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نطلع فاصل..
مبارك عليكم الشهر، فما أصعب ان تنتقل من احلديث 
عن كأس العالم وكرته احمل����اة بالكرميا الى احلديث عن 
الش����أن احمللي الغاطس في مشاكله حتى اذنيه، وما اسرع 
االيام في خطواتها، فها نحن على اعتاب الدخول في موسم 
كروي جديد بعدما عشنا اياما طويلة مع مونديال جنوب 
افريقي����ا 2010 ف����ي يونيو املاضي وذه����ب لقبه الى فريق 
اللمسة الساحرة اسبانيا التي يستحق العبوها لقب ملوك 
االستحواذ، وها هي السنة امليادية في طريقها الى ديسمبر 
آخر شهورها ومازال وضعنا الرياضي متدهورا الى درجة 
مشاركتنا في دورة األلعاب األوملبية االولى للشباب حتت 
لواء العلم األوملبي في أول غياب للعلم الكويتي في احملافل 
العاملية بس����بب قرار اللجنة األوملبية الدولية حتى اإليفاء 
مبتطلباتها وتعديل قوانيننا احمللية املتعارضة مع امليثاق 

األوملبي.
دعوا عنكم وتعالوا نتذكر هدف االسباني اندرياس انييستا 
في مرمى هولندا بعد سلسلة متريرات متقنة ويهدي بعدها 
الكأس الى االس����بان، فمثل هذه االهداف »تسكن« الذاكرة 
حتى لو بلغت املشيب، واحلديث عن كأس العالم ال يشابهه 
حديث آخر فليس كل »كرة« تتقاذفها االقدام نس����ميها كرة 
قدم، فهل تتس����اوى كرة البرازيل مثا بالكرة التي نلعب 
بها في انديتنا؟ فنحن في كأس العالم نش����اهد لنتعلم كي 
نتثقف حتى نكتب، اما في ماعبنا فان »املباراة« املنقولة 
على الهواء مباشرة ال ينقصها سوى ان يقول معلقها: نطلع 

فاصل ونواصل.
مبارك عليكم الش����هر، غدا االثنني مواجهة السوبر بني 
القادس����ية والكويت وفي املوس����م املقبل سيكون السوبر 
بينهما ايضا بعدما اقتصرت البطوالت عليهما في السنوات 
املاضية، يبدأ املوسم اجلديد وال مؤشرات تشير الى اختافه 
عن املواسم السابقة فالوجوه نفس الوجوه واملاعب على 

حالها وفي ختام املوسم سنبارك لاصفر او االبيض.
مبارك عليكم الشهر، ومبروك لنا االزرق االوملبي بعدما 
عاد بفضي����ة كأس مجلس التعاون بقيادة حكيمة للمدرب 
الوطني ماهر الش����مري الذي جنح م����ع عناصره الواعدة 
ف����ي الوصول الى املباراة النهائي����ة، اما من يدعي ان هناك 
خافا بني املدرب والاعب����ني فهو كام غير صحيح اطاقا 
فاملدرب يجب ان يكون حازما وال يس����مح لغيره بالتدخل 
في قراراته، واستمرار الشمري مع االزرق االوملبي واجب 

تتطلبه املصلحة العامة حاليا.
ناصر العنزي

روماو يعاني من زحمة المهاجمين والفضلي جاهز لحراسة مرمى »األبيض«
العجمي عاد من كازاخستان ودخل التدريبات

اختصاص املدرب وما شاهدناه 
في التدريبات من حماس وإقبال 
شديد من الاعبني دليل رغبة 
كل منه���م في حجز مقعده مع 
الفريق خلوض مباراة السوبر 
وهي الثالثة في تاريخ االبيض 
منذ انطاق البطولة موسم 2008 
وتواج���د الكوي���ت طرفا فيها 
للموس���م الثالث على التوالي 
الفريق وبروزه في  دليل قوة 

املواسم املاضية.
اننا نحترم  وأضاف عقلة: 
القادس����ية كمنافس، ونعتقد 
انه ينظ����ر الينا بذات التقدير 
واالحترام، وس����تكون املباراة 
فاحتة خي����ر الس����تحقاقات 
 املوسم املقبل للفريقني وتبقى
الاعبني داخل  النتيجة بي����د 

امللعب.

