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إدارة األهل���ي بني  تفاض���ل 
عضوي مجلس إدارة النادي خالد 
الدرندلي وهشام سعيد الختيار 
الفريق  أحدهما لرئاس���ة بعثة 
املتوجهة إلى تونس 15 نوفمبر 
احلالي ملواجهة الترجي التونسي 
في إي���اب الدور النهائي لدوري 

أبطال إفريقيا باستاد رادس.
عل���ى جانب آخ���ر، بدأ جنم 
الفريق محمد أبوتريكة في عقد 
جلسات مع زمالئه عقب عودة 
الفريق للتدريبات حلثهم على 
جتاوز عقبة الترجي، خاصة أن 
نتيجة لق���اء الذهاب جتعل كل 
االحتماالت مفتوحة في مواجهة 
العودة، ألن تسجيل هدف واحد 
فقط قد يكون كافيا ملنح أي من 
الفريق���ني أحقية حم���ل الكأس 

االفريقية.
من جانب���ه، أكد املدير الفني 
لألهلي حسام البدري أنه ناقش 
مع مساعديه فكرة عدم خوض أي 
مباراة ودية قبل السفر لتونس، 
نظرا ألن املباريات الودية تفرض 
عليه إشراك أكبر عدد من الالعبني 
الذين سيعتمد  الالعبني  وليس 

للنسخة القادمة. 
من جانبه، رد رئيس االحتاد 
املصري جمال عالم على سؤال 
عن موعد عودة الدوري قائال ان 
املسابقة ستعود قريبا وبنسبة 
75%، وانه كله ثقة فيما يقوله 
ويتحدث عنه.. وطالب جماهير 

الكرة املصرية بالتفاؤل.
وأشاد عالم بظهور جماهير 
األهلي في مب���اراة الترجي في 
ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 
بشكل حضاري. مشيرا الى انه 
اآلن يس���تطيع أن يراهن على 
جماهير مصر مبختلف انتماءاتها 
في حال ع���ودة الدوري، مؤكدا 
أن مسألة عودة الدوري ليست 
كالم »دائر«، بل سيصبح واقعا 

عن قريب.
في ش���أن آخر، تسلم احتاد 
الكرة مبل���غ 75 ألف يورو هي 
املقابل املادي املخصص لالحتاد 
م���ن الش���ركة املنظم���ة ملباراة 
جورجيا الودية التي ستقام 14 

نوفمبر اجلاري.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

جماهيره. وانه فقط تذكر تلك 
اإلش���ارة بعدما فعله���ا زميله 
بالفريق شهاب الدين أحمد بعدما 
س���جل هدفه في شباك االحتاد 

الليبي.
وفي الزمالك أكد عضو مجلس 
إدارة الزمالك إبراهيم يوس���ف 
أن جلنة الكرة بالنادي ستعقد 
اجتماعها السبت املقبل بحضور 
جميع األعضاء، ملناقشة بعض 
الكرة،  األمور اخلاص���ة بفريق 
ووضع تصورات في حالة إلغاء 
الدوري في املوسم اجلديد، كاشفا 
أن جلنة الكرة س���تضع البدائل 
في حالة استمرار توقف النشاط 

الرياضي.
في السياق ذاته شدد رئيس 
نادي الزمال���ك ممدوح عباس 
على استمرار البرتغالي جورفان 
فييرا في قيادة الفريق حتى لو 
مت إلغاء مسابقة الدوري للموسم 
إلى أن املدرب  اجلديد، مشيرا 
البرتغالي مس���تمر في مهمته 
م���ع الفريق حتى نهاية عقده، 
فضال عن ان الزمالك سيشارك 
في بطولة دوري أبطال افريقيا 

