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»أبطال آسيا« بني الهالل وسيدني اليوم
ان انتهى لقاء الذهاب بينهما 
في سيدني بفوز فريقها 0-1 
حيث سيكون اليوم هو كلمة 
الس���ر للفريق���ن، فقد جعل 
امكانية  للفريق االس���ترالي 
الفوز باللقب بفرصتي الفوز 
والتعادل وسيبحث كثيرا من 

اجل الدفاع عنه.
في املقابل، سيكون »األزرق 
الهاللي« حتت الضغط حتى 
التعادل اوال  ادراك  يستطيع 
ويبق���ى العام���ل االه���م هو 
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سيكون ستاد امللك فهد 
اليوم على موعد  مس���اء 
مع احلدث االبرز آسيويا 
عل���ى مس���توى االندية 
عندما تختتم فيه مسابقة 
دوري ابطال آس���يا لكرة 
الهالل  ب���ن فريقي  القدم 
الس���عودي وويس���ترن 
سيدني االسترالي في لقاء 
االياب من الدور النهائي بعد 

سيدني الهالل

beIN sports HD8 - الساعة 8:30

يلتقيان في إياب الدور النهائي من البطولة بالرياض

مختلفة حقق خاللها 6 القاب، 
فإن سيدني الذي تأسس عام 
2012 فقد دخل تاريخها من اول 
مشاركة له وبات على أعتاب 
اجناز يحسب له كفريق حديث 

عهد بالتأسيس.
الفريق االسترالي  ويجيد 
احكام االسلوب الدفاعي وهو 
ما وج���د الهالل معه صعوبة 
في لقاء الذهاب، فيما يتفوق 
اله���الل عناصريا عبر وجود 
عدد من الالعبن املميزين سواء 

ويسترن سيدني، االوكراني 
توني بوبوفيتش، ان 

يش���كل اجلمه���ور اليوم 
قلق���ا لالعبيه، وق���ال: »في 
ه���ذه املس���ابقة اعتدنا على 
اللعب خارج ارضنا ووسط 
جماهير غفيرة ومعظم العبينا 
يجيدون اللعب في مثل هذه 

االجواء«.
واذا كان الهالل يحمل تاريخا 
في املسابقات اآلسيوية عبر 
24 مشاركة له فيها مبسابقات 

احملافظ���ة على املرمى، حيث 
س���يكون الهدف االس���ترالي 
مكلفا جدا للهالل ومن اجل ذلك 
وضع مدرب الهالل، الروماني 
ريجيكامف، استراتيجيته على 
هذا االساس وهو احملافظة على 
املرمى اوال قب���ل التفكير في 

الهدف.
الهالل بعامل  وس���يلعب 
مساند وهو اجلمهور املندفع 
الفا  الى 60  والذي س���يصل 
في امللع���ب، فيما نفى مدرب 

الشمراني فضال عن الدعم 
الذي سيحظى به الثنائي 
من العبي الوس���ط سالم 
الفرج  الدوسري وسلمان 
والبرازيلي تياغو نيفيز 
عل���ى أن يتفرغ احملترف 
الروماني ميهاي بينتيلي 
ملس���اندة الدف���اع ال���ذي 
سيتواجد فيه الكوري كواك 
تاي هي والبرازيلي ديغاو 
وياسر الشهراني وعبداهلل 

الزوري.

محليون او غير سعودين.
املدرب  وس���يكون تركيز 
الرومان���ي ريجيكامف على 
اجلوانب الهجومية منذ بداية 
املب���اراة كونه يلعب بفرصة 
واحدة وهي الفوز وبأكثر من 
هدف لضمان التتويج باللقب 
وبالتالي سيغير طريقته من 
1/5/4 إلى 2/4/4، حيث ينتظر 
أن يزج باملهاج���م املخضرم 
البداية  القحطاني منذ  ياسر 
إلى جانب هداف الفريق ناصر 

