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ضمن الدور الثاني للبطولة القارية

مواجهة ملتهبة بني االحتاد والهالل في »أبطال آسيا«

هذه املسابقة بحلتها اجلديدة 
للمشاركة ايضا في »مونديال« 
االندي���ة، خصوصا انه يخرج 
من املوس���م احمللي مبعنويات 
مرتفعة بعد ف���وزه ببطولتي 

الدوري وكأس ولي العهد.
وتأهل الهالل الى الدور الثاني 
بعد حلوله وصيفا للمجموعة 
األولى متساويا برصيد 13 نقطة 
مع فوالذ اصفهان االيراني، لكن 
االخير تفوق عليه في نتيجة 
املواجهتني بينهما، اذ صدمه في 
اجلولة الثانية بفوزه 2 - 1 في 
الرياض، ثم تع���ادال 1 - 1 في 
اصفه���ان ايابا في اجلولة قبل 

االخيرة.
تضم صفوف الفريقني نخبة 
الالعبني السعوديني واحملترفني 
ايضا، فيبرز في االحتاد صانع 
االلعاب محمد نور واسامة املولد 
ونايف هزازي وسلطان النمري 
ومحم���د الراش���د والبرتغالي 
نونو اسيس، وفي الهالل ياسر 
القحطاني واملصري احمد علي 
والك���وري اجلنوبي يونغ بيو 

والروماني ميريل رادوي.

البلجيك���ي دميت���ري بدال من 
اوليڤيرا،  البرتغال���ي تون���ي 
الذي كان تولى املهمة بدوره من 
مواطنه مانويل جوزيه مدرب 

االهلي املصري حاليا.
واش���رف دميت���ري عل���ى 
االحتاد مرات عدة في االعوام 
ال���� 15 االخيرة وقاده الى عدد 
االلقاب اشهرها حني توج  من 
»العميد« بثالثية في موس���م 
واحد )الدوري وكأس ولي العهد 

وكأس االحتاد(.
لك���ن الصدم���ة االيجابية 
التي نتجت عن اعادة دميتري 
قد يبط���ل مفعولها ألن مدرب 
الهالل هو االرجنتيني غابرييل 
كالديرون الذي سبق ان اشرف 
على االحتاد وقاده الى لقب بطل 
الدوري السعودي عام 2009، 
خصوص���ا ال���ى نهائي دوري 
ابطال آسيا في العام ذاته قبل 
ان يخسر امام بوهانغ ستيلرز 

الكوري اجلنوبي.
اله���الل املتخمة  ويبح���ث 
خزائنه بكؤوس 51 بطولة محلية 
وخارجي���ة، عن لقبه االول في 

تتج���ه االنظار ال���ى القمة 
� الس���عودية على  السعودية 
الس���احة القارية عندما يلتقي 
االحتاد مع الهالل اليوم في جدة 
في الدور الثاني من دوري ابطال 

آسيا لكرة القدم.
ويلعب اليوم ايضا سيباهان 
االيراني مع بونيودكور االوزبكي، 
وشونبوك الكوري اجلنوبي مع 
تياجنني تيدا الصيني، وغامبا 
الياباني مع مواطنه  اوس���اكا 

سيريزو اوساكا.
ويقام الدور الثاني بطريقة 
خروج املغلوب من مباراة واحدة 
على ارض متصدر مجموعته 

في الدور االول.
وتص���در االحت���اد ترتيب 
املجموعة الثالثة جامعا 11 نقطة 
من ثالثة انتصارات وتعادلني، 
ولقي خسارة واحدة كانت امام 
بيروزي االيراني في طهران 2 
- 3 في اجلولة اخلامسة قبل 

االخيرة.
الباحث عن  ويريد االحتاد 
استعادة امجاده في هذه البطولة 
املواصلة حتى النهاية الحراز 
الكأس وضمان املش���اركة في 
كأس العالم لالندية املقررة في 

ديسمبر املقبل في طوكيو.
وابرمت ادارة نادي االحتاد 
صفقة مهمة قبل ايام بتعاقدها 
مع امل���درب الق���دمي � اجلديد 

مهاجم الهالل ياسر القحطاني يتصارع مع محترف االحتاد العماني أحمد حديد في لقاء سابق

