
 بحث رئيس احتاد االسكواش الكويتي عادل 
الغريب مع رئيس االحتادين العربي واملصري 
لالسكواش عاصم خليفة سبل دع��م مشاركة 

املنتخب الكويتي في البطوالت العربية املقبلة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى ب��ه الغريب ل� 
»كونا« أمس األربعاء عقب اجتماعه مع خليفة 
مبشاركة األمني العام لالحتاد العربي املستشار 

أحمد مدين.
وأوضح أن االجتماع تناول العالقات الدولية 
والتنسيق مستقبال حول مستقبل اللعبة على 
املستوى العربي وال��ت��واص��ل بشكل مستمر 

»لنقل كل ماهو جديد«.
وبني الغريب ان االجتماع أثمر عن عدة نقاط 
ايجابية سيتم نقلها الى أعضاء مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي لوضعها على طاولة النقاش 
واملباحثات لرسم خطة واضحة للمشاركات 

العربية املقبلة.
وأض�����اف ان���ه س��ي��ت��م ك��ذل��ك ن��ق��ل ال��ن��ق��اط 
الرئيسية لالجتماع الى الهيئة العامة للرياضة 
»لالستئناس برأيها« كونها الداعم املادي للعبة 

وللمنتخب الوطني.
وأثنى الغريب على حفاوة االستقبال من 

قبل االحت��اد العربي معربا عن الشكر لرئيس 
االحتاد لتعاونه املثمر »ومد يد العون« لالحتاد 
الكويتي »وه��ذا ليس غريبا على أبناء مصر«. 
كما أع���رب ع��ن الشكر ل��أم��ني ال��ع��ام لالحتاد 
لتواصله املستمر وتقريب وجهات النظر خالل 
االج��ت��م��اع. وعلى صعيد متصل أك��د الغريب 
استمرار املنتخب الكويتي في تنفيذ برامجه 
التدريبية من خالل اخلطة املوضوعة من قبل 
اجلهاز الفني لالحتاد وذل��ك لتجهيز الالعبني 
للمشاركات اخلارجية »متى ما سمح للكويت 

الغريب مع رئيس االحتادين العربي واملصري لالسكواش عاصم خليفةباملشاركات الرسمية«.

الغريب يبحث مع االحتاد العربي لالسكواش 
مشاركة الكويت في البطوالت املقبلة
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استعاد األهلي املصري، ذاكرة االنتصارات 
ب���دوري أب��ط��ال إفريقيا، ب��ف��وزه على ضيفه 
تاونشيب روليرز البتسواني )3-0(، في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب برج العرب.
وحصد األهلي فوزه األول بدور املجموعات، 
كما اجتاز أول اختبار مع مديره الفني اجلديد 

الفرنسي باتريس كارتيرون.
ورفع الفريق املصري رصيده إلى 4 نقاط، 
بينما جتمد رصيد تاونشيب عند 3 نقاط في 
املجموعة التي تضم أيضا الترجي التونسي، 

وكمباال سيتي األوغندي.
سجل ثالثية األهلي وليد أزارو في الدقيقة 
36، ثم التونسي علي معلول من ضربة جزاء 
في الدقيقة 76، واختتم البديل إسالم محارب 

األهداف في الدقيقة 79.
قدم األهلي وجهني مختلفني في املباراة، ففي 
الشوط األول كان األداء ضعيفا بعيدا عن الشكل 
املتوقع، ولكن الشوط الثاني شهد مستوى 
أفضل بكثير م��ن األه��ل��ي وف��وز مقنع بثالثة 

أهداف.
سيطر األه��ل��ي على مجريات امل��ب��اراة منذ 

البداية، واكتفى العبو الفريق األحمر بالتمرير 
العرضي دون صناعة اخلطورة على املرمى 

البتسواني.
ظهرت اخلطورة األهالوية بتسديدة قوية من 
وليد سليمان تصدى لها احلارس ثم تصويبة 
بعيدة بجوار القائم، قبل أن ينجح أزارو في 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 مستغالً 
متريرة بينية ذكية لينقض على الكرة ويسدد 

