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اجتماعات »األلعاب الشاطئية« 
تبدأ اليوم في البحرين

 العراق يخصص 1.700مليون دوالر
 لتغطية المشاركة في »اآلسياد« 

المنامة ـ ناصر محمد
تبدأ اليوم في البحرين االجتماعات اخلاصة بدورة األلعاب الشاطئية 
اخلليجي����ة األولى وذلك على مدار يوم����ي األربعاء واخلميس حيث 
وصلت الى البحرين امس الوفود املش����اركة ف����ي هذه االجتماعات 
لالع����داد والتحضير للدورة التي س����تقام بالبحرين من 15 حتى 17 
أكتوبر املقبل لس����ت ألعاب رياضية شاطئية وهي: كرة القدم، اليد، 

الطائرة، السباحة، الشراع، والتربية البدنية.
وسيترأس الكويتي عادل بن نخي اجتماع جلنة التنسيق واملتابعة 
والتي سيمثل البحرين فيها عبداجلليل أسد الذي أوضح ان قرعة توزيع 
املجموعات لأللعاب اجلماعية س����تقام في السادسة من مساء اليوم 
بقاعة االجتماعات بفندق الراية مقر سكن املشاركني في االجتماعات، 
مش����يرا الى انه حتدد يوم غد اخلميس لقيام املش����اركني في اللجنة 
وممثلي الوفود بزيارة الى موقع اقامة أنشطة الدورة التي ستكون 
على الساحل البحري للمنامة، هذا وسيحضر االجتماعات بدر املنصور 
)الس����عودية(، عبدامللك جاني )اإلمارات(، بدر ثاني )عمان(، عيسى 
الغامن )قطر(، كما س����يعقد على هامش االجتماعات اجتماع ملديري 

البعثات لشرح آخر التفاصيل املتعلقة بالدورة.

 خصصت احلكومة العراقية م����ا يقارب مليونا و700 ألف دوالر 
لتغطية نفقات استعدادات املنتخبات العراقية املشاركة في دورة األلعاب 
اآلس����يوية املقررة في مدينة غوانزو الصينية من 12 الى 27 نوفمبر 
املقبل، حس����ب بيان صادر عنها.  وجاء في البيان »وافقت احلكومة 
العراقية على طل����ب اللجنة االوملبية العراقية بخصوص تخصيص 
مبلغ ملياري دينار عراقي )ما يعادل مليونا و700 الف دوالر( لتغطية 
نفقات املعسكرات التدريبية وتامني التجهيزات والتنقل للمنتخبات 
املشاركة في دورة االلعاب االسيوية ال� 16«، وتشارك اللجنة االوملبية 

العراقية في 15 مسابقة في الدورة.

بلدية بيروت تعرض
بدياًل للملعب البلدي

بيروت ـ ناجي شربل
يواص���ل رئيس املجلس البلدي ملدينة بيروت م.بالل حمد عقد 
لقاءات مع القطاعات املعنية مبلعب بيروت البلدي الكائن في منطقة 
الطريق اجلديدة، بغية إيضاح وجهة نظر البلدية من هدم امللعب 

البلدي احلالي وتشييد ملعب بديل في مكان آخر من العاصمة.
وكان حمد التقى رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم م.هاش���م 
حيدر، ووزع املجلس البلدي بيانا أفاد بان حيدر »أبدى تفهمه التام 
لوجهة نظر البلدية ومشروعها«. اال ان حيدر وازاء الرفض القاطع 
ألعضاء اللجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة القدم ملشروع البلدية، 
أوضح في اجللسة األخيرة لالحتاد انه قصد املجلس البلدي بعد 
عودته من اخل���ارج واثر تلقيه اتصاال من حمد الذي طلب رؤيته 
للتشاور. وقال حيدر انه ربط موافقته على هدم امللعب، بعد تأمني 

البلدية امللعب البديل الذي بدأ يأخذ حيزا في الكالم.
كذلك التقى حمد في الس���اعات القليلة املاضية رؤساء األقسام 
الرياضية في وس���ائل اإلعالم، وعرض لهم ملشروع البلدية إقامة 
موقف كبير للسيارات وتوفير حدائق ومالعب لكرة القدم املصغرة 
في موقع امللعب البلدي احلالي. وحتدث عن امللعب البديل، محددا 
أحد منطقتي سباق اخليل والعدلية )في ضاحية بيروت الشرقية( 
لتش���ييد ملعب جديد. ولم يس���تبعد تقدمي قطعة أرض لالحتاد 
يس���تخدمها األخير مقرا له، مع وجود ملعب للتدريب خاص به، 
وإمكاني���ة حصول االحتاد على متويل من مش���روع الهدف »فيفا 

