محمد الغانم يجتمع بأجهزة «مراحل األبيض»

الجمعة  13ربيع األول 1442هـ
 30أكتوبر 2020م  -العدد 4124

ً
عقد مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الكويت محمد خالد الغانم اجتماعا مع األجهزة االدارية
والفنية لقطاع البراعم والناشئين في المركز اإلعالمي للعمل على الهيكلة الجديدة في الموسم
الرياضي  2021/2020بعد أن تسمح اللجنة الثالثية المشكلة من مجلس الوزراء بالعودة الى مزاولة
التدريبات من جديد مع المرحلة الخامسة.

الشباب أجبر الساملية على التعادل

رياضة
15
«تستاهل بوعبداهلل»

كتب راشد خلف

ع� ��اد ال �س��ال �م �ي��ة ال� ��ى س �ك��ة ال� �ت� �ع ��ادالت واك �ت �ف��ى
بنقطة واحدة بتعادله مع الشباب  1-1في اللقاء
ال ��ذي جمعهما أول م��ن أم��س ع�ل��ى س �ت��اد علي
صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من دوري
ً
ال�ت�ص�ن�ي��ف وال �ت��ي ش �ه��دت أول م��ن أم��س أي�ض��ا
فوز برقان على اليرموك  2-3والصليبخات على
التضامن .1-2
وك ��ان ال �س �م��اوي ال ��ذي ي �ق��وده ال �م��درب الوطني
م �ح �م��د ال �م �ش �ع��ان ت� �ع ��ادل م ��ع ك��اظ �م��ة  1-1ف��ي
الجولة األولى ،ومع خيطان  2-2في الثانية ،ثم
فاز على الصليبخات  1-4في الجولة الماضية،
ق �ب��ل أن ي �ع��ود م �ج ��ددا ل �ل �ت �ع��ادل أول م ��ن أم��س
ليرفع رصيده الى  6نقاط ،فيما حصد الشباب
ن�ق�ط�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ال �ت �ع��ادل م��ع ال �ك��وي��ت 1-1
والخسارة أمام النصر .2-1
ً
وت �ق��دم ال�س��ال�م�ي��ة م �ب �ك��را ف��ي ال��دق �ي �ق��ة  17بعد
ركلة ركنية نفذها ف��واز عايض وقابلها محمد
الهويدي بالرأس فذهبت الى مساعد ندا الذي
ً
حولها برأسه في الشباك محرزا هدف السبق،
ً
ورغ��م أفضلية الشباب ال��ذي سنحت ل��ه فرصا
ع��دة الدراك التعادل اال أن الشوط األول انتهى
بتقدم السالمية  .0-1وفي الشوط الثاني نجح
ال �ش �ب ��اب ف ��ي ت �ع��دي��ل ال �ن �ت �ي �ج��ة ع �ب��ر م�ه��اج�م��ه
عبدالهادي خميس الذي استلم الكرة في منطقة
الجزاء وسدد من تحت الحارس بدر الصعنون
(.)58
وفي مباراة ثانية واصل برقان صحوته وحقق
ان� �ت� �ص ��اره ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ب �ع��د ت �ج��اوز
ال �ي��رم��وك  2-3ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال �ش �ب��اب ف��ي م �ب��اراة
شهدت تألق الغاني نيكوالس كوفي الذي سجل
ه��دف �ي��ن وأض � ��اف زم �ي �ل��ه ف ��رح ��ان س �ع��د ال �ه��دف
ال�ث��ال��ث  ،فيما سجل ه��دف��ي ال�ي��رم��وك سونامي
دوف .وت� �ص ��دى ح� � ��ارس ب ��رق ��ان ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ش��ري �ف��ي ل��رك �ل��ة ج� ��زاء س ��دده ��ا ه��اش��م ع��دن��ان
ف��ي الدقيقة  .80ورف��ع ب��رق��ان ال��ذي تغلب على
ال �ع��رب��ي ف ��ي ال �ج��ول��ة ال �م��اض �ي��ة رص �ي ��ده ال ��ى 7
نقاط ،فيثما ظل اليرموك في قاع الترتيب دون
رصيد.
وف��ي م�ب��اراة ثالثة ،حقق الصليبخات انتصاره
األول في المسابقة بقيادة مدربه الجديد ناصر
العثمان وذلك على حساب التضامن بنتيجة .1-2
وتقدم الصليبخات عبر البرازيلي رافاييل الذي
ً
ً
سجل هدفا رائعا «على الطاير» ،ثم تمكن مشعل
الشمري من تعدل النتيجة للتضامن ،لكن بدر
المطيري منح فريقه ال�ن�ق��اط ال�ث��الث��ة بتسجيله
ه ��دف ال �ف��وز ق �ب��ل رب ��ع س��اع��ة م��ن ن �ه��اي��ة ال �ل �ق��اء.
ورفع الصليبخات رصيده الى  3نقاط فيما بقي
التضامن على رصيده السابق  4نقاط.