سلطان يطلب الرحيل من الزمالك

»البحريني«: اجلولتان احلاسمتان 
في توقيت واحد

تقدم العب وس����ط فريق الزمالك لكرة القدم 
أحمد غامن س����لطان بطلب رسمي ملجلس إدارة 
النادي يؤكد فيه رغبته في الرحيل عن الفريق 
عقب نهاية املوسم احلالي سواء بالبيع النهائي 

أو باإلعارة.
وجلأ الالعب للرحيل ملا يشعر به من جتاهل 
من اجلهاز الفني للفريق بقيادة حس����ام حسن، 
وأنه يعاني من حالة نفس����ية سيئة نتيجة لهذا 
التجاهل. وكان سلطان قد خرج من قائمة الزمالك 
في آخر 4 مباريات خاضها الفريق االبيض مبسابقة 

الدوري.
في سياق آخر، طلب مس����ؤولو الزمالك من 
االحتاد املص����ري لكرة الق����دم مخاطبة نظيره 
الدولي »فيفا« من اجل االستفسار حول الغرامة 
املالي����ة التي وقعت على الن����ادي لصالح نادي 
جنت البلجيكي، والتي تبلغ 23 ألف يورو باقي 
مس����تحقات النادي البلجيكي في صفقة مهاجم 
الفريق االبيض احمد حسام »ميدو«. وكان القاضي 
األوحد باالحتاد الدول����ي حكم على الزمالك برد 
املبلغ للن����ادي البلجيكي نتيجة احلصول على 
مستحقات زائدة عن حق الرعاية اخلاصة مبيدو 

حينما انتقل جلنت.
يذكر ان ميدو يغيب عن املشاركة مع الزمالك 
بعد خطأ إداري أدى إلى رفض فيفا إرسال بطاقته 
الدولية للقلعة البيضاء حتى اآلن. من جهة اخرى، 
أكد رئيس جلنة املسابقات عامر حسني أن مباراة 
القمة بني األهلي والزمالك س����تقام في موعدها 

ق���رر االحتاد البحريني لك���رة القدم إقامة 
املباراتني األخيرتني لبطولة الدوري في توقيت 
واحد لتحديد بطل الدوري والتي يتنافس عليها 
احملرق واألهل���ي وينتظرهما الرفاع ليتعادال 
ك���ي يحصل على فرصة إجراء لقاء فاصل مع 
احملرق الذي يتصدر ترتيب الفرق برصيد 26 
نقطة يليه األهلي 25 نقطة والرفاع 24 نقطة 

وسيقابل املنامة برصيد 19 نقطة.
وبناء عليه سيتحدد بطل الدوري لهذا املوسم 
والذي سبق أن فاز به النادي األهلي في املوسم 
املاضي بعد أن كسر احتكار احملرق للبطولة 

واملقرر لها يوم األربعاء 26 يونيو ضمن مباريات 
األسبوع السابع والعشرين بالدوري العام املصري 
لكرة القدم، وال توجد نية في الوقت احلالي لدى 
احتاد الكرة لتأجيلها لنهاية املوسم، وذلك نظرا 
ألن األهلي لديه ارتباطات في دوري أبطال أفريقيا 
يوم 15 يوليو أي بعد انتهاء الدوري بأربعة أيام 
فقط باإلضافة إلى ارتباطات املنتخبات املصرية 
سواء العسكري أو األوملبي أو الشباب. جاء هذا 
ردا على تصريحات مدير إدارة اإلعالم باالحتاد 
املصري للكرة عزمي مجاهد الذي أكد أن النية تتجه 

لتأجيل مباراة القمة بناء على طلب األمن.
على صعيد آخر، أهدر اإلس����ماعيلي نقطتني 
ثمينتني في صراعه على اللقب مع الزمالك واألهلي 
بعد تعادله س����لبيا مع نظيره مصر املقاصة في 
املباراة التي أقيمت بني الفريقني على ملعب الكلية 
احلربية في ختام منافسات اجلولة 22 من الدوري 

املصري املمتاز لكرة القدم.
من جانبه، أش����اد املدي����ر الفني لفريق مصر 
املقاصة طارق يحيى على ما قدمه فريقه من اداء، 
واقتناصه نقطة ثمينة من النقاط الثالث للقاء.