غول«.
 وشدد حمد على عدم وجود استهداف للرياضة، كاشفا ان البلدية 
تعتزم تنفيذ مشاريع كثيرة، بينها االنتقال من مقرها احلالي في 
وسط بيروت الى منطقة أخرى. وكرر شعاره القاضي بتأمني أوسع 
إفادة من أسعار األراضي في العاصمة، واإلفادة من مواقع أخرى. 
في املقابل، شددت اللجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة القدم على 
حقها في بت مصير امللعب البلدي، كون االحتاد هو املعني األساسي 
بتش���ييد امللعب بشكله احلالي، بعدما أدرجه في ملعب استضافة 
لبن���ان لنهائيات بطولة األمم اآلس���يوية ال� 12. وقد صرفت أموال 
تأهيله بعد هدم امللعب القدمي، أيام الرئيس الشهيد رفيق احلريري. 
وفي معلومات خاصة ب� »األنباء«، ان االجتاه لدى االحتاد اللبناني 
لكرة القدم، يتراوح بني احلصول على امللعب البديل، أو على قطعة 
ارض واس���عة. وغير ذلك، فس���يمضي االحتاد في معارضته هدم 

امللعب، ولن يوفر جهدا في هذا الشأن.

 لبنان يواجه مصر
في »السلة العربية«

مالكمو ماليزيا يتذمرون 
من القوانين الجديدة

االتحاد يواجه الرائد 

 الفوز الثاني لقطر 

تأهل����ت منتخب����ات لبنان 
واجلزائ����ر ومصر واملغرب الى 
الدور نصف النهائي من البطولة 
العربية ال� 20 لكرة السلة التي 
اللبنانية  تستضيفها العاصمة 
بي����روت حت����ى ي����وم اجلمعة 
املقبل، بعد فوزه����ا على ليبيا 
والسعودية واإلمارات والعراق 
على التوالي أمس األول في الدور 

ربع النهائي.
وتغلب لبنان املضيف على 
ليبي����ا 82-45 ليواجه اجلزائر 
الفائزة على السعودية 62-72، 
كما فازت مص����ر على اإلمارات 
85-51 لتواجه املغرب الفائز على 
العراق 93-50. وتقام منافسات 
نصف النهائي اليوم، حيث يلعب 
في األولى اجلزائر مع املغرب في 
السادسة مساء، فيما يواجه لبنان 

نظيره املصري في ال� 9.

تسببت القواعد التي فرضتها 
احلكوم����ة االس����المية لوالية 
كيالنتان في ماليزيا في شعور 
العبي املالكم����ة احلرة بالتذمر 
حيث تقض����ي بإلزامهم بإرتداء 
قمصان تي شيرت وحظر الوشم 
والتعاويذ التي جتلب احلظ في 
إطار سياس����ة تهدف إلى غرس 

القيم االسالمية في الرياضة.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تبدأ اليوم اجلولة السادسة 
من ال����دوري الس����عودي لكرة 
الق����دم بثالثة لق����اءات، فيلعب 
االحتاد املتصدر وبروح عالية 
نتيجة الفوز االخير على غرميه 
التقليدي االهلي واعتالئه الصدارة 
امام الرائد ال����ذي يعيش حالة 
مغايرة بعد خسارته ايضا من 
نده التقليدي التعاون في دربي 
القصيم وتظ����ل فرصة االحتاد 
ب����االرض واجلمهور  املدع����وم 
وتكامل عناصره االقوى للفوز 
من الرائد الذي يحتل حاليا املركز 

الثالث.
وف����ي مكة يلتق����ي الوحدة 

العاشر باالتفاق اخلامس.
وآخر لق����اءات اليوم يجمع 
الفيصلي واحلزم وهما صاحبا 
الدوري  املركزين األخيرين في 
حاليا وكالهما يبحث عن الفوز 
املراكز  األول واالبتع����اد ع����ن 
املتأخرة. م����ن جانب آخر، عاد 
ماجد عبداهلل الدولي الس����ابق 
الى املالعب مرة اخرى لكن ليس 
كالع����ب وامنا كمدير لفرق كرة 
القدم بناديه النصر خلفا لسلمان 
القرين����ي الذي قدم اس����تقالته 
وتفاءل النصراويون كثيرا بعودة 
ماجد التي جاءت بعد نتائج غير 
جيدة قدمها الفريق في اجلوالت 
الثالث االخيرة وخسارته لست 

نقاط بعد ثالثة تعادالت.

