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األزرق ولبنان يتواجهان

مرتني في يوليو

بالتر: لن جنري حتقيقًا
بشأن مونديال 2022

هونيس ينتقد
مساندة »األملاني« لبالتر

»السعودي« يتكتم
على هوية املدرب اجلديد

حسن مساعدًا ملارادونا في الوصل

اخلور يتعاقد مع مودو كاه

حددت اللجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة القدم، السادس���ة 
بعد ظهر الس���بت 2 يوليو املقبل والسادس���ة بعد ظهر االربعاء 
6 منه، موعدا ملباراتن ب���ن منتخب لبنان واالزرق الكويتي في 
مدينة كميل ش���معون الرياضية، على هامش معسكر االزرق في 
مدين���ة بحمدون. ولم تتأكد بعد موع���د مباريات االزرق ولبنان 
مع املنتخب العماني الذي يعسكر بدوره في بيروت، في انتظار 
تأكيد الترتيبات اخلاصة بحضور االخير. ومت نقل املباراتن بن 
لبنان واالزرق من ملعب أمن عبدالنور البلدي في بحمدون الى 
بي���روت، ملنحمها مزيدا من االهتمام من قب���ل اجلمهور الكروي 
اللبنان���ي املرابض بغالبيته في بقعة جغرافية محيطة باملدينة، 
وحيث تقع السفارة الكويتية ايضا. وكشف املدير الفني للمنتخب 
اللبناني اميل رستم ل� »األنباء«، رغبته في االستفادة من فرصة 
االحتكاك مع االزرق، »ألن العبيه يتمتعون مبهارات فنية عالية، 
وان كانوا يعانون بدنيا مثل العبينا. وفي اي حال، حتمل اللقاءات 
مع الكويت اس���تفادة لالعبينا، ذلك ان التركيبة البدنية لالعبن 
اللبنانين والكويتين متشابهة، ويتميز العبو الكويت باملهارات 
الفنية، ألنهم تلقوا أساليب كرة القدم على مالعب عشبية، خالفا 
لالعبينا«. من جهة اخرى، أنهت اللجنة العليا لالحتاد آخر ذيول 
املباراة الفاصلة في بطولة أندية الدرجة الثانية بن اخليول واالهلي 
صيدا، باعتماد فوز االخير بعد اتهام االول بتعطيل املباراة واالعتداء 
على احلكم وارطان ماطوسيان. واوقفت احلكم ماطوسيان سنة، 
وثبتت صعود االهلي صيدا الى مصاف أندية الدرجة االولى الى 
جانب طرابلس الرياضي بطل الدرجة الثانية. واستبعدت بهذه 
اخلطوة ما مت الترويج له، من تصعيد 3 فرق الى الدرجة االولى 
بدال من اثنن وعدم اسقاط اي فريق الى مصاف الدرجة الثالثة.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

أكد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويس����ري 
جوزيف بالتر أنه لن يقرر في الوقت احلالي إجراء التحقيقات 
بش����أن قضية التصويت على منح قطر حق استضافة بطولة 
كأس العالم 2022، مش����يرا إلى أن ذلك س����يحدث إذا وافق عدد 
من اخلبراء واملس����ؤولن على ذلك. وقال بالتر لش����بكة »سي.

إن.إن« اإلخبارية »عندما تستقر هذه اللجنة املشكلة من بعض 
اخلبراء واملس����ؤولن على ضرورة إجراء التحقيقات، علينا أن 
نلتزم بالقرار«. وأوضح بالتر أن فيفا لن يتخذ أي خطوة حلن 
صدور ق����رار اللجنة. وقال بالتر »اس����محوا لي أوال بأن أعمل 
على تدعيم وتعزيز جلنة القيم وأن أعمل على تش����كيل جلنة 
احللول«. وواجه فيفا انتقادات حادة خالل الفترة املاضية بشأن 
تفش����ي الفساد في هذه املنظمة كما وجهت اتهامات إلى اللجنة 
التنفيذية بفيفا بشأن حصول بعض أعضاء اللجنة على رشى 
باملالين من أجل التصويت لصالح قطر في االقتراع على حق 

استضافة نهائيات كأس العالم املقررة عام 2022.

