفرج( الذي احتضن افتتاح وختام 
دورة األلعاب اآلسيوية اخلامسة 
عشرة 2006 هو امللعب احلادي عشر 
ضمن املالعب املخصصة للمباريات، 
اما الستاد األخير فسيكون »ستاد 
لوسيل« والذي سيتم تخصيصه 
الفتتاح ونهائ����ي مونديال 2022 
ويتسع ل� 85 الف متفرج.ولم يتم 
الكشف عن صور او تصميم هذا 
الستاد والذي وصف بانه سيكون 
مفاجأة ملف قطر الستضافة كأس 
العالم 2022 رغم اطالع وفد فريق 

2022.وأكد م.حسن صقر دعم مصر 
الكامل قيادة وشعبا للملف القطري 
ألن تنظيمها للبطولة شرف كبير 
للعرب وانعكاس للنهضة الرياضية 
العربية وخطوة إيجابية نحو لفت 
األنظ����ار إلمكاني����ة تنظيم دورة 
األلعاب األوملبية في إحدى الدول 

العربية خالل الفترة املقبلة.
من جانب����ه، عبر بن همام عن 
شكره العميق للدعم املصري وهو 
أمر متوقع وليس بجديد على مصر، 
مش����يرا إلى أن قطر لديها فرصة 
كبي����رة في تخطي املراحل األولى 
للترشيح في ديسمبر املقبل خاصة 

القطرية  الرياضية  املنش����آت  أن 
احلالية واجلديدة س����تكون وفقا 

الشتراطات »فيفا«.

5 مالعب جديدة

هذا وكش����فت قط����ر أمس عن 
5 مالع����ب جديدة ضم����ن ملفها 

الستضافة كأس العالم 2022.
واطلع وفد مفتش����ي االحتاد 
القدم على تصاميم  الدولي لكرة 
هذه املالعب والتي قام باستعراضها 
الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس 
جلن����ة ملف قطر خ����الل مرافقته 
للوفد الى أكادميية اس����باير التي 

صراع طائر على الكرة بني العب الهالل ياسر القحطاني واملغربي عثمان العساس العب الغرافة  )أ.پ(

إعالميون: قطر قادرة على استضافة مونديال استثنائي
عبر عدد من كبار رجال االعالم الرياضي في الوطن العربي وأوروبا 
وآسيا وأميركا عن دعمهم للملف القطري مؤكدين في نفس الوقت قدرة 
دولة قطر على اس��تضافة نهائي��ات كأس العالم 2022 وطالبوا بالعمل 
اجلماعي اليصال الرسالة القطرية الى العالم وتعريف الشعوب األوروبية 
واألميركية بقدرات دولة قطر وامكانياتها املذهلة واستعدادها لتنظيم 
مثل هذا احلدث الكبير. واكد رئيس جلنة االعالم الرياضي في »االعالم 
الدولية« محمد املالكي خالل الندوة التي عقدت امس االول بالتعاون مع 
جلنة ملف قطر 2022 واللجنة األوملبية القطرية على ارسال رسالة قوية 

ل� »فيفا« تؤكد أحقية منطقة الشرق االوسط في تنظيم املونديال.
وأضاف املالكي أن منطقة الشرق األوسط امللتهبة والتي تعاني من 

األزمات والصراعات هي في أشد احلاجة الى استضافة حدث في حجم 
كأس العالم لتظهر للعالم الوجه احلقيقي للمنطقة وحضارتها واستعدادها 

لتكون جزءا في منظومة التطور والتقدم العاملي في جميع املجاالت.
من جانبه، أكد رئيس حترير مجلة الصقر سابقا واحملاضر الصحافي 
حاليا س��عد الرميحي ان دولة قطر تري��د ان تثبت للعالم وهي تتقدم 
الس��تضافة كأس العالم أنها دولة قادرة على ذلك وتس��عى من خالل 
استضافتها لهذا احلدث الى السالم وافشاء احملبة.وعلى اجلانب الدولي، 
وجه رئيس االحت��اد الدولي للصحافة الرياضية ج��ان ميرلو التحية 
للحضور املشاركني في أعمال الندوة وقال ان منطقة اخلليج في حاجة 

ماسة لتنظيم نهائيات كأس العالم ومشيدا باخلطوة القطرية.