�سعد احلوطي وعي�سى حمزة
رج ��ل ال �ت��اري��خ ال��ري��اض��ي االخ عيسى
حمزة عمل ط��وال أربعين سنة بخدمة
بلده الكويت دون كلل او ملل وساهم
ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن االن � � �ج� � ��ازات ف� ��ي االت� �ح ��اد
ال�ك��وي�ت��ي ل�ك��رة ال�ط��ائ��رة ق�ب��ل ان ينتقل
ال��ى االت�ح��اد اآلس�ي��وي ل�ل�ط��ائ��رة ..ال��ذي
ك��ان��ت ل��ه ب�ص�م��ات واض �ح��ة ف��ي مهامه
ً
االداري� ��ة وأس ��س ق��واع��د وأرك��ان��ا قوية
ً
ل �ك��رة ال �ط��ائ��رة وك� ��ان دوره ك �ب �ي��را في
نشاط االت�ح��اد ولقد تقدمت وتطورت
ال �ل �ع �ب��ة ب �ش �ك��ل س � ��ري � ��ع ...أث � �ن� ��اء ف �ت��رة
ت ��واج ��ده ف ��ي االت� �ح ��اد اآلس� �ي ��وي ل�ك��رة
ال�ط��ائ��رة وح�ت��ى جماهير اللعبة زادت
لمتابعتها ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى اآلس �ي��وي
وال� �ع ��ال� �م ��ي .ب��وع �ب��دال �ل��ه االخ ال �ع��زي��ز
ع�ي�س��ى ح �م��زة ق�ض�ي��ت س �ن��وات تعمل
ل�ل�ك��وي��ت وت� �ش ��ارك ب �ه��ذه ال�م�ه�م��ة لكي
ً
تؤكد أن لدى الكويتيين رجاال قادرين
ع �ل��ى ت�ق�ل��د زم� ��ام م �ث��ل ه ��ذه ال�م�ن��اص��ب
المهمة والكبيرة والعالمية الن ليس
كل من تقلد وعمل يستطيع أن ينجح
وي �ت �ف��وق وي��الق��ي االح� �ت ��رام وال�ت�ق��دي��ر
الذي يستحقه.
أم ��ا ان ��ت ي ��ا ب��وع �ب��دال �ل��ه ال ��وف ��ي ل�ب�ل��ده
وال� �م� �خ� �ل ��ص ب �ع �م �ل��ه أث � �ب� ��ت ان� � ��ك ب�ك��ل
ً
�ان ط � ��وال األرب� �ع� �ي ��ن ع��ام��ا
ص� ��دق وت � �ف � ٍ

م�ساعد ندا حمتفالً مع زمالئه بعد ت�سجيل الهدف

أق ��ال مجلس ادارة ن ��ادي ال �ي��رم��وك م ��درب ال�ف��ري��ق االول
لكرة القدم الصربي دراغ��ان فافرلوفيتش ًوكلف المدرب
الوطني حسين ياسين بقيادة الفريق مؤقتا ،فيما رفض

القاهرة  -أبوبكر المقدم

ً
األول��ى ،وأم��ام التضامن  3 – 1أيضا في ًالجولة الثانية،
والفحيحيل  -2 0في الجولة الثالثة ،وأخ�ي��را أم��ام برقان
 3 – 2في المباراة التي جمعت الفريقين مساء األول من
أم��س على ستاد ن��ادي الشباب ضمن منافسات الجولة
الرابعة للبطولة.

