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السودان: دفاعي عن طالل الفهد

 شهادة للكويت وليس انحيازًا

»التمييز« تحجز طعون األندية للحكم 14 الجاري

الكويت في اختبار أمام »سلة« الساحل

جعفر: ال نتدخل في انتخابات »الكرة« العراقي

»إسكندر« كسب كأس الصالح

 يوڤنتوس يواجه خطر الخروج أمام بوزنان

أكد صقر السودان نائب رئيس اللجنة االنتقالية 
السابقة التي كلفت من الهيئة العامة للشباب والرياضة 
إلدارة أمور النادي العربي، ان دفاعه عن الشيخ طالل 
الفهد ومتنيه عليه بعدم االبتعاد عن الساحة الرياضية 
نابع من خوفه على مستقبل احلركة الرياضية والنشاط 
الشبابي في الكويت وال عالقة له بأي موقف شخصي 
او عالق����ات خاصة مع نائب مدير عام الهيئة العامة 

للشباب رئيس نادي القادسية.
وأوضح السودان في تصريح صحافي جديد تعقيبا 
على نية الفهد التخلي عن مناصبه الرياضية والتفرغ 
خلدمة الكويت م����ن موقع جديد، ان بعض الصحف 
وبعض الشخصيات التي تخوض في الشأن الرياضي 
او ذات العالقة بهذا القطاع قد أظهرت نوعا من عدم 
االرتياح من فحوى تصريحه األول الذي نش����ر في 
الصح����ف قبل أيام من عطلة عي����د األضحى املبارك 
واعتبرته انحيازا للشيخ طالل ضد منافسيه وفسرت 
التصري����ح على غير معناه. وأكد انه واثق متاما من 
صحة موقفه وانه متمسك به وانه بذلك منحاز للكويت 
ألن����ه على ثقة وقناعة بع����د 50 عاما من العطاء في 
الساحة الرياضية ش����غل فيها مناصب عدة وأسهم 
خ����الل عمله في العربي او ف����ي اللجنة األوملبية في 
تأسيس وإطالق العديد من األنشطة الرياضية، وقال 
ان ما قدمه الشهيد فهد األحمد وجناله الشيخ أحمد 
الفهد وطالل الفهد ومن عمل معهم من الش����خصيات 
الرياضية، يش����كل اجنازا للكويت لن يستطيع احد 
حتقيقه مع احترامي وتقديري للجميع. وقال السودان 
ان علينا ان نتحلى بالش����جاعة واخللق القومي وان 
نكون صريحني وان نس����مي األمور بأسمائها فنحن 

في بلد دستوري دميوقراطي جبلنا على حرية الرأي 
فال يجوز ألحد ان يصادر ح����ق احد في إبداء الرأي 
لكن املصلحة العامة تقتضي ايضا تغليب مصلحة 
الكويت ومكانتها الرياضية وسالمة مستقبل نشاطها 
في جميع املجاالت واألنشطة وهو ما يوجب االبتعاد 
عن الصراعات الشخصية التي أضرت بسمعة الكويت 
وأثرت على جميع األلعاب واألنشطة الرياضية وان 
نطبق القول املأثور »ما لقيصر لقيصر« والقول احمللي 
»اعط اخلبز خلبازه«.وأضاف ان مشاركة وحضور 
الشيخ احمد الفهد في األنشطة الرياضية واالجتماعية 
القيادية األوملبية العاملية والقارية، ووجود الشيخ 
ط����الل الفهد على رأس أحد اع����رق األندية الكويتية 
واخلليجي����ة وحضوره ممثال للكويت في النش����اط 
اخلليجي في اي مناس����بة واالحترام والتقدير الذي 
يحظى به، يكفل للكويت احتراما مس����تحقا بعد ان 
كانت الكويت في عهد الشهيد فهد األحمد سباقة على 
جميع املستويات في تأسيس النشاط الرياضي احمللي 
واإلقليمي في أغلب األلعاب وليس في كرة القدم فقط. 
وشدد السودان مجددا على انه ال ينتقص من قدر احد 
في قوله للحقيقة لكن الرياضة في الكويت من دون 
أبناء الشهيد ستواجه مصاعب كثيرة وستدخل في 
متاهات نحن في غنى عنها، فهم األقدر على التصدي 
للمشاكل واملستجدات وعلى تذليل املصاعب وعلى 
ضمان استمرار س����يادة وريادة الكويت للكثير من 
املناصب والواجهات الرياضية التي ال تقتصر أهميتها 
على عضويتها او التواجد في أنشطتها وإمنا في الدفاع 
عن الكويت وإعالء شأنها وترسيخ مكانتها وفرض 

االحترام لدعم مطالبها وتفهم وجهات نظرها.