مشاركة الشمري بيد المدرب

وأوضح عقلة ان مشاركة 
الش����مري بيد  املداف����ع خالد 
مدرب الفريق روماو فالاعب 
جاهز بدنيا وفنيا، ولكن قرار 
مشاركته مرهون مبدى حاجة 
ال����ى ان اجلهاز  املدرب، الفتا 
الطبي يس����عى جاهدا لتأهيل 
املدافع يعقوب الطاهر للمشاركة 

في املباراة.
من جهة اخرى اكد عقلة ان 
حراسة مرمى الفريق في وضع 
مطمئن، حيث ان احلارس خالد 
الفضل���ي تعافى متاما وجاهز 
للمشاركة الى جوار احلارسني 
ب���در العازم���ي وعبدالرحمن 
اللذين أبديا مرودا  احلسينان 

طيبا أثناء املعسكر.

عدد كبي���ر من الاعبني ضمن 
الثاثة، وقال  الفريق  خطوط 
ان ذلك م���ن االمور الطبيعية، 

الف���رق الكبيرة  فاالبيض من 
الزاخ���رة بالنج���وم واختيار 
التش���كيلة املائم���ة ه���و من 

مبارك الخالدي
عاد محترف الكويت إسماعيل 
العجمي الى الباد بعد أن شارك 
مع منتخب ب���اده في املباراة 
الدولية أمام كازاخستان والتحق 
بتدريبات االبيض مساء امس 
بقيادة املدرب البرتغالي جوزيه 
روماو ومس���اعديه انطونيو 
واملستشار محمد عبداهلل ومدرب 
اللياقة البدنية وبحضور جميع 
الاعبني اس���تعدادا للمواجهة 
املرتقبة امام القادسية االثنني 
املقبل على لقب كأس السوبر.

وقد أج���رى الفريق تدريبا 
ام���س متيز  تكتيكيا مس���اء 
باحلماس وإج���راء العديد من 
اجلمل الفنية للوصول الى مرمى 
الطرق ومن  اخلصم بأقص���ر 
االطراف والعمق، وأبدى مهاجمو 
االبيض خال التدريب حرصا 
شديدا على انهاء الهجمات رغبة 
منهم في فرض اسمائهم على 
املباراة  روماو ضمن تشكيلة 
املرتقبة، وقد بدا روماو حائرا 
لكثرة مهاجمي الفريق اجلاهزين 
ومنهم العماني اسماعيل العجمي 
والبرازيل���ي كاريكا ومواطنه 
الع���ب الوس���ط ذو النزع���ة 
الهجومية روجيريو والقناص 
علي الكن���دري وعبداهلل نهار 
وبشار عبداهلل والقادم اجلديد 
الظفي���ري والصاعد  عبداهلل 
من فريق 21 س���نة عبدالهادي 

خميس.

عقلة: جاهزون للسوبر

من جهت���ه عبر مدير الكره 
عادل عقلة عن ارتياحه لتواجد 

خالد الفضلي مستعد للدفاع عن »عرين األبيض«

كيتا يغيب لإليقاف وبديله األنصاري يعاني من اإلنفلونزا 
عبدالعزيز جاسم 

بات في حكم املؤكد غياب جنم خط وسط 
القادسية العاجي إبراهيما كيتا عن مباراة السوبر 
أمام الكويت يوم غد االثنني بس����بب اإليقاف 
حلصوله على 3 كروت صفراء من املوسم املاضي 
وبالتالي ترحلت عقوبته إلى هذا املوس����م كما 
ان بديله في نفس املركز والذي يقدم مباريات 
جيدة بعد عودته من اإلصابة فهد األنصاري لم 
يشارك في التدريبات بسبب تعرضه النفلونزا 
حادة لم متكنه من دخول التدريبات وبنفس 
املعطيات يبدو أن تواجد الظهير األيسر على 
األقل كبديل مجيد طال مع الفريق باتت شبه 
مس����تحيلة كونه عائدا من العمرة قبل يومني 
ولم يدخل التدريبات في األيام املاضية وهناك 
بعض اإلصابات بالفريق لكنها لن حترمهم من 
املشاركة وحتتاج إلى راحة ليوم واحد بسبب 

