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األندية تتجه لطرح الثقة بـ «اتحاد الكرة»
واليوسف قد يبقى رئيسًا
كتب حافظ ضاحي

يدرس عدد من االندية طلب عقد جمعية عمومية
غ�ي��ر ع��ادي��ة الت�ح��اد ك��رة ال �ق��دم ،ع�ل��ى أن يتضمن
ج��دول االعمال بندا واح��دا فقط وهو طرح الثقة
ف��ي م�ج�ل��س االدارة ال �ح��ال��ي .وم ��ا ي��دف��ع االن��دي��ة
ل�ت�ق��دي��م م�ث��ل ه��ذا ال�ط�ل��ب ه��و ع��دم ق �ي��ام االت �ح��اد
ب��ات�خ��اذ االج� ��راء ات القانونية ب�ش��أن التعديات
الخاصة بالنظام االساسي والتي تم اعتمادها
م ��ن ق �ب��ل ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ال �م �ن �ع �ق��دة ف ��ي 9
اغ �س �ط��س ال �م��اض��ي ح �ي��ث ت �ط��ال��ب االن ��دي ��ة ب��ان

ي�ب��ادر االت �ح��اد ب��ان�ه��اء جميع االج� ��راء ات بعدما
ابدى االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ت�ع��دي��ات م��ن خ��ال ال�ك�ت��اب الرسمي
ال ��ذي ت�ل�ق��اه االت �ح ��اد ،وم ��ن ث��م ي�ت��وج��ب ع�ل�ي��ه ان
يخاطب الهيئة العامة للرياضة بتلك التعديات
ل �ك��ي ت� �ق ��وم ب� ��دوره� ��ا ب ��اش� �ه ��اره ��ا ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية «ال�ك��وي��ت ال �ي��وم» ،وعقبها تتم ال��دع��وة
النتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من  7اعضاء
وفقا لتلك التعديات.
وفيما يتعلق بالترشيحات المطروحة لمجلس
االدارة وما زالت المفاوضات والتنسيق ما بين

19

مبارك الصباح :نعمل لتوفير مضمار
دائم لهواة الدراجات الهوائية

االندية بشأن االعضاء وان كانت هناك اصوات
تتحفظ على بعضهم قد تؤدي باستبعادها.
واش ��ارت م�ص��ادر ال��ى ان رئ�ي��س االت �ح��اد الشيخ
اح � �م ��د ال� �ي ��وس ��ف ق� ��د ت� ��راج� ��ع ب� � �ق � ��راره ع� ��ن ع ��دم
خ ��وض االن �ت �خ��اب��ات ال �ق��ادم��ة ح �ي��ث ي�ف�ك��ر ج��دي��ا
باالستمرارية برئاسة االت�ح��اد بشكله الجديد،
وما دفعه لذلك وجود ترتيبات مع اطراف اخرى
ولكن قد يحدث تغير في هذا الموضوع ويلغي
فكرة العودة في حال تقديم بعض التنازالت من
قبل البعض تتمثل في استبعاد بعض االسماء
المرشحة لمجلس االدارة.

األوملبي يلتقي قطر وديًا اليوم
كتب راشد خلف

يلتقي األزرق األول�م�ب��ي م��ع نظيره ال�ق�ط��ري ف��ي  06:00مساء
ال �ي��وم ع �ل��ى س �ت��اد س�ح�ي��م ب��ن ح �م��د ف��ي م� �ب ��اراة ودي� ��ة ضمن
اس �ت �ع��دادات المنتخبين لتصفيات ك��أس آس�ي��ا للمنتخبات
األولمبية .ويلعب األزرق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب
م�ن�ت�خ�ب��ات ال �س �ع��ودي��ة واوزب �ك �س �ت��ان وب �ن �غ��ادش ،وك� ��ان من
المفترض أن تستضيف ال�ب��اد منافسات المجموعة خال
ال�ف�ت��رة م��ن  23إل��ى  30أك�ت��وب��ر ال�ح��ال��ي ،قبل أن يعتذر اتحاد
ال �ك��رة ع��ن االس�ت�ض��اف��ة بسبب رف��ض ال�س�ل�ط��ات الصحية في
الباد دخول أعضاء وفد المنتخب البنغالي ألنهم لم يتلقوا
لقاح فيروس كورونا .وتقرر أن تقام التصفيات خال الفترة
 27أكتوبر إلى  2نوفمبر المقبل ،بينما لم يتحدد بعد مكان
التصفيات ما بين دبي والدوحة والسعودية .ويقيم األزرق
ً
ً
ً
األولمبي حاليا معسكرا تدريبيا في الدوحة منذ خروجه من
الدور األول لبطولة غرب آسيا التي أقيمت في الدمام والخبر،
واحتل فيها األزرق المركز األخيرة في مجموعته التي ضمت
منتخبات األردن وع�م��ان وال�ي�م��ن ،حيث خسر م��ن األول ،2-1
وتعادل مع الثاني والثالث بنتيجة  1-1في اللقاءين.