حسن يصف الزمالك بـ »العشوائي« بعد خسارة االحتاد

اإلصابات تهاجم جنوم »الفراعنة«

»العاملي« استعاد القمة بتجاوزه التعاون

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

عبر املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم 
شوقي غريب عن قلقه من اإلصابات التي ضربت 
بعض العناصر األساسية ل� »الفراعنة« قبل خوض 
لقاء الس���نغال منتصف نوفمبر اجلاري، ضمن 
مباريات التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس أمم 

أفريقيا 2015 باملغرب.
وقد تعرض ظهير أيسر فريق احتاد جدة محمد 
عبدالشافي إلصابة خالل مباراة فريقه في الدوري 
الس���عودي أمام العروبة ولم يستطع استكمال 
اللقاء، كما تعرض ح���ارس مرمى الزمالك أحمد 
الشناوي إلصابة خالل لقاء فريقه أمام االحتاد في 
الدوري املصري بشد في العضلة األمامية، وسبق 
أن تعرض حارس األهلي شريف إكرامي إلصابة 

أبعدته عن مباريات فريقه احمللية.
كما سبق أن فقد »الفراعنة« جهود مهاجم األهلي 
عمرو جمال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
خالل لقاء فريقه مع األسيوطي في اجلولة السادسة 

للدوري املصري.
كما كشف غريب أنه سيكلف أحد أفراد اجلهاز 
الفني املعاون بالتواصل مع عبدالشافي للوقوف 
على حجم إصابته، معتبرا أن اإلصابات حظ عاثر 
أمام الفريق وإن كان يأمل في حلاق جميع العبيه 
مبوعد معسكر الفراعنة قبل مواجهة السنغال في 
اجلولة اخلامسة للتصفيات بستاد القاهرة الدولي 

منتصف نوفمبر اجلاري.
ويدخل املنتخب املصري وهو في املركز الثالث 
برصيد 6 نقاط، بينما ميلك السنغال 7 نقاط في 
املركز الثاني، ويحتاج الفراعنة للفوز للقفز إلى 
وصافة املجموعة السابعة التي يتصدرها منتخب 
تونس ب� 10 نقاط، قبل خوض آخر لقاءات التصفيات 

أمام »نسور قرطاج« في تونس.

 فوز الزمالك

على صعيد آخر، وصف مدير الكرة بنادي 
االحتاد السكندري إبراهيم حسن خسارة فريقه 
امام الزمالك، بأنها سوء حظ لفريقه، وأن األبيض 

لم يش���كل أي خطورة تذكر على مرمى زعيم 
الثغر وان أداء الزمالك كان عشوائيا وغير منظم، 

والهدف كان سوء حظ وليس هدفا تكتيكيا.
وأضاف إبراهيم حسن، أن الفريق السكندري 
قدم مباراة جيدة واس���تطاع الس���يطرة على 
الك���رة في كثير من األحي���ان، مؤكدا أن جميع 
الالعبن قدموا كل ما بوسعهم من أجل حتقيق 
الفوز إال أن القدر وقف حائال دون ذلك. وحقق 
الزمالك فوزه الثان���ي على التوالي بعد تغلبه 
على االحتاد السكندري 1-0 في ملعب األخير 
بستاد االسكندرية في اجلولة السابعة للدوري 

املصري لكرة القدم.
ورفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة متقدما 
للمركز الثالث وله لقاء مؤجل مع إنبي، بينما 
جتمد رصيد االحتاد الس���كندري عند 5 نقاط 

باملركز السابع عشر في جدول الترتيب.
وتف���وق املدير الفني للزمال���ك، البرتغالي 
باتشيكو، على نظيره حسام حسن املدير الفني 
السابق للفريق األبيض الذي خاض أول اختبار 
مع االحتاد السكندري، وحقق املدرب البرتغالي 
ثاني انتصار له مع الزمالك، كما حافظ الفريق 

األبيض على نظافة شباكه ملدة 450 دقيقة.
وف���ي اجلول���ة نفس���ها تع���ادل املصري 
البورسعيدي من دون أهداف مع مضيفه الداخلية 
بستاد اإلسماعيلية في اجلولة السابعة، وواصل 
املصري بهذا التعادل نزيف النقاط بعد خسارته 
في اجلولة املاضية أمام طالئع اجليش، وارتفع 
رصيد الفريق البورسعيدي إلى 11 نقطة باملركز 
اخلامس، كما رفع الداخلية رصيده إلى 12 نقطة 