مبارك الخالدي
الدائ���رة االدارية  حج���زت 
مبحكم���ة التمييز صباح امس، 
الطعون املقدمة من مجلس ادارة 
نادي القادس���ية وادارة الفتوى 
ادارتي  والتشريع ضد مجلسي 
نادي���ي الفحيحيل والش���باب، 
للحك���م في جلس���ة 14 اجلاري 
بعد ان انتهى اخلصوم من تقدمي 

دفاعهم ودفوعهم الثابتة مبحاضر 
اجللسات الفائتة.

وتتمحور كل الطعون حول 
الق���رارات االدارية الصادرة من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتاريخ 14 -11- 2009 واملتعلقة 
اندي���ة  ادارة  بح���ل مجال���س 
القادسية والفحيحيل والشباب 
واجله���راء واليرموك وخيطان 

والتضامن والس���احل والنصر 
والصليبخات.

وكانت محكم���ة اول درجة 
قد ايدت ق���رار احلل وصادقت 
محكم���ة االس���تئناف في وقت 
س���ابق على صحته، باستثناء 
ادارتي الفحيحيل والشباب اللتني 
اصدرت محكمة االستئناف بهيئة 

مغايرة حكما بعودتهما.

يحيى حميدان
يخوض الكويت اختبارا صعبا 
عندما يواجه الس���احل في ال� 5 
مس���اء اليوم في صالة يوس���ف 
الش���اهني بن���ادي كاظمة ضمن 
اجلولة التاسعة لدوري كرة السلة، 
والتي تشهد أيضا إقامة 3 مباريات، 
فيلتقي القادسية السابع )6 نقاط 

من 3 مباريات( مع التضامن الثالث 
)9 نقاط من 5 مباريات(، في ال� 
7 في صالة ن���ادي كاظمة، وفي 
صالة ناصر احلمد بنادي التضامن 
يتواجه كاظمة السادس )6 نقاط 
من 3 مباريات( مع الشباب العاشر 
)5 نقاط م���ن 4 مباريات( في ال� 
5، والس���املية التاسع )5 نقاط( 

مع النصر اخلامس )6 نقاط( في 
ال� 7.

وفي قمة مباريات، س���يكون 
على العبي الكويت ال� 12 االخير 
)نقطت���ان من مب���اراة واحدة( 
أم���ام  مضاعف���ة مجهوداته���م 
اخلصم العنيد الس���احل الثامن 

)5 نقاط(.

قال وزير الشباب والرياضة 
العراقي جاسم جعفر ان انتخابات 
االحتاد العراقي لكرة القدم التي »ال 
نتدخل فيها، نريدها ان تكون في 
بغداد وال بديل عن ذلك ونرفض 

اقامتها في مكان آخر«.
واضاف جعفر ف���ي حديث 
لصحيفة »الدس���تور« امس »ال 
نخفي على احد ان نقطة ضعفنا 

تكمن في فرض عقوبات رياضية 
على العراق ونحن نحرص على 
تواجد العراق في اي مش���اركة 
خارجية لذلك ال نريد ان نتدخل 

في االنتخابات«.
وتابع »لكن لنا رأيا واضحا 
وصريحا هو ان هناك من يعطل 
اج���راء االنتخابات، ونؤكد على 
اقامتها في بغ���داد ونرفض ان 

تك���ون اي مدينة عراقية اخرى 
بديلة عن بغداد«.

وم���ن املأم���ول ان جت���رى 
انتخابات االحتاد العراقي لكرة 
القدم في فبراير املقبل بعد تعثر 
اجرائها ف���ي اربيل صيف العام 
احلالي، ما دفع باالحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« لتأجيلها الى 

مطلع العام املقبل.