انتقد رئيس مجلس ادارة نادي بايرن ميونيخ االملاني اولي 
هونيس مساندة احتاد بالده لرئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جوزيف بالتر النتخابه لوالية رابعة على التوالي. 
وكان بالتر )75 عاما( انتخب لوالية رابعة على التوالي مطلع 
الشهر اجلاري وسط فضائح رشوة تتعلق مبسؤولن في االحتاد 
الدولي، وكان رئيس االحتاد االملاني ثيو تسفانسيغر دعا الى 

دعم ترشيح بالتر الذي كان املرشح الوحيد للمنصب.
وقال هونيس في تصريح ملجلة »بيلد« أمس »موقف االحتاد 
االملاني في هذه القضية يزعجني. تسفانتسيغر لم يخف سرا انه 
سيصوت لبالتر. انا مستاء كون االحتاد االملاني جتاهل تصرفات 
غير ش����ريفة ولم يضغط على بالتر«، مضيفا »من يفعل ذلك 
يشترك في املسؤولية«. ورفع تسفانسيغر هذه االتهامات، وقال 
في تصريحات لصحيفة »سبورت بيلد«: »ال، ال أحد في االحتاد 
االملاني أغمض عينيه، لكن كان يتعن علينا ان نكون اذكياء«، 
مضيفا »االحتاد االملاني يرغب في كسب النفوذ بفضل التصرف 
بفطنة«. في املقابل، اعتبر هونيس في تصريحات للصحيفة ذاتها 
ان »الوقت حان للرحيل بالنسبة الى بالتر ومجموعته«، مضيفا 
»يجب تنظيف بيت فيفا بأكمله واال فس����تعاني كرة القدم من 
ضرر ال ميكن اصالحه«. ودعا هونيس الرئيس احلالي لالحتاد 
االوروبي الفرنسي ميشال بالتيني )55 عاما( الى خالفة بالتر 
على رأس االحتاد الدولي، وق����ال »انا متأكد 100% انه في حال 

تقدم بالتيني بترشيحه غدا فسيتم انتخابه«.

اتفق االحتاد السعودي لكرة القدم مع احد املدربن االجانب 
لتدريب »االخضر« لكنه ابدى تكتما شديدا في الكشف عن 
اسمه او جنسيته على االقل. ويبحث االحتاد السعودي عن 
مدرب منذ خروج املنتخب من الدور االول لكأس آس���يا في 
الدوحة في يناير املقبل. واكد رئيس جلنة شؤون املنتخبات 
السعودية اجلديد محمد املسحل في اتصال مع وكالة الصحافة 
الفرنسية بعد االخبار التي اشارت الى االتفاق مع احد املدربن 
»نعم اتفقنا مبدئيا مع اح���د املدربن االجانب لتولي مهمة 

تدريب املنتخب السعودي في الفترة املقبلة«.

اعلن نادي الوصل االماراتي تعين علي حس����ن مس����اعدا 
لالرجنتيني دييغو مارادونا في تدريب الفريق، والذي يكثف 

بدوره سعيه للتعاقد مع محترفن للموسم اجلديد.
واوضح نادي الوصل ان تعين حسن مساعدا ملارادونا »جاء 
تنفيذا لقرار الش����يخ حمدان ب����ن حمد آل مكتوم ولي عهد دبي 

بتعين مساعد مدرب مواطن في االجهزة الفنية الندية دبي«.

تعاقد اخلور القطري رسميا مع العب الوسط النرويجي اجلنسية 
الغامبي االصل با مودو كاه مدافع رودا الهولندي ملدة موس���من. 
ومت التوقيع في مؤمتر صحافي حضره يوسف جفال مدير الفريق، 
ليصبح با مودو كاه احملترف الثاني في صفوف الفريق الى جانب 
املدافع العراقي س���الم ش���اكر الذي جدد عقده مع النادي، بعد ان 
استغنى مؤخرا عن محترفيه البرازيلن كايو واالن باهيا. وبدأ با 
مودو كاه )30 عاما( مسيرته في اوروبا ولعب لعدة اندية في السويد 
والنرويج وكانت ابرز فتراته االحترافية في السويد، كما لعب في 

الدوري الهولندي 7 مواسم مع فريق رودا الهولندي.

