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األهلي ينتفض أمام الحرس.. وأزمة جديدة بين المحمدي والزمالك
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

فاز األهلي على حرس احلدود 
2ـ  1 في اللقاء املؤجل من اجلولة 
الثامنـــة من الـــدوري املمتاز 
املصري وسجل محمد ابو تريكة 
هدفي االهلـــي في الدقيقتيــن 
46 و77 ليصل للهدف 99 في 
املمتاز، ما  بالـــدوري  تاريخه 
يعنى انه اصبح على بعد هدف 

واحد من نادي املائة.
وكان التيـــر نداي قد تقدم 
للحرس قبل نهاية الشوط األول 
بعشر دقائق. وبهذا الفوز رفع 
األهلي رصيده الى 23 نقطة في 
املركز اخلامس بفارق األهداف 
عن احتاد الشرطة وانبي الثالث 

والرابع على التوالي.
ولـــم يتبـــــق لألهلي في 
مؤجالته إال مواجهــة الزمالك 
30 ديسمبر اجلاري علما بأنه 
العرب  املقاولـــون  ســـيواجه 
السبت املقبل في اجلولة الرابعة 

عشرة.
وبات الفوز هو األول لألهلي 
منذ 4 نوفمبر املاضي على انبي 
3 ـ 2 واألول فـــي عهد املدرب 
اجلديد عبدالعزيز عبد الشافي 

)زيزو(.
وأكد عبدالعزيز عبد الشافي 
أن فوز فريقه بالنقاط الثالثة 
أمام احلدود يعود على فريقه 
بالعديد من املكاسب، باإلضافة 
ملكسب آخر متثل في الصاعد 
الواعد مصطفـــى ربيعة الذي 
ظهر مبستوى رائع للغاية طوال 

شوطي املباراة.
وشـــدد املدير الفني لفريق 
األهلي علـــى أن تتويج فريقه 
بالفوز ما هو إال نتاج حلاجة 

الالعبني لتحقيقه وإصرارهم 
على اخلروج من الكبوة احلالية، 
التركيز  خاصة بعـــد حالـــة 
واملجهود الكبيـــر املبذول من 

اجلميع.
مضيفا »الفوز مهم للجهاز 
الفنـــي والالعبـــني، وأفادنـــا 
نفسيا وفنيا، وأعتقد أن روحا 

للجهاز الفني، مشددا بأنه سيتم 
الدفع بشـــوقي تدريجيا حتى 

عودته ملستواه املعهود.

أزمة جديدة

من جانب آخر أرسل احتاد 
الكرة القطري برئاسة الشيخ 
حمد بن خليفة بـــن أحمد آل 

29 يناير من العام املقبل للحاق 
ببقية زمالئـــه املنتظمني في 
معسكر الدوحة الذي سيخوض 
خالله العنابي مباراتني وديتني 
أمام كوريا الشمالية وإيران قبل 
البطولة، وذلـــك وفقا للوائح 
»فيفا« الذي يسمح بضم الالعب 
لصفوف منتخبه قبل أسبوعني 

جديـــدة بدأت تدب في أوصال 
الفريق«.

وعن عدم الدفع مبحمد شوقي 
قال زيزو ان الفريق مير حاليا 
بظروف صعبة واجلهاز الفني 
يحتاج إلى جهود جميع الالعبني 
لكـــن الدفع بالالعبـــني األكثر 
جاهزية هو العامل األساســـي 

ثاني خطابا رســـميا ملجلس 
إدارة نادي الزمالك يطلب فيه 
استدعاء محترف الفريق حسني 
ياسر احملمدي لصفوف العنابي 
23 ديسمبر اجلاري، استعدادا 
للمشـــاركة فـــي بطولة كأس 
آسيا التي تستضيفها العاصمة 
الدوحة خالل الفترة من 7 إلى 

من البطولة.
وينتظر الفرنســـي برونو 
ميتسو املدير الفني لقطر وصول 
احملمدي ملنحه الفرصة للدخول 
ضمن املجموعة للوقوف على 
مستواه بعد شفائه من اإلصابة، 
خاصـــة أنه من العناصر التي 
يعول عليها كثيرا واعتمد عليه 

بصفة أساســـية في »خليجي 
20« األخيرة باليمن.. يأتي هذا 
في الوقت الذي يســـتعد فيه 
الالعب مع فريقه االبيض للقاء 
القمة املرتقب الذي سيخوضه 
التقليدي  امام غرميه  الزمالك 
االهلي 30 اجلـــاري بالدوري، 
مما ينـــذر بظهور ازمة جديدة 
القطري والزمالك  بني االحتاد 

