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العبو السد اللبناني عجزوا 
عن مجاراة العبي مضر 

)عدنان الحاج علي(

الفريق الشيخ أحمد النواف مترئسا االجتماع التشاوري

الفريق أحمد الرجيب خالل استقباله رؤساء وفود احتادات الشرطة الرياضية اخلليجية

إدارة الزمالك وافقت على التجديد حلسن مصطفى ومحمود فتح اهلل

الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة

حصة آل خليفة: أتطلع لتشكيل منتخبات نسائية
في جميع البالد العربية

لوف يعتمد على المخضرمين في تصفيات أوروبا

هزيمة »يد« العربي أمام األهلي

حارس مغربي يقرر االعتزال نهائيًا
بعد خطأين أمام الفاسي والقنيطري

اليمن يؤكد قدرته على توفير أجواء آمنة

خسارة مفاجئة للسد
في بطولة األندية
اآلسيوية لليد

أكد م���درب املنتخب األملاني 
األول لك���رة القدم يواكيم لوف 
أنه سيستمر في سياسته بضم 
الوجوه اجلديدة للفريق لكنه 
أوضح أنه سيعتمد على الالعبني 
الذين شاركوا في بطولة كأس 
العالم املاضية هذا الصيف عندما 
يلعب املنتخ���ب األملاني ضمن 

التصفيات املؤهلة لبطولة األمم 
األوروبية »يورو 2012« الشهر 
املقبل.وص���رح لوف لصحيفة 
»بيل���د« األملانية الصادرة بأنه 
ل���ن يريح العبيه األساس���يني 
خالل مباراتي أملانيا أمام تركيا 
في الثامن من أكتوبر، ثم امام 
كازاخستان بعدها بأربعة أيام 

أخرى ضم���ن تصفيات يورو 
2012، رغم حصول هؤالء الالعبني 
على عطلة قصيرة للغاية هذا 
الصيف، وق���ال املدرب األملاني 
»ال توجد حلول وسط ملباريات 
مثل مباراة تركيا، رمبا نقلل من 
التدريبات لكنني لن أس���تغني 

عن أي العب منهم«.

خسر العربي من األهلي املصري 29-20 في اولى 
مباريات األخضر في البطولة العربية لألبطال لكرة 
اليد املقامة في القاه����رة، بدأ األهلي املباراة بتفوق 
ملحوظ وبفارق كبير في األهداف من 7 إلى 8 أهداف، 
لكن العربي استطاع تقليل الفارق حتى وصل إلى 4 
نقاط في نهاية الشوط األول، واستمر األخضر إلى 

أن وصل الفارق 3 نقاط في الدقيقة 17 من الش����وط 
الثاني، وبعدها تفوق االهلي واستطاع زيادة الفارق 
إلى 10 أهداف في نهاية الشوط إلى أن استطاع العربي 
إحراز هدف أخير ليجعل الفارق 9 نقاط. كما تعادل 
األوملبي املصري مع الوحدة السعودي 19�19 وحصل 

األفريقي التونسي على راحة.

 أك����د حارس مرمى نادي اجليش امللكي املغربي 
لكرة القدم خالد العسكري أنه وضع حدا ملسيرته 
الكروية بعد حادث انسحابه من امللعب خالل املباراة 
التي جمعت فريقه بالنادي القنيطري يوم السبت 
املاضي ضمن األسبوع الرابع من الدوري املغربي.

وأضاف العس����كري، في حوار انفردت صحيفة 
»الصباح« املغربية بنشره، أن قراره نهائي وال رجعة 
فيه لعدم ش����عوره برغبة في اللعب بعد اخلطأين 
اللذين ارتكبهما في مباراتي املغرب الفاسي والنادي 
القنيطري، مؤكدا أنه انسحب من امللعب بعد شعوره 

باختناق رهيب عندما ارتكب اخلطأ الثاني وانطلق 
نحو غرفة تغيير املالبس في تصرف ال شعوري.

وقال العس����كري إنه قرر االنسحاب من مباراة 
النادي القنيطري مع اجليش امللكي بشكل مفاجئ 
وس����ط حالة من الذهول بني زمالئه واجلهاز الفني 
للفريق ألنه لم يعد يطيق اللعب بعد التس����بب في 
خطأ آخر وقال »كنت أود نسيان اخلطأ األول الذي 
ارتكبته في مباراة املغرب الفاسي وإهداء اجلمهور 
أداء مقنعا لكنني لألسف لم أمتكن من حتقيق ذلك 

وكنت وراء هزمية فريقي في هذه املباراة«.

