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 »اآلسيوي« يسمح للعراق باللعب

 في إيران باستثناء مباراة السعودية

كأس قطر بني خلويا واجليش

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم أمس موافقة نظيره 
اآلسيوي على اختيار ايران مكانا ملبارياته في تصفيات 
الدور الثالث احلاس����م املؤهلة الى كأس العالم 2018 في 
روسيا، والس����ماح له بخوض مبارياته هناك باستثناء 
مواجهة املنتخب الس����عودي. وذكر املتحدث الرس����مي 
باس����م االحتاد العراقي كامل زغير في اتصال مع وكالة 
فران����س برس ان »االحتاد اآلس����يوي وافق على اختيار 
ايران مكانا ملباريات املنتخب ضمن التصفيات باستثناء 
مباراة السعودية«. وأضاف زغير »سنختار ملعبا محايدا 
ملواجهة املنتخب الس����عودي وعلى األخير ان يختار هو 
اآلخر مكانا للمواجهة الثانية، وخالفا لذلك لن نلعب في 
السعودية«. وكان االحتاد العراقي لكرة القدم حتدث عن 
استراليا وماليزيا مكانا ملواجهة الذهاب األولى بني املنتخبني 
في السادس من س����بتمبر املقبل املقررة ان يستضيفها 
املنتخب العراقي. ولم يتطرق املسؤول العراقي الى موقف 
االحتاد اآلس����يوي بش����أن مواجهة اإلياب املفترضة في 
اململكة العربية السعودية امام العراق، مكتفيا بالقول »لن 
نذهب الى السعودية وهذا اجلدل يحسمه االحتاد الدولي 
)فيفا( الذي ابلغناه مبوقفنا الثابت هذا«. ويلعب املنتخب 
العراقي في التصفيات احلاسمة مع املنتخب السعودي 
في املجموعة الثانية الى جانب تايلند واس����تراليا بطلة 
آس����يا واليابان واإلمارات. ويستهل العراق مشواره في 
هذه التصفيات مبالقاة مضيفه االس����ترالي في االول من 

سبتمبر املقبل.

يطمح اجليش وخلويا إلى حتقيق لقب كأس قطر 
لكرة القدم للم���رة الثانية في تاريخ كل منهما عندما 
يلتقيان عند الس���اعة ال� 7:15 مساء اليوم في املباراة 
النهائية للنسخة الثالثة، وسيكون اللقاء منقوال على 
قناة »الكاس 1«. ويسيطر الفريقان على املسابقة وهما 
تأهال إلى املباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، 
بعدما فاز اجليش بلقب النس���خة األولى على حساب 
خلويا عام 2014، وثأر منه األخير املوسم املاضي وتوج 
باللقب. وميثل الف���وز باللقب أهمية كبيرة للفريقني 
اللذين يعتبران من افضل فرق الكرة القطرية في الوقت 
احلالي خاصة اجليش الذي حقق وصافة الدوري، بينما 

تراجع خلويا للمركز الرابع.

 هاميلتون للحاق بروزبرغ 
في »فورموال روسيا«

يس����عى البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في 
املوس����مني االخيرين، الى اللحاق بزميله في مرسيدس 
االملاني نيك����و روزبرغ قبل ف����وات األوان، وذلك عندما 
يخوضان بعد غد )االحد( جائزة روسيا الكبرى، املرحلة 
الرابعة من بطولة العالم لس����باقات فورموال واحد التي 

حتتضنها حلبة سوتشي.
وهيمن روزبرغ على مجريات البطولة في مس����تهل 
املوسم الذي بدأه من حيث انهى سابقه بفوزه بالسباقات 
الثالثة االول����ى، آخرها في جائزة الصني، محققا بالتالي 
فوزه الس����ادس على التوالي اذ كان انهى املوسم املاضي 
بثالثة انتصارات متتالية لكن ذلك لم يكن كافيا حلرمان 
زميله هاميلتون من التتويج العاملي الثاني على التوالي 
والثالث في مسيرته يعد 2008 مع ماكالرين، الن اللقب 
كان في جعبته قبل الدخول في السباقات الثالثة االخيرة 

للموسم. 