عليهم فعليا، ولذلك فإن األقرب 
هو االكتفاء بالتدريبات اليومية 
مع االعتماد على إجراء تقسيمة 
في نهاية كل تدريب، سيتم من 
خاللها التركيز على املجموعة التي 
ستشارك في املباراة فعليا، وكذلك 
ستتم جتربة خطة املباراة واجلمل 
التكتيكية. اما فيما يخص الظهير 
األيس���ر بالفريق سيد معوض، 
فقد أكد البدري انه ينتظر معرفة 
املوقف النهائي لالعب، خاصة بعد 
تأكيدات اجلهاز الطبي للفريق بأن 
معوض سيكون جاهزا للمشاركة 
في لقاء العودة.. وانه يأمل في 
ان يلح���ق باملباراة، ألنه اضطر 
إلجراء تغييرات عديدة في الفريق 

لتعويض غيابه.
من جانبه، نفى مهاجم األهلي 
الس���يد حم���دي ان يكون قصد 
بإشارته الى رقبته بعد تسجيل 
هدف التعادل امام الترجي ذبح 
جماهير الترجي، مؤكدا ان حركته 
بإشارة الذبح بعد الهدف كانت 
مجرد تعبي���ر عن الفرحة كون 
الهدف جاء في وقت صعب، ولم 
يكن يقصد اإلساءة للترجي أو 

)أ.ف.پ( العب األهلي محمد ناجي )جدو( مير من العب الترجي كرمي عوادي  

عباس: فييرا مستمر في مهمته مع الزمالك

عالم يؤكد عودة الدوري..واألهلي يجهز حمدي للترجي

قاد الثالثي ليبرون جيمس ودواين وايد 
وكريس بوش ميامي هيت حامل اللقب الى 
الف���وز على فينيكس صنز 124-99 ضمن 
الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة. 
وسجل جيمس 23 نقطة مع 11 متابعة، ووايد 
22 نقطة، وب���وش 18 نقطة، في حني كان 
شانون براون أفضل املسجلني لفينيكس 
برصيد 18 نقطة، وأضاف زميله لويس سكوال 
15 نقط���ة مع 8 متابعات. الفوز هو الثالث 
مليام���ي في اربع مباريات حتى اآلن. وكان 
ميامي توج بطال في النسخة األخيرة بفوزه 
على اوكالهوما سيتي في الدور النهائي 1-4، 
ووصل الى النهائي ايضا في موسم 2010-
2011 قبل ان يخس���ر امام داالس مافريكس 
2-4. وحقق سان انطونيو سبيرز فوزه 
الرابع على التوالي وجاء على حساب انديانا 
بيسرز 101-79 رغم ان نقاطه توزعت على 
معظم العبيه الن غ���اري نيل كان أفضل 

املسجلني لديه برصيد 17 نقطة.
وسجل النديانا كل من جورج هيل وبول 

جورج 15 و14 نقطة على التوالي. وس���ان 
انطوني���و هو الوحيد ال���ذي فاز في اربع 
مباريات هذا املوس���م حتى اآلن. كما حقق 
نيويورك نيكس فوزه الثالث على التوالي 
وكان على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 110-
88 بعد تألق كارميلو انطوني الذي سجل 
21 نقطة م���ع 7 متابعات. وأضاف جاي.ار 
سميث 17 نقطة و7 متابعات ورميوند فيلتون 
16 نقطة و8 متريرات حاسمة لنيويورك، 
في حني س���جل جرو هولي���داي 17 نقطة 
و8 متابعات لفيالدلفي���ا، وأضاف كل من 
دوريل رايت وتادوس يونغ 14 نقطة. وفي 
املباريات االخرى، فاز كليفالند كافالييرز على 
لوس اجنيليس كليبرز 108-101، وداالس 
مافريكس على بورتالند ترايل باليزرز 114-
91، ومينيسوتا متبروولفز على بروكلني 
نتس 107-96، وس���اكرامنتو كينغز على 
غولدن ستايت ووريرز 94-92، وممفيس 

غريزليز على يوتا جاز 94-103.

