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4 مباريات في الدوري السعوديفوز »سلة« األبيض على الشانفيل
بيروت ـ ناجي شربل

جدد فريق الكويت لكرة السلة فوزه على الشانفيل اللبناني الطامح 
الى املنافس����ة على لقب بطولة لبنان في كرة السلة للموسم اجلديد، 
بفارق ثالث نقاط 90 – 87، في املباراة التي اجريت بينهما عصر االثنني 
على ملعب نادي الشانفيل في ديك احملدي مبنطقة املنت الشمالي وذلك 

ضمن املعسكر التدريبي الذي يقيمه الكويت في لبنان.
وكان اجلهاز الفني للشانفيل بقيادة غسان سركيس، طلب خوض 
مب����اراة ثأر مع األبي����ض، بعد فوز االخير في املب����اراة االولى بفارق 
ست نقاط. وأعد سركيس للمباراة جيدا، فأشرك العب اجلناح فادي 
اخلطيب، الذي انضم للفريق املتني قادما من الرياضي بيروت. وحفلت 
اللعبة بالندية، وتقدم فيها العبو األبيض، من دون ان يتيحوا لالعبي 
الش����انفيل التقدم ولو ملرة واحدة، وبلغ الف����ارق األعلى لألبيض 14 
نقطة، وبرز في صفوفه راش����د الرباح وحس����ني عبد احلمام ويحيى 
البحر الذي لعب اساسيا على حساب االميركي اندريه بيتس، وفرض 
رقابة لصيقة على اخلطيب. وغاب للمباراة الثانية على التوالي سالم 
العنزي ملعاناته اصابة في ظهره وعمل اجلهاز الطبي في البعثة على 
معاجلتها، فيما تعرض االميركي آيرا كالرك لرقابة لصيقة من العبي 
الشانفيل. بينما ش����ارك بيتس زهاء 18 دقيقة، كما تولى عبدالعزيز 

صالح والرباح مراقبة اخلطيب الذي لعب 31 دقيقة.
وكان العبو االبيض أدوا التمرين الصباحي في ملعب نادي انترانيك، 
وفي برنامج املعس����كر مباراتني مت حجزهما بش����كل أكيد مع كل من 
الرياضي بيروت بطل لبنان للمرة الثانية )فاز الرياضي في املباراة 

االولى(، ووصيفه املتحد طرابلس.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تفتتح اليوم اجلولة الس���ابعة من الدوري الس���عودي ب� 4 
لقاءات بعد ان ازدحمت منطقة الوس���ط بعدة فرق مازالت تأمل 
في تعديل وضعها والتقدم اكثر فيما ظل الهالل متصدرا مستغال 
غي���اب االحتاد، ويلعب الهالل خ���ارج ارضه للمرة الثالثة على 
التوالي احداها كانت لعقوبة جماهيره نتيجة ما حدث منها في 
لقاء االهلي فيحل ضيفا على الرائد الذي مازال يأمل اخلروج من 
دائرة الثالث نقاط فقط منذ انطالق املس���ابقة، حيث خسر في 
خمس مباريات وكس���ب واحدة فقط ومهمته صعبة اليوم امام 
املتصدر الذي سيسعى الى زيادة رصيده من النقاط واالبتعاد 

بالصدارة.
وفي القصيم يلعب الشباب ثاني الترتيب امام احلزم اخلامس 
وكالهما يأمل في عدم اخلسارة والتقدم خطوة في الطريق الى 
الوصول الى منافس���ه الهالل بالنسبة للش���باب وبلوغ املركز 

الرابع بالنسبة للحزم.
وف���ي جنران يخوض األهلي املعاقب بنقل مبارياته من جدة 

بسبب تصرف جماهيره، لقاءه امام جنران األخير. 
وفي االحس���اء أمام فريقها الفتح فرصة إلزالة آثار اخلسارة 

القاسية االخيرة من الهالل عندما يالقي القادسية.
م���ن جهة اخرى حت���دد يوم الثاني من يناي���ر املقبل موعدا 
إلقامة مهرجان اعتزال العب الهالل الدولي السابق نواف التمياط 
وس���يكون فريق انترميالن االيطالي طرفا في اللقاء امام الهالل 

املدعوم بعدد من جنوم الكرتني السعودية والعربية.