انقسام في احتاد الكرة املصري حول هوية املدرب اجلديد

جوزيه يرفض تدريب »الفراعنة«.. وحسام حسن يتمسك بالزمالك

نوڤوتسكي يعيد داالس وميامي إلى نقطة الصفر

حققه����ا مع املنتخ����ب، والتي من 
الصعب أن يكررها أي مدرب مصري 
او اجنبي إال مبعجزة، مشيرا الى 
أنه يرفض تول����ي اإلدارة الفنية 
ملنتخب مصر بعد رحيل شحاتة، 
وأن قراره هذا نهائي، ولن يتراجع 

فيه مهما كانت الظروف.
من جهة أخ����رى، نفى مجلس 
إدارة الن����ادي األهلي األنباء التي 
ترددت مؤخ����را حول التعاقد مع 
مهاجم ح����رس احلدود أحمد عيد 
عبدامللك بداية من املوسم املقبل.

وأكد مدير الكرة باألهلي سيد 
عبداحلفيظ ف����ي تصريح لوكالة 
األنباء األملانية أنه ال صحة على 
اإلطالق ملا تردد حول التعاقد مع 
عبدامللك، خاصة أن الالعب مرتبط 
بعقد مع ناديه يستمر حتى نهاية 

املوسم املقبل.
وأضاف عبداحلفيظ أن النادي 
كان بالفعل بحاج����ة إلى خدمات 
عبدامللك وأجرى معه مفاوضات 

شفهية في وقت سابق.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

كانت قصيرة جدا ولم تصل حتى 
الى السلة.

وس���يحتضن ملعب داالس 
املباراة اخلامسة في الرابعة من 
فجر غد بالتوقيت احمللي، قبل 
ان تنتقل املواجه���ة الى ملعب 
ميامي االحد املقبل، على ان تكون 
املباراة السابعة وان دعت احلاجة 
اليها عل���ى امللعب ذاته الثالثاء 

املقبل.

اسم كبير ليكون له دور إيجابي 
ودافع معنوي لالعبن املصرين 
ويعطي قدرا كبيرا للمنتخب امام 

املنافس. 
وطالب حس����ام حس����ن ادارة 
االحتاد باالبتعاد عن االختيارات 
الشخصية، مشيرا الى ان الشعب 
املص����ري ل����ن يتنازل ع����ن حلم 
الوصول لكأس العالم 2014، لذلك 
يجب ان يتم استبعاد تولي املهمة 
مدرب حسب اهواء شخصية داخل 
االحتاد. وأوضح انه باق في قيادة 
الزمالك من اجل حتقيق لقب بطولة 
الدوري املمتاز للموس����م احلالي، 
وكان البع����ض قد رش����ح مدربا 
القطبن )الزمالك واالهلي( حسام 
حسن وجوزيه خلالفة شحاتة في 
قيادة منتخ����ب الفراعنة، وهو ما 
الثنائي في تصريحاتهما  رفضه 

األخيرة.
في السياق ذاته، أكد املدير الفني 
الس����ابق لنادي بتروجيت حلمي 
طوالن أن شحاتة ظلم كل املدربن 
املصرين بإجنازاته العظيمة التي 

جيمس، حمل دواين وايد ميامي 
على كتفيه وسجل 32 نقطة لكنه 
فشل في ترجمة رمية حرة في 
آخر 30.1 ثاني���ة من اللقاء، كما 
اضاع بعض الثواني الثمينة على 
فريقه في آخر 6.7 ثوان عندما 
فشل في التقاط الكرة لكنه متكن 
من ارسالها الى مايك ميلر الذي 
حاول ادراك التعادل بتس���ديدة 
من خارج القوس لكن محاولته 

إما باستمرار اجلهاز أو تعين مدير 
فني أجنبي.

املدير  م����ن جانب����ه، رف����ض 
الفني لنادي األهل����ي لكرة القدم 
البرتغال����ي مانويل جوزيه فكرة 
ترش����يحه لتدريب منتخب مصر 
خلفا لشحاتة، مؤكدا أنه يرغب في 
البقاء بالقلعة احلمراء واستمراره 
مع الفريق لتحقيق هدفه األساسي 
ببناء فريق قوي قادر على حصد 
البطوالت لألحمر في الس����نوات 

املقبلة.
في سياق متصل، وضع املدير 
الفني للزمالك حسام حسن مالمح 
ومعايير اسم املدير الفني املنتظر 
للمنتخب املصري، مؤكدا انه البد 
ان يدرك احتاد الكرة ان يكون املدير 
الفني اجلديد للمنتخب على كفاءة 
فنية وميلك اسما كبيرا وتاريخا 
واجنازات قوية سواء على املستوى 
التدريب����ي او حينم����ا كان العبا، 
كم����ا يجب ان يكون ه����ذا املدرب 
ق����د حقق طفرة فني����ة كبيرة في 
الدوري املصري احمللي، وصاحب 

