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للمحترفين  األميركي كرة السلة دوري

الثانية ليوتا والخسارة لداالس التوالي التاسع على الفوز
ف ب أ - § واشنطن

مــافــريــكــس داالس ــق  ــق ح  ]
الماضي الموسم بطل وصيف
ــي ــوال ــت ال ــى ــل ع ــع ــاس ــت ــــوزه ال ف
اورليانز نيو حساب  على وجاء
هورنتس سيتي اوكــالهــومــا  -
وضع فيما ،73 /85 بنتيجة
ــدا ح ــت ووريـــــرز ــاي ــت غــولــدن س
جاز يوتا انتصارات لمسلسل
الثانية ــارة  ــس ــخ ال ــه ب ــق  ــح وأل
أمس يوم ،78 /91 عليه بالفوز
منافسات ضمن (السبت) األول
للمحترفين األميركي الـــدوري

السلة. كرة  في
ــــان ــــرك ــــي ـــب «ام ـــع ـــل عــــلــــى م
داالس واصــل سنتر»، ايرالينز
الــمــمــيــزة ــه ــوت ــح ــس ص ــك ــري ــاف م
هـــزائـــم بــــأربــــع مـــنـــي  ان  بـــعـــد 
ــم، ــوس ــم ال مــتــتــالــيــة فــي بــدايــة
عــلــى ـــع ـــاس ـــت ــا فــــــوزه ال ــق ــق ــح م
ــز، ــان ــي اورل نــيــو ضيفه  ــاب  ــس ح
ديــرك األلــمــانــي عمالقه بفضل 
ــوش ج ـــاب ـــش نــوفــيــتــســكــي وال
االصـــابـــة، مـــن ــد ــائ ــع هـــــاورد ال
إلــى  نقطة  28 األول بتسجيل
 15 والثاني  متابعات،  9 جانب

متابعات. 7 و نقطة
فــي ـــوة ـــق ب داالس وضــــــرب 
ــارق ــف ب ــه ــم ــس وح األول الـــربـــع 
نقطة   11 بفضل   16 /35 كبير
ــاب ــب ال ــح ــت ف ــــذي ـــــاورد ال ـــن ه م
ــاراة ــب ــم ــه لــتــســيــد ال ــق ــري ــــام ف أم
حققها الـــتـــي ــة  ــي ــل ــض االف ــد  ــع ب
فيما االفــتــتــاحــي، ــع ــرب ال ــالل  خ
ــاع األرب فــي متقاربا االداء ــان ك
نيو فــتــفــوق األخـــــرى، ــة  ــالث ــث ال
ــر ــي الــثــانــي واألخ ــي ــز ف ــان ــي اورل
ــى  ــل ع  15 /20 و 16 /20
الثالث كــان حين في التوالي،
خاض الذي المضيف لمصلحة
 9 خالل السادسة مباراته أمس

.17 /19 ضئيل وبفارق  ايام، 
افضل بارغو جانيرو  ــان وك
اورليانز نيو صفوف في مسجل
السادسة بهزيمته  مني  ــذي ال
 19 ــد  ــي ــرص ب مــــبــــاراة،  14 ـــي ف
االلعاب صانع واضــاف نقطة،
واعد العــب افضل ــول، ب كريس
 12 ،2005 ـــام ـــع ل ـــــــي» «روك

. نقطة
في ـــا»  ـــن اري «اوكــــالنــــد وفــــي 
ــدن ــول غ أوقـــــف ــا، ــي ــورن ــف ــي ــال ك
ــارات ــص ــت ان ــت مــســلــســل ــاي ــت س
على   8 بلغت والتي يوتا ضيفه
،78 /91 عليه بالفوز التوالي،
المميز نجمه  غــيــاب  ــم رغ عــلــى 
اإلصابة. بسبب ديفيس بارون

اداء ســتــايــت ــدن ــول غ ـــدم  وق
على ليسيطر مــمــيــزا جــمــاعــيــا 
حتى الـــبـــدايـــة ــذ ــن م ـــاراة  ـــب ـــم ال
خــالل ــارق ــف ال ـــل الــنــهــايــة ووص
 20 حتى االخــيــر الــرابــع الــربــع 
ـــوزه ف ـــم ـــن ث م ــق ــق ــح ــي ــة، ل ــط ــق ن
ويلحق  ــاراة ــب م  14 فــي الثامن
 14 فــي الثانية  هزيمته بيوتا 