األهلي يواصل تصدره للدوري.. وبتروجيت يتخطى الحدود
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اس���تعاد األهلي موقعه في 
صدارة الدوري املمتاز لكرة القدم 
بعد ساعات قليلة من سيطرة 
فريق بتروجيت عليها وتغلب 
االهلي على ضيفه إنبي 2-0 في 
ختام املرحلة الثامنة من املسابقة 
ورفع الفري���ق رصيده إلى 20 
نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط 
أمام بتروجيت بينما جتمد رصيد 
إنب���ي عند 10 نق���اط في املركز 
السادس، ويأتي هذا املوقف قبل 
توقف مسابقة الدوري، ليتفرغ 
الالعب���ون الدوليون ملعس���كر 
املنتخب الوطني الذي بدأ أمس 
بالفعل بقيادة شحاتة استعدادا 
ملباراة اجلزائر يوم 14 فبراير.

وسنحت فرصة خطيرة لألهلي 
في الدقيقة 18 عندما أرسل أحمد 
علي كرة بينية متقنة لعماد متعب 
الذي انفرد مبرمى عامر محمد عامر، 
ولكن احلارس الشاب تعامل مع 

املوقف بثبات وتصدى للكرة.
وأجرى ضياء الس����يد، املدير 
الفني إلنب����ي أول تغييراته قبل 
دقيقتني من نهاية الشوط األول 
بنزول أحم����د مصطفى بدال من 
مصطفى جالل وفي الدقيقة األخيرة 
من الشوط األول تبادل أبوتريكة 
التمري����ر مع متعب قبل أن تصل 
الكرة إلى املعتز باهلل إينو خارج 
منطقة اجلزاء ليسدد كرة قوية 

ضلت طريقها للمرمى.
ومع بداية الشوط الثاني تدخل 
مدرب األهلي حسام البدري إلنعاش 
صفوف فريقه عن الطريق الدفع 
بأحمد حسن بدال من محمد بركات 
وشكلت هجمات األهلي خطورة 
حقيقية على مرمى إنبي في الدقائق 
العشر األولى من الشوط الثاني 
ولكن دون أن ينجح العبو الفريق 
في حتويل هذه الهجمات إلى لغة 
األهداف. وبعد دقيقتني من نزوله 
وبالتحديد ف����ي الدقيقة 15 جنح 

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي
فاز العربي وخسر الكويت في 
دوري أبطال اخلليج لكرة القدم 
فاألخضر حقق فوزا مطلوبا على 
احملرق البحريني بهدف مقابل 
ال شيء سجله محمد جراغ )71( 
ضمن منافسات املجموعة األولى 
في املباراة التي احتضنها ملعب 
صباح السالم ورفع رصيده إلى 
16 نقطة في الصدارة وتبقت له 
مباراتان، أما الكويت فقد خسر 
من الرف����اع البحريني 1-2 في 
املواجهة التي استضافها ملعب 
البحرين الوطني ضمن املجموعة 
الثانية  الرابعة وهي اخلسارة 
على التوالي وبذلك أصبح في 
موقف صعب جدا، حيث مازال 
دون نقاط ويذكر ان فريقا واحدا 
من املجموعات األربع يتأهل الى 

نصف نهائي املسابقة.
اكثر من يس����تحق االشادة 
في مب����اراة العرب����ي واحملرق 
البحرين����ي هو مدرب االخضر 
دراغان سكوسيتش الذي جنح 
ف����ي حتقيق االنتص����ار مرتني 
االولى على احملرق بهدف نظيف 
التي  والثانية عل����ى الظروف 
واجهت الفريق كون فريقه لعب 
املباراة دون مهاجمني، واستطاع 
ان يقدم العبوه تكتيكا راقيا يدل 
على الفك����ر اجليد الذي ميلكه 

املدرب.
التحفظ من الفريقني كان ابرز 

ما في الشوط االول من املباراة 
وغاب����ت اخلطورة الفعلية عن 
مرمى الفريقني في هذا الشوط 
في ظل اعتماد املدربني على تأمني 
املنطقة الدفاعية على حس����اب 
الهج����وم، وان كان العربي هو 
االفض����ل من خالل االنتش����ار 
بامللعب ونقل الكرات بني العبيه 
في ظل االعتماد على محمد جراغ 
بصناعة اللعب للمهاجمني علي 
اشكناني والكرواتي ايغور الذي 
لعب في خط املقدمة لسد النقص 
الهجوم����ي للفري����ق، وبرز من 
العربي علي مقصيد من خالل 
هجمات����ه في اجلهة اليس����رى 
وكان مص����در قلق كبير لدفاع 