)أ.ف.پ( شانون هاريون في داالس يوقف غوردون هايوارد  

جيمس ووايد وبوش يقودون ميامي 
»NBA« إلى فوز جديد في الـ

أثرها مت توزي����ع اجلوائز 
التذكارية  النقدية والدروع 
على أصحاب املراكز األربعة 

للفئات املشاركة.
وقد جاءت النتائج على 
النحو اآلتي: فئة )األكسترمي( 
املركز األول فيصل السبت، 
املركز الثاني بدر باقر، املركز 
الثالث عبدالعزيز بن شكر، 
املركز الرابع صالح سلطان، 
أما )فئة املودافايد( فجاء في 
املركز األول بها ماجد سعود، 
الثاني محمد طاهر،  املركز 
املركز الثالث سالم الصراف، 
الراب����ع عبدالرحمن  املركز 
أحمد، وفيما يخص فئة 6 و9 
سلندر جاء في املركز األول 
متعب العنزي، واملركز الثاني 
الفريح، واملركز  س����ليمان 

»الربع ميل« جنح في تنظيم حتدي الصحراء
الثالث جراح الربيعة، واملركز 
الراب����ع يوس����ف الصباح. 
وأخيرا في فئ����ة الدراجات 
ذات الدفع الرباعي جاء في 
املركز األول مشعل املطوع، 
الثان����ي عبدالعزيز  املركز 
البشر، املركز الثالث عبداهلل 
احلبيل، املركز الرابع محمد 

النصار.

نظ����م الن����ادي الكويتي 
للربع ميل لسباق السيارات 
الثانية  والدراجات اجلولة 
الكويت لتحدي  من بطولة 
الصح����راء 2012 وش����هدت 
أكثر من  اجلولة مش����اركة 
45 متسابقا موزعني على 4 
فئات خاصة بالسباق وكان 
عنصر اجلمه����ور متواجدا 

وبكثافة.
وق����د جرت املنافس����ات 
على مضمار متعرج يتميز 
بوجود منعطفات الى جانب 
الس����واتر الترابية واملائية 
مما أضاف متيزا من حيث 
حجم املنافس����ة وبلغ طول 
مضمار الس����باق الذي يقع 
في منطق����ة بنيدر بجنوب 
البالد 600 متر. الى جانب هذا 
قامت جلنة التحكيم برئاسة 
رئيس جلنة الدفع الرباعي 
بالنادي الكويتي للربع ميل 
لسباق السيارات والدراجات 
الشيخ محمد خليفة الصباح 
وعضوي����ة عض����و مجلس 
اإلدارة فهد العالج وس����يف 
املطيري املدير العام للنادي 
بإعطاء املتسابقني فترة زمنية 
لعمل التجارب احلرة جلميع 
املشاركني ومن ثم أعلن رسميا 
عن بدء السباق الرسمي الذي 
استغرق 4 ساعات ومن ثم 
الكويت جنحت في تنظيم البطولة الدوليةأعلنت النتائج الرسمية وعلى 

العربي خرج من البطولة أمام مضر

)أ.ف.پ( الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش يرد كرة صعبة للفرنسي جو ويلفريد تسونغا  

ودع فريق العربي لكرة اليد البطولة اآلسيوية لألندية المقامة 
حاليا في قطر بعد خسارته امس امام مضر السعودي 26-29 

ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليتجمد رصيد األخضر 
عند نقطة واحدة. وتختتم مواجهات الدور التمهيدي اليوم 

حيث يلعب العربي امام جينغ سو الصيني في مباراة لن تؤثر 
نتيجتها على الفريقين اذ يحتل الفريق الصيني ذيل ترتيب 

فرق المجموعة من دون نقاط. وسيتأهل األول والثاني من كل 
مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيتم فيه توزيع الفرق الستة 
على مجموعتين حيث تضم المجموعة األولى الفريق الحائز 

المركز األول في المجموعة األولى وثاني المجموعتين الثانية 
والثالثة، في حين تضم المجموعة الثانية ثاني المجموعة األولى 

وأول المجموعتين الثانية والثالثة، ويتأهل األول والثاني إلى 
الدور قبل النهائي.