 حقق قطر فوزه الثاني على 
التوالي على حساب مضيفه 
اخلور 5-2 في ختام املرحلة 
الثانية من ال���دوري القطري 

لكرة القدم.
 ورفع قطر رصيده الى 6 
نقاط وتصدر بفارق االهداف 
امام السد، بينما جتمد رصيد 
اخلور عن���د نقط���ة واحدة، 
وخط���ف ام صالل فوزا ثمينا 
هو االول له على حساب الوكرة 
2-1، وحقق العربي فوزه االول 
ايضا على حساب اخلريطيات 

.0-2

ستينغ يفتتح أول ستادات  »يورو 2012« 
في پولندا بحضور 30 ألف متفرج

المجلس القومي يؤجل »عمومية الزمالك«

عالقة بيكيه وشاكيرا تثير األقاويل!
اي���الف: تناقلت وس���ائل 
إع���الم مختلفة أخبارا مفادها 
وجود عالقة صداقة بني مدافع 
الدولي االسباني  برش���لونة 
البوب  جيرار بيكيه ومغنية 
الشهيرة الكولومبية شاكيرا.

 todocorazon.net ووفقا ملوقع
اإللكتروني، طلب املدير الفني 
لنادي برشلونة بيب غوارديوال 
من وس���ائل اإلعالم أن تقدر 
وضع جيرار بيكيه وأال تتدخل 
في حياته الشخصية خاصة 
بعد انتش���ار الشائعات حول 
العالقة ب���ني الالعب واملغنية 

الكولومبية.
وكانت ش���ائعات انتشرت 
بس���رعة البرق حول العالقة 
الت���ي تربط ب���ني العب كرة 
القدم ومغنية البوب الشهيرة 

وطبيعتها.
وفي سياق متصل، إعتبرت 
بعض وس���ائل اإلعالم عالقة 

الصداقة الناشئة بينهما ال تعدو 
كونها عالقة ودية ال أكثر.

وبحس���ب تلك الوسائل، 
التقى جيرار بيكيه وشاكيرا 

عدة مرات في برشلونة بإقليم 
الطعام مع  كاتالونيا وتناوال 
بعضهما ف���ي لقاءات وصفت 

بالرسمية.

بحضور نحو 30 ألف متفرج أحيا جنم موسيقى 
البوب البريطاني ستينغ في مدينة بوزنان بوسط 
پولندا حفل افتتاح أول ستاد يجهز الستضافة مباريات 
بطول����ة األمم األوروبية لكرة القدم يورو 2012 التي 

تستضيفها پولندا باالشتراك مع أوكرانيا.
وأوضح مس����ؤولو املدينة أن هذا احلفل الكبير 
سيكون مبثابة أول اختبار لهم عن كيفية إدارة الطرق 
احمللية خالل البطولة األوروبية، كما أنه سيساعدهم 

على حتسني سبل االستعداد للبطولة.
وأصبح ستاد بوزنان الذي يسع 43 ألف متفرج هو 
أول ستادات پولندا األربعة والذي يتم انتهاء العم��ل 

في��ه استع��دادا الستضافة مباريات يورو 2012.
وينتظر افتتاح الستادات الثالثة األخرى بپولندا 
في يوليو 2011 في جدانسك والعاصمة وارسو وروكلو. 
وحصل ستاد بوزنان على تقدير عال في تقييم احتاد 

الكرة األوروبي لستادات يورو 2012.
وواجهت كل م����ن پولندا وأوكراني����ا العديد من 
الصعوبات خالل استعداداتهما الستضافة يورو 2012، 
وفي الش����هر املاضي أظهر تقرير أن پولندا مستعدة 
الستضافة البطولة من حيث الستادات ولكنها متأخرة 
بكثير في بناء الطرق وتنظيم املواصالت العامة التي 

ستحتاجها جماهير البطولة.