احملرق.
وفي الشوط الثاني حتسن 
االداء كثيرا من الفريقني وتنوعت 
الهجمات على املرميني، فالعربي 
اداءه الهجومي السريع  واصل 
وتألق محمد ج����راغ كثيرا في 
منتص����ف امللع����ب وكان جنم 
املباراة اال ان اكثر ما عاب اداء 
الفريق متثل في اللمسة االخيرة 
على املرمى، وف����ي الدقيقة 71 
استطاع جراغ ترجمة افضلية 
فريقه بتسجيله لهدف السبق 
اثر لعبه لكرة ركنية اصطدمت 
بالعب احملرق سيد محمود جالل 
وتغي����ر اجتاهها لتدخل مرمى 
سيد محمد جعفر، وبعد الهدف 
حاول العبو احملرق التعويض 

وضغطوا كثيرا على مرمى شهاب 
كنكوني وكانت ابرز احملاوالت 
للمحرق ف����ي الدقيقة 82 عبر 
تس����ديدة محمود عبدالرحمن 
»رينغو« حولها كنكوني ببراعة 
الى ركلة ركنية لم تس����تثمر، 
وفي الدقيقة 90 تكفلت العارضة 
العرباوية بالتصدي لرأس����ية 

املهاجم حسني علي »بيليه«.
أدار املباراة احلكم السعودي 
الغامدي وط����رد مدافع  خليل 
احمل����رق ابراهي����م املش����خص 

حلصوله على انذارين.

األبيض هزم نفسه

الش���وط االول ثالثة  حمل 
اهداف فكان بها التفوق ملصلحة 
الرف���اع البحريني الذي افتتح 
التس���جيل مبكرا ع���ن طريق 
املهاجم اسماعيل عبداللطيف 
انف���راده باملرمى ووضع  بعد 
الك���رة بس���هولة على يس���ار 
مصعب الكن���دري )7( ثم عاد 
عبداللطيف نفسه وسجل الهدف 
الثاني بنفس الطريقة مستغال 
س���وء متركز العبي خط دفاع 
الفارق  الكوي���ت )10( وقلص 
مدافع االبيض فهد حمود بكرة 
رأسية داخل املنطقة )35( ولعب 
االبيض بتشكيلة اساسية ضمت 
مصعب الكندري واحمد العيدان 
ويعق���وب الطاهر وفهد حمود 
وفهد ع���وض وجراح العتيقي 

فضل في تس����جيل أول هدف له 
بقميص األهلي منذ عودته لصفوف 
الفريق الصيف احلالي قادما من 
اإلسماعيلي عندما أهداه أبو تريكة 
متريرة رائعة سددها فضل بقدمه 
اليسرى داخل الشباك قبل أن يلحق 

به مدافع إنبي.
واحتسب حكم املباراة ضربة 
ح����رة غير مباش����رة لألهلي من 
داخل منطق����ة اجلزاء بعدما رفع 
أحد مدافعي إنبي قدمه في وجه 
أبوتريكة  محمد فضل وانب����رى 

لتسديد الضربة احلرة وأسكنها 
أقصى الزاوية اليسرى ملرمى عامر 
محمد عامر ليعلن عن الهدف الثاني 

لألهلي في الدقيقة 33 .
من جانبه فاز بتروجيت على 
حرس احلدود ب� 3 اهداف مقابل 

هدف سجل للفائز كل من املهاجم 
الغاني ايريك بيكوي في الدقيقة 
12، ثم أضاف أسامة محمد الهدف 
الثاني للفريق في الدقيقة 32 قبل 
ان يختتم بيكوي اهداف فريقه في 
الوقت بدل الضائع وسجل هدف 
حرس احل����دود أحمد عبد الغني 