الشد العضلي.
وكان العبو املنتخب ال� 8 محمد راشد وعامر 

املعتوق وطال العامر وحسني فاضل ومساعد 
ندا وصالح الشيخ وبدر املطوع وحمد العنزي 
دخلوا التدريبات مع الفريق بالرغم من عودتهم 
فجر اجلمعة لكن الوقت القصير وقرب مباراة 
السوبر أجبرتهم على التدريب مع الفريق رغم 

رحلة السفر املتعبة.
وقال مدي����ر الفريق إبراهيم املس����عود ان 
الظروف التي مر بها األصفر في فترة اإلعداد 
لم مير بها أي فريق آخر حيث أضطر القادسية 
للتخلي عن 7 العبني في بداية اإلعداد بالقاهرة 
بسبب انضمامهم لألزرق الرديف وأضطر الفريق 
اإلعداد باملجموعة التي ميلكها وزاد عليها كثرة 
اإلصابات خال املعسكر وإعادة التأهيل ألكثر 
م����ن العب وبعد العودة إل����ى الكويت ذهب 8 
العب����ني مع األزرق وغابوا ملدة 5 أيام ما يعني 
أن الفريق قد اكتمل����ت صفوفه فقط ل� 3 أيام 
قبل مباراة السوبر وانطاق املوسم هو وقت 

قليل ال يسعف أي فريق.

وبني املسعود أنه ال جديد في انطاق املوسم 
فالقادسية والكويت باتا الغرميني التقليديني 
في كل موسم وكل منهما حفظ طريقة وأسلوب 
لعب اآلخر ما يعني أنهما أصبحا كتابا مفتوحا 
لكل منهما وبالتالي فإن الذي سيكون مختلفا هو 
أن املباراة في بداية املوسم وليست في نهايته 
كما أن املباراة ستكون إعادة لكأس السوبر في 

املوسم املاضي.
وأضاف املس����عود أنه ال يرتقي مس����توى 
املب����اراة حلجم الفريقني بس����بب حرارة اجلو 
وكذلك تأثير الصيام باإلضافة لكونها في بداية 
املوسم والاعبون ليسوا في كامل لياقتهم إال إذا 
تفوق الاعبون على أنفسهم وظهروا مبستوى 
مغاير للمتوقع مضيفا أن نتيجة املوسم املاضي 
بالسوبر والتي كانت لصالح األصفر 4-1 أصبحت 
من املاضي واآلن املهم التفكير في الفوز وليس 
في عدد األهداف مس����تبعدا أن تتكرر نتيجة 

املوسم املاضي لألسباب التي ذكرها.

المسعود: القادسية والكويت »كتاب مفتوح«.. والظروف لم تخدم األصفر

أزرق الناشئين يلتقي سورية

الجهراء يستغني عن توبانغو 
وويلسون يوقع للصليبخات

»المعاقين« يشيد بـ »أفضل الالعبين« بطوالت رمضانية في »البحري«

لبنان لنصف نهائي كأس »ستانكوڤيتش«مواجهات قوية في ثاني أيام »الوطنية«

الهالل يواجه الوافد الجديد التعاون

مبارك الخالدي
يبدأ منتخبنا الوطني للناشئني برنامج اعداده الثاني اليوم 
األحد بلقاء املنتخب السوري في مباراة دولية ودية على امللعب 
الثاني لنادي النصر في التاسعة والنصف مساء، وسيلتقي 

املنتخبان أيضا في مباراة ثانية الثاثاء املقبل.
وكان أزرق الناش���ئني قد انتظم في معس���كر اعدادي ملدة 
3 أس���ابيع في مدينة بشتني السلوفاكية وعاد الى الباد 10 
من الش���هر اجلاري حيث خ���اض 4 مباريات ودية مع أندية 
س���لوفاكية اس���تطاع اجلهاز الفني للمنتخب خالها بقيادة 
البرتغالي ادغار بورغيس ومساعده انور بوطيبان حتقيق 
أقصى درجات االنس���جام بني الاعبني ورفع معدالت اللياقة 

البدنية لاعبني.
وتأتي املباراتان في إطار املرحلة الثانية من برنامج اعداد 
املنتخب خلوض نهائيات كأس آسيا التي ستقام في اوزبكستان 
24 أكتوبر املقبل حيث يلعب منتخبنا في املجموعة الرابعة 

الى جوار منتخبات اإلمارات والصني والعراق.
وكانت بعثة املنتخب السوري قد وصلت عصر أمس األول 
وكان في استقبال الوفد مدير منتخب الناشئني على الديحاني 

وعدد من مسؤولي االحتاد.