استهل الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
المصنف اول مشواره في بطولة 

الماسترز للتنس البالغة قيمة جوائزها 
5.500 ماليين جنيه استرليني والتي تضم 

الالعبين الثمانية األوائل في التصنيف 
العالمي للمحترفين والمقامة حاليا في 

لندن، بفوز سهل على الفرنسي جو 
ويلفريد تسونغا السابع ووصيف النسخة 

األخيرة 7-6 )7-4( و6-3، فيما حقق 
البريطاني اندي موراي الثالث فوزا بشق 

النفس على التشيكي توماس برديتش 
الخامس 3-6 و6-3 و6-4 اول من امس 

في الجولة األولى من منافسات المجموعة 
االولى.

في المباراة األولى، صمد تسونغا في 
المجموعة األولى وفرض التعادل على 

الشوط الثاني عشر 6-6 ليحتكم الالعبان 
الى شوط فاصل أنهاه الصربي لصالحه 

7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في ساعة و6 
دقائق. وضرب ديوكوفيتش بقوة منذ 
الشوط االول وكسر ارسال الفرنسي 

ليتقدم 1-0 ثم 2-0 قبل ان يكسر إرسال 

تسونغا للمرة الثانية في الشوط التاسع 
وينهيها لصالحه 6-3. وهو الفوز التاسع 
لديوكوفيتش على تسونغا في 14 مباراة 
جمعت بينهما حتى اآلن، والخامس على 
التوالي للصربي في 5 مباريات جمعت 
بينهما هذا العام والسابع على التوالي 
منذ الفوز الخامس واألخير لتسونغا 

على ديوكوفيتش قبل 3 اعوام وتحديدا 
في الدور ربع النهائي لبطولة استراليا 

المفتوحة، اولى البطوالت األربع الكبرى 
عام 2010.

وفي الثانية، كان موراي يلعب مباراته 
األولى امام جمهوره البريطاني منذ فوزه 
الدراماتيكي على ديوكوفيتش في نهائي 
بطولة الواليات المتحدة المفتوحة على 
مالعب فالشينغ ميدوز، آخر البطوالت 

األربع الكبرى، في سبتمبر الماضي عندما 
أصبح اول بريطاني يتوج بلقب إحدى 

البطوالت األربع الكبرى منذ 76 عاما، علما 
بانه نال قبلها بأسابيع قليلة ذهبية دورة 

األلعاب االولمبية على حساب السويسري 
روجيه فيدرر، بعد ايام قليلة من خسارته 

امامه في نهائي ويمبلدون على المالعب 
ذاتها.

وهو الفوز الثاني على التوالي لموراي 
على برديتش بعدما كان تغلب عليه في 
الدور نصف النهائي لفالشينغ ميدوز، 

والثالث له على التشيكي هذا العام في 4 
مباريات جمعت بينهما حيث ازاحه من ربع 
نهائي دورة دبي في فبراير الماضي، قبل 
ان يرد له برديتش التحية في ربع نهائي 

دورة مونتي كارلو.
وعادل موراي برديتش في عدد 

االنتصارات في المواجهات الثماني بينهما 
منذ األولى عام 2005 والتي كانت من 

نصيب البريطاني في الدور ثمن النهائي 
لدورة بال السويسرية قبل ان يحقق 

التشيكي 3 انتصارات متتالية في ثمن 
نهائي دورة اديالييد عام 2006 وثمن 
نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني 

البطوالت االربع الكبرى، عام 2010 وربع 
نهائي دورة باريس بيرسي عام 2011. وفي 

الجولة الثانية اليوم، يلعب تسونغا مع 
برديتش، وديوكوفيتش مع موراي.

 العربي ودع »آسيوية اليد«

بداية سهلة لديوكوڤيتش وصعبة ملوراي في »املاسترز«

احتاد الكرة تسلم 
75 ألف يورو 

من الشركة املنظمة 
ملباراة جورجيا