مباراة.
ــت ــاي ــت س ــــدن ــــول ــــن غ ــــدي وي
دون تدريبه  على يشرف الــذي 
بارنز، مات  إلى بفوزه نيلسون، 
سفنتي فــيــالدلــفــيــا  ــن  م الـــقـــادم 

نقطة   24 ســجــل اذ ســيــكــســرز،
الواعد  وأضاف متابعات،  7 مع
 6 و ــة ــط ــق ن  21 ــس ــي ــل اي ــا  ــت ــون م
متابعات،   5 و حاسمة تمريرات 
 12 و نقطة 17 مــورفــي ــروي وت
حاسمة  تــمــريــرات  5 و متابعة
ــب  والع ــل»، ــي ــت «س ــات  ــرق س  5 و
ــس ــري ان ــي ــوان ــت ــي ــل االرتــــكــــاز ال
مــتــابــعــة،   17 و 14 بــيــيــدريــنــز
 13 ــون ــاردس ــش ــت ري وجــيــســون 
تمريرات   6 و متابعات 6 و نقطة
بــدأ األخــيــر  أن عــلــمــا ــة،  ــم ــاس ح
بعد تدريجيا مستواه يستعيد

اإلصابة. من عودته
فكان المقابلة، الجهة في أما
مسجل أفــضــل هــاربــريــنــغ ــات  م
 15 بــرصــيــد ــا  ــوت ي ــوف  ــف ص ــي  ف
وليامس ديرون وأضاف نقطة،

حاسمة. تمريرات 8 و نقطة 14
ـــا»، ـــن اري ـــوت ـــارل ـــش وفــــي «ت
فريقه وايـــد ـــن دواي المميز ــاد  ق

لفوزه اللقب حامل هيت ميامي
على  مــبــاراة  13 ــي ف ــس ــام ــخ ال
ــه تـــشـــارلـــوت ــف ــي ــض ـــاب م ـــس ح
،93 -102 بنتيجة بوبكاتس 
باإلضافة  نقطة 35 بتسجيله
 6 و ــة ــم ــاس ح ــرة  ــري ــم ت  12 ـــى إل

. ت بعا متا
الــونــزو ــدم الــمــخــضــرم كــمــا ق
في ــزة ــي ــم م ـــاراة ـــب م ــغ  ــن ــي ــورن م
الــعــمــالق ــاب ــي غ ــرار ــم ــت ظـــل اس
اإلصابة، بسبب اونيل شاكيل
ــــام  ام نـــقـــطـــة  16 ــه ــل ــي ــج ــس ــت ب
مسيرته معه بــدأ  الــذي الفريق
عندما   1992 ــام ع ـــدوري ال فــي 
في   2 رقـــم كــخــيــار ــاره ــي ــت اخ ــم  ت
كان عندما العام ذلك «درافــت»
هورنتس تشارلوت الفريق اسم
ووكر انطوان سجل كما حينها.
بفوز  ليساهم  أيــضــا نقطة  16
جهود ايضا  يفتقد  الذي  ميامي 
فيما لــإلصــابــة، بـــوزي جيمس 

ــل ــض أف ـــون ـــس ـــوري م ادام  ــــان  ك
تشارلوت صــفــوف فــي مسجل 
في العاشرة بهزيمته مني الذي

نقطة. 27 برصيد  مباراة،  13
اي ـــي س «ام  ــب  ــع ــل م وعـــلـــى 
صانع قاد  العاصمة، في سنتر» 
بــيــالبــس ــي ــس ــان ــش االلــــعــــاب ت
بــســيــتــونــز ـــت ـــروي ـــت فــريــقــه دي
التوالي على ــادس  ــس ال ــوزه ــف ل
واشنطن مضيفه حساب على

.111 /115 بنتيجة ويزاردز 
نقطة،   29 بيالبس وســجــل
ــع ــس ــت ال ـــاط فـــريـــقـــه ـــق ــا ن ــه ــن ــي ب
الـــرمـــيـــات ــــرة عــــن خــــط ــــي األخ
تمريرات   7 جانب ــى إل الــحــرة،
وأضاف  متابعات،  5 و حاسمة
نــقــطــة   21 بــريــنــس تـــايـــشـــون 
 18 هـــامـــيـــلـــتـــون ــــارد  ــــش ــــت وري