مبارك الخالدي
أجرى مدرب فريق اجلهراء البرازيلي جانسينيز دا سيلفا 
غربلة ش���املة في ملف احملترفني املنضم���ني للفريق حيث 
اس���تغنى بش���كل مفاجئ عن البرازيليني انطونيو توبانغو 
وانطونيو ويلسون فيما يجري اختبارات لعدد من الاعبني 
بديلني عنهما. وفور فسخ التعاقد مع املهاجم ويلسون بادر 
نادي الصليبخات للتعاقد معه حيث يدرك مدرب الصليبخات 
ثام���ر عناد االمكان���ات الفنية والبدنية لاع���ب فيما يجري 
نادي الشباب محاوالت لضم مواطنه اآلخر توبانغو للعودة 
 الى صفوف الش���باب مجددا حيث س���بق ان لعب توبانغو

للش���باب ملدة ثاثة مواسم قبل االنتقال الى اجلهراء املوسم 
املاضي.

أكد امني السر العام بنادي املعاقني شافي الهاجري أن اهتمام مهرجان 
الوطنية ألفض���ل الاعبني بالنواحي اإلنس���انية ودعمه ملركز حصة 
العبدالرزاق ألمراض القلب وذوي االحتياجات اخلاصة لهذا املوسم بعد 
ان دعم مستشفى عبداهلل ألمراض السرطان املوسم املاضي يجعل من 
إقامته سنويا فكرة رائدة قد دخلت حيز التنفيذ بجهود اللجان املنظمة 
والقائمة على املهرجان، كما انه من ناحية أخرى يس���اهم في تسليط 
الضوء على بعض األلعاب املختلفة التي تعد مظلومة نوعا ما وال تأخذ 

نصيبها إعاميا إضافة إلى التعريف بأبطال وبطات الكويت. 

أشار رئيس اللجنة الرياضية 
في الن���ادي البح���ري فيصل 
القصير الى ان اللجنة حددت 
أنشطتها خال رمضان املبارك 
من خال اقامة بطولة كرة القدم 
للصغار والكبار في الفترة من 
9 الى 13 رمضان وإقامة بطولة 
لكرة السلة للش���باب يوم 16 
رمض���ان وللفتي���ات يوم 17 

رمضان.
الدعوة  القصي���ر  ووج���ه 
ألعضاء النادي ورواده وأبنائهم 
التي  البطوالت  للمشاركة في 
س���تقام جميعها على ماعب 

النادي، مشيرا الى ان اللجنة راعت اقامة بطوالتها في فترات ال 
تتضارب مع بقية أنشطة النادي الرمضانية احلافلة.

تتواصل لليوم الثاني على التوالي منافس����ات النسخة ال� 11 لدورة 
الشركة الوطنية لاتصاالت الرمضانية لكرة الصاالت والتي تستضيفها 
صالة عبدالعزيز اخلطيب في النادي العربي في الرابعة إال الربع عصرا 
وذلك باقامة ثاثة لقاءات في افتتاح مباريات املجموعة الثانية فيدخل 
فونو في حتد مع فريق الشهيد جاسم دشتي فيما يبقى فريقا التسهيات 
وهاتري����ك الرياضية على موعد الثبات الذات في اللقاء الثاني وتختتم 
منافسات اليوم الثاني مبواجهة من العيار الثقيل جتمع فريق ديوانية 

ابا اخليل مع اخلليج للكابات. 
ومن جانبه اعرب فهد الطريجي قائد فريق اخلليج للكابات عن ان 
فريقه والذي يش����ارك في منافسات الوطنية للمرة الثالثة على التوالي 
يس����عى الى التقدم في منافس����ات الدورة في ظل سعيه القتناص لقب 
البطولة من خال اس����تعداده بشكل مناسب واختياره ملجموعه مميزة 
من ابرز الاعبني مس����تعينا باحملترف البرازيلي االدينيو باالضافة الى 
الاعبني احملليني فهد الفرهود وسالم الصميعي وسعود املرطة وحمد 
حيات وعبدالرحمن الوادي ومحمد القويفلي مضيفا ان اخلطوة االولى 

ستكون من خال تخطي ديوانية ابا اخليل في اجلولة االولى.
م����ن ناحية اخرى اكد جمال خليل مدير البطولة ان ادارة الش����ركة 
واللجنة املنظمة للبطولة حرصت على توفير جميع السبل والعوامل 
الازمة لنجاح البطولة وخروجها بشكل مميز في نسختها ال� 11 مشيدا 
باجلماهير التي حترص على حضور منافسات البطولة وتشجيع فرقها 
خال املنافس����ات بروح رياضية عالية مؤكدا ان اجلماهير تعد العامل 

االساسي في جناح البطولة.