الشيخ مبارك الفيصل الصباح
ك�ش��ف ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة األول �م �ب �ي��ة الكويتية
الشيخ م�ب��ارك فيصل ال�ن��واف الصباح عن
ج �ه��ود ك �ب �ي��رة ت �ب��ذل �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة األول �م �ب �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ت��وف �ي��ر م �ض �م��ار دائ� ��م وخ ��اص
لاعبي وه��واة الدراجات الهوائية من اجل
ً
ممارستها في بيئة آمنة بعيدا عن الطرق
للمحافظة على سامتهم.
واش ��ار ال�ص�ب��اح ال��ى ان ال�ل�ج�ن��ة األول�م�ب�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ت� �ت ��واص ��ل ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر م��ع
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�م�ع�ن�ي��ة ب �ه��ذا ال�ش��أن
ب �ه��دف س��رع��ة ان� �ه ��اء االج � � � ��راءات االداري� � ��ة
واالستقرار على تخصيص مضمار خاص
ودائ� ��م ل�م�م��ارس��ة ه ��ذه ال�ل�ع�ب��ة ال �ت��ي تشهد
ً
ً
اقباال كبيرا من كافة شرائح المجتمع .
واض � ��اف ان ال �ل �ج �ن��ة األول �م �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة

األزرق والتشيك  11نوفمبر
يلتقي األزرق م��ع ت�ظ�ي��ره التشيكي ف��ي م �ب��اراة دول �ي��ة ودي ��ة ي��وم 11
نوفمبر المقبل على ستاد ان��دروف ،حسبما أعلن اتحاد الكرة على
حسابه الرسمي في تويتر أول من أم��س .وك��ان االت�ح��اد أعلن في 3
اكتوبر الحالية عن مباراة ودي��ة دولية تجمع االزرق بنظيره منتخب
ليتوانيا ف��ي  15نوفمبر المقبل .ول��م يلعب األزرق أي م�ب��اراة خالل
فترة التوقف الدولي الحالية بسبب انشغال المدرب اإلسباني كارلوس
غ��ون��زال �ي��س م��ع ال�م�ن�ت�خ��ب األول �م �ب��ي ح�ي��ث ي �ش��رف غ��ون��زال �ي��س على
المنتخبين األول واالولمبي.

األبيض استعاد جازع ..وهزم الجزيرة
كتب راشد خلف

العبو األزرق األولمبي خالل التدريبات

الشالحي قاد نيبال إلى نهائي «جنوب آسيا»
ق� � ��اد ال� � �م � ��درب ال� ��وط � �ن� ��ي ع �ب ��دال �ل ��ه
ال � �ش� ��اح� ��ي م� �ن� �ت� �خ ��ب ن � �ي � �ب� ��ال إل� ��ى
ال�م�ب��اراة النهائية لبطولة منطقة

ج �ن��وب آس� �ي ��ا ،ل �ي��واج��ه ال�م�ن�ت�خ��ب
ً
ال � �ه � �ن ��دي ي� � ��وم غ � � ��دا ال� �س� �ب ��ت ع �ل��ى
ك� ��أس ال� �ب� �ط ��ول ��ة .وت� �ق ��ام ال �ب �ط��ول��ة