نقطة. 13 واالس ورشيد 
الــذي واشنطن جهة مــن ــا  ام
 13 في التاسعة  خسارته لقي 

اريناس جيلبرت  فكان مباراة، 
 10 و نقطة 28 برصيد االفضل 
متابعات،   6 و حاسمة تمريرات 
 8 و نــقــطــة  25 ــر ــل ــات ب ـــــارون  وك
جيمسون وانــطــون متابعات،

متابعات. 8 و نقطة 22
فاز االخــرى، المباريات  وفي
اتالنتا عــلــى مــاجــيــك ــــدو  اورالن
وكــلــيــفــالنــد  ،79 /98 ــس ــوك ه
ــا ــي ــف ــالدل ــي ف كـــافـــالـــيـــيـــرز عـــلـــى
،95 /108 ســيــكــســرز سفنتي 
نيويورك على بولز  وشيكاغو
ومينيسوتا ،95 /106 نيكس
انجليس لوس على تمبروولفز
وهيوستن ،96 /104 كليبرز
غريزليز ممفيس على روكتس
سلتيكس وبوسطن ،76 /85
-111 ــس ــاك ب مــيــلــووكــي عــلــى 
ــز ــغ ــن ــي ك ـــو ـــت ـــن ـــرام ـــاك وس  ،98
بــاليــزرز ــل ــراي ت ــد ــالن ــورت عــلــى ب

.85 /105

التدريب إلى يعود داوم
فضيحة الكوكايين رغم ألمانيا على في

المالعب إلى أخرى مرة داوم كريستوف االلماني يعود المدرب ]
الذي العريق كولونيا فريق تدريب (االثنين) غدا يبدأ إذ االلمانية،

الثانية. الدرجة العاشرة في دوري المرتبة يحتل
تدريب أول الجماهير من  غفيرة ــداد أع تحضر أن المنتظر ومن
المدرب نوايا لمعرفة  الترقب  من حال وسط الفريق  مع  داوم يقوده
الكوكايين، تعاطيه فضيحة خالل من  الجدل من الكثير أثار الذي
األلماني المنتخب لتدريب الترشيحات عرش من به أطاحت والتي

مضت. 6 أعوام خالل تركيا في للعمل واضطرته أعوام عدة قبل
يتضمن  وال 2010 العام حتى الجديد ناديه مع داوم عقد ويمتد
المدرب للكوكايين من عدمه تعاطي خاصة بمتابعة العقد أي بنود

أمس األحد. زونتاج» آم فيلت » صحيفة تقرير حسبما أفاد
التعامل في جرأة وأكثرهم األلمان المدربين كبار من داوم ويعد
وكشاف المفاجآت صاحب وهــو اإلعـــالم، ووســائــل  الالعبين مع 
شتوتغارت نــادي مع ــدوري ال بطولة  وحقق سبق إذ  الموهوبين،
آخر  في األخيرة الثواني حسمتها كبيرة في مفاجأة 1990 العام في

الموسم. ذلك في الدوري عمر من مباراة

اإلسباني الدّراج وفاة
بلجيكي سباق جالفيز خالل

اثر (األحد) أمس العالم بطل  جالفيز إيزاك االسباني  الدراج توفي ]
يستمر الذي الدراجات سباق في مشاركته خالل له تصادم وقع حادث

في جنت ببلجيكا. أيام 6 لمدة
بعدما  عاما  31 يناهز عمر عن  توفي جالفيز إن السباق منظمو  وقال
في بجروح إصابته عن أسفر حديدي  بحاجز  ثم آخر ــدراج ب اصطدم 
وصوله بمجرد الحياة فارق  ولكنه المستشفى إلى  فورا ونقل الــرأس

هناك.
أمس مرحلة إلــغــاء وتــقــرر مباشرة  ــادث ــح ال بعد  السباق  وتــوقــف 

في هذا السباق. األخيرة وهي (األحد)
العام في الــدراجــات لسباقات العالم بلقب تــوج أن  لجالفيز  وسبق 
في  قبل من جالفيز كما شارك العام الحالي. من سابق وقت 1999 وفي
من  الرابعة المرحلة في  ثانيا وحل سباقا  12 في وفاز الطريق سباقات
العام منتصف في جرى الذي فرانس) دي (تور الدولي فرنسا سباق

الجاري.