في التخلص من الرقابة الدفاعية 
التي فرضت عليه فس���دد مرة 
واحدة فقط دون جناح وذلك رغم 

خوضه كامل الدقائق ال� 12.
وانهى جيمس اللقاء برصيد 
8 نقاط فقط لتنتهي سلس���لة 
املباريات التي سجل فيها عشر 
نقاط او اكث���ر عند 433 مباراة 

متتالية.
وفي ظل تواضع مس���توى 

الق����دم حول املدي����ر الفني القادم 
الفنية  الذي سيتولى املسؤولية 
للمنتخب خلفا للمدير الفني السابق 
حسن شحاتة الذي تقدم باستقالته 
من تدريب الفراعنة عقب التعادل 
السلبي مع منتخب جنوب افريقيا 
الذي أنهى فرص مصر في التأهل 
لكاس األمم االفريقية القادمة بغينيا 

االستوائية والغابون.
ادارة االحتاد  وانقسم مجلس 
إلى فريق����ن األول يقوده رئيس 
االحتاد سمير زاهر ويدعم بقوة 
تعين املدي����ر الفني لفريق احتاد 
الش����رطة طلعت يوسف اعتمادا 
على جناحه مع فريقه، ومن قبل 
م����ع طالئع اجليش في مس����ابقة 
الفريق  اما  العام احمللي،  الدوري 
األخر فيقوده نائب الرئيس هاني 
أبوريدة ويدعم تعين شوقي غريب 
في املنصب باعتبار أنه يعلم كل 
كبيرة وصغيرة عن الفريق وعالقته 
طيبة بجميع الالعبن على أن يبقي 
على اجله����از الفني احلالي وبعد 
انتهاء التصفيات يتم إعادة النظر 

سنتر« امام 20430 متفرجا.
وسجل نوڤوتس���كي 10 من 
نقاطه ال� 21 ف���ي الربع االخير 
من املباراة، بينها سلة في آخر 

14.4 ثانية.
ومتيز اللقاء باالداء املتواضع 
الذي قدم���ه »ملك« ميامي  جدا 
ليب���رون جيمس الذي جنح في 
ثالث تسديدات فقط من اصل 11 
محاولة، كما فشل في الربع االخير 

تستكمل اليوم منافسات اجلولة 
الرابعة والعشرين ملسابقة الدوري 
املصري لكرة القدم، بإقامة ثالث 
مباري����ات، يلتق����ي خاللها احتاد 
الشرطة مع الزمالك في التاسعة 
والنصف مساء بتوقيت الكويت، 
املنافسات بلقاء  في حن تستهل 
اجلونة م����ع املقاولون العرب في 
اخلامسة مساء، يعقبها لقاء املصري 

مع انبي في السابعة مساء.
يعد لقاء احتاد الش����رطة امام 
الزمالك هي األكثر أهمية، ألن فوز 
ال����دوري حاليا  الزمالك متصدر 
برصي����د 46 نقط����ة به����ا يجعله 
يحتفظ بقمة الدوري، أما التعادل 
أو اخلس����ارة فيأتي في مصلحة 
الشرطة، ومن ثم في صالح منافسه 
وغرميه اللدود االهلي الذي ينتظر 
اي تعثر البن����اء القلعة البيضاء 
ليقفز بدال منه الى قمة املسابقة، 
السيما ان االهلي يتساوى في عدد 

النقاط مع الزمالك.
عل����ى صعيد آخ����ر، اختلفت 
اآلراء داخل االحتاد املصري لكرة 

حتام���ل النجم االملاني ديرك 
نوڤوتسكي على اوجاعه الناجمة 
ع���ن اصابته بالته���اب حاد في 
اجلي���وب االنفية وق���اد داالس 
مافريكس الطالق سلسلة نهائي 
الدوري االميركي للمحترفن في 
كرة السلة من نقطة الصفر بعدما 
تغلب عل���ى ضيفه ميامي هيت 
86 - 83 م���دركا التعادل 2 - 2 
على ملعب���ه »اميركان ايرالينز 

الزمالك يحاول احلفاظ على صدارة الدوري

جنم داالس ديرك نوڤوتسكي يسجل منفردا في سلة ميامي  )أ.ف.پ(

الزمالك يواجه 
الشرطة في صراع 

البقاء على القمة

األهلي ينفي التعاقد 
مع املهاجم أحمد 

عيد عبدامللك