ً
محتفال بعد التأهل للمباراة النهائية
عبدالله الشالحي

نجحت في توفير مضمار وكحل مؤقت من
خال التعاون مع حلبة السيارات في مدينة
ال�ك��وي��ت ل��ري��اض��ة ال�م�ح��رك��ات ،ح�ي��ث سيتم
تخصيص يومي السبت والثاثاء من كل
إسبوع لمزاولة رياضة الدراجات الهوائية،
ً
الفتا إلى ان يوم السبت سيكون من الساعة
ً
السابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر
ً
ص �ب��اح��ا ف �ي �م��ا س �ي �ك��ون ي ��وم ال �ث��اث��اء من
ً
الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنة
ً
مساءا.
وت �م �ن��ى ال �ص �ب��اح ان ت�ل�ق��ى ج �ه��ود اللجنة
ً
االولمبية نجاحا السيما وان الهدف األهم
هو سامة الاعبين وتوفير االجواء اآلمنة
وال �م �ن��اس �ب��ة ل �ل ��وص ��ول ال � ��ى ال �م �س �ت��وي��ات
المطلوبة.

بنظام ال ��دوري ال�م�ج��زأ م��ن مرحلة
واح��دة ،على أن يتأهل المنتخبان
ال �ح��اص��ان ع �ل��ى ال �م��رك��زي��ن األول
وال� � � �ث � � ��ان � � ��ي ل � � �خ� � ��وض ال � � �م � � �ب� � ��اراة
النهائية.
وأع � � �ل� � ��ن ال � �ش � ��اح � ��ي ف� � ��ي م ��ؤت� �م ��ر
ص �ح��اف��ي أن م �ب��ارات��ه أم ��ام ال�ه�ن��د
س� �ت� �ك ��ون األخ � �ي� ��رة ل� ��ه ع� �ل ��ى رأس
الجهاز الفني للمنتخب النيبالي
بعد تعرضه النتقادات كبيرة من
جانب الصحافة النيبالية امتدت
إلى األمور الشخصية.
ون � �ج� ��ح ال� �م� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �ه � �ن� ��دي ف��ي
ال�ت��رب��ع ع�ل��ى ص ��دارة ال�ت��رت�ي��ب مع
خ �ت��ام ال� ��دور األول ،ب�ع��دم��ا تغلب
على المالديف المضيفة وحاملة
ال�ل�ق��ب ب�ن�ت�ي�ج��ة  1-3ع�ل��ى ال�س�ت��اد
الوطني في مالي.
وس� � �ج � ��ل م� ��ان � �ف � �ي� ��ر س � �ي � �ن� ��غ ()33
وس� ��ون � �ي� ��ل ت� �ش� �ي� �ت ��ري ( 62و)71
أهداف الهند ،في حين أحرز علي
أشفق ( 45من ضربة ج��زاء) هدف
المالديف
وفي المقابل نجح منتخب نيبال
ف��ي الحصول على المركز الثاني
ب�ع��دم��ا ت �ع��ادل م��ع ب �ن �غ��ادش 1-1
على نفس الملعب .وتقدم منتخب
ب � �ن � �غ ��ادش ع� �ب ��ر ه� � ��دف س ��وم ��ون