كش����ف نائب وزير الداخلية 
اللجنة االمنية  اليمنية رئي����س 
العليا ل����� »خليجي 20« في كرة 
القدم اللواء الركن صالح الزوعري، 
عن اس����تخدام تكنولوجيا امنية 
البطولة  حديثة حلماية أنشطة 
املقررة في اليمن من 22 نوفمبر 
حتى 5 ديس����مبر املقبلني.  وقال 
الزوعري في تصريح ملوقع وزارة 
الداخلية »ان اللجنة االمنية بدأت 
منذ يومني بالنزول امليداني إلى 
الوحدات االمنية  موقع متوضع 

املكلفة بحماية أنش����طة خليجي 
20 مبحافظة عدن«.  وأوضح »ان 
النزول امليداني للجنة واطالعها 
على اإلجراءات والتدابير االمنية 
املتخذة أكد قدرة مختلف الوحدات 
االمنية املشاركة على أداء واجبها 
على أكمل وجه وأنها قادرة على 
التعام����ل مع مختلف االحتماالت 
البطولة جتري  واملواقف جلعل 
في أجواء آمنة«  وتابع الزوعري 
»ان اخلط����ة االمنية خلليجي 20 
ستكون ناجحة والوحدات االمنية 

املش����اركة في تنفيذها قد جرى 
إعدادها وتدريبها على مس����توى 
عال وبطريقه تتناسب مع أهمية 
التي  الرياضية  التظاه����رة  هذه 
س����تحتضنها عدن«.  وكان فرع 
وزارة السياحة في عدن حدد في 
وقت س����ابق 30 منشأة سياحية 
تقع على شاطئ غولد مور وساحل 
أبني واملنطقة الواقعة بني البريقة 
واحلسوه كمواقع إليواء الوافدين 
وكب����ار الضيوف واملش����جعني 

والصحافيني في »خليجي 20«.

كرة القدم ال يعتبر خروجا عن 
العادات والتقالي���د، بل أصبح 
مألوف���ا مادامت الفت���اة تلتزم 
باحلشمة في اللباس، مستشهدة 
بتجربتها في البحرين، حيث ان 
هناك الكثير م���ن أولياء األمور 
الذين يش���جعون فتياتهن على 
ممارسة كرة القدم لقضاء وقت 

الفراغ فيما يفيدهن.

من بني أكثر من 8 مرشحات من 
دول عربية مختلفة، وإن دل ذلك 
على شيء فإمنا يدل على كفاءة 
التي أصبحت  البحرينية  املرأة 
تلقى دعما كبيرا من قرينة امللك 
رئيس���ة املجلس األعلى للمرأة 
الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل 

خليفة«.
وأكدت أن ممارسة الفتاة للعبة 

كش���فت  العربية.ن���ت: 
البحرينية الشيخة حصة بنت 
خالد آل خليفة، رئيسة اللجنة 
النسائية باالحتاد العربي لكرة 
القدم ع���ن عزمها تطوير كرة 
القدم النس���ائية ف���ي الوطن 
العربي وبذل املزيد من اجلهد 
حلث االحتادات العربية الكروية 

لتشكيل منتخبات نسوية.
وكان���ت اللجنة التنفيذية 
العربي قد رش���حت  لالحتاد 
الش���يخة حصة بن���ت خالد 
ال�  لهذا املنصب في االجتماع 
46 والذي عق���د في العاصمة 
الرياض االثنني  الس���عودية 
املاضي، كما اختيرت عضوا في 
اللجنة التنفيذية، لتكون أول 
عضو نسائي في اللجنة منذ 

تأسيس االحتاد عام 1974.
الش���يخة حصة  وأضافت 
قائل���ة »إنه ألم���ر يدعو إلى 
الفخر واالعتزاز بأن تتبوأ امرأة 
بحرينية هذا املنصب الرياضي 