بسبب الالعب.
في شـــأن آخر استقر اجلهاز 
الفنـــي للزمالك بقيادة حســـام 
حســـن على اختيـــار 24 العبا 
لقيدهـــم في القائمـــة األفريقية 
بشـــكل مبدئي، والالعبون هم: 
عبد الواحد السيد ومحمد يونس 
وعمـــرو الصفتي ومحمود فتح 
اهلل ومحمد عبدالشافي وأحمد 
غامن سلطان وحازم إمام وعمر 
جابر ووجيه عبدالعظيم وعاشور 
األدهم وحســـني ياسر وحسن 
مصطفى وأحمد توفيق ومحمد 
إبراهيم وأحمد جعفر وعمرو زكي 
وهاني سعيد ومحمود عبدالرازق 
)شيكاباال( وصبري رحيل وحسام 
عرفات وعـــالء على وأبوكونيه 
وإبراهيم صالح والناشئ محمود 
البدوي. بذلك اســـتبعد حسام 
الثالثي عصام احلضري  حسن 
الذي انتقل للمريخ الســـوداني 
والعراقي عماد محمد املعار لنادي 
بوشهر اإليراني والغاني رحيم 
أيوا، وهو ما يؤكد رحيل األخير 
من قائمة الفريق في فترة التنقالت 
الشتوية احلالية. يذكر أن القائمة 
األفريقية تقضى بتواجد 30 العبا 
في قائمة الفرق التي تشارك في 

بطوالتها.

»األبيض« استقر على اختيار 24 العبًا في القائمة األفريقية مبدئيًا

املصري أحمد حسن قدم أداء رائعا مع اندرخلت البلجيكي خالل فترة احترافه

أبوتريكة يتقدم بالكرة وسط مالحقة مدافعي حرس احلدود

قطر تقدم تسهيالت للجماهير 
لحضور كأس آسيا

البلوي يتبرع بـ 10 سيارات لقطر

إعالن تشكيلة السعودية لكأس آسيا

الهالل للحفاظ على صدارته
في مواجهة الفيصلي

بيرنستاين رئيسًا التحاد الكرة اإلنجليزي

فيدرر ونادال يجمعان 2.5 مليون 
دوالر ألطفال أفريقيا

أعلنت اللجنة احمللية املنظمة لكأس آسيا لكرة القدم املزمعة اقامتها 
فـــي قطر مطلع العام املقبل عن توفير تأشـــيرات دخول للجماهير 
اخلارجية الراغبة في حضور مباريات البطولة. ويتعني على اجلماهير 
الراغبة في احلضـــور لقطر زيارة املوقع الرســـمي للبطولة »ايه.
اف.سي اشيان كب دوت كوم« وتعبئة االستمارة الالزمة للحصول 
على التأشـــيرة. ويجب ان يستوفي املتقدم بعض الشروط منها أن 
تكون لديه تذكرة عودة صاحلة ولديه بطاقة ائتمان ســـارية أو أن 
يحمل مبلغا ماليا مبا يعادل 5000 ريال قطري نقدا )1375 دوالرا(. 
وستقوم ســـلطات املطار بالتحقق من استيفاء الشروط أعاله قبل 
منح تأشـــيرة الدخول الى األراضي القطرية. وستنطلق كأس آسيا 
مبباراة بني قطر الدولة املضيفة وأوزبكستان على ستاد خليفة في 
7 يناير. وستشارك في البطولة 16 دولة حيث تقام املباراة النهائية 

في 29 يناير.
وميكن للجماهير شراء تذاكر دخول املباريات عن طريق االنترنت 

من خالل املوقع الرسمي للبطولة.