القطري  الغرافة إلى ينتقل المولد  
مع ــاق ــف ات ــدم إلــى ــق ال لــكــرة ــة الــقــطــري ــراف ــغ ـــادي ال [ تــوصــل ن
والمنتخب جـــدة ــاد ــح ات ـــادي  ن ــع ــداف م الــمــولــد ــة  ــام أس ــودي  ــع ــس ال
بعد الفريق في الثاني الخليجي الالعب ليصبح األول  السعودي

حبيل. عالء البحريني
الالعب على للعثور الــغــرافــة سعى الماضية الــفــتــرة  وخـــالل 
التعاقد في الحق الفريق تمنح الالئحة أن وخصوصا المناسب 
مواطنين كالعبين معهما التعامل  يتم إذ  خليجيين، العبين مع
اللجان مع القطرية االولمبية اللجنة أبرمته الذي االتفاق علي  بناء

الخليجي. التعاون مجلس لدول االولمبية
في  الغرافة مسلسل ينتهي عاما)  22) المولد مع وبالتعاقد

الثاني. الخليجي عن البحث
السعودي الالعب  يصبح القطري  الدوري  إلى  المولد وبانضمام
نايف المدافع مع قبل من الريان تعاقد بعد الموسم هــذا الثاني
لنادي لالنضمام  الطريق في ثالث سعودي العب وهناك القاضي
محليا ــوف ــوق ــم وال أيــضــا  ــدة ج ــاد  ــح ات ــب الع ــور  ن محمد  ــو  وه قطر 

السعودي. بالدوري
وهم  محترفين العبين 4 صفوفه بين يضم الغرافة أن يذكر
فابيانو والبرازيلي العريف الحق وعبد العساس عثمان المغربيان

محمود. يونس والعراقي رودريجو

(رويترز) وشيكاغو  مباراة ليكرز من

اآلسياد في مشاركاتها أفضل عن تبحث سورية
ف ب ا - § دمشق

اآلسيوية ــاب ــع األل دورة ــي ف ــة ــوري س تبحث   ]
 1 مــن ــة ــدوح ال تستضيفها الــتــي عــشــرة الخامسة 
أفضل  عــن المقبل األول كــانــون ديسمبر/  15 ــى إل
الكثيرين لتصريحات  وفقا اآلسياد، في مشاركاتها
الالعبين من أو الرياضيين المسئولين من ــواء س

المشاركين. والالعبات
في لها الدوحة بأكبر وفد التي تشارك في وسورية
العبا  145 ممثلة بنحو اآلسيوية، مشاركاتها تاريخ
الكثير  تعول و3 جماعية، فردية لعبة 19 في والعبة
انجازاتها محور كانت التي الفردية ألعابها على
اقل وبدرجة القوة ألعاب  في  وخصوصا السابقة

والسباحة. القوى العاب
التنفيذي المكتب عضو  ســريــة  ـــاروق ف ـــرب  وأع
في تفاؤله عــن لآلسياد الــســوريــة البعثة ورئــيــس 
األلعاب في وخصوصا جيدة  نتائج  تحقيق إمكان
لسورية األكبر المشاركة حجم  إلى منوها الفردية،
في وكانت األولى  مشاركتها مع مقارنة الدوحة في 

.1978 بانكوك آسياد
الــدوحــة ــي ف المنافسة ــدة ش أن البعض ويـــرى 
في وخصوصا سورية أبطال مهمة من ستصعب
والعبتين،  العبين بـ3 فيها تشارك التي القوى العاب
خشية المشاركة عدم عن محمد  غفران اعتذار بعد

إصابتها. تفاقم
العداءة على كبير  بشكل معقودة كانت  ــال واآلم
ذهبية  فترة  قبل  أحـــرزت التي عــامــا)  17) الشابة
سابعة  حلت كما  آسيا، بطولة في حواجز  متر  400
في السوريين تطلعات لتنحصر العالم، بطولة في
فــراس المخضرم الــرمــح  رامــي على الــقــوى الــعــاب 
فضية  صاحب حزوري ومحمد عاما)،  31) محاميد

في الوثب الثالثي. آسيا
في ــة ــوري س ــل  أم ــإن ف ــاب» ــع األل «أم ــن  ع وبــعــيــدا 
محصورا يــكــون يــكــاد الــمــيــدالــيــات على  الــحــصــول 

االثقال. ورفع والمصارعة بألعاب المالكمة
مالكمين،  ـــ8 ب فيها تــشــارك الــتــي المالكمة  ففي 
برونزية حــامــل  الشامي نــاصــر يعتلي ان  يتوقع 
منصة  ــغ ــل ك  91 وزن  فــي  2004 ــا ــن ــي اث ــاد ــي ــب ــم اول
احمد شيخانو ياسر للمخضرم كان وربما التتويج،