رض ��ا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �ت��اس �ع��ة ،ق�ب��ل
أن ي� ��درك م�ن�ت�خ��ب ن �ي �ب��ال ال �ت �ع��ادل
ف� � ��ي ال� � ��وق� � ��ت ال� � �ت� � �ع � ��ادل ب ��واس� �ط ��ة
ان � � �ج� � ��ان ب� �ي� �س� �ت ��ا ( 88م� � ��ن رك� �ل ��ة
ج��زاء) .وت�ص��در المنتخب الهندي
الترتيب برصيد  8ن�ق��اط م��ن أرب��ع
مباريات ،مقابل  7نقاط للمنتخب
النيبالي و 6للمنتخب المالديفي
و 5ل� �ب� �ن� �غ ��ادش ون� �ق� �ط ��ة واح � � ��دة
لسريانكا.
وك��ان م��ن ال�م�ق��رر أن ت�ق��ام البطولة
ع� � ��ام  ،2020ول � �ك� ��ن ت � ��م ت��أج �ي �ل �ه��ا
بسبب جائحة كوفيد.19-
وك� ��ان� ��ت ال� �ج ��ول ��ة األول� � � ��ى ش �ه��دت
ف � ��وز ن �ي �ب ��ال ع �ل ��ى ال� �م ��ال ��دي ��ف 0-1
وبنغادش على سريانكا  ،0-1في
ح�ي��ن ش �ه��دت ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��وز
نيبال على سريانكا  2-3وتعادل
بنغادش م��ع الهند  ،1-1وشهدت
الجولة الثالثة فوز المالديف على
ب �ن �غ��ادش  0-2وت �ع��ادل ال�ه�ن��د مع
س��ري��ان �ك��ا  ،0-0وش �ه ��دت ال �ج��ول��ة
الرابعة ف��وز الهند على نيبال 0-1
وال �م��ال��دي��ف ع �ل��ى س��ري��ان �ك��ا .0-1
وت � ��وج م �ن �ت �خ��ب ال� �م ��ال ��دي ��ف ب�ل�ق��ب
النسخة الماضية من البطولة عام
 2018ب �ع��دم��ا ت �غ �ل��ب ف ��ي ال �م �ب��اراة
النهائية على الهند بنتيجة .1-2

أع� �ل ��ن ن� � ��ادي ال� �ك ��وي ��ت ع� � ��ودة الع� �ب ��ه ط��ال
ً
ج � � ��ازع إل � ��ى ال� �ف ��ري ��ق وت ��وق �ي �ع ��ه ع � �ق� ��دا م��ع
ال � �ن � ��ادي ل� �م ��دة  5م � ��واس � ��م ،وذك � � ��ر ال� �ن ��ادي
ع �ل��ى ح �س��اب��ه ف��ي «ت��وي �ت��ر» أن ج� ��ازع وق��ع
ع�ق��د ان�ض�م��ام��ه إل��ى األب �ي��ض أول م��ن أم��س
بحضور رئيس النادي خالد الغانم وأمين
ال �س��ر ال �ع��ام ول �ي��د ال� �ط ��راروة .وك �ت��ب ج��ازع
ال ��ذي خ ��اض ت�ج��رب��ة اح �ت��راف �ي��ة م��ع ن��ادي��ي
ظ�ف��ار ال�ع�م��ان��ي وال�ش�ح��ان�ي��ة ال�ق�ط��ري ،على
حسابه الشخصي في تويتر« :تم بحمدلله
ع ��ودت ��ي ال� ��ى ب �ي �ت��ي االول ن � ��ادي ال �ك��وي��ت،
أشكر الجماهير التي ساندتني خال فترة
اح �ت��راف��ي ف��ي ُع �م��ان وق �ط��ر وال �ت��ي ط��ال�ب��ت
بعودتي في الفتره األخيرة ،واشكر اخواني
خ��ال��د ال�غ��ان��م وحسين ح��اك��م على دوره�م��ا

ً
ال�ف�ع��ال ف��ي ع��ودت��ي ،وش �ك��را للجهاز الفني
واإلداري لثقتهم ب��ي واس ��أل ال�ل��ه التوفيق
للجميع».
من جانب آخ��ر ،تغلب الكويت على الجزيرة
اإلماراتي بنتيجة  1-2في اللقاء الودي الذي
جمعهما أول من أمس ضمن معسكر الفريق
ً
في دبي استعدادا لمواجهة المحرق األربعاء
ال �م �ق �ب��ل ف ��ي ن �ص��ف ن �ه��ائ��ي ك� ��أس االت �ح ��اد
اآلس � �ي ��وي .وه ��ي ال �م �ب ��اراة ال ��ودي ��ة ال�ث��ان�ي��ة
للكويت في معسكره التدريبي بعد الخسارة
م ��ن ال �ن �ص��ر  3-2ال �ج �م �ع��ة ال� �م ��اض ��ي .وم��ن
المنتظر أن ينهي األبيض معسكره بعد غد
األحد ويغادر إلى المنامة لمواجهة المحرق
ً
أم� ��ا ف ��ي ال ��وص ��ول إل ��ى ال �م �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد
م��رات ال�ف��وز بها ب �  3أل�ق��اب وبالتساوي مع
نادي القوة الجوية العراقي.