تغلب عليه بثالثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي

الهالل يسحق الغرافة في »أبطال آسيا«
صحم »سوبر« عمان

الوحدات ينتظر موافقة مصر
 للعب في غزة

عودة المنافسة الليلية 
في »رالي لبنان«

احرز صحم لقب كأس السوبر العمانية لكرة 
القدم بفوزه على السويق 1 - 0.

وجنح الكاميروني بيتران الذي س���بق ان 
قاد صحم للفوز مبس���ابقة الكأس في تكرار 
السيناريو نفسه، فسجل هدف الفوز في الدقيقة 
83، ليقود فريقه الى لقب السوبر للمرة االولى 

في تاريخه.
اما الس���ويق بطل الدوري فخسر في هذه 
املباراة للمرة الثانية على التوالي، وكانت في 

العام املاضي امام النهضة.

قال رئيس نادي الوحدات طارق خوري إن 
إدارة ناديه تنتظر موافقة السلطات املصرية 
للسماح لبعثة كرة القدم بالنادي بزيارة قطاع 

غزة في 25 اجلاري.
وأضاف خوري ل� »رويترز«: »تلقينا دعوة 
من قبل نادي غزة لزيارة القطاع وس���نعمل 
عل���ى تلبيتها في إطار جهدنا املبذول لكس���ر 
احلصار املفروض عل���ى القطاع منذ أكثر من 

أربعة أعوام«.
وتابع »تتك���ون بعثة الفريق من 30 العبا 

باإلضافة إلى أعضاء في مجلس اإلدارة«.
ومن املقرر ان يقابل الفريق األردني الذي 
ينتمي ملخيم الوحدات أحد أكبر مخيمات الالجئني 
الفلسطينيني في األردن فرقا محلية من القطاع 

الفلسطيني.
ويتصدر الوحدات الدوري االردني برصيد 

تسع نقاط من ثالث مباريات.

يش���هد رالي لبنان الدولي ال� 33، اجلولة 
اخلامسة من بطولة الش���رق االوسط، عودة 
املنافسة الليلية على طرقاته اجلبلية والساحلية 
عندم���ا ينطلق اليوم من مجمع فؤاد ش���هاب 
الرياضي ف���ي جونيه )ش���مال( حتى االحد 

املقبل.
وستعود املراحل الليلية إلى السباق للمرة 
األولى منذ 20 عاما، بعدما أعاد االحتاد الدولي 
السماح بإجرائها، ما سيزيد من اإلثارة واحلماسة 

واملواكبة اجلماهيرية امليدانية.
وسيخوض رالي لبنان 50 طاقما بينهم 21 
طاقما عربيا وأجنبيا، وسيش���هد منافسة 15 
سائقا و7 مالحني يش���اركون هذا املوسم في 

البطولة اإلقليمية.
وتبلغ مسافة املسار االجمالية 820.68 كلم 
منها 255.64 كلم موزعة على 14 مرحلة خاصة 
للسرعة )4 مراحل اليوم اجلمعة، 4 مراحل غدا 
السبت و6 مراحل بعد غد االحد(، وهو الوحيد 
الذي تقام منافس���اته على طرق معبدة ضمن 

راليات املنطقة.