باملركز الثالث.
وتقام اليوم 3 مباريات في اجلولة السابعة 
نفسها، التي تبدأ في الرابعة اال الربع بتوقيت 
الكويت بلقاء انبي )10 نقاط( مع االس���يوطي 
)نقطتان(، وفي السادس���ة مساء يلعب حرس 
احلدود، املتصدر للمسابقة )14 نقطة( مع سموحة 
)7 نقاط(، وختام اليوم س���يكون في الثامنة 
والنصف مس���اء بتوقيت الكويت، الذي يجمع 

األهلي )5 نقاط( مع دمنهور )3 نقاط(.
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اس���تعاد النصر حامل اللقب ص���دارة الدوري 
السعودي لكرة القدم من الشباب بعد فوزه على 
مضيفه التعاون 1-0 وتعادل املتصدر السابق مع 
ضيفه الرائد 0-0 في افتتاح املرحلة التاسعة. 
وكان النصر قد جنا بأعجوبة من مس���تضيفه 
التعاون في بريدة ال���ذي اهدر عدة فرص امام 
مرمى النصر مبا فيها ضربة اجلزاء التي نفذها 
الكاميرون���ي باولو ايفولو وتصدى لها حارس 

مرمى النصر عبداهلل العنزي.
 ويدين النصر بفوزه للبديل حسن الراهب الذي 
سجل هدف الفوز الوحيد 74 بعد استقباله كرة 
عرضي���ة. ورفع النصر رصي���ده الى 24 نقطه 
مقابل 6 نقاط للتعاون ليتراجع معها الى املركز 
العاش���ر. وفي جدة، واصل االهلي ومعه هدافه 
السوري عمر السومة تقدمي مستوياته العالية 

فكس���ب ضيفه العروبة بهدفن للس���ومه الذي 
ابتعد كثيرا في سلم الهدافن. 

ووصل االهلي الى النقطة 21 وفي املركز الثالث 
مؤقتا حتى ينهي االحتاد لقاءه امام هجر.

 وكان الش���باب قد فقد الصدارة بعد ان تعادل 
مع ضيفه الرائد س���لبا ليرف���ع رصيده الى 23 
نقطة، فيما كسب الرائد نقطته الثانية ومازال 

آخر الترتيب.
 وشهدت املباراة بعد نهايتها ابراز حكم املباراة 
البطاقة احلمراء ملهاجم الش���باب نايف هزازي 

بعد احتجاجه على احلكم.
 وفي الدمام تعادل اخلليج والفتح 2-2.

 وس���جل للخليج العاجي حبيب ماتيبه )40( 
وحسن التركي )82(، وللفتح شافي الدوسري 
)86( والبرازيلي الت���ون جوزيه )92 من ركلة 
جزاء(، واهدر األردني حمزة الدردور ركلة جزاء 

للخليج )37(. مشاركة واسعة في بطولة communicate الثانية لكرة السلة

على املشاركة وتدعيم فرقها 
بالعبن محترفن من خارج 
نطاق الش����ركة بغية اضفاء 
أجواء م����ن احلماس والندية 

على مباريات البطولة.
وبن احلاج أن هذه البطولة 
تشهد مشاركة عدد من العبي 
منتخب الكويت الوطني لكرة 
الس����لة ومجموعة من العبي 
األندي����ة احمللي����ة، باالضافة 
الى بعض عشاق اللعبة من 
املقيمن في البالد، مشيرا الى 

أن مباريات ال����دورة يقودها 
أطقم حتكيمي����ة من الفلبن 
وه����م يتمتع����ون باخلب����رة 
الكافية لقيادة اللقاءات بالشكل 

املطلوب.
وش����كر احل����اج جمي����ع 
الشركات الراعية لهذا احلدث 
والتي ساهمت بصورة فاعلة في 
تسهيل اقامة البطولة وتقدمي 
كل ما يلزم من أجل اجناحها، 
متمني����ا النج����اح والتوفيق 

جلميع الفرق املشاركة.

