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المصرية
الكرة
ّ

ّ
غدار رأس حربة األهلي وحيدًا أمام بتروجيت

ّ
قد يصبح يوم  27تشرين األول  2010تاريخيًا بالنسبة إلى املهاجم
اللبناني محمد غدار في حال مشاركته مع فريق األهلي املصري أمام
بتروجيت ضمن املرحلة التاسعة من الدوري املصري لكرة القدم
القاهرة ــ هاني العسال
قرر حسام البدري ،املدير الفني لفريق
األه �ل��ي امل �ص��ري ،م�ن��ح ف��رص��ة ذهبية
ّ
ملهاجمه اللبناني محمد غدار ليكون
م�ه��اج�م��ًا وح �ي �دًا ف ��ي م� �ب ��اراة الفريق
ال�ي��وم األرب �ع��اء أم ��ام ب�ت��روج�ي��ت ،عند
ال� �س ��اع ��ة  ،18.00ف ��ي استاد
السويس في الدوري املحلي.
ي ��أت ��ي ذل � ��ك ف� ��ي إط � � ��ار حركة
تغيير شاملة في شكل وأداء
ل �ع��ب األه �ل ��ي ي �ع �ت��زم البدري
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب �ع��د ال � �خ� ��روج من
دوري أبطال أفريقيا على يد
ال�ت��رج��ي ال�ت��ون�س��ي ،إذ انتقد
اإلعالم املصري مشاركة كبار
ال �س��ن ل�لاع �ب��ي ال �ف��ري��ق وعدم
ال ��دف ��ع ب��ال�ل�اع �ب�ي�ن الجيدين
املوجودين على مقاعد البدالء.
وكان غدار ،الذي لم يشارك إال
احتياطيًا في بعض مباريات
ال�ف��ري��ق الرسمية ه��ذا املوسم
ـــــ ه��و امل �ه��اج��م ال��وح �ي��د الذي
ُس� ّ�ج��ل ف��ي ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة املعلنة
مل ��واج� �ه ��ة ب� �ت ��روج� �ي ��ت ،فيما
أعلن الجهاز الفني
ض�م��ت ال�ق��ائ�م��ة أي�ض��ًا الالعب
ملنتخب مصر ،بقيادة
الجزائري الشاب أمير سعيود
حسن شحاتة ،البرنامج
ال � � � ��ذي س �ي �ح �ص ��ل ع� �ل ��ى أول
للفريق قبل
فرصة رسمية له مع األهلي.
التدريبي ّ
ول �ك��ن ل ��م ي�ت�ض��ح م ��ا إذا كان
مواجهتني وديتني
غ��دار سيبدأ امل �ب��اراة ًأساسيًا
مع أوستراليا واألردن
أو س� ُ�ي��دف��ع ب ��ه ب ��دي �ل�ا ،علمًا
استعدادًا لتصفيات
ّ
ب��أن باقي الالعبني املنضمني

حسني ال��ذي تتجه النية لالستغناء
عنه ووض�ع��ه على سبيل اإلع ��ارة في
موسم االنتقاالت الشتوية املقبل .ومن
ال��وج��وه ال�ج��دي��دة ال�ت��ي دخ�ل��ت أيضًا
قائمة األهلي للمباراة :املدافعان محمد
س �م �ي��ر وس �ع��د س �م �ي��ر ،وف� ��ي الوسط

ال �ص��اع��د أح �م��د ش �ك��ري والجزائري
سعيود ،إضافة إلى شبانة.
ويحتل األهلي حاليًا املركز الثامن في
الدوري املصري بـ  11نقطة من خمس
مباريات ،وله أربع مباريات مؤجلة.
* م��ن ج�ه�ت��ه ،ي��واج��ه ف��ري��ق الزمالك،
ال �ث��ان��ي ب �ـ  14ن�ق�ط��ة م��ن  7مباريات،
ضيفه فريق اتحاد الشرطة املتصدر
بـ  15نقطة من  7مباريات أيضًا ،اليوم
ع�ن��د ال �س��اع��ة  .20.15وأع �ل��ن الزمالك
أن م �ه��اج �م��ه ع �م��رو زك� ��ي ل ��ن يتمكن
م��ن امل �ش��ارك��ة .وذك ��ر امل��رك��ز اإلعالمي