في اقوى سباقات نادي الصيد 
والفروس����ية جنح اجلواد البطل 
»اسكندر« العائد السطبل السفير 
اسعد البنوان بقيادة الفارس محمد 
روميل في الفوز على ابطال مضمار 
نادي الصيد واقتناص كأس شركة 
مساعد الصالح وأوالده املخصصة 
جلميع الدرجات على مسافة 1600 
متر بزمن 1.43.01ق وبفارق بعيد 
عن اجلياد املشاركة ليؤكد اجلواد 
اسكندر انه سينافس على لقب جواد 
املوسم احلالي وميتع اجلماهير في 

السباقات املقبلة.
وقام طالل الصالح بتس����ليم 
الكأس الى محمد البديوي مدرب 
اسطبل الس����فير، وقال ان هناك 
نية النش����اء مركز محمد الصالح 
لدعم احلركة الرياضية والثقافية 
واحلريات وانه س����يعلن عن هذا 
املرك����ز قريبا ويأم����ل في جناحه 

واهتمامه بالرياضة ايضا.
ن����ادي الصيد  وقام رئي����س 

الفهد  والفروسية الشيخ ضاري 
والشيخ علي احلمود بتقدمي درع 

تذكارية لطالل الصالح.
وعلى كأس املغفور له الشيخ 
مبارك احلم���د املخصصة جلياد 
الدرجة األولى على مسافة 1400 
متر، حقق اجل���واد زين املعاني 
السطبل الشالحي بقيادة وهابي 
املفاجأة وكس���ب ال���كأس بزمن 
1.30.01ق بعد ان كانت الترشيحات 
ترج���ح اجلواد ص���وار للنصف 
بقيادة كليمنس في املركز الثاني، 
وقام الش���يخ خالد احمد اخلالد 
الذي ناب عن اس���رة املغفور له 

بتسليم الكأس.
وفي بقية االشواط جنح اسطبال 
النصف والنشاما في تقاسم الفوز 
باالشواط االربعة حيث فاز اسطبل 
النصف بشوطني والنشاما بشوطني 
لتشتد املنافسة اثارة على صدارة 

االسطبالت.
في الش����وط االول املخصص 

جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
1000 متر فاز مهلي للنصف بقيادة 
كليمنس باملركز االول بزمن 1.02ق 
وبفارق نصف ط����ول عن راضي 
للنشاما بقيادة دو وجاء املتنبي 

وبس ثالثا.
وفي الش����وط الثاني املختلط 
جلميع الدرجات على مسافة 2000 
متر فاز اجلواد خليف الس����طبل 
النشاما بقيادة جو باملركز االول 
بزمن 2.13.07ق وبفارق بعيد عن 
انكل س����ام البناء الشهيد بقيادة 
وهابي وج����اء علم لالبرق بقيادة 

جوفندر في املركز الثالث.
وفي الشوط الثالث املخصص 
للمبتدئ����ات على مس����افة 1600 
متر فاز اجلواد االحيمر للنصف 
بقيادة كليمنس باملركز األول بزمن 
1.43.01ق وبفارق 3 طول عن عكاشة 
لسلطان شعوان املطيري بقيادة دو 
وجاء راعي الراية للعرين بقيادة 

ميليس في املركز الثالث.

يستضيف أودينسي الدمناركي 
خيتافي االسباني في املجموعة 

الثامنة.
وفي املجموعة السابعة، ضمن 
بط���ل كأس االحت���اد األوروبي 
السابق زينيت سان بطرسبرغ 
الروسي التأهل، وبوسعه اآلن أن 
يريح بعض العبيه في مباراته 
األخيرة أمام أندرخلت البلجيكي 
)4 نقاط(. كم���ا جمع أيك أثينا 
اليوناني 4 نقاط في قبل مباراته 
أمام هايدوك سبليت الكرواتي.

يتصدر س���بورتنغ لشبونة 
الثالثة،  البرتغالي املجموع���ة 
حيث يتقدم بفارق 4 نقاط أمام 
ليل الفرنسي قبل لقائهما، بينما 
يتنافس على بطاقة التأهل الثانية 
في املجموعة جينت البلجيكي مع 

ليفسكي صوفيا البلغاري.
ويلتقي سمبدوريا اإليطالي 
م���ع آيندهوف���ن الهولن���دي، 
وميتاليست خاركيف األوكراني 
م���ع ديبرش���ني املج���ري في 

املجموعة التاسعة.