فوجئ مشاهدو قناة »الدوري والكأس« القطرية باستضافة القناة 
هاتفيا لعضو الشرف االحتادي منصور البلوي والذي تبرع بعدد 
10 سيارات لسباق الهجن بدولة قطر الشقيقة. مكمن املفاجأة هو ما 
عرفته األوســـاط الرياضية عن البلوي أنه أحد أكبر الداعمني لكرة 
القدم وخصوصا لنادي االحتاد الســـعودي ولم يذكر أن تكون لدى 

البلوي أي اهتمامات رياضية أخرى.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تقام اليوم 4 مباريات في ختام اجلولة الـ 16 من الدوري السعودي 
فيلتقــــي الهالل املتصدر مــــع الفيصلي اخلامس، ويســــعى الهالل الى 
احملافظة على صدارته من خالل الفوز اذا ما اراد االبتعاد عن مطارديه 
النصر واالحتاد خاصة ان له لقاءين مؤجلني امام االحتاد والشباب، أما 
الفيصلي فما زال يعتبر احلصان االسود عبر نتائجه وترتيبه احلالي. 
وفي الدمام تقام اقــــوى لقاءات اجلولة وأكثرهــــا تكافؤا عندما يلتقي 
الشباب السادس مع االتفاق الرابع. وفي األحساء يحل األهلي ضيفا على 
الفتح، وكالهما ضمن فرق الوســــط ويسعيان الى الوصول الى مراكز 
أفضل. ويلعب القادسية مع احلزم وهما في املركزين األخيرين وكالهما 
يبحث عن تعديل الوضع فقط. من جهة اخرى، اســــتقر مدرب املنتخب 
السعودي البرتغالي جوزيه بيسيرو على قائمة هي األبرز في الدوري 
السعودي للمشاركة في كأس آسيا املقبلة في قطر وسيدخل الالعبون 
املعســــكر االعدادي غدا في الرياض قبل اســــتكماله في الدمام وإقامة 3 
لقاءات اعدادية. والالعبون املختارون هم: وليد عبداهلل وحسني شيعان 
وعبداهلل شــــهيل وحســــن معاذ وأحمد عطيف وعبده عطيف وناصر 
الشمراني )الشــــباب( ومبروك زايد ومشعل السعيد وحمد املنتشري 
واسامة احلربي وسعود كريري وسلطان النمري ونايف هزازي ومناف 
أبو شقير )االحتاد( واســــامة هوساوي وعبدالعزيز الدوسري ونواف 
العابد وأحمد الفريدي ومحمد الشــــلهوب وياســــر القحطاني )الهالل( 
وعبداهلل العنزي ومحمد عيد وابراهيم غالب ومحمد السهالوي )النصر( 
وكامل املوسى ومحمد مسعد ومعتز املوسى وتيسير اجلاسم )األهلي( 

ومهند عسيري )الوحدة(.

أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم أمس تعيني مدير نادي مانشستر 
سيتي الســــابق ديڤيد بيرنستاين، رئيسا ملجلس إدارة االحتاد. وأوصت 
جلنة الترشيحات التي تضم مايكل جيم وتوني كلينتذوس وجون وارد، 
برئاسة فيل غارتسايد باختيار بيرنستاين الذي وافق عليه مجلس احتاد 
الكرة اإلجنليــــزي باإلجماع. ومن املقرر ان يصــــدق مجلس احتاد الكرة 
اإلجنليزي على تعيني بيرنستاين خالل انعقاد جمعيته العمومية في 25 
يناير املقبل، وإن كان هذا اإلجراء يعتبر شكليا. وقال روجر بيردن القائم 
بأعمــــال رئيس مجلس إدارة احتاد الكرة اإلجنليــــزي: »لقد اتفق مجلس 
اإلدارة في رأيه بأن ديڤيد ســــيكون اختيارا ممتازا لشغل منصب رئيس 

مجلس إدارة االحتاد«.

تغلب السويســــري روجيه فيدرر املصنف ثانيا عامليا على االسباني 
رافايل نادال األول عامليا 4 ـ 6 و6 ـ 3 و6 ـ 3، في مباراة خيرية في التنس 
جمعتهما في مدينة زيوريخ السويسرية وعاد ريعها الذي بلغ 2.5 مليون 
دوالر ملصلحة القارة األفريقية.ومت بيع 10500 بطاقة في دقائق قليلة في 
ســــبتمبر املاضي، وسيتم اســــتخدام األموال في متويل مشاريع مؤسسة 
روجيه فيدرر ملصلحة أطفال القارة السمراء في قطاعي التعليم والرياضة. 
وأقيمت املباراة في حضور شخصيات عدة، تقدمها بطل العالم في الفورموال 
واحد األملاني سيباســــتيان فيتيل وبطال التزلج االميركية ليندساي فون 
والسويسري ديدييه كوش. وسيتواجه فيدرر ونادال مجددا االربعاء املقبل 

في مدريد في مباراة يعود ريعها ألعمال خيرية اسبانية.