القاهرة - سامي عبدالفتاح
من املقرر ان يصدر املجلس القومي للرياضة برئاسة 
حسن صقر قرارا عاجال خالل الساعات القليلة القادمة 
بتأجيل موعد انعقاد اجلمعية العمومية لنادي الزمالك، 
والتي كان مق����ررا لها يوم اجلمعة املقبل إلى موعد 
الحق والسبب في ذلك يعود إلى عدم وضوح الرؤية 
وعدم اتخاذ قرار نهائي باألزمة التي مير بها النادي 
في الفترة األخيرة، ومن املنتظر أن يحسم املجلس 
القومي للرياضة موقفه في هذه االزمة خالل ساعات 
قليلة. في شأن آخر، استقر اجلهاز الفني للفريق األول 
لكرة القدم بالزمالك بقيادة حسام حسن على خوض 
مباراتني وديتني وذلك استعدادا للقاء املقاولون العرب 
واملقرر إقامته في 27 اجلاري ضمن مباريات اجلولة 
السابعة ملسابقة الدوري املمتاز املصري، ولم يحدد 
اجلهاز الفني الفريقني باملباراتني حتى اآلن، وسيتم 
االعالن عنهما خالل ساعات، ومن املنتظر ايضا ان 
يخوض الزمالك مواجهة ودية اخرى مع فريق األخضر 
الليبي الذي انتقل لصفوفه العب الزمالك الس����ابق 
العاجي إديكو احد اطراف هات����ني املباراتني، حيث 
سيحضر الفريق الليبي إلى القاهرة في 25 اجلاري 
للدخول في معس����كر تدريبي يتخلله إقامة جتارب 

ودية منها مواجهة الزمالك يوم 28 سبتمبر.
وفي سياق مختلف، دبت خالفات واسعة مؤخرا 
بني عضو مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة القدم 
ورئيس جلنة التسويق محمود طاهر وعدد من أعضاء 
املجلس، وذلك حول ش����روط املزايدة بني الوكاالت 

اإلعالنية للحصول على حق رعاية الكرة املصرية 
في الفترة املقبلة، حيث يسعى بعض األعضاء حلسم 
عقد الرعاية لصالح وكالة األهرام لإلعالن التي كانت 

متتلك حقوق الرعاية في السنوات األربع املاضية.
وطلبت الوكالة أن تكون املزايدة علنية بدال من 
النظام الذي حتدد لها من قبل بان تكون باملظاريف 
املغلقة، ويلقى عرض األهرام اجلديد تأييدا من عدد 
من أعضاء مجلس إدارة االحتاد بينما يتمسك طاهر 
بضرورة منح احلقوق للوكالة صاحبة العرض األعلى، 
يأتي ذلك في الوقت الذي يختلف فيه أعضاء املجلس 
بتدخل من اإلحتاد اإلفريقي لكرة القدم وإيقاف املزايدة 
بعد اعتراضه على وضع املباريات اخلاصة مبنتخب 
مصر، سواء في تصفيات بطولة كأس االمم او بطولة 
كأس العالم، والتي ميتلك حقوق تس����ويقها بحكم 
كونه املنظم لها، لذلك فقد أخطأ مجلس ادارة احتاد 
الك����رة عندما ضمن مش����روع الرعاية حقوق البث 

التلفزيوني ايضا.

استمرار حبس 16 متهما من مشجعي األهلي

قررت نيابة اإلسماعيلية استمرار حبس 16 من 
مشجعي النادي األهلي على ذمة التحقيقات كان قد مت 
القبض عليهم عقب مباراة اإلسماعيلي واألهلي األحد 
املاضي في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بسبب أعمال 

شغب مبحطة السكك احلديدية باإلسماعيلية.
ومن املق����رر حتديد تهمة كل ف����رد منهم متهيدا 

لتقدميهم للمحاكمة.