مماثلة. حظوظا وتار
مكانة سورية  فيها تحتل التي المصارعة في  اما
الحرة  ــي ف مصارعين   6 ـــ ب فيها ــارك ــش وت متقدمة 
عنها  تغيب ال ان  المنتظر فمن بالرومانية،  وبـــ4
ومازن الرفاعي فراس عبر وخصوصا الميداليات،
ــالوي ت ومــحــمــود ــــرة)، (ح الــكــراد ـــا  ورج قضماني 

(رومانية). نكدلي ومصطفى
5 ربــاعــيــن  ـــال بــــ ـــق االث ــع ــرف ـــارك ســـوريـــة ب ـــش وت
فرصة جغيلي عهد للرباع يكون وقــد ورباعتين،

من ميدالية. اكثر إحراز في  كبيرة

والـــجـــودو ــه ــي ــارات ــك ال ــــرى مــســئــولــو الـــعـــاب وي
والكيك ــون) ــت ــن ــادم ــب (ال ــة ــش ــري وال ــدو  ــوان ــك ــاي ــت وال
األجسام وبناء والترياثلون والــدراجــات بوكسنغ
آسياد ان والشطرنج والجمباز والرماية والبلياردو
واكتساب لالحتكاك غنية فرصة «يمثل الــدوحــة
على والحصول المنافسة إمكان يرون كما الخبرة»

الميداليات. من عدد
انعكاسا كبيرة  حظوظا للفروسية تكون  ــد وق
ــارق وط حمشو احمد للفرسان الجيد لالستعداد
ووسيم غريب ـــادي وش الشريف  ويــاســر ارنــــاؤوط 
وتحقيقهم زبيبي ــادي وف توتنجي ــا ودي عنزروتي
عربيا ــرة  ــي األخ االســتــحــقــاقــات ــي ف جــيــدة  لنتائج 

على الـــدراجـــات ــي  ف ينطبق عينه واألمـــر وقــاريــا. 
األخيرة آسيا بطولة برونزية حامل حسنين عمر
البطوالت في األولــى المراكز على الدائم والمنافس
صعبة السباحة فــي المنافسة وتبقى العربية.
السباح ينجح وقد  سورية، سباحي أرقام  لتواضع
في متقدم مركز احتالل في  المصري نعيم الشاب

والطويلة. المتوسطة المسافات
لكرة الرجال منتخب على الصعب من وسيكون
يخضع الذي الوقت في القارة، كبار ينافس ان اليد
لتصفيات والقدم السلة لكرتي الرجال منتخبا فيه
حصل وإن صــعــبــا، يــكــون ــد ق وتأهلهما  تمهيدية 
الدور  لتجاوز وصعبة كبيرة جهود فسيحتاجان إلى

األول.

ميدالية و23 مشاركات 6
في   7 الرقم لسورية المقبلة المشاركة وتحمل
ظهرت التي  اآلسيوية األلعاب  في مشاركاتها تاريخ
وحصلت   1978 بانكوك آسياد في  مــرة  ألول  فيها
الرباع بواسطة وحيدة ذهبية ميدالية على فيها

كلغ. 110 في وزن طالل نجار
على 3 ميداليات،  82 حصلت نيودلهي آسياد وفي
عماد للمالكم  وفضية  نــجــار، ــالل ط للرباع ذهبية
نضال  للمالكم  وبرونزية كلغ، 70 وزن في ادريــس

كلغ. 54 حداد في وزن
على   1990 بكين آســيــاد  فــي ســوريــة  وحصلت 
وزن  في خانجي مايز للمالكم ذهبية ميداليات، 3
الرومانية  المصارعة في  وبرونزيتين كلغ، 5ر63 
بوزن  زيار  ولمحمد كلغ،   100 بوزن الشامي  الحمد 

كلغ. 82
آسياد ــي ف لها  حــضــور افــضــل ــة ــوري س وسجلت 
 3 ميداليات،   7 على  بحصولها  1994 هيروشيما

واحدة. وبرونزية فضة و3 ذهب
شعاع غادة االولمبية البطلة مولد اآلسياد وشهد
 636) السباعية المسابقة بذهبية تــوجــت الــتــي
تاريخ في ميدالية تحرز عربية فتاة ــأول ك نقطة)