في الدقيقة 54.
من جانب آخر تصاعدت حدة 
اخلالف بني ممدوح عباس رئيس 
الزمالك ونائبه رؤوف جاسر حول 
موقف املدير الفني للفريق الفرنسي 
هنري ميشيل، بسبب متسك األول 
باإلبقاء على ميش����يل، فيما يرى 
اآلخر ضرورة إقالته وبناء على 
هذا رفض عباس حضور املكتب 
التنفيذي الذي عقده مجلس اإلدارة 
مساء االثنني وشهد حضور كل من 
رؤوف جاسر وحازم إمام وأحمد 
جالل وصبري سراج وهاني العتال. 
كان عباس قد دخل في صدام مع 
جاسر صباح قبل اجتماع املكتب 
من خالل اتصال هاتفي مت بينهما 
بعد أن اشترط عباس على جاسر 
في حال����ة تنفيذ رغبته في إقالة 
ميشيل أن يسدد الشرط اجلزائي 
اخلاص باملدرب الفرنسي والذي 
يبلغ »70 ألف يورو« قيمة راتب 
شهرين، كما شدد عباس على جاسر 
على أنه في حالة رحيل ميشيل 
فإنه سيرفع يده عن الفريق ولن 
يدعم����ه في أي وقت من األوقات. 
مصادر داخل الزمالك كشفت عن 
أن تصميم جاسر على إقالة ميشيل 
يعود إلى توت����ر العالقة بينهما 
بشكل كبير خالل معسكر الفريق 
املدير  في اإلمارات، بعدما رفض 
الفني االجتماع معه ملناقشة أحوال 
الفريق، قائال له إن كالمه مع رئيس 
النادي فقط وليس أي شخص آخر، 
وهو ما اعتبره جاسر تقليال من 
شخصه وبدأ يتصيد الفرصة ألي 
إخفاق يتعرض له الفريق للمطالبة 

بإقالة ميشيل.

هنري ميشيل يتسبب في أزمة بالزمالك

محمد فضل تألق وسجل الهدف األول لألهلي

)عادل يعقوب(العب العربي عبداهلل مصطفى يصوب الكرة على مرمى اليرموك

صدارة »اليد« في قبضة األخضر
حامد العمران

احتفظ العربي بصدارة دوري 
الدمج لكرة اليد بعد تغلبه على 
اليرموك 31-18 )الشوط األول 
16-7( في اللق����اء الذي جرى 
امس على صالة الش����هيد فهد 
االحمد في الدعية ضمن االسبوع 
الرابع. ورفع العربي رصيده الى 
8 نقاط فيما بقي اليرموك على 
رصيده السابق بنقطة واحدة، 
وبذلك ضعف امل اليرموك في 
التأهل مع الفرق الستة األولى 

التي ستتنافس على اللقب.
ولم يظهر اليرموك مبستواه 
الطبيعي في الناحيتني الدفاعية 
والهجومية وخاصة في الناحية 
الثانية، حيث تاه ثالثي الوسط 
مطلق الدوسري وعبدالوهاب 
السيف وعبداهلل البلوشي الذي 
لعب لفترة ف����ي مركز صانع 
األلعاب، وقد تفنن السيف في 
التصويبات الطائشة مع مشاركة 
الدوس����ري في مركز »الباك« 

األمين مما حد م����ن امكانياته 
الى جان����ب عدم وصول الكرة 
الى اجلناحني صالح املوسوي 
ومحم����د البلوش����ي لينحصر 
اللعب في الوسط وهذا ما ساعد 
دفاع العربي بقي����ادة الثنائي 
سلمان الشمالي ومحمد جاسم 
الى جانب التألق الصريح من 
احلارس الدولي مهدي خان الذي 
تصدى ألغلب تصويبات العبي 

اليرموك.
ولع����ب العربي في اجلانب 
الهجوم����ي بهدوء كامل بقيادة 
صانع األلعاب عبدالعزيز املطوع 
وحسني حبيب ومناور دهش، 
وكان األخير جنم الشوط األول 
بتصويباته القوية التي هزت 
اليرموك طارق  شباك حارس 
ابل، فيما جنح اجلناح األيسر 
طالل عباس في الهجوم املرتد 
وسجل 3 اهداف ساعدت على 
اتساع الفارق، فيما اشرك مدرب 
العربي الش����اذلي القايد العب 

اخلط اخللفي عل����ي مراد في 
آخ����ر 10 دقائق وزاول هوايته 
في التصويب من خارج ال� 9 
أمت����ار على الرغم من مراقبته 
وجنح في التس����جيل لينتهي 
الشوط األول بفارق 9 اهداف.