االتحاد األفريقي يعرقل مشروع الرعاية باتحاد الكرة المصري

جيرار بيكيه وشاكيرا في مناسبة سابقة.. وإلى جانبهما سيسك فابريغاس جنم »هوكي اجلليد« مشعل العجمي فهيد العجمي

منظر خارجي الفتتاح ستاد بوزنان الپولندي )أ.پ(

مدرب الزمالك حسام حسن يبحث عن مباريات ودية قبل مواجهة »املقاولون«

املواجهة ستكون قوية بني العب الهالل محمد النامي والعب الغرافة حامد شامي

مهمة مزدوجة للغرافة أمام الهالل في »أبطال آسيا«
 رغم صعوبة املهمة التي تكاد 
تكون شبه مستحيلة، فان الغرافة 
القطري يتمسك باالمل الضعيف 
في التأهل الى نصف نهائي دوري 
ابطال اسيا لكرة القدم في مواجهته 
الشاقة مع الهالل السعودي اليوم 

في اياب ربع النهائي. 
 فاز الهالل ذهابا في الرياض 
بثالثية نظيفة ويسعى بدوره الى 
تأكيد تأهله الى دور االربعة النه 
يطمح الى ابعد م���ن ذلك ايضا، 
وحتديدا الى احراز اللقب ومتثيل 
القارة االسيوية في بطولة العالم 
لالندية في ابوظبي في ديسمبر 

املقبل.
 حسابيا، يتعني على الغرافة 
الفوز بأربعة اهداف نظيفة النتزاع 
بطاقته الى نصف النهائي، او على 
اقل تقدي���ر حتقيق نفس نتيجة 
الذه���اب واللج���وء ال���ى الوقت 
االضافي او الركالت الترجيحية.

 مهمة الغرافة صعبة الكثر من 
سبب في مقدمتها فارق االهداف 
الذي يثقل كاهل الفريق القطري 
ويدفعه لتق���دمي جهد غير عادي 
لتجاوزه، الى جانب معاناة الفريق 
من غياب بعض العناصر املهمة 
واملؤث���رة ابرزهم صانع االلعاب 
البرازيلي جونينيو الصابته في 
مب���اراة الذهاب، وكذلك س���عود 
الوس���ط لالصابة  صباح العب 
الدوري  في مباراة خلويا ضمن 

احمللي.
 ولم يتضح املوقف بالنسبة 
للمدافع جورج كواسي الذي تعرض 

لالصابة امام خلويا ايضا. 
 واالهم م���ن كل ذلك معاناة 
الفريق من االره���اق جراء كثرة 
اذ  الفترة االخيرة،  املباريات في 
القط���ري تأجيل  رفض االحتاد 
اي مباراة له في الدوري احمللي 
ما جعل مدرب���ه البرازيلي كايو 
جوني���ور يوجه انتق���ادا عنيفا 
لالحتاد، مؤكدا »ان خوض الالعبني 
3 مباريات قوي���ة في 9 ايام امر 

غير انساني«.
 وم���ن االس���باب التي جتعل 

االياب جنمه السويدي كريستيان 
ويلهامسون الذي غاب عن الذهاب 
بسبب االيقاف، وسيشكل مع ياسر 
القحطاني وعيسى احملياني ومحمد 
الشلهوب قوة هجومية خطيرة.

فرصة ذهبية للشباب

وفي مباراة أخرى، س���يكون 
الشباب الس���عودي امام فرصة 
ذهبية لبلوغ نصف النهائي عندما 
يس���تضيف ش���ونبوك موتورز 

الكوري اجلنوبي في الرياض.
 وكان الشباب خطا اخلطوة 
االه���م في مب���اراة الذهاب حيث 

مهمة الغراف���ة صعبة ايضا قوة 
الفريق الس���عودي الذي يعيش 
في الفترة احلالية افضل حاالته 
ويخوض البطولة بقوة من اجل 
املنافسة عليها للمرة االولى حيث 
لم يسبق له الفوز بلقبها بنظامها 

اجلديد.
 لكن الغرافة الذي يدرك جيدا 
ان مهمته شبه مستحيلة يرفض 
التمسك  االستسالم ويصر على 
بأمل���ه الضعيف حت���ى اللحظة 
االخيرة خاص���ة ان املباراة تقام 