اآلسياد.
 1500 سباق المصري ذهبية السباح هشام ونال

متر حرة. 400 سباق وفضية حرة متر
الكاراتيه نصيب من فكانت الثالثة الذهبية اما

كلغ. 65 وزن في اكراد رأفت عبر
الكاراتيه،  في 80 كلغ فضية وزن شمسة ونال نور
في  ــغ ــل ك  52 وزن فــضــيــة ـــرج ف ــد  ــال خ والـــمـــصـــارع 

الرومانية. المصارعة
المالكم الــوحــيــدة الــبــرونــزيــة الميدالية ـــرز  وأح

كلغ. 71 بوزن طيفور غياث
6 ميداليات،  نالت سورية ،98 بانكوك آسياد وفي
(حــرة)  ــة ــط األس احــمــد المصارعين عبر  فضية   2
 97 بوزن  (رومانية)  الحايك ومحمد كلغ،   69 بوزن
الكاراتيه،  في أكراد رأفت حققها، برونزيات و4  كلغ.

75 كلغ،  بوزن قدور محمد والمالكم
هشام والسباح الكاراتيه،  في ــدي  الون وعدنان 

متر حرة. 1500 سباق في المصري
األخير اآلســيــاد في السورية المشاركة ــاءت وج
 3 حصيلتها وكانت لآلمال مخيبة 2002 بوسان
 91 بوزن الشامي ناصر المالكمان نالها برونزيات
57 كلغ، والمصارع محمد  بوزن شيخان وياسر كلغ،

كلغ. 84 بوزن (رومانية) الكن
مرة ســوريــة شــاركــت الجماعية، ــاب ــع األل ــي  وف
وخرجت   82 نيودلهي آسياد في القدم بكرة واحدة
وكوريا السعودية مع تعادلها بعد األول الــدور من

تايلند 3/1 أمام 1/1 وخسارتها الشمالية

اآلسيوي الذهب إحراز في أمالها سورية عليها تضع التي األلعاب إحدى السلة كرة

األهلي يواجه اسمنت
المصري اليوم الدوري السويس قي

رويترز  - القاهرة § 

األهلي فريقا الحربية  الكلية باستاد (االثنين) اليوم مساء يلتقي ]
الرابع األسبوع من بينهما المؤجلة المباراة في السويس واسمنت 

لكرة القدم. الممتاز للدوري المصري
قمة على  االسماعيلي مطاردة اجل من الفوز إحراز إلى األهلي يسعى

على التوالي. الثالث للعام الدوري بدرع واالحتفاظ المسابقة
للمواجهة جاهز  فريقه أن لألهلي  العام  المدرب البدري حسام وقال
جماهيره بإحراز إسعاد اإلصرار على من اللقاء بروح ويخوض المؤجلة
اليابان. لألندية في العالم لكأس الفريق اعداد طريق على كبير انتصار

التركيز من حاال نعيش  ــد) (األح أمس «رويترز» لـ البدري واضــاف
مواجهة قبل ــات  ــدرج ال أعــلــى ــى إل ــول ــوص ال ــى إل منه  نــهــدف  الــشــديــد 
 10 يوم لألندية العالم بطولة افتتاح في نيوزيلندا بطل سيتي اوكالند

األول المقبل. كانون ديسمبر/
أنها باعتبار  المحلية  البطولة على الحفاظ يهمنا الــبــدري،  وتابع

األهلي. لجماهير المفضلة البطولة
أمام بها لعب التي نفسها األخيرة بتشكيلته المباراة األهلي يخوض

4/صفر. بها فاز والتي الجيش طالئع
يعلم انه السويس السمنت الفني المدير عامر محمد قال المقابل في
العبوه ويتمتع إفريقيا بطل  فهو صعبة ستكون األهلي  مع المواجهة أن

عالية. وفنية  بدنية  بلياقة 
الزمالك أمام مباراتنا عن تقل لن جيده مباراة سنقدم عامر وأضاف

طيبة. نتيجة  لتحقيق ونسعى 
نقطة   23 برصيد الــدوري مسابقة في الثاني المركز األهلي ويحتل
وهما السويس اسمنت  مع مباراته بخالف مؤجلتان  مباراتان ولــه

العاشر. األسبوع من وانبي الخامس من األسبوع الحدود حرس
نقطة.   15 برصيد العاشر المركز السويس أسمنت يحتل بينما

نقطة. 27 برصيد المسابقة  االسماعيلي ويتصدر