روزبرغ يعزز صدارته

وعزز السائق االملاني رصيده في صدارة ترتيب بطولة 
العال����م برصيد 75 نقطة، بفارق 36 نقطة عن هاميلتون 
الثاني الذي انهى سباق الصني في املركز السابع بعد ان 
كان انطلق من املركز االخير بسبب عقوبة فرضت عليه، 
فيما حل س����ائق فيراري االملاني سيباستيان فيتل ثانيا 
امام سائق ريد بول الروسي دانييل كفيات الذي سيسعى 
جاهدا الى تأكيد هذه النتيجة امام جماهيره في منتجع 
سوتشي. »انا احاول استيعاب ما حصل واالستمتاع بكل 
حلظة«، هذا ما قاله روزبرغ الس����اعي الى فرض نفس����ه 
السائق االول في مرسيدس منذ املراحل االولى، مضيفا: »لم 
استمتع في مسيرتي بهذا القدر، لكن اذا وضعنا هذا االمر 
جانبا، انا اعلم بان هذا اليوم سيأتي )ان تتوقف سلسلة 
انتصاراته( رغم اني ال أتطلع لقدومه، ال شيء يبقى على 
ما هو الى االبد«. وواصل السائق االملاني البالغ من العمر 
30 عاما والذي انسحب من سباق سوتشي العام املاضي 
بعد ان حل ثانيا في النسخة االولى عام 2014: »ما يهم هو 
اني سعيد - السيارة رائعة وفي منزلي املك زوجة رائعة 
وطفال بكامل صحته، ولذلك أنا أشعر بامتنان كبير«. ومن 
جهته، بدا هاميلتون واثقا من قدرته على قلب االمور في 
السباقات املقبلة، مضيفا بعد خيبة سباق شنغهاي: »كما 
تتوقعون، هناك الكثير من االمور التي تشغل بالي بعد 
سباق الصني، لكن بعد كل هذه السنوات، علمتني اخلبرة 
أن أحافظ على هدوئي وان أواصل اندفاعي عندما اسقط 
أرضا«. وأكد فريق مرس����يدس ان باستطاعة هاميلتون 
استخدام نفس احملرك الذي عانى فيه من مشكلة في جهاز 
اعادة اس����تخدام الطاقة خالل القسم االول من التجارب 
التأهيلية لسباق شنغهاي ما أدى الى انطالقه من املركز 
االخير بعد إضافة عقوبة إرجاعه خمس����ة مراكز نتيجة 

استبداله علبة غيار السرعات.

)أ.ف.پ( رسم غرافيكي يبني مسار حلبة سوتشي  

ارتفاع أسهم غروس.. ودونيس على »كف عفريت«
حفر املدرب السويس����ري 
كريستيان غروس اسمه في 
ذاكرة األهالويني بعد قيادته 
إلحراز لقب الدوري السعودي 
لكرة القدم عق����ب غياب دام 
33 عام����ا، فيما يعيش مدرب 
الهالل اليوناني جورجيوس 
دونيس حت����ت ضغط كبير 
برغم جناحات����ه املبكرة مع 

»االزرق«.
كانت إقالة غروس تطبخ 
على ن����ار هادئة خالل الفترة 
املاضية، وحتديدا بعد اخلسارة 
أمام جنران، لكنه بات بطال في 
النادي االخضر في ظل جناحات 
كبيرة حققها في موس����مني 
أش����رف خاللهما على الفريق 
في 78 مباراة رسمية، 50 منها 
في الدوري و5 في كأس امللك 
و7 في كأس ولي العهد و14 في 
دوري أبطال آسيا، حقق خاللها 

الفوز في 53 مباراة والتعادل 
في 18 مباراة واخلسارة في 7 

مباريات فقط. 

غروس ونجاحه الكبير 

توج غروس م����ع األهلي 
بلقبي كأس ولي العهد وبطولة 
الدوري، ويسعى الى مواصلة 
جناحاته عب����ر آخر بطوالت 
املوس����م، حيث يأمل جتاوز 
الهالل في نصف نهائي كأس 
امللك، وتأكي����د أفضليته هذا 
املوسم، وبلوغ النهائي عبر 
بوابته ومن ثم حتقيق البطولة 
التي سيتحدد بعدها مصيره 
سواء بالبقاء من خالل جتديد 
عق����ده أو البح����ث عن مدرب 
آخر يقود الفريق في املوسم 