شعار البطولة

الغامدي ينال الصافرة 
الذهبية في استفتاء 

»الحدث الرياضي« 

كأس نجوم قطر
بين السد وأم صالل 

نـــال احلكـــم الدولـــي 
السعودي خليل الغامـــدي 
الصـافرة الذهبيــة ألفضل 
حكــم ساحة عربي لعام 2010 
)جائزة الشهيد الشيخ فهــد 
االحمــد( في النسخة الـ 16 
من استفتاء مجلة »احلدث 

الرياضي« اللبنانية.
وبات الغامدي السعودي 
الوحيد الذي يحرز اجلائزة 
مرتـــني بعد ان فاز بها عام 

.2006
وجمع الغامدي، الذي حل 
ثالثا العام املاضي، 158 نقطة 
متقدما بفارق 40 نقطة عن 
الدولي االماراتي علي حمد 
الفائـــز باجلائزة في العام 

املاضي.
وجاء الدولي اجلزائري 
محمد بنوزة ثالثا برصيد 

93 نقطة.
وتصدر احلكم السعودي 
الئحتي اخلبراء )113 نقطة( 
واملشـــاركات اخلارجيـــة 

.)45(
واحتفــظ بجائــزة الراية 
الذهبيـــــة ألفضــل حكــم 
الدولي اإلماراتي  مساعــد 
صالــح املرزوقــي جامعــا 
143 نقطــة، بفارق 6 نقاط 
عـــن التونســـي البشـــير 

احلساني.
واحتل املغربي رضوان 
عتيق املركز الثالث برصيد 

128 نقطة.

يطمح كل من السد وام 
انهــاء اخلصام  الى  صالل 
مع البطــوالت والصعود الى 
منصــة التتويــج مــن جديد 
عندمــا يلتقيــان اليوم في 
النهائيـة لكأس  املـبـــاراة 

جنوم قطر.
لم يحقـــق الفريقان اي 
بطولـــة منذ فتـــرة، وكان 
الفـــــوز بكـــــأس االميــر 
آخـــــر   2009 موســـــم 
ام  التــي حققهــا  االلقــاب 
صــالل بعــد ان خسر في 
البطولــة املوســم  نهائي 

املاضــي.
فيما كان الفوز ببطولة 
كــأس ولي العهد عام 2008 
التي حققها  االلقـــاب  آخر 

السد.
مـــن جهـــة أخـــــرى، 
استغنى االهلــي القطــري 
عن املدافع العمانــي محمد 
ربيع ليصبح ثالث محترف 
اجنبي يتخلى عنه النادي 
هذا املوسم بعد البرازيليني 

فابيانو وجيلبرتو.

افتقاد العقلية االحترافية واللهث وراء األموال
سبب غياب العرب عن األندية األوروبية

ســــي ان ان.كوم: تراجع عدد الالعبني 
العرب احملترفني في الدوريات األوروبية في 
السنوات األخيرة بشكل الفت للنظر، بل إنه 
من النادر أن جتد العبا عربيا مرتبطا بعقد 
مع أحد األندية الكبيرة في أوروبا، كما كان 
موجودا من قبل، وهو ما لفت نظر خبراء 

اللعبة في العالم العربي.
أغلــــب الالعبني العــــرب احملترفني في 
الدوريــــات األوروبية يلعبــــون في أندية 
صغيرة أو متوســــطة، باستثناءات قليلة 
للغاية، وهو ما دفع البعض للتساؤل حول 
أســــباب هذا التراجع، وما إذا كان سيؤثر 
على مستوى اللعبة في العالم العربي من 

عدمه.
رئيس اللجنة األوملبية التونسية، ورئيس 
نادي الترجي األسبق سليم شيبوب، قال إن 
سبب تراجع عدد الالعبني العرب احملترفني 
في أوروبا يعود بالدرجة األولى إلى وجود 
األكادمييات التابعة لألندية األوروبية الكبيرة 
في القــــارة األفريقية، والتي تعتبر املمول 
الرئيسي لتلك األندية من الالعبني احملترفني، 
إذ لم تعد األندية األوروبية تهتم مبتابعة 

الالعبني العرب.
أن األندية األوروبية  وأضاف شيبوب 
تفضل التعاقد مع العبي األكادمييات، خاصة 
أن هــــؤالء الالعبني يخضعون منذ الصغر 
للتدريب باألسلوب الذي تريده األندية في 
أوروبا، حيث ترسل بعض مدربيها ملتابعة 
األكادمييات، وتضع برامج التدريب، وبالتالي 
فهي ليست في حاجة لالعبني آخرين، ومنهم 

الالعبون العرب.
فيما برر جنم املنتخب اجلزائري السابق 
رابح ماجر سبب تراجع عدد الالعبني العرب 
في أوروبا إلى نوعية الالعب نفسه حاليا، 
مبينا أن الالعب العربي ال يهتم بنفسه كما 
كان في السابق، وال ينظر سوى للبحث عن 

املادة فقط، وهو ما يقلل فرصه في اللعب 
باألندية الكبيرة.