يواجه يوڤنتوس اإليطالي، 
ش���أنه في ذلك شأن العديد من 
الفرق األوروبية الكبيرة، خطر 
اخلروج املبكر من بطولة الدوري 
األوروبي لكرة القدم »يوربا ليغ« 
مع انطالق اجلولة اخلامسة من 

دور املجموعات اليوم.
ويتخلف يوڤنتوس بفارق 3 
نقاط عن ليش بوزنان الپولندي 
ومانشستر سيتي اإلجنليزي في 
املجموعة األولى، وفي حال فشل 
يوڤنتوس في التغلب على مضيفه 
ليسش بوزنان بنتيجة كبيرة، 
فيما يحقق س���يتي الفوز أمام 
النمساوي، سيودع  سالزبورغ 

البطولة.
ويس���تطيع باير ليڤركوزن 
االملاني الس���فر إل���ى روزنبرغ 
النرويجي، وهو يدرك أنه تأهل  
للدور التالي، في حني س���يكون 
أتلتيكو مدريد االسباني املرشح 
األق���وى للتغلب عل���ى أريس 
اليوناني في املجموعة الثانية.

وفي املجموعة الثامنة، ضمن 
شتوتغارت، الذي يواجه صعوبات 
بالغة في الدوري األملاني ويقبع 
في منطقة الهبوط، التأهل لدور 
ال� 32، وأعلن النادي األملاني أنه 
سيعتمد على العديد من الالعبني 
االحتياطيني في مباراته بسويسرا 
أم���ام يان���غ بويز ب���رن، بينما 

في أقوى سباقات نادي الصيد والفروسية

 في الجولة الخامسة من الدوري األوروبي

طالل الصالح يسلم الكأس الى محمد البديوي مدرب السفير بحضور الشيخ ضاري الفهد والشيخ علي احلمود

الشيخ أحمد الفهد متحدثا في حفل ختام آسياد غوانزو

سالمات بوسكندر و»ما تشوف شر«

مباراة في البرازيل تتحول لمذبحة

األهلي يستعد لسموحة

تعرض أمني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر لوعكة صحية 
ش���ديدة أدخل على اثرها الى مستشفى الصدري الجراء عملية 
دعاميات في 3 شرايني جدد، بعد ان اجرى بوسكندر 4 دعميات 
سابقة وقد قام رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان واسرة النادي 
بزيارة بوس���كندر لالطمئنان على س���المته ومتنوا له الشفاء 

العاجل.

حتولت مباراة فريقي اتلتيكو مينيرو وفريق كروزيرو الى 
مباراة في العراك وقتال الش���وارع في اطار الدوري البرازيلي 

لكرة القدم.
وحسبما افاد موقع »غلوبو س���بورت« البرازيلي فإن اكثر 
من 50 مشجعا للفريقني نشب العراك بينهم وحتول امللعب قبل 

بداية املباراة الى ساحة للعراك وقتال الشوارع.
واش���ار املوقع الى ان اكثر من 20 مش���جعا اصيبوا اصابات 
خطيرة ونقلوا الى املستش���فى وقتل ش���اب في ال� 19 من عمره 
ويدعى فرناندز حيث قام احد اجلماهير بضربه على رأسه بعصا 

حديدية سببت له نزيفا داخليا ومات بعده.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اكد مدير الكرة في االهلي سيد عبداحلفيظ أن التجديد لالعب 
الوسط املدافع حسام عاشور سيكون عقب مباراة سموحة املقبلة، 
حيث مت االتفاق على كل تفاصيل التجديد، ولم يتبق اال التوقيع 
على العقد اجلديد مع فريقه. وأوضح أن الفريق في حالة تركيز 
شديد في الوقت احلالي، خاصة أن لقاء سموحة هو األول للجهاز 

الفني اجلديد بقيادة عبدالعزيز عبدالشافي »زيزو«.
في السياق ذاته، يخوض االهلي مساء اليوم تدريبه االخير 
للقائه املرتقب مع س���موحة غدا اخلمي���س ضمن اجلولة ال� 13 
للدوري املصري العام، ومن املقرر ان يتوجه الفريق »االحمر« 
عقب مرانه اخلتامي الذي س���يجريه صب���اح اليوم على ملعب 
»مختار التيتش« في اجلزيرة الى مدينة االس���كندرية للمبيت 

بها استعدادا للقاء.
على صعيد آخر، فرضت جلنة املسابقات في االحتاد املصري 
برئاس���ة عامر حسني غرامة على املصري 10 آالف جنيه بسبب 
شتم اجلماهير حكم مباراته مع سموحة، باالضافة الى توجيه 
»الليزر« على العبي الفريق املنافس في املباراة. كما فرضت عقوبة 
اإليقاف على النيجيري غودوين العب االس���ماعيلي وابراهيم 
الشايب من االحتاد السكندري وأحمد بكري العب املقاصة املباراة 
واحدة، كما اوقفت موس���ى كبيرو العب املقاولون العرب ملدة 3 

مباريات، وفرض غرامة مالية عليه 3000 جنية.
وفي الزمالك، أنهى مجلس ادارة النادي برئاسة املستشار جالل 
ابراهيم اتفاقه مع عدد من البنوك لفتح حسابات لتلقي تبرعات 
اجلماهير ملساعدة النادي في اخلروج من الضائقة املالية التي 

مير بها، ومت فتح حسابني.