في املرمى ببراعة.
تراجع األهلي لبعض الدقائق كاد يستغلها 
ت��اون��ش��ي��ب ب��ت��س��دي��دة م��ب��اغ��ت��ة، ث��م خ��ط��أ من 
ال��ش��ن��اوي ف��ي التمرير ل��م يستغله الفريق 

البتسواني.
ون��ال سيميساني مانومو مدافع تاونشيب 
إن��ذارا بعد عرقلة أزارو لينتهي الشوط األول 

بتقدم أهالوي.
بدأ الشوط الثاني بإيقاع أس��رع من األهلي 
ب��ت��م��ري��رة ع��رض��ي��ة م��ن أج���اي ألزارو، ورد 
تاونشيب مبحاولة خطيرة من اجلبهة اليمنى 

أبعدها الدفاع األحمر.
وأض���اع أج��اي فرصة خطيرة م��ن متريرة 

عرضية من جانب أزارو مصدر اخلطورة األكبر 
في الهجمات األهالوية.

وأبعد الشناوي املهزوز، متريرة عرضية من 
جانب تاونشيب، وحصل جويل موجوروسي 
العب الفريق البتسواني على إن��ذار للخشونة 

ضد حسام عاشور.
وأضاع مؤمن زكريا فرصة سهلة من عرضية 
أحمد فتحي التي م��رت من اجلميع وأهدرها 

مؤمن بغرابة.
وج��ه وات��س��ي��وا ت��س��دي��دة ف��وق ال��ع��ارض��ة، 
وأش���رك تاونشيب ال��الع��ب موتشوليتشي 
سيكيلي في الدقيقة 64 ثم الالعب أوفينتسي 

ناتو لتنشيط اجلانب الهجومي.
ودف��ع االهلي بالالعب ميدو جابر ب��دال من 
وليد سليمان ثم أشرك املدرب الفرنسي باتريس 
كارتيرون، الالعب إسالم محارب على حساب 

جونيور أجاي.
نشط األهلي بعد تغييرات كارتيرون، 
وأضاع أزارو فرصة محققة من كرة عرضية 
خطيرة م��ن أح��م��د فتحي، وح��ص��ل ميدو 
جابر على ضربة ج��زاء ليسجل منها علي 

معلول الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر 
املباراة.

وأحرز إسالم محارب الهدف الثالث لأهلي 
من كرة عرضية خطيرة من جنم املباراة أزارو، 

ليودعها محارب الشباك برأسه ببراعة.
وح���اول ن��ات��و م��داف��ع تاونشيب إبعادها 
وتعرض لإلصابة ليغادر املباراة، ودفع األهلي 
بآخر أوراق���ه أمي��ن أش��رف على حساب علي 

معلول في الدقيقة 88.
وأضاع أزارو فرصة محققة بتسديدة بجوار 
القائم من انفراد باملرمى، بينما أه��در محارب 

فرصة آخرى لينتهي اللقاء بفوز األهلي.

بداية ناجحة لأهلي املصري مع مديره الفني اجلديد الفرنسي باتريس كارتيرون

األهلي ينعش آماله األفريقية بثالثية في تاونشيب

املعصب يدعم 
التضامن بـ3 صفقات

 دع��م رئيس مجلس إدارة ن��ادي التضامن، 
مبارك املعصب، صفوف الفريق األول ب�3 صفقات 
جديدة، حيث تعاقد مع العبني من سوريا وغانا 

والسنغال.
وح���دد امل����درب ال��ص��رب��ي رادي امل��راك��ز 
الشاغرة التي يحتاجها الفريق، وج��اءت 
موافقته على الصفقات الثالث قبل أن يبرمها 

رئيس النادي.
وك���ان املعصب ق��د تعاقد م��ع محترفني من 
البرازيل في وقت سابق، ليصل عدد الصفقات التي 
أبرمها حتى اآلن، علما بأنه ينتظر خالل الساعات 
القليلة املقبلة، تقريرا وافيا من اجلهاز الفني 
يفيد بالالعبني احملليني الذين يسعى إلى تدعيم 

الصفوف بهم.
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