وأبدى املدير الفني سعادته بنجاح فريقه في 
تخطي مرحلة اخلطر وضمانه البقاء في الدوري، 
حيث يحتل الفريق املركز الس����ادس من جدول 
الترتيب برصيد 31 نقطة، مس����تنكرا في حديثه 
جلوء اجلهات األمنية إلى نقل املباراة إلى الكلية 

احلربية بدال من الفيوم.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

منذ موسم 2005.
هذا وحت���ى اآلن لم يعلن احتاد كرة القدم 
عن إقامة مس���ابقة كأس امللك لكرة القدم لهذا 
املوس���م وذلك انتظارا خلطاب الديوان امللكي 

بشأن حتديد املوعد.
من جه���ة أخرى، وافق احتاد كرة الس���لة 
برئاس���ة النائب عادل العس���ومي على قبول 
اس���تقالة عضوي مجلس اإلدارة عبدالعزيز 
السماك وعصام اجلزيري وقرر مخاطبة اللجنة 

األوملبية الستكمال الشواغر في املجلس.
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

مدافع اإلسماعيلي شادي محمد يحاول استخالص الكرة من مهاجم مصر املقاصة

في قرار مفاج����ئ وقوي قرر 
االحتاد الس����عودي لك����رة القدم 
وعبر ما رفعته جلنة االنضباط 
خصم ثالث نقاط من فريقي الوحدة 
والتعاون وتغرمي كل منها 300 ألف 
ريال على خلفية احداث لقائهما 
األخير في اجلول����ة األخيرة من 
الدوري الس����عودي الذي وصف 
بالتالعب في نتيجته، اضافة الى 
تأخير اقامة اللقاء ألكثر من عشر 
دقائق. وترتب على تلك العقوبة 
وهي خصم ثالث نقاط للفريقني 
هبوط الوحدة الى الدرجة األولى 
بعد ان تقلص رصيده من النقاط 
الى 21 نقطة وظل القادسية على 
رصيده الس����ابق 23 نقطة الذي 
ميكنه من البقاء فيما أدى سحب 
ثالث نقاط من التعاون الى تراجع 
في الترتيب الى املركز التاسع وهو 
الفيصلي من املش����اركة  ما مكن 
ف����ي كأس االبطال بدال منه حيث 
بات للفيصل 35 نقطة مقابل 33 
الفيصلي  للتعاون وبذلك يالقي 
الهالل في افتتاح كأس امللك السبت 
املقبل بدال من التعاون كما جمعت 
القرعة فريقي النصر واالحتاد في 
مواجهتني جديدتني بعد لقائهما 
األخير في الدوري اجلمعة املاضية 
ويلتقي الشباب واالهلي ذهابا في 
الرياض وايابا في جدة كما يلتقي 
االتفاق والوحدة ذهابا في الدمام 

وايابا في مكة.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

جددت قط����ر نفيها لالتهامات 
»غير املبنية على اسس« املوجهة 
إليها بدفع رشاوى مقابل احلصول 
على حق تنظيم مونديال 2022 لكرة 
القدم مؤكدة أنها »من دون قيمة«. 
وكان النائب في البرملان االجنليزي 
في حزب احملافظني دانيال كولينز 
اتهم رئيس����ا االحتادين االفريقي 
عيسى حياتو والعاجي جاك انوما 
بتقاضي مبلغا مقداره 1.5 مليون 
دوالر مقاب����ل التصويت ملصلحة 
مل����ف قطر ل����كأس العالم 2022، 
انه استقى معلوماته  الى  مشيرا 
من خالل اثباتات لصحيفة »صنداي 
تامي����ز« البريطانية. ورد االحتاد 
القطري ونيابة ع����ن ملف »قطر 
2022« على هذه االتهامات في بيان 
حتدث فيه عن املذكرة التي نشرت 
ومت التطرق فيها الى الرش����اوى، 
وجاء في البيان »حتتوي املذكرة 
على سلسلة من االدعاءات اخلاطئة 
وغير املبنية على اسس بحق جلنة 

ملف الترشح. 