س����حق منتخب لبنان ضيفه الكازاخستاني 101 � 50 في ربع نهائي 
بطولة النخبة اآلسيوية الثالثة لكرة السلة على كأس األمني العام السابق 
لاحتاد الدولي الصربي بوريساف ستانكوڤيتش، التي يستضيفها لبنان 
حتى 15 اجلاري. وضرب لبن����ان موعدا في نصف النهائي مع منتخب 
الفلب����ني الفائز على ايران 79 � 67، علم����ا ان لبنان فاز على الفلبني في 
ال����دور األول 74 � 59. كما تأهلت قطر بصعوبة الى الدور ذاته بفوزها 
على الصني تايبي����ه 86 � 78، لتواجه اليابان التي فاجأت األردن حامل 

اللقب وأقصته 94 � 80.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تس����تكمل اليوم االحد لقاءات اجلولة االولى من الدوري السعودي 
عبر ثاثة لقاءات يجمع االول منها الهال حامل اللقب بالتعاون الصاعد 
هذا املوسم، وسيحاول الهال تسجيل بداية جيدة وعدم اتاحة الفرصة 
للتعاون إلحداث مفاجأة على حس����ابه. ويلعب الوحدة خامس املوسم 
املاضي مع الفيصلي الصاعد وآخر لقاءات اليوم يجمع االهلي باحلزم في 
جدة في لقاء يأمل فيه الفريقان احداث نتيجة ايجابية جيدة تساعدهما 

في اجلوالت املقبلة، ويدرك كل منهما صعوبة مواجهة اآلخر.

فيصل القصير

شاءت الظروف أن تبعد جنم املنتخب 
الوطني حسن زينم العب فريق النسور عن 
املشاركة في مباراة املنتخب أمام سانتوس 
البرازيلي ال����ذي زار املنطقة ومصر عام 
1972 اال ان زينم حضر مباراة س����انتوس 
والقادسية التي انتهت بالتعادل 1/1 حيث 

كان يعالج بالكويت.
وكانت هذه الص����ورة التذكارية التي 
جمعت بني الشهيد الشيخ فهد األحمد رئيس 
نادي القادسية واجلوهرة السوداء بيليه مع 
زينم واملدرب رون لوين مدرب القادسية 
اضافة ملجموعة م����ن االداريني واألعضاء 
املعروفني منهم راشد اخلالدي العصيمي. 
اجلدير بالذكر ان مباراة سانتوس مع منتخب 

البحرين انتهت لصالح سانتوس 1/7.

ناصر محمد
العالقـة الوطيدة واحملبـة الصادقة النابعة من القلـب التي جتمع بني 
الكويت ومملكـة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رسـميات 
وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف 
املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ 

اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا 
منا ملا لعبه السـابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا 
الشـهر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة التـي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف 

اسماءهم ولهم كل التقدير.