وأضاف رابح ماجر، أن الكرة العربية ال 
متتلك العبني محترفني على املستوى الالئق 
سوى املغربي مروان الشماخ، الذي يلعب 
في أرسنال اإلجنليزي، وغير ذلك فال يوجد 

أحد. من جانبه، حمل العب منتخب مصر 
السابق هاني رمزي الالعبني العرب مسؤولية 

تراجع عددهم في املالعب األوروبية.
وأضــــاف العب ڤيردر برميــــن األملاني 
السابق أن مبالغة األندية العربية في املقابل 
املادي للموافقة على احتراف العبيها سبب 
رئيسي في تراجع عدد الالعبني العرب في 
أوروبــــا، وهو ما يدفــــع األندية األوروبية 
لصرف النظر عن الالعب العربي، خاصة 
أن الســــوق األفريقي أرخص كثيرا وأكثر 
انفتاحا، واألندية األفريقية توافق بسهولة 

على احتراف العبيها في أوروبا.
وفسر العب منتخب مصر أحمد حسن 
ظاهرة تراجع عدد الالعبني العرب في املالعب 
األوروبية، بأن ذلك يعود إلى طريقة تربية 
الالعب العربــــي، فهو لم يتعود االحتراف 
في حياته العادية، وبالتالي جنده يفشــــل 
في حياة االحتراف الكــــروي، ألن احلياة 
الطبيعية لإلنســــان يجب أن تدار مبنطق 
االحتراف. وأملح العب أندرخلت البلجيكي 
السابق، إلى أن طموح الالعب العربي في 
أغلب احلاالت يتوقف عند الطموح املادي 
فقط، فهو يبحث عن االحتراف في أوروبا 
من أجل املادة فقط، وكما نعرف فإن املقابل 
املادي للعب في أوروبا أكبر بكثير مما يحصل 
عليه في الدوريات العربية، وعندما يتحصل 
الالعــــب على املقابل املادي الذي يريده في 
بداية جتربته االحترافية يتوقف طموحه، 
وتبدأ مشــــاكله مع ناديه، واالســــتثناءات 

قليلة للغاية.

الفرق الكبيرة تركز تعاقداتها على العبي أكاديمياتها في أفريقيا

مشجعون قبارصة يونانيون يعتدون
على فريق كرة سلة تركي في نيقوسيا

ألقي القبض على ثالثة أشخاص اثر قيام 
مشجعني قبارصة في نيقوسيا باالعتداء على 
فريق كرة ســــلة تركي في ختام مباراة في 
اطار مســــابقة أوروبية، كما أعلنت الشرطة 
القبرصية. وأوقف ثالثة شبان في اخلامسة 
عشــــرة من العمر بعد اعمال تخريب وعنف 
أســــفرت عن اصابة ثالثة أشخاص بجروح 
طفيفة في ســــتاد اليفتريا عقب مباراة بني 
نادي نيقوسيا »ابويل« ونادي ازمير »بينار 
كرسياكا« فاز فيه القبارصة على مضيفيهم 

.80-82
واضطرت الشــــرطة الى استخدام الغاز 
املسيل للدموع لتفريق اجلمهور. وقال املتحدث 
باسم الشرطة ميخاليس كاتسونوتوس »فور 
انتهاء املباراة بدأ قســــم من مشجعي ابويل 
بإلقاء مقذوفات على الفريق التركي«، معتبرا 
انه لم يكن هناك اي مبرر لهذا الهجوم خالل 

املباراة التي جرت في »أجواء رياضية«.
الالعبني األتراك  وأضاف »جرت مواكبة 
حتى غرف املالبس دون ان يصاب اي منهم«، 
بينما كان »مشجعو ابويل يحاولون دخول 