مجلس االدارة اس�ت�ق��ال��ة ع�ض��و مجلس االدارة ورئ�ي��س
جهاز الكرة ابراهيم الرومي وجدد الثقة بالجهاز االداري
للفريق .وتأتي اقالة المدرب الصربي عقب النتائج السيئة
ال �ت��ي سجلها ال �ي��رم��وك ف��ي دوري ال�ت�ص�ن�ي��ف ،اذ تلقى
الفريق  4خسائر متتالية أمام الساحل  3 – 1في الجولة

القادسية للثأر من الكويت في «اليد»
كتب زيد خلف

ي� �خ ��وض ال� �ك ��وي ��ت م ��واج� �ه ��ة ق��وي��ة
أم� � ��ام ال� �ق ��ادس� �ي ��ة ف ��ي  06:15م �س��اء
ال�ي��وم ضمن ال�ج��ول��ة التاسعة (قبل
األخيرة) من دوري الدرجة الممتازة
ل �ك��رة ال �ي��د وال �ت��ي ت�ش�ه��د م�ب��ارات�ي��ن
أخريين تجمعان العربي مع كاظمة
في  ،04:30والسالمية مع برقان في
 ،08:00وتقام المباريات الثالث على
صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله
للصاالت المغطاة.
وي� �ت� �ص ��در ال� �ك ��وي ��ت ت��رت �ي��ب ال �ف��رق
ب ��رص� �ي ��د  16ن� �ق� �ط ��ة ،ي� ��أت� ��ي ب �ع ��ده
السالمية ب�� 14نقطة ،والقادسية 12
نقطة ،وال�ع��رب��ي  7ن�ق��اط ،وب��رق��ان 4
ً
نقاط ،وأخيرا كاظمة بنقطة واحدة.
وت��دخ��ل ال �ب �ط��ول��ة ال �ي��وم المنعطف
األخ� � �ي � ��ر م � ��ع ت �ب �ق ��ي ج� ��ول� ��ة واح� � ��دة
للنهاية حيث تعتبر مواجهة اليوم
ف ��ي غ ��اي ��ة األه �م �ي ��ة ل��أب �ي��ض ال ��ذي
ي�ط�م��ح ال ��ى م��واص �ل��ة ه�ي�م�ن�ت��ه على
البطوالت التي لم يكسرها أحد من
األندية منذ  7مواسم كاملة.
ويحتاج الكويت الى الفوز في اللقاء
والتغلب على مطارده السالمية في
ال �ج��ول��ة ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ي�ح�ق��ق ال�ل �ق��ب،
فيما يملك السالمية مصيره في يده
ً
أي �ض��ا ح�ي��ث ي�ت��وج��ه ب��ال�ل�ق��ب ال�ف��وز
في مباراتيه المتبقيتن أمام القرين
اليوم والكويت الجولة األخيرة.

املواجهة الأخرية بني الكويت والقاد�سية ح�سمها الأول بفارق هدف
وي�س�ع��ى ال�ق��ادس�ي��ة ال ��ذي ف�ق��د االم��ل
ً
ف ��ي ال �م �ن��اف �س��ة ن� �ظ ��ري ��ا ،ال� ��ى ع��رق�ل��ة
ال�ك��وي��ت وال �ث��أر لهزيمته ف��ي القسم
األول م ��ن خ ��الل ت�ح�ق�ي��ق ال� �ف ��وز في

ً
لقاء اليوم وهو يدرك جيدا صعوبة
ً
المهمة نظرا لقوة األبيض ورغبته
ف� ��ي ت �ع ��زي ��ز م ��وق �ع ��ه ف� ��ي ال � �ص� ��دارة.
ويقود الكويت مدربه الوطني هيثم