 قال نادي ليڤربول االجنليزي إن املدافع جيمي 
كاراغ����ر قد يغيب عن الالعب 3 أش����هر بعد ان يخضع 
جلراح����ة لعالج خل����ع في الكتف ف����ي وقت الحق من 

االسبوع اجلاري.
 ق��ال رئيس نادي انتر ميالن االيطالي بطل دوري 
ابطال اوروبا ماس��يمو موراتي انه ل��م يكن ليتحمل تعثر 
ناديه في املاضي، كما حدث في املوسم احلالي اال ان اخلبرة 

جعلته يتعامل مع الوضع بشكل مختلف.
 أعلنت شركة »بو« النمسوية انها فازت مبناقصة 
لبناء ملع����ب في العاصمة الليبي����ة طرابلس في افق 
اس����تضافته ملباريات نهائيات كأس امم افريقيا لكرة 

القدم املقررة عام 2013 في ليبيا.
 دعا رئيس نادي شالكه األملاني لكرة القدم كليمنز 
تونيز، املدير الفني للفري��ق فيليكس ماغات، إلى اجتماع 
طارئ ملناقش��ة أوضاع الفريق واألزمة التي يعيشها بعد 
الهزمي��ة الثقيلة أمام مضيفه كايزرس��لوترن صفر-5 في 

الدوري األملاني.
 ذكر تقرير إخباري ان اجلزائري الدولي، لزهر حاج 
عيسى العب خط وسط نادي وفاق سطيف اجلزائري 
لكرة القدم، حصل على تصريح بالعودة للمالعب بعد 
ابتعاد دام ألكثر من شهر ونصف الشهر بسبب شكوك 

حول إصابته مبشاكل في القلب.
 اصيب 33 شخصا وألقي القبض على 27 بعد أحداث 
شغب وعنف وقعت في مدينة ميديلني بعد مباراة أتلتيكو 

ناسيونال وونس كالدس في الدوري الكولومبي.

أخبار متفرقة

ألمانيا مع كندا وفرنسا ونيجيريا
في مونديال السيدات

أسفرت قرعة نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم للسيدات 2011 
عن وقوع املنتخب األملاني حامل 
اللقب في مجموعة واحدة مع 

كندا ونيجيريا وفرنسا.
ويخ���وض املنتخب األملاني 
حامل لق���ب البطولة في 2003 
و2007، مباراة االفتتاح أمام كندا 
في برلني في 26 يونيو املقبل، 
النسخة السادسة  وفقا لقرعة 
للبطولة الت���ي تقام كل أربعة 
أع���وام، وتقام ه���ذه املرة في 

فرانكفورت.

ويلتق���ي املنتخب األميركي 
حام���ل اللقب ف���ي 1991 و1999 
مع كوريا الشمالية وكولومبيا 
والسويد في املجموعة الثالثة.

وفي املجموعة الثانية يلعب 
املنتخب الياباني بجوار املكسيك 
ونيوزيلن���دا وإجنلترا، فيما 
يلعب املنتخب البرازيلي وصيف 
بطول���ة 2007 ف���ي املجموعة 
الرابعة بجوار أستراليا وغينيا 

االستوائية والنرويج.
وتق���ام املباري���ات ال���� 32 
للبطول���ة خالل الفترة من 26 

يونيو إلى 17 يوليو في تسع 
ستادات في اوغسبورغ وبرلني 
وبوخوم ودريسدن وفرانكفورت 
وليڤركوزن ومونش���غالدباخ 

وسينسهامي وڤولفسبورغ.
وتأتي البطولة بعد خمسة 
أع���وام من اس���تضافة أملانيا 

ملونديال الرجال 2006.
وتقام املب���اراة االفتتاحية 
للبطولة في الس���تاد األوملبي 
ببرل���ني فيم���ا تق���ام املباراة 
النهائية في كوميرس بنك ارينا 

بفرانكفورت.