الغرف«.
وعلى اثر ذلك حتول املشــــجعون البالغ 

عددهم نحو 500 الــــى مهاجمة قوات األمن 
ورشقها باحلجارة قبل ان يبدأوا في حتطيم 
الستاد. وصرح مدرب نادي كرسياكا، حقان 
دمير للصحافة القبرصية التركية بانه »شعر 
بخوف شديد ألنهم كانوا يريدون ان يقتلونا 

جميعا«.
وأضاف ان »نحو ألف مشجع نزلوا الى 
ارض امللعب وطاردونا حتى غرف املالبس 
بالعصي والهراوات واحلجارة. بل انهم ألقوا 
ايضا قنابل مســــيلة للدموع ولم تســــتطع 
الشرطة السيطرة عليهم«. وأصيب املتحدث 
باسم النادي غوخان سنسان بكسر في احد 
أصابعه خالل هجوم مشجعي ابويل، والذي 
أصيب خالله أيضا ستة من رجال الشرطة 

بجروح.
واللقــــاءات الرياضية بني الفرق التركية 
والقبرصية اليونانية نــــادرة. وخالل هذه 
اللقاءات النادرة سواء تعلق االمر مبباريات 
كرة قدم او سلة او كرة يد لم يحدث ان بلغت 

أعمال العنف هذا املستوى.
اال ان أعمال الشغب امر شائع في املالعب 
القبرصية ومن املعروف عن مشجعي ابويل 

انهم متعصبون قوميا.

أبو تريكة على بعد هدف من نادي الـ 100
رمبا شهد املوسم احلالي بزوغ جنم أكثر 
من العب وتألق أكثر من جنم في الدوري 
املصري لكــــرة القدم ولكن ظل محمد أبو 
تريكة مبثابة متيمة احلظ واالنتصارات 

التي تبحث عنها جماهير األهلي دوما.
ومع تراجع مستوى أبو تريكة في بداية 
املوسم، أدركت اجلماهير أن مسيرة فريقها 
في رحلة الدفاع عن لقبها بالدوري املصري 
قد ال تكون سهلة على اإلطالق ألن العقل 
املفكر واحملرك األساســــي للفريق يعاني 

مشكلة ما.
ورغم وجود العديد من الالعبني البارزين 
بني صفــــوف الفريق، أمثال محمد بركات 
وأحمد فتحي وســــيد معوض وحســــام 
غالي، وغيرهم من جنوم االهلي واملنتخب 
املصري، كان أبــــو تريكة دائما هو فرس 
الرهان الذي تعلــــق عليه هذه اجلماهير 
آمالها العريضة، سواء في قيادة الفريق 
داخل املستطيل األخضر، أو املساهمة في 
تهيئة األجواء املستقرة للشياطني احلمر 

خارج امللعب.
وبعد 4 مباريات عاند فيها احلظ األهلي، 
حيث غابت عنه االنتصــــارات وانطفأت 
البسمة على وجوه مشجعيه وأنصاره داخل 

مصر وخارجها، عاد أبوتريكة ليوقد شموع 
االنتصارات مــــن جديد ويعيد للجماهير 

ابتساماتها واحتفاالتها.
ســــجل أبو تريكة هدفــــني للفريق في 
مباراته أمام حــــرس احلدود ليقوده إلى 
استعادة االنتصارات بفوز ثمني على احلرس 
2ـ  1 واخلروج من عنق الزجاجة قبل أيام 
قليلة من مباراة القمة في الدوري املصري 

أمام الزمالك.
ومــــن املؤكــــد أن مكاســــب األهلي من 
الفوز ال تتوقف عند انتزاع النقاط الثالث 
وتقليص الفارق مع الزمالك املتصدر إلى 4 
نقاط، فحسب وإمنا متتد إلى عودة الروح 
املعنوية العالية للفريق وحتســــن األداء 
الفني واملستوى البدني باإلضافة لعودة 
خطورة النجم أبوتريكة الذي رفع رصيده 
إلى 5 أهداف املوسم احلالي ليصبح أبرز 
هدافي األهلي هذا املوسم كما رفع الالعب 
رصيده بذلك إلــــى 99 هدفا ليصبح على 
بعد هــــدف وحيد من دخول نادي الـ 100 
هدف. يحلم أبوتريكة بهز شباك املقاولون 
خالل مباراة الفريقني الســــبت املقبل من 
أجل دخول نادي الـــــ 100 قبل لقاء القمة 

مع الزمالك.