بعد حصولها على رئاسة اللجنة النسائية باالتحاد العربي لكرة القدم

انسحاب وشيك إلنجلترا من سباق 
تنظيم مونديال 2022 

الوحدة يلحق بالنصر هزيمة مفاجئة

األمير سلطان يناشد بالتر
مساعدة الرياضة الفلسطينية

 ق����ال ديڤيد دين الرئيس الدولي لعرض اجنلترا الس����تضافة كأس 
العال����م لكرة القدم إن اجنلترا ستس����حب ترش����يحها لتنظيم نهائيات 
2022 إذا سحبت الواليات املتحدة - كما هو متوقع - عرضها لتنظيم 
نهائيات 2018.  ومن ش����أن هذا التحرك أن يحدد شكل املنافسة القارية 
والسياسية الستضافة هاتني النسختني من النهائيات حيث ستنحصر 
معركة اس����تضافة نهائيات 2018 بني بلدان اوروبية في حني ستتنافس 
الواليات املتحدة على تنظيم نهائيات 2022 مع أربعة منافسني من االحتاد 
اآلسيوي.  وفي الوقت الراهن فإن اجنلترا وروسيا والواليات املتحدة 
إضافة لعرضني مشتركني من اسبانيا مع البرتغال وهولندا مع بلجيكا 
هي املنافس����ة على تنظيم نهائيات 2018 لكنه����ا تبقى ولو من الناحية 
الفنية على األقل منافسة على تنظيم نهائيات 2022.  وتركز قطر وكوريا 
اجلنوبية واليابان واستراليا جهودها على نهائيات 2022 لكن في حالة 
انسحاب الواليات املتحدة من السباق الستضافة نهائيات 2018 فإن أيا 
من البلدان االوروبية لن تنافس على اس����تضافة نهائيات 2022 ألنه ال 

ميكن لقارة واحدة استضافة النهائيات مرتني متتاليتني.

 فاج���أ الوحدة مضيفه النصر 
وتغلب عليه 1 � 0 على ستاد امللك فهد 
الدولي بالرياض في ختام املرحلة 
السابعة من الدوري السعودي لكرة 
القدم. وارتفع رصيد الوحدة الى ست 
نقاط فيما جتمد رصيد النصر عند 
12 نقطة. ن جهته، فرط القادسية 
في فوز مهم واكتفى بنقطة واحدة 
من مبارات���ه امام ضيفه الفيصلي 
بتعادلهما 2 � 2 على ملعب مدينة 
االمير سعود بن جلوي الرياضية 
بالراكة. ورفع القادسية رصيده الى 

9 نقاط، والفيصلي الى 6 نقاط. 
وفي مباراة ثالثة، فشل األهلي 
في استعادة نغمة االنتصارات عقب 

تعادله مع ضيفه التعاون 1 � 1 على 
ستاد األمير عبداهلل الفيصل بجدة. 
ورف���ع األهلي رصيده إلى 4 نقاط 
في املركز قبل األخير، في حني رفع 
التعاون رصيده إلى 8 نقاط وبقي 
سابعا. من جهة اخرى، قالت ادارة 
ن���ادي الهالل بطل الس���عودية إن 
رومانيا لن تسمح لالعبها ميريل 
رادوي باللع���ب ض���د ذوب اهان 
االيران���ي في الدور قب���ل النهائي 
لدوري ابطال آس���يا لك���رة القدم 
النشغال منتخبها الوطني مبباراة 
امام فرنسا بتصفيات كأس  هامة 
اوروبا 2012 بعد يومني من مباراة 

ذوب اهان.

 طالب رئيس االحتاد العربي لكرة القدم األمير س���لطان بن فهد 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بالتر بضرورة 
بذل املزيد من املساعي واجلهود من أجل الوقوف إلى جانب الرياضة 
والرياضيني في دولة فلسطني وإعطائهم حقهم الشرعي في ممارسة 
أنشطتهم الرياضية أسوة بجميع الرياضيني في دول العالم مبا فيها 
لعبة كرة القدم. وجاءت مناش���دة االمير سلطان لبالتر عقب اطالع 
اللجن���ة التنفيذية باالحتاد العربي لكرة الق���دم التي عقدت االثنني 
املاضي بالرياض على التقرير املقدم من عضو اللجنة التنفيذية رئيس 
االحتاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب حول املمارسات 
التعسفية لسلطات »االحتالل اإلسرائيلي جتاه الرياضة والرياضيني 
في فلسطني وحرمان الشباب الفلسطيني من ممارسة أبسط احلقوق 
ومش���اركتهم رياضيي دول العالم في لعبة كرة القدم داخل وخارج 
دولة فلسطني مبا يتماشى مع أهداف االحتاد الدولي جتاه نشر السالم 

والتقارب بني الشعوب من خالل منافسات كرة القدم«.