«طائرة كاظمة» هزم دايموند
كتب زيد خلف

تغلب كاظمة على داي�م��ون��د التايلندي 1-3
( )21-25 ،23-25 ،25-20 ،22-25ف��ي ال�ل�ق��اء
الذي جمعهما أمس ضمن منافسات تحديد
المراكز م��ن الخامس إل��ى الثامن ف��ي بطولة
األندية الآلسيوية المقامة في تايلند والتي
تختتم منافساتها اليوم.
وسيلعب «ال�ب��رت�ق��ال��ي» ف��ي ال� �  08:30صباح
اليوم ام��ام «غ��از الجنوب العراقي» لتحديد
ال � �م� ��رك� ��زي� ��ن ال � �خ� ��ام� ��س وال � � � �س � � ��ادس .وك � ��ان
كاظمة التقى ال�ن��ادي العراقي في منافسات
المجموعة وانهزم أمامه بصعوبة  3-2وهو
ي �س �ع��ى ال� �ي ��وم إل� ��ى ال� �ث ��أر وت �ح �ق �ي��ق ال �م��رك��ز
الخامس.
ولعب «البرتقالي»  5م�ب��اري��ات ف��ي البطولة
ح �ت��ى اآلن ،خ �س��ر ف��ي  3م�ن�ه��ا أم� ��ام ن��اخ��ون
ال�ت��اي�ل�ن��دي ،وأل �م��ات��ي ال�ك��ازخ�س�ت��ان��ي ،وغ��از

الجنوب ،بينما ف��از على سيب السريانكي
ودايموند أمس .ولم يقدم الفريق بشكل عام
ال�م�س�ت��وى ال �م��أم��ول ف��ي ال�ب�ط��ول��ة؛ ف�ه��و ك��ان
يطمح إل��ى ال��وص��ول ل ��أدوار النهائية لكنه
اف�ت�ق��د ال�ت��رك�ي��ز ف��ي ب�ع��ض ال �م �ب��اري��ات ال�ت��ي
كانت في متناول الفريق ،خصوصا مباراة
االفتتاح امام ناخون التي خسرها البرتقالي
ب �ص �ع��وب��ة ف ��ي ال� �ش ��وط ال �ف ��اص ��ل م ��ا ص�ع��ب
ال�م�ه�م��ة ع�ل�ي��ه ف��ي ب�ق�ي��ة م�ن��اف�س��ات ال�ب�ط��ول��ة.
ً
ً
وت �ع �ت �ب��ر ال �ب �ط��ول��ة إع � � � ��دادا م �م �ي ��زا ل�ل�ف��ري��ق
الساعي إلى المنافسة على ال��دوري المحلي
ً
ف��ي الموسم ال�ج��دي��د ،خصوصا بعد تغيير
ج �ه��ازه ال�ف�ن��ي ب��ان �ه��اء ال�ت�ع��اق��د م��ع ال �م��درب
ال� �س ��اب ��ق ال� �ص ��رب ��ي ال �ك �س �ن ��در ال � � ��ذي ق�ض��ى
م��ع ال �ف��ري��ق  8م��واس��م ح�ق��ق خ��ال�ه��ا الكثير
م ��ن ال �ب �ط��والت ال �م �ح �ل �ي��ة ،وت �ع �ي �ي��ن ال �م��درب
البرازيلي فابيانو ريبيرو الساعي إلى اعادة
الفريق مرة أخرى إلى منصات التتويج.