ال��رش �ي��دي ال � ��ذي ي �ط �م��ح ال� ��ى ق �ي��ادة
ال�ف��ري��ق ال��ى التتويج للمرة الثامنة
على التوالي.
وف� � � ��ي ال � � �م � � �ب� � ��اراة األخ � � � � � ��رى ي ��دخ ��ل
السالمية المتألق ل�ق��اءه م��ع برقان
وهو في قمة الحذر لتفادي تعثر قد
ً
يكلفه اللقب نظرا ألنه مطالب بحسم
ال �ل �ق��اء ل�ص��ال�ح��ه ق �ب��ل ال �ت��رك �ي��ز على
ال�م��واج�ه��ة ال�ح��اس�م��ة أم ��ام ال�ك��وي��ت.
وف� ��ي ال �ل �ق��اء األخ� �ي ��ر ي ��ري ��د ال �ع��رب��ي
ال �ع��ودة ال��ى س�ك��ة االن �ت �ص��ارات على
ح �س��اب ك��اظ �م��ة األخ� �ي ��ر وت �ع��وي��ض
ه��زي�م�ت��ه ال�م�ف��اج�ئ��ة أم ��ام ب��رق��ان في
الجولة الماضية.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،ق �ف��ز ال �ش �ب��اب ال��ى
ص� ��دارة دوري ال��درج��ة األول� ��ى بعد
تغلبه ع�ل��ى خ�ي�ط��ان  25-32أول من
امس في الجولة الثامنة من البطولة
ً
وال� �ت ��ي ش �ه ��دت أي� �ض ��ا ف� ��وز ال �ق��ري��ن
على التضامن  ،24-38والنصر على
الجهراء  ،30-31والصليبخات على
الفحيحيل  ،25-26وال �ي��رم��وك على
الساحل .25-31
ورف��ع الشباب رص�ي��ده ف��ي ال�ص��دارة
ال ��ى  13ن �ق �ط��ة ،ي��أت��ي ب �ع��ده ال�ق��ري��ن
وخ� �ي� �ط ��ان وال � �ي� ��رم� ��وك ب� � �  12ن�ق�ط��ة
لكل منهم ،ث��م الفحيحيل  10نقاط،
وال� �ن� �ص ��ر وال �ص �ل �ي �ب �خ��ات  8ن �ق��اط،
وال � � �ج � � �ه� � ��راء  3ن � � �ق� � ��اط ،وال � �س� ��اح� ��ل
ً
ن �ق �ط �ت �ي��ن ،وأخ � �ي� ��را ال �ت �ض��ام��ن دون
رصيد من النقاط.

«سلة كاظمة» ضم الفضلي
كتب زيد خلف

ت �ع��اق��د ن ��ادي ك��اظ �م��ة م��ع الع ��ب ك ��رة ال �س �ل��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال �ف �ض �ل��ي ف ��ي ص �ف �ق��ة ان �ت �ق��ال ح ��ر ل �م ��دة م ��وس ��م ق��اب��ل
للتجديد تدعيما لصفوف الفريق الذي يستعد للموسم

المقبل وينطلق ف��ي  8نوفمبر ال�م�ق�ب��ل .وك��ان الفضلي
وق��ع مع القرين خ��ال الفترة الماضية لكنه واج��ه بعض
المشاكل في التأقلم مع م��درب القرين ليعتذر عن عدم
االستمرار مع الفريق قبل أن يوقع لكاظمة أول من امس.
ويعتبر العب الكويت السابق من الاعبين األقوياء الذين

سعد الحوطي

مرتضى :الزمالك يتعرض للهدم

اليرموك أقال مدربه
كتب راشد خلف

ان � ��ك م� �ث ��ال وق � � ��دوة ج ��دي ��رة ب��ال �ت �ق��دي��ر
وأع �ط �ي��ت ص ��ورة م�ش��رف��ة ل�ل�ك��وي��ت من
ج��ان��ب ال �ع �ق �ل �ي��ة االداري� � � ��ة االح �ت��راف �ي��ة
م��ن خ ��الل ع�ط��ائ��ك وث�ب��ات��ك وال �ي��وم ان��ا
م��واط��ن ك��وي�ت��ي وري��اض��ي أق ��دم ل��ك كل
ال�ش�ك��ر وال �ث �ن��اء ع�ل��ى م��ا ق��دم�ت��ه ط��وال
ً
ف �ت��رة س� �ن ��وات ع �م �ل��ك األرب �ع �ي ��ن ع��ام��ا
ومواصلتك طوال هذه الفترة ماهو اال
دليل على نجاحك وقيادتك وتواصلك
الممتاز واحترام االعضاء من هم معك
ف��ي االداراة لشخصك واك�ي��د ان��ه ليس
م��ن السهل ان يبقى العضو مثل هذه
ال�ف�ت��رة الطويلة اال أن ي�ك��ون ذا عقلية
تستحق االستمرار في االدارة.
وال �ي��وم يأتيك التكريم ليس م��ن بلدك
بل من الخارج ويقلدونك الوسام الذي
تستحقه نتيجة للسنوات التي أعطيت
ً
ً
الكثير من عمرك فيها عمال بعيدا عن
ادخ� ��ال ب �ل��دك ف��ي م�ش��اك��ل او ان تخلق
أزمات تعيق رياضتها.
ب��وع �ب��دال �ل��ه ..أل ��ف م �ب��روك ع�ل��ى رئ��اس��ة
االت � � �ح� � ��اد اآلس � � �ي� � ��وي ل � �ك� ��رة ال� �ط ��ائ ��رة
الشرفية مدى الحياة.
وسننتظر وننتظر متى يقدر الرياضي
والمخلص في بلده.