القادسية بداًل 
من الوحدة إلى 

الدرجة األولى

قطر تنفي دفعها 
رشاوى الستضافة 

مونديال 2022

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
السعودية الرياضية9:05االحتاد � الهالل

اجلزيرة الرياضية +6:401سيباهان � بونيودكور
اجلزيرة الرياضية 11شونبوك � تياجنني

اجلزيرة الرياضية 11غامبا أوساكا � سيريزو

جنم األزرق والقادسية محط اهتمام أكبر األندية اخلليجية

الغرافة ينفي مفاوضاته مع املطوع
استبعد مصدر مقرب من نادي 
الغرافة القطري في اتصال هاتفي 
مع »األنباء« امس رفض الكشف 
عن اسمه ان تكون ادارة الغرافة 
قد تقدمت بطلب رسمي او شفهي 
من قريب او بعيد الدارة القادسية 
الكويتي او النصر السعودي او احد 
مسؤولي الناديني الكبيرين لضم 
النجم بدر املطوع املعار حاليا الى 
النصر السعودي وذلك بتقدمي مبلغ 

12 مليون ريال للحصول على جنم 
االزرق االول.

وكان����ت صحيفة »ش����مس« 
السعودية ذكرت أول من أمس ان 
نادي الغرافة القطري دخل طرفا 
قويا للظفر بخدمات املطوع بدءا 
من فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة 
النصر والهالل  ومنافسا لفريقي 
السعوديني اللذين أعلنا في وقت 
سابق عن رغبتهما في خطب ود 

إلى قناعة تامة بعدم جتديد عقد 
املهاجم العراقي يونس محمود بعد 

تقدمه في السن.
وكشفت الصحيفة عن تواجد 
وكي����ل أعمال الالع����ب حاليا في 
أروقة نادي القادس����ية للتباحث 
مع إدارة ناديه حول العرض املقدم 
من الغرافة، حيث بينت املصادر 
»أن مسؤولي القادسية رفضوا في 
البداية فكرة التفريط في الالعب«، 

قضية اخ����ذت حي����زا كبيرا من 
التغطي����ات االعالمية واصبحت 
الش����غل الش����اغل لدى الش����ارع 
اخلليجي مما توقع البعض معه 
ان تؤثر على الالعب وعلى مستواه 
مع النصر وجتعله في شتات فكري، 
ومع هذا قّدم الالعب أجمل أهدافه 
ومستوياته وعروضه مع فريقه 
س����واء محليا أو في دوري أبطال 
آسيا، وهو مكسب ألي فريق يلعب 

الالعب الكبير الذي أعير للنصر 
خالل فترة االنتقاالت الش����توية 
املاضية لس����تة أشهر حتى نهاية 

املوسم اجلاري.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولي 
النادي القطري رصدوا »11.25 مليون 
ريال« لض����م املطوع إلى صفوف 
الغرافة من أجل دعم خط املقدمة، 
حيث أشارت املصادر نفسها إلى 
أن املسؤولني القطريني قد توصلوا 

إال أن هناك مح����اوالت جادة من 
الوسيط إلغراء اإلدارة القدساوية 

بالعرض املقدم.
ويعد النجم اخللوق بدر املطوع 
ه����و الصفقة الوحي����دة الناجحة 
بالنسبة لالعبني غير السعوديني 
في النصر بعد ان استغنى النادي 
عن جميع محترفيه، وقد مر املطوع 
بظروف صعبة تخص جهة عمله 
الوطني وهي  الس����ابق باحلرس 

له، وهو ما دفع ادارة النصر لتقدمي 
عرض له بقيمة مليون و800 ألف 
دوالر ملدة سنتني في حال تكللت 
مفاوضات النادي معه بالنجاح. اال 
ان بدر رفض العرض ألنه اعتبر 
الع����رض تعويضا عن فصله من 
عمله باحلرس الوطني وطالب بأن 
يكون العرض بناء على مستوياته 

في بادرة ال تستغرب منه.
مبارك الوقيان   ٭

بدر املطوع في زي النصر.. هل يبقى؟ النجم املطوع في زي القادسية.. هل يعود؟