ABM، زينيث ميديا، فينيشن 
رايدرز، وميديا سيتي. وتقام 
املنافسات بنظام الدوري من 
دور واحد عل����ى مدى 3 أيام 
وس����تختتم الي����وم باقامة 
املباراة النهائية عند الساعة 
9 مس����اء. م����ن جهت����ه، قال 
الرئيس التنفيذي لش����ركة 
ميدي����ا بوكس ح����امت احلاج 
ان هذه البطولة تقام سنويا 
وحتظى باقبال واس����ع من 
قبل الشركات والتي حترص 

يحيى حميدان

انطلقت مساء أول من أمس 
 communicate بطولة مجلة
الثانية لكرة السلة على ملعب 
املدرس����ة األميركية الدولية 
ووسط مشاركة واسعة من 
فرق شركات قطاعي االعالم 

واالعالن.
وشهدت البطولة مشاركة 8 
 ،M2R ،فرق، هي: ميديا بوكس
البنك األهلي، رعد وافيوني، 

العب M2R يحاول الدفاع عن سلته

حامت احلاج

)هاني عبداهلل( حامت احلاج مع مجموعة من املنظمني واحلاضرين في افتتاح البطولة  

العبو فريقي M2R والبنك األهلي قبل بدء املباراة االفتتاحية

»األفريقي« ينفي تأجيل كأس »القارة السمراء«
نفى االحتاد االفريقي لكرة 
القدم نفيا قاطعا توصله الى 
اتفاق مبدئي بش����أن تأجيل 
بطولة كأس االمم االفريقية 
املقررة في املغرب في مطلع 
عام 2015 بسبب تفشي وباء 

ايبوال.
وق����ال قس����م االعالم في 
االحت����اد االفريق����ي لوكالة 
الصحافة الفرنسية »املعلومات 

خاطئة وخاطئة جدا«.
ف����ي املقاب����ل، اكد مصدر 

مقرب من االحتاد املغربي ان 
ال شيء رسميا سيصدر قبل 
اجتماع اللجنة التنفيذية غدا 
االحد في اجلزائر، وقال في هذا 
الصدد »ستحسم االمور خالل 
هذا االجتماع، قبل ذلك، كل ما 

يقال هو مجرد شائعات«.
وكانت الصحف املغربية 
اكدت أمس ان »اتفاقا مبدئيا« 
توصلت اليه اللجنة املنظمة 
ل����كأس االمم االفريقية 2015 
واالحت����اد االفريقي يقضي 

بتأجيل البطولة بضعة اشهر 
بسبب داء ايبوال بعد اجتماع 

عقد بن الطرفن.
صحيف����ة  وكش����فت 
»الصباح« املغربية نقال عن 
مصدر موث����وق ان الطرفن 
متكن����ا من االتف����اق مبدئيا 
على تأجيل البطولة على اثر 
االجتماع الذي عقد في ياوندي 
بن اللجنة املنظمة ورئيس 
االحتاد االفريقي لكرة القدم 

الكاميروني عيسى حياتو.

ونقلت املعلوم����ة ذاتها 
اذاع����ة »اتالنتي����ك« احدى 
اش����هر االذاعات في املغرب 
وكش����فت ان الطرفن حتدثا 
عن سيناريوهن هما تنظيم 
املغ����رب ل����كأس االمم ف����ي 
يوني����و 2015 او يناير 2016 
وأن حياتو قرر قبول الطلب 
املغربي باقامتها في احد هذين 
التاريخن. وكان املغرب طالب 
بتأجيل كأس االمم االفريقية 
التي يستضيفها من 17 يناير 

الى 8 فبراير املقبلن بسبب 
ال����ذي يجتاح  ايبوال  مرض 
القارة االفريقية وحصد حتى 
االن حوال����ي 5000 ضحية، 
لكن االحتاد االفريقي متسك 
باقامتها ف����ي موعدها ودعا 
الدول الراغبة في احللول بدال 
من املغرب الى التقدم بطلبات 
االس����تضافة لك����ن جنوب 
افريقيا، اجلزائر، الس����ودان 
ومص����ر رفض����ت احتضان 

البطولة القارية.