يتميزون بالقدرة الدفاعية واللعب ف��ي اكثر م��ن مركز.
وب �ه��ذا ال�ت�ع��اق��د ي��واص��ل ك��اظ�م��ة ت��دع�ي��م ص�ف��وف��ه ب�ع��د أن
تعاقد مع العب العربي يوسف بورحمة والع��ب الكويت
السابق أحمد المطيري ،ال��ى جانب الع��ب اليرموك حمد
الزامل فضا عن التجديد لصانع العابه أحمد البلوشي.

اس�ت�ن�ج��د م��رت �ض��ى م �ن �ص��ور رئ �ي��س ن ��ادي
ال��زم��ال��ك ب��ال �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ب� ��الده،
مؤكدا أن ال�ن��ادي يتعرض للهدم .وص��درت
عدة قرارات في األيام الماضية أهمها ايقاف
م��رت �ض��ى م �ن �ص��ور  4س� �ن ��وات وع ��زل ��ه م��ن
منصبه من قبل اللجنة األولمبية المصرية
ث��م اي �ق��اف ب��رن��ام��ج زم �ل �ك��اوي ب�ق�ن��اة ن��ادي��ه
وأخ� �ي ��را اب �ط ��ال الئ �ح��ة ال� �ن ��ادي وم ��ا ت��رت��ب
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن دخ � ��ول أع� �ض ��اء ج� ��دد لمجلس
ادارة ال� �ن ��ادي .وق� ��ال م��رت �ض��ى ع �ب��ر مقطع
فيديو نشره في صفحته الرسمية بموقع
«فيسبوك»« :الزمالك فريق كبير وهو أحد
أه ��رام ال��ري��اض��ة المصرية ون ��ادي الوطنية
ولكنه يتعرض للهدم حاليا لصالح قوى
داخلية وخارجية».
وأض � ��اف «ت�س�ل�م��ت ال��زم��ال��ك وخ��زان �ت��ه بها
 600جنيه فقط وعليه دي��ون كبيرة بمبالغ
طائلة وال �ن��ادي ك��ان خ��راب��ة بمعنى الكلمة
وح��ول �ت��ه ل �م �ص��اف األن� ��دي� ��ة ال �ع��ال �م �ي��ة من
المنشآت وال�ن�ظ��ام» وت��اب��ع «تقرير الجهاز
المركزي للمحاسبات ،أدان ممدوح عباس
رئيس نادي الزمالك السابق واتهمه باهدار
م��ا ي �ق��رب م��ن م�ل�ي��ار ج �ن �ي��ه».وأش��ار ال ��ى أن
حسن مصطفى رئيس االتحاد الدولي لكرة
اليد ه��و صاحب الحملة ض��ده وم�ح��اوالت

اقصائه وهدد بنقل بطولة كأس العالم لليد
خارج مصر حال عدم تنفيذ مطالبه باقصاء
مرتضى .وواص��ل «الزمالك يتعرض لحرب
قبل األدوار النهائية الحاسمة ف��ي دوري
أبطال أفريقيا وهو اللقب الغائب منذ عام
 2002وأطالب جماهير الزمالك بعدم الحزن
ومساندة الفريق آلخر لحظة».وختم «ألول
م��رة في التاريخ ن��اد بال رئيس وب��ال الئحة
وبال قناة».
وق �ض��ى م��رك��ز ال�ت�س��وي��ة وال�ت�ح�ك�ي��م ال�ت��اب��ع
للجنة األولمبية المصرية ببطالن الئحة
الزمالك الجديدة وما ترتب عليها من دخول
أعضاء جدد لمجلس ادارة النادي.
وك��ان مرتضى منصور ع��دل الئحة النادي
ب��ال �غ��اء م�ن�ص��ب ال �ن��ائ��ب ال �ث��ان��ي ال� ��ذي ك��ان
يشغله ه��ان��ي ال �ع �ت��ال ل�ي�ق��ر الئ �ح��ة ج��دي��دة
أج��رى على اثرها انتخابات تكميلية .لكن
العتال وعضو مجلس االدارة السابق عبد
ال �ل��ه ج � ��ورج ح �ص��ال ع �ل��ى ال �ح �ك��م ال �خ��اص
ب�ب�ط��الن ال��الئ�ح��ة ال �ج��دي��دة وه ��و م��ا يعني
ع��ودت�ه�م��ا لمنصبيهما ف��ي ادارة ال��زم��ال��ك.
ويقضي القرار برحيل كل من أحمد مرتضى
م�ن�ص��ور وح �م��ادة أن ��ور وأح �م��د ع ��ادل عبد
الفتاح بعد دخولهم المجلس األبيض على
خلفية الالئحة الجديدة .ويعتبر العتال من
أبرز خصوم مرتضى منصور خاصة بعدما
تفوق على نجله أحمد في االنتخابات.