وكيل وزارة الداخلية يستقبل رؤساء وفود 
اتحادات الشرطة الخليجية

اس���تقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب ف���ي مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح 
امس رؤس���اء وفود احتادات الشرطة الرياضية 
لدول اخللي���ج العربي املش���اركني في االجتماع 

التشاوري.
وفي بداية اللقاء رحب الفريق الرجيب بضيوفه، 
مؤكدا على اهمية دعم التعاون اخلليجي في جميع 
املجاالت، داعيا الى توحيد املواقف بني االحتادات 
الشرطية في دول اخلليج العربي، مشيرا الى انه 
في االجتماع املقبل لوكالء وزارات داخلية اخلليج 
التشاوري  العربي س���ينقل توصيات االجتماع 

اليهم.
وشدد على ضرورة حتقيق التنسيق املتكامل 
ودعم الترابط بني دول اخلليج العربي من خالل 
العمل الرياضي املش���ترك وتنظي���م العديد من 
البطوالت التي تنتهي الى رفع مستوى اداء رجل 
الشرطة وتقوية الروابط بني ابناء دول اخلليج 
العربي. وابلغهم الفريق الرجيب بنقل حتياته الى 
اصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية ووكالء 

وزارات الداخلية بدول اخلليج العربي.
ومن جانبه شكر الفريق الشيخ احمد النواف 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب لدعمه 
املستمر الحتاد الشرطة الرياضي وحرصه على 
تذليل جميع العقبات التي تواجه الرياضة الشرطية. 
من جهة اخرى ت���رأس رئيس االحتادين الدولي 
والكويتي للشرطة الرياضية الفريق الشيخ احمد 
النواف االجتماع التش���اوري لرؤساء االحتادات 

الرياضية للشرطة لدول اخلليج العربية.
وفي بداية االجتماع رحب الفريق الشيخ احمد 
النواف باحلضور، ونقل اليهم حتيات وزير الداخلية 
الفريق الركن .م الشيخ جابر اخلالد ووكيل الوزارة 
الفريق احمد الرجي���ب متمنني لهم طيب االقامة 

وحتقيق االهداف املرجوة من هذا االجتماع.
ودعا النواف الى دعم املرشحني من دول اخلليج 
العربية في املناصب القيادية في احملافل الرياضية 
الشرطية، مشيرا الى ضرورة دعم العميد خالد 
العطية النتخابات االحتاد العربي الرياضي للشرطة 

املقبلة.

النواف يدعو لدعم مرشحي الخليج في المحافل العربية والدولية

عمومية اتحاد الكرة المصري لم تكتمل و»فيفا« يهدد 
أرس���ل االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
خطابا لالحتاد املصري يخطره فيه بضرورة 
إجراء التعديالت املطلوبة على الئحة النظام 
األساسي قبل 24 أكتوبر املقبل، وإال سيضطر 
االحتاد الدولي لتوقيع عقوبات قاسية على 
االحتاد املصري من قبل جلنة االنضباط التي 
ستنعقد 27 من الشهر املقبل. وطلب »فيفا« من 
االحتاد املصري ضرورة عقد جمعية عمومية 

إلجراء التعديالت املطلوبة قبل هذا التاريخ، 
وكان »فيفا« قد أجل اعتماد الالئحة األساسية 
لالحتاد املصري حتى يتم تغيير بعض البنود 
مبا يتوافق مع الئحة النظام األساس���ي في 
االحتاد الدولي. ولم تكتمل اجلمعية العمومية 
الحتاد الكرة امس، حيث لم يحضر النصاب 
القانوني لألندية وحضر فقط 41 ناديا من أصل 

150 ناديا هم أعضاء اجلمعية العمومية.