زينم وزيارة سانتوس للكويت

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )5 - 30(

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
اعاد التاريخ القريب نفسه ممثال بحادثة الباص الشهيرة بني 
منتخب��ي اجلزائر ومصر في رحلتهما الس��ابقة نحو املونديال 
االخي��ر ولكن هذه امل��رة كان الباص لالهلي املص��ري بعد ان 
انق��ذت العناية اإللهية حافلة البعثة في مدينة »تيزى وزو« )120 
كيلومترا ش��رق العاصمة اجلزائرية( من االنقالب ثالث مرات، 
وهي ف��ي طريقها من فندق »عمراوة« ال��ى ملعب أول نوفمبر 
ألداء املران الرئيس��ي اس��تعدادا للقاء شبيبة القبائل في دوري 
أبط��ال افريقيا اليوم االح��د. وذكرت تقاري��ر اعالمية مصرية 
وموقع »ام. بي. سي« على شبكة االنترنت أن سائق احلافلة فقد 
الس��يطرة على عجلة القيادة نتيجة هطول أمطار غزيرة، وبعد 
حلظات اس��تعاد توازن��ه. وعقب الوصول طلب��ت البعثة تغيير 
احلافلة، وعلى الفور اس��تجاب اجلانب اجلزائ��ري لطلب بعثة 
األهلي، ومت تغيير احلافلة والسائق. من جانبه، أكد هادي خشبة 
مدي��ر األهلي أن كل الالعبني بخي��ر، وأن اختالل عجلة القيادة 
من السائق لم يستغرق س��وى حلظات، وأن اجلانب اجلزائري 
يتعاون بشكل كبير مع بعثة األهلي في اطار العالقات القوية بني 
الطرفني. وكانت حتيط بحافلة الالعبني أثناء توجهها الى امللعب 
ثالث سيارات وس��يارة بها رئيس النادي األهلي حسن حمدي، 

فض��ال عن حافلة تقل الوفد 
املران  بدء  وتأخر  االعالمي. 
مل��دة نص��ف س��اعة، ومت 
اجلزائري  اجلانب  استئذان 
لتعوي��ض وق��ت التمري��ن 

واضافة الوقت املهدر.
كما يلتقي االس��ماعيلي 
م��ع هارتالن��د النيجي��رى 
في ستاد االس��ماعيلية في 
البطولة ذاتها، ويلعب حرس 

احلدود مع الصفاقسي التونسي على ملعب املكس باالسكندرية 
ويس��تضيف االحت��اد الليب��ي الهالل الس��وداني ف��ي دوري 
املجموعات لكأس االحتاد االفريقي. وس��يكون لقاء االهلي امام 
الشبيبة مبثابة عرس كروي يجمع بني فريقني كبيرين، وهو ما 
جعل اجلميع يتوقع ان تكون مباراة رائعة تعكس املستوى الفني 
باجلانبني وما يضمانه من جنوم على مس��توى كبير من املهارة 
واخلبرة، اما األهلي فسيسعى إلي دخول اللقاء مهاجما منذ أول 
دقيقة ف��ي اللقاء محاوال إحراز هدف مبكر يربك به حس��ابات 
املناف��س ويصعب م��ن مهمته في املباراة لذا ف��إن املدير الفني 
للفريق األحمر حسام البدري قرر االعتماد على طريقته املعتادة 
)4-4-2( والتي يخوض بها لقاءاته االفريقية واحمللية دون ادخال 
أي تعديل او تغيير عليها، خاصة ان قوته الضاربة جاهزة للقاء، 
بعد متاثل الثالثي محمد بركات وأحمد فتحي وحس��ام عاشور 
للش��فاء التام في املقابل انهى فريق الش��بيبة استعداداته لهذا 
اللقاء بتدريب قوي اجراه امس على ملعب املباراة ايضا، ويدير 
اللقاء طاقم حتكيم من توغو بقيادة دجاووب كوكو حكم س��احة 
ويس��اعده مواطنه دج��و كيري واينا ماتي��واس، واديس كوكو 
حكما رابعا. الى ذلك، تس��تكمل اليوم منافسات األسبوع الثاني 
للدوري املصري بإقامة مباراتني قويتني في التاس��عة والنصف 
خاللهم��ا  يلتق��ي  مس��اء، 
الزمالك مع بتروجيت ومصر 

املقاصة مع وادي دجلة.
اجلهد  الفري��ق  ويب��ذل 
املفضل  املركز  ال��ى  للعودة 
املرب��ع  داخ��ل  لبتروج��ت 
املس��ابقة  بجدول  الذهب��ي 
ال��ذي يحت��ل في��ه حالي��ا 
املركز اخلامس عش��ر »قبل 

األخير«.

»باص« األهلي كاد ينقلب والالعبون نجوا من الموت في الجزائر

مباريات اليوم االحد بالتوقيت المحلي
أبطال أفريقيا

اجلزيرة الرياضية +129شبيبة القبائل � األهلي
10:30اإلسماعيلي � هارتاند

كأس االحتاد
اجلزيرة الرياضية +10:3010حرس احلدود � الصفاقسي

اجلزيرة الرياضية +118االحتاد الليبي � الهال