ل� �ل ��زم ��ال ��ك أم� � ��س أن ط �ب �ي ��ب الفريق
م�ص�ط�ف��ى امل �ن �ي��ري ط �ل��ب م��ن الجهاز
ال� �ف� �ن ��ي ب � �ق � �ي ��ادة ح � �س� ��ام ح� �س ��ن عدم
الدفع بزكي لعدم اكتمال شفائه رغم
مشاركته في التدريبات الجماعية.
وأكد الجهاز الطبي للزمالك أنه فضل
منح زك��ي فترة م��ن ال��راح��ة للتأكد من
ش �ف��ائ��ه ت �م��ام��ًا .واخ �ت ��ار ح �س��ن مدرب
ال�ف��ري��ق ق��ائ�م��ة ض�م��ت  20الع �ب��ًا ،ليس
من بينهم زكي .بينما شهدت القائمة
عودة أبو كونيه من ساحل العاج بعد
ت �م��اث �ل��ه ل �ل �ش �ف��اء م ��ن اإلص ��اب ��ة ليقود

ال �ه �ج��وم م ��ع أح �م��د ج �ع �ف��ر .وشهدت
القائمة وج��ود ح��ازم إم��ام بعد انتهاء
أزم�ت��ه م��ع أح�م��د رف�ع��ت ال��ذي استبعد
م��ن مجلس اإلدارة ب�ق��رار م��ن املجلس
ال�ق��وم��ي ل�ل��ري��اض��ة .وغ��اب ع��ن القائمة
أي �ض��ًا ص �ب��ري رح �ي��ل وم�ح�م��د يونس
لإلصابة وأحمد غانم سلطان ألسباب
فنية .بدوره ،قال طلعت يوسف املدير
الفني التحاد الشرطة إنه وضع خطته
ملواجهة الزمالك على ض��رورة مراقبة
م�ف��ات�ي��ح ل �ع��ب امل �ن��اف��س .وق� ��ال طلعت
ل ��روي �ت ��رز أم� ��س «س �ن �خ��وض املباراة

مباراتان
وديتان
ّ
لمصر

أمم أفريقيا لكرة القدم

ل �ل �ق��ائ �م��ة ل �ي��س ب �ي �ن �ه��م رأس
 .2012وتلتقي مصر مع
حربة صريح ،بل يوجد منهم
أوستراليا في  17تشرين
ثالثة العبني في مركز الوسط
الثاني في القاهرة ومع
امل � �ه ��اج ��م ،وه � � ��م :م �ح �م��د أبو
األردن في  16كانون األول تريكة ومحمد ناجي «جدو»
وع�ب��د الحميد ش�ب��ان��ة القادم
في العاصمة األردنية
من غزل املحلة.
عمان.
وي �غ �ي��ب ع��ن األه �ل��ي ف��ي هذه
امل � � �ب � ��اراة م �ع �ظ��م مهاجميه،
وع�ل��ى رأس �ه��م ال��دول��ي محمد
فضل والليبيري فرنسيس دو
ف��ورك��ي ل�لإص��اب��ة ،إض��اف��ة إل��ى محمد
طلعت ومحمد بركات للعقوبة ،وعماد
متعب الذي لن يستطيع املشاركة قبل
م �ط �ل��ع ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ،وك ��ذل ��ك أسامة

ّ
محمد غدار خالل مباراة سابقة لألهلي وكان على مقعد االحتياط (أرشيف)

كرة الطاولة

اإلنتاج الحربي يحرز لقب السيدات وهومنتمن ثالثًا في البطولة العربية الـ 22

سيدات اإلنتاج الحربي لحظة تتويجهن بكأس البطولة (بروفوتو)