مجلس إدارة الزمالك الجديد يخاطب الجهات المعنية 
لجدولة ديون النادي البالغة 100 مليون جنيه

مصر محمد ناجي »جدو« قريبا 
من املش���اركة في مباراة فريقه 
التونس���ي  الترجي  أمام  املقبلة 
في اللقاء املرتقب واملقرر إقامته 
بني الفريقني ي���وم األحد املقبل 
بستاد القاهرة في ذهاب الدور قبل 

النهائي لدوري ابطال افريقيا.
وكان الالعب قد عانى من جذع 
في الرباط الداخلي للركبة إال أنه 
متاثل للشفاء في الفترة األخيرة 
وبات جاهزا للمشاركة في املباراة 
وفقا لرؤية اجلهاز الفني للفريق 

بقيادة املدرب حسام البدري.
يأتي هذا في الوقت الذي تأكد 
فيه غياب الظهير االيسر للفريق 
سيد معوض بسبب عدم تعافيه 
بشكل نهائي من اإلصابة بتمزق 
م���ن الدرجة االول���ى في عضلة 

السمانة.
ه���ذا وتصل بعث���ة الترجي 
التونسي إلى القاهرة في السابعة 
من مساء اجلمعة ليجري حصة 
تدريبية في الس���ابعة من مساء 
الس���بت املقبل بتوقيت القاهرة 
على ستاد القاهرة الذي سيشهد 

اللقاء وفي نفس توقيتها.
جدير بالذكر ان اقبال اجلماهير 
القاهرة  التونس���ية يتزايد في 
ملساندة الترجي اثناء مواجهته 
لألهلي وس���يصل عدد مشجعي 

الترجي إلى 5 آالف مشجع.

استدعاء صقر للنيابة

من ناحية اخرى، أعلن رئيس 
االحتاد املصري للجمباز املنحل 
عمرو الس���عيد عن مثوله أمام 
التي حققت معه  العامة  النيابة 
بشأن االتهامات التي وجهها إلى 
رئيس املجلس القومي للرياضة 
م. حس���ن صقر، وأكد السعيد 
خالل مؤمت���ره الصحافي الذي 
عقده مؤخرا على مثول رئيس 
املجلس القوم���ي للرياضة أمام 
النيابة للتحقيق معه والرد على 

االتهامات التي وجهت له.
وكان الس���عيد قد اتهم صقر 
بشخصه وصفته مبخالفة القانون 
والتزوير ف���ي محضر اجلمعية 
العمومي���ة الحتاد اجلمباز التي 
أفرزت قرارا بس���حب الثقة من 

مجلس عمرو السعيد.

للزمالك تقدر بعشرة ماليني جنيه 
كما أشار البعض لكن مت حتويل 
هذا املبلغ لبند االستثمارات طويلة 
األجل، مشيرا الى أن النادي سيبدأ 
في مخاطبة اجلهات املعنية التي 
لها مديونية لديه جلدولة الديون، 
وكذلك مخاطبة اجلهات التي عليها 
أم���وال للنادي لتوفي���ر املوارد 

للنادي في الفترة املقبلة.

»جدو« جاهز للترجي

من جهة اخرى، بات جنم فريق 
الكرة بالنادي األهلي ومنتخب 

التسويق واالس���تثمار بالنادي 
اش���رف صبحي وذلك لدراسة 
اخلطوط العريضة لوضع خطة 

لالحتفال مبئوية الزمالك.
وعل���ى هام���ش االجتم���اع، 
الزمالك  ناقش املجلس ميزانية 
واملديونية وثبت وجود مديونية 
على النادي تق���در بحوالي 100 
ملي���ون جنيه منه���ا 42 مليون 
الزمالك السابق ممدوح  لرئيس 

عباس مبفرده.
وأكد جالل إبراهيم أنه ال يوجد 
في امليزانية أي تنازالت من عباس 

بالرد على العرض بطلب تفاصيل 
أكثر ألن العرض ال يوضح املقابل 
املادي أو مدة العقد وهو ما أرجأ 
الفترة  العرض في  احلديث عن 