تجديد عقد حازم
جدد مجلس ادارة ن��ادي الزمالك رسميا
ع�ق��د ح ��ازم ام ��ام ال�ظ�ه�ي��ر األي �م��ن للفريق
لمدة موسمين .وواج��ه الزمالك أزم��ة في
األي ��ام األخ �ي��رة ح�ي��ث ل��م ي�ك��ن ق ��ادرا على
ص��رف م�ق��دم التعاقد ال�م�ق��در ب �  %50من
عقد ح��ازم بسبب رف��ض اللجنة المالية
ص� ��رف أي م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ق �ب��ل أن ي��وف��ر
ال�م�ج�ل��س األب �ي��ض م �ق��دم ت�ع��اق��د ال��الع��ب

بعيدا ع��ن خزينة ال �ن��ادي .وق��ام الزمالك
ب �م��د ق �ي��د ح � ��ازم ام � ��ام ح �ت��ى ي �ت �م �ك��ن م��ن
المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام
ال��رج��اء المغربي ف��ي اي��اب نصف نهائي
دوري األب � �ط� ��ال وال� �م� �ق ��رر ل ��ه األول م��ن
نوفمبر ال�ق��ادم .وينتهي عقد ح��ازم امام
القديم مع الزمالك بنهاية الشهر الحالي
لكن النادي حل األزمة ومدد قيده.

تمديد فترة القيد في مصر
قرر االتحاد المصري لكرة القدم برئاسة
ع� �م ��رو ال �ج �ن��اي �ن��ي ت �م��دي��د ف� �ت ��رة ال�ق�ي��د
األول � ��ى ألن ��دي ��ة ال� � ��دوري ال �م �م �ت��از ل�م��دة
أس �ب��وع .وأع �ل��ن ات �ح��اد ال �ك��رة أن ال�ف�ت��رة
األول��ى للقيد ستنتهي ي��وم  11نوفمبر
المقبل بدال من يوم  4من الشهر ذاته.
ج��اء ذل��ك ب�ن��اء ع�ل��ى رغ�ب��ة األن��دي��ة التي
ش��ارك��ت ف��ي اجتماع اللجنة الخماسية
وم� �ن ��دوب ��ي أن ��دي ��ة ال� � � ��دوري ي � ��وم األول
م��ن أم ��س .وأك ��د ع�م��رو ال�ج�ن��اي�ن��ي خ��الل
االج�ت�م��اع ح��رص االت�ح��اد على مصالح

األن��دي��ة المصرية والتشاور معها فيما
يخص أهدافها من المشاركة في الدوري
الممتاز .وأشار الى أن اللجنة الخماسية
ل� ��م ت � �ت� ��وان م� �ن ��ذ ت �س �ل �م �ه��ا ال �م �ه �م��ة ف��ي
ترسيخ ه��ذه ال�ق��اع��دة.وأث�ن��ى الجنايني
على عمل ادارة المسابقات بقيادة حسام
ال ��زن ��ات ��ي .ك �م��ا ح� ��رص رئ �ي ��س االت �ح ��اد
وأع�ض��اء مجلس االدارة على االستماع
ل� �م� �ن ��دوب ��ي األن � ��دي � ��ة ب � �ش� ��أن م �ش��اك �ل �ه��م
حتى ال يقتصر االجتماع على ال��دوري
الممتاز فقط.