اجتاز الهالل السعودي اكثر من 
نصف الطريق الى نصف نهائي 
دوري ابطال آسيا لكرة القدم بفوزه 
على الغرافة القطري 3 - 0 امام 
نحو 55 الف متفرج احتشدوا على 
مدرجات ستاد امللك فهد الدولي في 

الرياض في ذهاب ربع النهائي.
الشلهوب )13(  وسجل محمد 
واحم���د الفري���دي )56( ووليد 

اجليزاني )85( االهداف.
ويلتق���ي الفريق���ان ايابا في 

الدوحة في 22 اجلاري.
فاجأ الغرافة مضيفه باندفاعه 
الى الهجوم ف���ي الدقائق االولى 
لكن م���ن دون فرص خطرة على 
مرمى حسن العتيبي، لكن صاحب 
االرض عرف الطريق الى املرمى 
مبكرا اثر كرة اخطأ الدفاع القطري 
امام محمد  في تشتيتها فتهيأت 
الش���لهوب ارس���لها ببراعة الى 
الزاوية اليمنى ملرمى عبدالعزيز 
عل���ي الذي ح���اول ابعادها دون 

جدوى )13(.

وتواصل املد الهاللي وازدادت 
اخلطورة على املرمى القطري الذي 
افلت من هدف في الدقيقة 40 اثر 
كرة من اجلهة اليسرى لم يلحق 
بها ياسر القحطاني امام احلارس 

مباشرة.
الى  الغرافة االنطالق  وحاول 
الهجوم منذ صافرة الشوط الثاني 
التعادل  بحثا عن تسجيل هدف 
الذي قد يسهل مهمته في مباراة 
االياب، فس���دد جنمه جونينيو 
كرة قوية مرت على ميني املرمى 

السعودي )49(.
لك���ن الهالل حس���م النتيجة 
بنسبة كبيرة في الدقيقة 56 حني 
حصل عل���ى ركلة حرة على بعد 
نحو عشرين مترا انبرى لها نيفيز 
مسددا كرة قوية بيسراه ارتدت من 
احلارس الذي عجز عن التقاطها 
فوصلت الى احمد الفريدي تابعها 

بسهولة في املرمى.
وكان جونينيو مصدر اخلطر 
ش���به الوحيد في الغرافة حيث 

ارسل كرة خطرة ابعدها العتيبي 
ببراعة )69(.

كان م���ن الطبيع���ي ان يوعز 
البرازيلي كاي���ا جونيور مدرب 
الغرافة الى العبيه بالتقدم لتسجيل 
هدف على االقل قد يساعدهم في 
مباراة االياب، فانطلق القطريون 
الى الهجوم وكادوا يسجلون لكن 
العتيبي ابع���د كرة هدف محقق 
حني رفع جونينيو كرة عالية امام 
املرمى تابعها مواطنه كليمرسون 
برأسه لكن احلارس انقض عليها 

ببراعة وانقذ املوقف )81(.
وفي حني كان الغرافة يبحث 
عن ه���دف تقليص الفارق، حمل 
وليد اجليزاني بديل احمد الفريدي 
الذي استغل خطأ دفاعيا ليخطف 
كرة على ميني احلارس قبل خمس 

دقائق من نهاية املباراة. 
وفي مباراة أخرى، تغلب ذوب 
آهان االيراني على ضيفه بوهانغ 
ستيلرز الكوري اجلنوبي حامل 

اللقب 2 - 1.

3 مباريات اليوم في انطالق الجولة السادسة للدوري المصري

عطا اهلل وعامر أبرز المرشحين لرئاسة الزمالك
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يواصل اليوم قطار الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم انطالقته ليصل الى احملطة السادسة، حيث 
تقام  3  مباريات في افتتاح هذا االس��بوع، يلتقي 
خاللها س��موحة مع الزمالك واحتاد الش��رطة مع 

بتروجيت واجلونة مع االحتاد السكندري.
ويستحوذ لقاء سموحة مع الزمالك الذي سيقام 
في السادسة والربع مساء على ستاد االسكندرية 
على االهتمام األكب��ر لدى جماهير الكرة في ظل 
س��عي الزمالك الى اس��تعادة توازنه بعد خسارته 
أمام انبي في األسبوع الرابع  3 - 1 ، ثم تعادل بطعم 
اخلس��ارة في اجلولة اخلامس��ة امام اجلونة 1 - 1 
واس��تعادة ثقة جماهيره في ظل استمرار غياب 
األهلي واإلسماعيلي وانشغال كل منهما مبنافساته 