احلالية.
ق���رارات املجلس  واختتمت 
النهائي للجنة  التشكيل  بإعالن 
املئوية والتي تضم عضوي مجلس 
اإلدارة احمد شيرين فوزي وماهر 
الس���ابق  عبدالعزيز والرئيس 
للجن���ة االنضباط واملستش���ار 
س���امر أبواخلير وحسن شاكر 
إدارتي  النادي ورئي���س  عضو 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك 
املعني برئاس���ة املستشار جالل 
ابراهيم مجموع���ة من القرارات 
املهمة في جلسته احلاسمة التي 
امتدت للساعات األولى من فجر 
امس، والتي تأتي كثاني جلسات 

املجلس.
الزمالك جالل  وأكد رئي���س 
إبراهيم عقب االجتماع أن اإلدارة 
الفني  وافقت على طلب اجلهاز 
بقيادة حسام حسن بتجديد تعاقد 
الثالثي حس���ن مصطفي وهاني 
سعيد ومحمود فتح اهلل وتكليف 
مدير الكرة إبراهيم حسن مبباشرة 
املفاوضات على أن يتولى امللف 
من قب���ل مجلس اإلدارة الثنائي 

أحمد رفعت وطارق غنيم.
وأضاف رئيس الزمالك اجلديد 
أن هناك موارد مالية س���تدخل 
خزينة النادي في الفترة املقبلة 
ستساعد اإلدارة في جتديد عقود 
الالعبني، مش���يرا الى أن اإلدارة 
قررت ايضا املوافقة على توصية 
املدير الفني لفريق الكرة باستبعاد 
مدرب الفري���ق عبداحلليم علي 
بعد دراسة املوقف األخير واألزمة 
املثارة مؤخرا، مؤكدا ان املذكرة 
الت���ي قدمها اجله���از أيدت قرار 
اإلدارة برحيل عبداحلليم علي.

وفيما يخص موقف اخصائي 
التأهي���ل د.عمرو املطراوي فهو 
مختلف ألنه موظف بالنادي ومت 
حتويله للشؤون القانونية التخاذ 
موق���ف ض���ده وإن كان األقرب 
تعيينه بأحد فرق الناشئني، اما 
عن موقف الع���ب الفريق االول 
للكرة بالنادي محمود عبدالرازق 
ابراهيم  »شيكاباال«، فأكد جالل 
أنه ال يعلم عن موضوع جتديد 
التعاقد ملدة أربعة مواس���م وأن 
موقف الالعب هو استمرار تعاقده 
الق���دمي املمتد ملوس���م ونصف 

املوسم.
الزمال���ك  وكش���ف رئي���س 
عن وص���ول عرض م���ن نادي 
ستاندرلياج البلجيكي عن طريق 
فاكس رس���مي الى النادي لضم 
جنم الفريق شيكاباال، لكن إدارة 
التس���ويق  إدارة  الزمالك كلفت 
بالنادي برئاسة د.أشرف صبحي 

بيروت ـ ناجي شربل
خسر السد اللبناني وصيف حامل اللقب أمام 
مضر السعودي 26 - 28 )الشوط األول 13 - 14( 
ف���ي املباراة التي أجريت بينهم���ا في قاعة حامت 
عاش���ور بنادي الصداقة ضمن املجموعة األولى 
من بطولة األندية اآلسيوية ال� 13 لكرة اليد والتي 

تستمر حتى يوم 7 من الشهر املقبل.
وس���يطر االرتباك على اداء بطل لبنان ورابع 
أندية العالم كما تأثر بضع���ف اللياقة البدنية، 
األمر الذي سمح للفريق السعودي بانتزاع نقاط 

املباراة.
وكان افضل مسجل ملضر أحمد العبد العلي 8 

أهداف، وأضاف التونسي وجدي براير 6، وللسد 
الصربي املجنس لبنانيا بويان بوتوليا 7 أهداف، 

واملصري أحمد األحمر 6.
وفاز الصداقة وصيف بطل لبنان على اجليش 
العراقي 25 - 22 )الشوط األول 10 - 13( ضمن 

املجموعة الثانية.
وأحيت هذه النتيجة آم���ال الفريق اللبناني 
في بلوغ الدور نصف النهائي، علما أنه تنتظره 
مواجهتان صعبتان مع ذوب آهان اإليراني واجلزيرة 
اإلماراتي. وكان افضل مسجل للصداقة الصربي 
املجنس لبنانيا غوران دوكيتش 6 أهداف، وللجيش 

ابرهيم احلمداوي 6 أهداف.