على ملعبه وبني جمهوره.
 ويعود الى الهالل في مباراة 

عاد من كوريا بفوز ثمني بهدفني 
نظيفني، ويسعى في الرياض الى 
تكرار فوزه على منافسه حلجز 
بطاقته الى دور االربعة، خصوصا 
ان نتيجتي التعادل وحتى اخلسارة 
0-1 تبقيان في مصلحته.  يواجه 
بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
خطر فقدان لقبه بطال لدوري ابطال 
اسيا عندما يستضيف ذوب آهان 
االيراني في اياب نصف النهائي.  
وف���از ذوب اهان 2-1 ذهابا على 
ارضه االسبوع املاضي، ويكفيه 
التعادل حلجز بطاقته الى نصف 
النهائي.  يذكر ان الفريق املتأهل 
من مواجهة ذوب آهان وبوهانغ 
ستيلرز سيقابل املتأهل من الهالل 
القطري في  السعودي والغرافة 
نصف النهائي.  ويلتقي سيونغنام 
ايلهوا الكوري اجلنوبي مع سوون 
بلووينغز اليوم أيضا.  وسيكون 
سيونغنام في وضع مريح للتأهل 
الى دور االربعة بعد الفوز الكبير 
الذي حققه على مواطنه سوون 

بلووينغز 4-1 ذهابا.

الشباب أمام فرصة ذهبية بمواجهة شونبوك في ربع النهائي

 العجمي: »هوكي الجليد« أنهى معسكرًا ناجحًا في بانكوك
سمير بوسعد

انهى منتخبنا الوطني لهوكي 
اجلليد معس����كره في العاصمة 
التايلندية بانكوك اس����تعدادا 
خلوض بطولة ماليزيا املفتوحة 
الت����ي تنطلق ف����ي 22 اجلاري 
وتس����تمر حتى 26 منه بقيادة 
املدرب »التش����يكي يان بريشتا 
ومساعده توماس ماهوفسكي.

وتوجه ام����س وفد املنتخب 
برئاسة فهيد العجمي رئيس جلنة 
املاليزية  العاصمة  الى  الهوكي 
كواالملب����ور خل����وض بطول����ة 
ماليزيا بعد ان اقام املنتخب في 
بانكوك ملدة 21 يوما جنح خاللها 
املدرب بريشتا في الوصول الى 
التش����كيلة املطلوبة للخطوط 
الثالثة للمنتخب لتحقيق افضل 

املنتخبات املنافسة في ماليزيا 
سعيا الى حتقيق افضل املراكز 
والعودة باللقب.ومتنى العجمي 
ان حتمل املش����اركة في بطولة 
ماليزيا الكثير من االفادة لالعبني 
ولتحقي����ق افض����ل املباري����ات 
للوصول الى املس����توى الفني 
املطلوب ليكون قادرا على مزاحمة 
املنتخبات االسيوية في البطوالت 
القارية الت����ي تعتبر االمتحان 
االساس����ي قبل خوض اس����ياد 
كازاخستان الشتوي في نهاية 
العام احلالي.  الى ذلك، انتهت 
التحضيرات االخيرة الستضافة 
البطول����ة، حيث اعلن  ماليزيا 
االحتاد املاليزي لهوكي اجلليد في 
مجمع »صنواي الهرم اجلليدي« 

في العاصمة كواالملبور. 

املنتخب مشعل العجمي تعافى 
من اصابة خفيفة وبات جاهزا 
خلوض البطول����ة وقال رئيس 
الوفد في اتصال هاتفي امس ان 
الغاية املطلوبة  املعسكر حقق 
منه بعد ان س����ارت االمور فيه 
وفق البرنامج املعد مسبقا وكان 
فرص����ة ثمينة لتجربة اكثر من 
العب لالعتماد عليهم في البطولة 
القادمة  املقبل����ة واملش����اركات 
لبناء قاع����دة جديدة للمنتخب 
الوطني ورفده باملزيد من املواهب 

والطاقات.
العجم����ي بتعاون  وأش����اد 
الالعب����ني واجلهازي����ن الفن����ي 
واالداري للوصول الى مستوى 
جيد من اللياقة البدنية واالداء 
الفني اجليد القادر على مقارعة 

الطويل بإحراز  لتحقيق احللم 
ميدالي����ة في مش����وار الالعبني 
الذين يتوقون الى الصعود الى 
منص����ات التتوي����ج.وكان جنم 

النتائج ولالستفادة من البطولة 
كمحط����ة مهمة قبل اس����تكمال 
الهوكي االعدادي  برنامج ازرق 
خلوض اس����ياد كازاخس����تان 

 يتوجه إلى كوااللمبور لخوض بطولة ماليزيا 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +1:305بوهانغ ستيلرز � ذوب آهان

اجلزيرة الرياضية 1:302سوون بلوينغز � سيونغنام

الدوري والكأس6:30الغرافة � الهالل

اجلزيرة الرياضية 8:152الشباب � شونبوك