بدوري ابطال افريقيا.
ويحتل الزمالك حاليا املركز التاس��ع برصيد 5  
نقاط من فوز وحيد وتعادلني ، وله مباراة مؤجلة مع 
االسماعيلي .ويبحث الزمالك عن نفسه اليوم واعادة 
الثقة بعد االداء املهزوز والعروض الضعيفة التي 
قدمها الفريق االبيض في منافس��اته هذا املوسم، 
وقد اوضح املدير الفني للزمالك حس��ام حس��ن 
لالعبيه ضرورة عدم االنش��غال بأي أمور إدارية 
تتعلق بالنادي، خاص��ة بعد صدور حكم قضائي 
ببطالن انتخابات الزمال��ك األخيرة وحل مجلس 
اإلدارة برئاس��ة ممدوح عب��اس، مؤكدا عليهم أن 
فريق الكرة يجب أن ينفصل عن األحداث احلالية 

وأن يركز اجلميع في املباريات فقط.
أما املباراة الثانية فتجمع فريق احتاد الشرطة 
مع بتروجيت في الثامنة والربع مساء على ملعب 
كلية الشرطة،   ويدخل الشرطة املضيف وبحوزته 8 
نقاط يحتل بها املركز السادس بجدول الدوري، اما 

بتروجيت فله  9  نقاط يحتل بها املركز الرابع. 
وفي الرابعة والربع عصرا وعلى ملعبه يستضيف 
اجلونة صاحب املركز احلادي عشر برصيد 4 نقاط 
نظيره االحتاد الس��كندري صاحب املركز الثالث 

عشر برصيد 3 نقاط.

عطااهلل وعامر لرئاسة الزمالك

من جهة اخرى، يدرس املجلس القومي للرياضة 
برئاسة م.حسن صقر حيثيات حكم احملكمة االدارية 
مبجلس الدولة والتي قضت ببطالن انتخابات الزمالك 
حتى يتسنى له ان يتخذ قرارا نهائيا مناسبا لهذا 

االمر في اسرع وقت ممكن.
في ش��أن آخر فقد تردد اسم مرسي عطا اهلل 
رئيس مجلس ادارة مؤسس��ة »االهرام« الس��ابق 
بقوة وأصبح أحد املرش��حني لتولي مهمة رئاسة 
نادي الزمالك في حالة تكليف مجلس معني بتولي 
املس��ؤولية وقد طلب عطا اهلل أن يستمر املجلس 
حتى يوليو من العام املقبل وأن يتم تشكيله بالكامل 
من خالله، كما طرح ايضا اسم د.محمد عامر رئيس 
نادي الزمالك االس��بق واملتواجد حاليا في إيطاليا 
كضيف شرف للجمعية االيطالية لالمراض اجللدية 
التي حتتفل مبرور مائة وخمس��ة وعشرين عاما 

على انشائها.
من ناحية اخرى، اكد عضو مجلس إدارة الزمالك 
املستشار أحمد جالل إبراهيم ان السبب وراء حل 
مجل��س اإلدارة هو وجود خطأ ف��ي اإلجراءات، 
وليس التزوير مثلما يحاول البعض أن يروج لذلك، 
مضيفا انه ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون 
االنتخابات قد زورت، خصوصا أن من أشرف على 
االنتخابات هي النياب��ة اإلدارية وهي جهة ادراية 

كبيرة ال يجوز أن تسمح بحدوث ذلك.