ت � ِّ�وجً ن ��ادي اإلن �ت��اج ال�ح��رب��ي املصري
ب �ط�ل�ا ل �ف �ئ��ة ال �س �ي ��دات ض �م��ن بطولة
األندية العربية الـ  22في كرة الطاولة،
ال� �ت ��ي ي�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ل �ب �ن��ان ف ��ي قاعة
ال � �ن � ��ادي ال ��ري ��اض ��ي غ ��زي ��ر ح �ت ��ى 27
الجاري ،بعد فوزه في املباراة النهائية
على مواطنه األهلي ( .)1-3وهو اللقب
الثاني لسيدات اإلن�ت��اج الحربي بعد
ع��ام  2008في لبنان أيضًا .فقد فازت
الصينية يانغ مني (اإلنتاج الحربي)
ع �ل��ى دي� �ن ��ا م� �ش ��رف (األه � �ل � ��ي) ()1-3
وس��ارة حسن (اإلن�ت��اج الحربي) على
ندين دولتلي (األه�ل��ي) ( )2-3وسارة
ع� �م ��رو (األه� � �ل � ��ي) ع �ل ��ى رغ � ��د مجدي
(اإلن �ت��اج ال �ح��رب��ي) ( )2-3والصينية
يانغ مني (اإلنتاج الحربي) على ندين
دولتلي (األهلي) (.)0-3
وف� ��ي ل �ق��اء ت �ح��دي��د امل ��رك ��زي ��ن الثالث
وال� � � ��راب� � � ��ع ،أح � � � � ��رزت س � � �ي � ��دات نادي
ه��وم �ن �ت �م��ن (ل� �ب� �ن ��ان) امل ��رك ��ز الثالث،

وب��ال �ت��ال��ي امل �ي��دال �ي��ة ال �ب��رون��زي��ة بعد
فوزهن على سيدات األدب والرياضة
(ل �ب �ن ��ان) ( )2-3ف ��ي ل �ق��اء س ��اخ ��ن ،إذ
ف ��ازت امل�ص��ري��ة ري��م ال�ش��وب��ري (األدب
وال��ري��اض��ة) على تفني ممجوغوليان
(ه��وم�ن�ت�م��ن) ( )1-3وال�ص�ي�ن�ي��ة يانغ
دي �ن��غ (ه��وم �ن �ت �م��ن) ع �ل��ى ه�ل�ا وهبي
(األدب وال��ري��اض��ة) ( )0-3والرا كجه
باشيان (هومنتمن) على باتريسيا
ح �م �ص��ي (األدب وال ��ري ��اض ��ة) ()0-3
وري� ��م ال �ش��وب��ري (األدب والرياضة)
ع �ل��ى ي��ان��غ دي �ن��غ (ه��وم �ن �ت �م��ن) ()2-3
وتفني ممجوغوليان (هومنتمن) على
هال وهبي (األدب والرياضة) (.)2-3
وف � ��ي ال �خ �ت ��ام ت� � � ّ�وج رئ� �ي ��س االتحاد
العربي لكرة الطاولة محمد عبد العزيز
الحسيني ورئ�ي��س االت�ح��اد اللبناني
للعبة ورئ�ي��س اللجنة املنظمة سليم
الحاج نقوال وعضو االتحاد العربي
س �ع �ي ��د ق ��ري� �ط ��م ورئ � �ي � �س ��ة مصلحة

الرياضة في وزارةّل�اّالشباب والرياضة
ال �س �ي��دة ف��ادي��ا ح � ل ال �ف��رق الفائزة.
ون��ال��ت الع�ب��ة ن��ادي األدب والرياضة
(لبنان) املصرية ري��م الشوبري كأس
الالعبة املثالية.
ول � ��دى ال� ��رج� ��ال ،ان �ح �ص��ر ال �ل �ق��ب بني
األه�ل��ي امل�ص��ري واالت�ح��اد السعودي،
ب �ع��د إق �ص��ائ �ه �م��ا ال ��وص ��ل اإلماراتي
وال �ص �ق ��ر ال �ي �م �ن��ي ف ��ي ال � � ��دور نصف
ال � �ن � �ه ��ائ ��ي ( )0-3و( )1-3تواليًا.
وسيلتقي األهلي واالتحاد في املباراة
النهائية عند الساعة الرابعة من بعد
ظ�ه��ر األرب �ع ��اء .وف��ي م��ا ي�ل��ي برنامج
مباريات األربعاء:
 ال �س��اع��ة  :11،00ال��وص��ل (اإلماراتال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة) × ال�ص�ق��ر (اليمن)
(املركزان الثالث والرابع)
 ال �س��اع��ة  :16،00األه �ل ��ي (م �ص ��ر) ×االتحاد (السعودية).
(األخبار)