ول����م يتغي����ر احل����ال في 
الشوط الثاني وواصل العربي 
اليرموك  سيطرته، فيما تابع 
هدوءه النسبي وبدا على العبيه 
االستسالم وهذا ما دفع مدرب 
االخضر الشراك العبي الصف 
الثاني الذين لم يجدوا صعوبة 
في احملافظة عل����ى التقدم مع 

زيادة الغلة من األهداف.
الدوليان سامي  اللقاء  أدار 

عبداجلليل وجاسم سويلم.
وتق����ام الي����وم مبارات����ان 
الس����املية )4 نقاط(  فيتقابل 
م����ع كاظمة )3 نقاط( في ال� 5 
مساء، والفحيحيل )6 نقاط( 
 مع خيط����ان )نقطت����ان( في 

ال� 6:30 مساء.

السالمية يلتقي كاظمة والفحيحيل مع خيطان

العربي في الصدارة والكويت تلقى الخسارة
في الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج

علي أشكناني يسدد الكرة على مرمى احملرق 

القحطاني  وماكينغا وناص���ر 
ووليد علي واسماعيل العجمي 
وعب���داهلل نهار ول���م يكن في 
حضوره مطلع املباراة وتسببت 
اخطاؤه في دخول هدفني مبكرين 
مما سبب ربكة في صفوفه ثم 
بدأ تدريجيا بالعودة الى احداث 
املباراة وسجل هدفا انعش ذاكرة 
الفريق، وفتح فهد عوض جبهة 
في اجلهة اليسرى ومرر كرات 
عرضي���ة لكنها ل���م تكن ذات 
خطورة وتذهب بيد احلارس 
البحريني علي سعيد، وكان على 
االبيض تنويع هجماته بدال من 

االعتماد على وتيرة واحدة.
وظلت النتيجة على وضعها 
الثان���ي واضاع  الش���وط  في 
االبيض فرص���ة ثمينة الدراك 
التعادل على االقل بعدما طرد 
احلكم العماني ابراهيم احلوسني 
العب وسط الرفاع داود حسني 
في وق���ت مبكر من الش���وط 
الثاني )47( ودفع املدرب محمد 
عبداهلل بعبد الرحمن العوضي 
والبرازيلي روجيرو ولكن بال 
فاعلية بعدما استبسل مدافعو 
البحرين في الدفاع عن مرماهم 
وكان اعتماد االبيض على جهة 
واح���دة تواجد فيها وليد علي 
حيث بذل مجهودا كبيرا ولكن 
لم تكتمل كرات االبيض بل لم 
تشكل اي خطورة على احلارس 

البحريني علي سعيد.

اختار اجلهاز الفني ملنتخب مصر تش��كيلة 
الالعبني استعدادا للمواجهة احلاسمة مع اجلزائر 
في 14 نوفمبر املقبل، ضمن اجلولة االخيرة من 
تصفي��ات افريقيا املؤهلة ال��ى مونديال جنوب 

افريقيا 2010.
وعاد عبد الظاهر السقا احملترف في الدوري 
التركي الى التش��كيلة منذ كأس االمم االفريقية 
2006، كما استدعي عماد متعب العائد من اصابة 
ابعدته عن املالعب عدة اش��هر.ويحتاج املنتخب 
املصري الى الفوز بف��ارق 3 اهداف للتأهل الى 
النهائي��ات أو الف��وز بفارق هدف��ني، واالحتكام 

ملب��اراة فاصلة تقام ف��ي 18 نوفمبر. والالعبون 
املختارون هم: عص��ام احلضري، وعبد الواحد 
الس��يد، ومحمود ابو الس��عود، وهاني سعيد، 
وعبد الظاهر السقا، شريف عبد الفضيل ووائل 
جمعة واحمد فتحي وسيد معوض، احمد سعيد 
اوكا، واملعتص��م ب��اهلل س��الم، واحمد احملمدي 
وعبدالعزيز توفي��ق، ومحمد ابو تريكه ومحمد 
بركات واحمد حس��ن، ومحمد حمص، وحسني 
عبد رب��ه، ومحمد ش��وقي، ومحمد ش��عبان، 
واحم��د عي��د عبدامللك، وعمرو زك��ي، ومحمد 

زيدان، وعماد متعب، واحمد رؤوف.