»فيفا« يغرم صايفي لصفعه إحدى الصحافيات في المونديال
ف���رض االحت���اد الدولي لكرة 
القدم »فيف���ا« غرامة على مهاجم 
منتخب اجلزائ���ر رفيق صايفي 
قدرها 3 آالف فرنك سويس���ري 
)2300 ي���ورو( بس���بب الصفعة 
الت���ي وجهها الحدى الصحافيات 
بعد نهاية مب���اراة منتخب بالده 
مع نظي���ره االميركي )0 - 1( في 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
وكان���ت صحافي���ة جري���دة 
الرياضي���ة  »كومبيتيس���يون« 
اجلزائرية أس���ماء حليمي قدمت 
ش���كوى الى االحتاد الدولي ضد 
صايفي متهم���ة اياه بصفعها في 
املنطق���ة املخصص���ة للمقابالت 
الصحافية بعد املباراة التي خسرتها 
اجلزائر امام الواليات املتحدة في 

اجلولة االخيرة من الدور االول.
وكان صايفي نفى في تصريح 

لوكالة »الصحافة الفرنسية« بعد 
خروج اجلزائر من املونديال أنه 
يرفض أن يتم تش���ويه صورته 
وسمعته في أعقاب احلادثة التي 
وقعت له مع حليمي في 23 يونيو 
املاضي، وهو ق���ال »أوال أريد أن 
أؤكد على أمر مهم، وهو أنني لم 
أضرب هذه الصحافي���ة أبدا كما 
تدعي، لقد كنت باملنطقة املخصصة 
للصحافيني وسمعتها تتلفظ بكالم 
جارح في حقي، وفي الوقت الذي 
كنت بص���دد اإلدالء بتصريحاتي 
لبع���ض الصحافيني احلاضرين، 
حاولت االقتراب مني فقمت بدفع 
مس���جلتها، قبل أن تعتدي علي 
بهذه األخيرة، هي تقول أن لديها 
ش���اهدين أو ثالث وأنا لدي أكثر 

من ذلك«.
واردف قائال »لقد جتاوزت هذه 

الصحافية كل احلدود، وخرجت عن 
نطاق أداء مهمتها، فمنذ مدة سنة 
ونصف وهي جترح في شخصي 
وتكتب عني أمورا ال أس���اس لها 
من الصحة، لقد تعرضت لعائلتي 
امللعب  وشرفي وانتقدتني داخل 
وخارجه، وكانت في كل مرة تتهمني 
بافتعال املشاكل والفوضى داخل 
املنتخب وكل هذا من أجل تشويه 

صورتي أمام الرأي العام«.
وتابع صايف���ي بنبرة حزينة 
»للصدفة اختارت هذه الصحافية 
وقتا حساس���ا للغاية وهو نهاية 
مش���واري ك���ي حتاول تش���ويه 
سمعتي، هي تريد أن تصنع اسما 
لها على حسابي وهذا ما لن أقبله 

أبدا«.
وكان صايفي اعتزل اللعب دوليا 

بعد نهاية املونديال.

)رويترز( رئيس وفد »فيفا« التشيلي هارولد ماين بيكولس خالل زيارته للمتحف اإلسالمي.. وفي اإلطار مجسم لستاد الوكرة  

قطر يتخطى 
الخريطيات

 أفل��ت قطر رابع الموس��م 
الماض��ي م��ن اول��ى مفاجآت 
الحصان األسود  الخ��ريطيات 
للدوري القط��ري لكرة القدم لعام 
2009 وتغلب عليه بصعوبة بالغة 

3-2 في ختام المرحلة األولى.
 وتقدم قطر عبر سيباستيان 
س��وريا )11(، ورد الخريطي��ات 
بهدفين للبوركيني يحيي كيبي 

)21 و23(.
 وانتزع سوريا التعادل )55(، 
البرازيلي  قب����ل ان يخط��ف 
مارس��يني��و هدف الفوز قبل 

النهاية بتسع دقائق.
 قدم الفريقان مباراة مثيرة 
وجد فيها قطر صعوبة بالغة أمام 
المنافس الذي اخفق في تحقي��ق 
أول ف��وز ل��ه عليه رغم نجاحه 
في اسقاط الفرق الكبي��رة في 

الموسم الماضي. 