)أ.ف.ب( العارضة السلوڤاكية ادريانا زوجة جنم فرنسا السابق كريستيان كارميبو تشارك في سحب القرعة  

الفهد: الصين تضيف نجاحًا بعد الدوحة
يواجه املجلس االوملبي اآلسيوي 
اآلن يتمثل في احلفاظ على هذا 
املستوى او التقدم نحو األفضل، 
ولدي الثقة الكاملة بأن مدينة 
الكورية اجلنوبية  اينشيون 

لديها كل مقومات النجاح«.
اينش���يون  وتس���تضيف 
املقبلة عام  األلعاب اآلسيوية 

.2014
وعن الدولة التي ستحتضن 
األلع���اب بعد اينش���يون قال 
الفهد »سيتم اختيار املدينتني 
املضيفتني السياد 2019 و2023 
في اجلمعية العمومية للمجلس 
االوملبي اآلسيوي في طوكيو 

في يوليو 2011«.
وكش���ف الفهد عن »وجود 
7 دول حتى اآلن في الس���باق 
لالس���تضافة ه���ي تايلن���د 
وماليزي���ا  واندونيس���يا 
وتركمانس���تان وهونغ كونغ 
وتايوان والهند«، مشيرا الى ان 
»املوعد األقصى لتقدمي طلبات 
الترشيح حدد في يناير 2011، 
على ان يكون تقييم امللفات في 

الشهر التالي«.

»غوانزو شهدت 258 الف زائر 
في غضون 15 يوما، وان هناك 
2.5 مليار شخص تابعوا الدورة 
على شاش���ة التلف���زة خارج 

الصني«.
ومضى قائال »التحدي الذي 

الفني لدول القارة اآلسيوية في 
ارتفاع مستمر«، مضيفا »وصل 
رياضيو جميع الدول في الدورة 
الى األدوار النهائية للمسابقات 

التي شاركوا فيها«.
وأش���ار الفهد ايضا الى ان 

النتائج فقد سجلت 103 أرقام 
آسيوية جديدة و3 أرقام عاملية 
ومتت معادلة رقم عاملي آخر، 
كم���ا حصل���ت 36 دولة على 
ميداليات وهذا رقم قياس���ي 
جديد يدل على ان املس���توى 

اعتبر رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد ان 
دورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 
في الصني حققت أرقاما قياسية 
على أصعدة عدة، وجاءت تكملة 
الذي حتقق  الباه���ر  للنجاح 
التي سبقتها في  النسخة  في 

الدوحة.
وق���ال الفهد ف���ي تصريح 
الفرنس���ية  لوكالة الصحافة 
»حققت دورة األلعاب اآلسيوية 
في مدين���ة غوانزو الصينية 
نتائج الفتة بأرقام قياسية على 
األصع���دة كافة. فبعد النجاح 
الباهر في آسياد الدوحة عام 
2006، أضافت الصني جناحا 
باه���را آخر في ألع���اب 2010، 
فاالفتتاح كان مبهرا للجميع 
واخلتام كان ممتازا، واألرقام 

التي حتققت كانت رائعة«.
وتابع »شارك في الدورة 10 
آالف رياضي ورياضية، مع 5 
آالف إداري ومدرب، و10 آالف 
و500 شخص ما بني حكم وفني، 

وأكثر من 10 آالف اعالمي«.
وأوض���ح »اما على صعيد 

أكد أن دورة األلعاب اآلسيوية في غوانزو حققت أرقامًا قياسية

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية+11:059ليش بوزنان � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية+11:0510مانشستر سيتي � سالزبورغ

اجلزيرة الرياضية+11:054أتلتيكو مدريد � أريس

اجلزيرة الرياضية+11:051روزنبرغ � باير ليڤركوزن

اجلزيرة الرياضية+11:056جنت � ليڤسكي صوفيا

اجلزيرة الرياضية+11:052سبورتنغ لشبونة � ليل

اجلزيرة الرياضية+91هايدوك سبليت � إيك أثينا

اجلزيرة الرياضية+96سان بطرسبرغ � أندرخلت

اجلزيرة الرياضية+910أودينسي � خيتافي

اجلزيرة الرياضية+94يونغ بويز � شتوتغارت

اجلزيرة الرياضية+92ميتاليست � ديبرشني

اجلزيرة الرياضية+99سمبدوريا � إيندهوڤن