السقا ومتعب في تشكيلة مصر لمواجهة الجزائر

اإلمارات تهزم ماالوي 
بمونديال الناشئين

بدأ منتخب االمارات مشواره 
في نهائيات كأس العالم للناشئني 
حتت 17 عاما املقامة في نيجيريا 
حتى 15 نوفمبر املقبل، بالفوز على 
نظيره املاالوي 2-0 في كانو ضمن 

املجموعة اخلامسة.
وتسلم املنتخب االماراتي زمام 
املبادرة في الشوط الثاني، وجنح 
في تس����جيل هدفيه عبر مروان 
الصفار من ركلة حرة مباشرة )63(، 
قبل ان يضيف محمد سبيل الهدف 
الثاني قبل نهاية املباراة ب� 8 دقائق، 
مستغال خروج احلارس من مرماه 
ليسدد من مسافة بعيدة داخل شباك 
االخير. وكانت تسديدة االماراتي 
علي مراد اصطدم����ت بالقائم في 

الدقيقة 60. 
وف����ي مب����اراة اخ����رى ضمن 
املجموعة ذاتها، فازت اسبانيا على 

الواليات املتحدة 1-2.
ايطاليا على اجلزائر   وفازت 
بصعوبة 1-0 س����جله فيديريكو 

كارارو )78(.

»مسألة وقت« تفصل االتحاد عن النهائي
يدخل االحتاد السعودي بطل 
عام����ي 2004 و2005 مباراة اياب 
الدور نصف النهائي من مسابقة 
دوري ابطال اس����يا لك����رة القدم 
امام مضيف����ه ناغويا غرامبوس 
الياباني ف����ي وضع مريح ويبدو 
تأهله إلى املباراة النهائية مسألة 
وقت بعدما حسم مباراة الذهاب في 
جدة بنتيجة 6-2، فيما سيكون 
ام صالل القطري في مهمة صعبة 
عندما يستضيف بوهانغ ستيلرز 
الكوري اجلنوبي الن عليه تعويض 

خسارته 0-2 ذهابا.
فف����ي املباراة االول����ى، يدخل 
االحتاد ال����ى مواجهته مع ناغويا 
غرامبوس بأكثر من فرصة لبلوغ 
النهائي الذي سيقام في طوكيو في 
السابع من الشهر املقبل، اذ يكفيه 
التعادل او حتى اخلس����ارة 3-0 
لكي يبل����غ النهائي للمرة الثالثة 

بعد عامي 2004 و2005.

ف����ي املقابل، يحت����اج ناغويا 
غرامبوس الى الفوز بأربعة أهداف 
نظيفة أو خمس����ة اهداف مقابل 
هدف، لكي يخطف بطاقة النهائي 
من منافسه السعودي اال ان مهمته 
لن تكون سهلة على االطالق نظرا 

لصالبة دفاع االحتاد.
وكان االحت����اد ش����ق طريقه 
الى دور االربع����ة بعد أن تصدر 
مجموعته الثالثة خالل الدور األول 
دون اي خسارة وبرصيد 12 نقطة، 
ثم جتاوز في الدور الثاني مواطنه 
الشباب بهدفني مقابل هدف، وفي 
ربع النهائي بختاكور األوزبكستاني 
برباعية نظيفة في مباراة اإلياب 
بعد أن تعادال ذهابا في طش����قند 
1-1. ويسعى االحتاد إلى مواصلة 
مشواره بثبات وتأكيد أحقيته في 
التأه����ل للنهائي، ومن املتوقع أن 
يلعب مدربه األرجنتيني غابريال 
كالديرون بأسلوب متوازن يركز فيه 

على اجلانب الدفاعي مع االعتماد 
املرتدة واستغالل  الهجمات  على 
املساحات الكبيرة التي سيتركها 
الفريق  اليابان����ي. ويضم  الدفاع 
الدوليني  الالعب����ني  مجموعة من 
واألجانب املميزي����ن أمثال محمد 
نور الذي سجل ثالثية في مباراة 
الذهاب ام����ام ناغويا غرامبوس، 
وحمد املنتش����ري وأسامة املولد 
العائد من اإلصابة وصالح الصقري 
وس����عود كريري وراشد الرهيب 
والعماني احم����د حديد واملغربي 
هشام بوشروان والتونسي أمني 
الشرميطي واألرجنتيني لوسيانو. 
أما ناغوي����ا غرامبوس فقد تأهل 
لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة 
اخلامسة برصيد 12 نقطة أيضا، ثم 
تخطى في ثمن النهائي عقبة سوون 
سامسونغ الكوري اجلنوبي 1-2، 
وفي الدور رب����ع النهائي مواطنه 

كاواساكي فرونتال 1-3.

في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 