غدًا ..األهلي والزمالك في «مهمة أفريقية»
القاهرة  -أبوبكر المقدم

يبدأ األهلي والزمالك المصريان مشواريهما في النسخة
ال�ج��دي��دة م��ن بطولة دوري أب�ط��ال أفريقيا خ��ارج الديار
غدا.
ويحمل األهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا وهو
الفريق األكثر تتويجا باللقب ال�ق��اري برصيد  10مرات
ويليه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي برصيد
 5مرات.
ويفتتح األهلي مشواره في البطولة بمهمة خارج األرض
أمام الحرس الوطني بطل النيجر.
وي�ع��ان��ي األه �ل��ي ب�ع��ض ال�غ�ي��اب��ات ال �م��ؤث��رة ف��ي صفوفه
قبل مواجهة بطل النيجر ،وعلى رأسها القائد وحارس
ال� �م ��رم ��ى م �ح �م��د ال� �ش� �ن ��اوي وص � ��اح م �ح �س��ن ل��إص��اب��ة
وم�ح�م��د م�ج��دي أف�ش��ة ل �ظ��روف زف��اف��ه ب�ج��ان��ب الصفقات

ال �ج��دي��دة ل �ع��دم ال �ق �ي��د .وم ��ن ال�م�ن�ت�ظ��ر أن ي��دف��ع بيتسو
م��وس�ي�م��ان��ي م ��درب األه �ل��ي بتشكيلة ت�ض��م :ع�ل��ي لطفي
وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني

وع�م��رو ال�س��ول�ي��ة وأل�ي��و دي��ان��ج وح�م��دي فتحي وكهربا
وطاهر محمد طاهر ،ومحمد شريف.
وي �س �ع��ى األه� �ل ��ي ل �ل �ع��ودة ب�ن�ت�ي�ج��ة ج �ي��دة رغ ��م ك ��ل تلك

موسيماني يكمل عقده مع األهلي
عقد مدير التسويق والتعاقدات بالنادي األهلي أمير توفيق جلسة
مع الجنوب أفريقي المدير الفني للفريق األحمر بيتسو موسيماني.
َّ
وتفجر خالف كبير بين موسيماني وإدارة األهلي حول بنود العقد
الجديد للمدرب ،حيث سعى النادي إلى تجديد عقده ال��ذي ينتهي
بنهاية ال�م��وس��م المقبل .وط�ل��ب موسيماني زي ��ادة رات�ب��ه بصورة
تصاعدية في كل موسم ،على أن يوقع عقدا لمدة موسمين ووضع
ش��رط ج��زائ��ي م��دت��ه  6أش�ه��ر ف��ي ح��ال ك��ان العقد الجديد لموسم

واح��د أو الحصول على كامل م��دة العقد لو ك��ان لموسمين .وقال
ُّ
أم�ي��ر ت��وف�ي��ق إن��ه ات�ف��ق ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال ال�ع�ق��د ال�ح��ال��ي ال ��ذي ينتهي
بختام موسم  2022-2021من دون أي تعديل على رات��ب المدير
ال�ف�ن��ي .وأوض� ��ح أن ال �م��درب ال�ج�ن��وب أف��ري�ق��ي ل��م ي�ط�ل��ب أي زي ��ادة
على راتبه ،وش��دد على أن األهلي متمسك باستمراره في مهمته
لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره
بالمرحلة المقبلة.

الغيابات في ظل فارق اإلمكانيات بين الفريقين حتى ال
تصعب مهمة حسم التأهل في لقاء اإلياب.
ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني ف��ي مواجهة
مرتقبة للفريق األبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس
ك��ارت �ي��رون .وح �ق��ق ال��زم��ال��ك ل�ق��ب ال � ��دوري ال �م �ص��ري في
النسخة األخيرة ويبحث اآلن عن التتويج األفريقي.
ومن المنتظر أن يلعب كارتيرون بتشكيلة تضم :محمد
أب��و جبل ومحمود ال��ون��ش ومحمود ع��اء ومحمد عبد
الشافي وح�م��زة المثلوثي وط��ارق حامد وإم��ام عاشور
وزي � � ��زو وأش � � ��رف ب� ��ن ش ��رق ��ي وأوب � ��ام � ��ا ،وس� �ي ��ف ال��دي ��ن
الجزيري.
وت �ب��دو ت�ش�ك�ي�ل��ة ال��زم��ال��ك م�ك�ت�م�ل��ة وب��ال �ت��ال��ي ف��ا حجة
للفريق لعدم العودة بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل
للدور التالي وهو ما أكده كارتيرون في محاضراته مع
الاعبين.