املقبل.
وقبل مب����اراة الهالل، أكد 
غروس صعوبة املباراة، وقال 

في مؤمتر صحافي مبقر النادي: 
»أمامنا مواجهة صعبة مع الهالل 
وهي مباراة كؤوس ومهمة جدا 
للفريقني، خصوصا أنها مباراة 
خروج مغلوب، ولكن نسعى 
للمحافظة على الروح العالية 
لالعبني، وال يهمنا إن كان اللقاء 
على ملعبنا أو خارجه، ويجب 
علينا البداية بالشكل األمثل 
للفريق«. وأضاف غروس )61 
عاما(: »لعبنا ضد الهالل أكثر 
من لقاء وهو ميلك مدربا لديه 
العديد من اخليارات خصوصا 
في طريق����ة اللعب، ولكن مع 
ذلك طموحاتنا أكبر خصوصا 
بعد الفوز بالدوري قبل نهايته 
بجولتني، كرة القدم تعتمد على 

اإلجنازات والبطوالت«.
ونوه إلى أن في مباريات 
الكؤوس الب����د أن تكون لدى 
املدرب دكة بدالء قوية تستطيع 

صناعة الفارق في الش����وط 
الثاني م����ن املباراة »ونتمنى 
أن تساندنا جماهيرنا الوفية 
في لقاء الرياض كما فعلت في 
لقاء األحد املاضي مع الهالل 

في جدة«.
وفاز األهل����ي على الهالل 
مرتني في الدوري هذا املوسم 
2-1 ذهابا بالرياض و3-1 ايابا 
بجدة، لكنه خسر امام نفس 
الفريق ف����ي نهائي كأس ولي 

العهد 2-1.
وكان غروس أكد عقب حسم 
لقب الدوري رسميا انه ميلك 
أكثر من ع����رض يعكف على 
دراس����ته حاليا لكن األولوية 
س����تكون لألهل����ي للتجديد 

معه.

انتقادات الذعة لدونيس 

بالرغ����م م����ن النجاحات 

الكبيرة التي حققها اليوناني 
دوني���س م���درب الهالل في 
فترة لم تتجاوز عشرة أشهر 
ومتثلت في قيادة الفريق للفوز 
بثالث بطوالت بدءا من كأس 
امللك، مرورا بالكأس السوبر 
وانتهاء بكأس ولي العهد، فإنها 

لم تشفع للمدرب اليوناني.
وبات دونيس يعيش حتت 
ضغط كبير نتيجة االنتقادات 
الالذعة التي طالته من اجلماهير 
الهاللية، خصوصا في الفترة 
األخيرة التي شهدت تراجع 
مستويات ونتائج الفريق الذي 
تلقى خس���ارة غير منتظرة 
أمام تركتور سازي اإليراني 
في دوري أبطال آس���يا قبل 
أن يفقد فرصة املنافسة على 
لقب الدوري بعد خس���ارته 
أمام األهلي، فضال عن إسقاط 
املهاجم ناصر الشمراني من 

حساباته حتى نهاية املوسم.
وطال���ب عش���اق الهالل 
وبع���ض اإلع���الم املوالي له 
بإقالة املدرب وإعادة ابن النادي 
املدرب احمللي س���امي اجلابر 
لتولي الدفة الفنية للفريق، 
وأكدوا أن دوني���س لم يعد 
لديه ما يقدمه لفريقهم الذي 
قد يتلقى املزيد من اخلسارات 
ويودع كأس امللك ودوري أبطال 
آسيا. في املقابل يسعى املدرب 
الذي بات مصيره على »كف 
عفريت« إلى حتقيق أكثر من 
هدف في مباراة واحدة عندما 
يقابل األهلي اليوم في نصف 
نهائي كأس امللك، ومن بني تلك 
األه���داف امتصاص الغضب 
اجلماهيري والثأر من غرميه 
السويسري غروس والوصول 
للنهائي الثالث بحثا عن اللقب 

الرابع.

استقالة جماعية ملجلس إدارة احتاد كرة القدم املصري

تأجيل مباراة الزمالك والشرطة في كأس مصر
ادارة احتاد كرة القدم املصري 
برئاسة جمال عالم باستقالة 
جماعي����ة، لتف����ادي تصعيد 
املواجهة م����ع االحتاد الدولي، 
بعد ان تلقى اجلبالية في وقت 
سابق انذارا من »فيفا« بتجميد 
نشاط الكرة املصرية في حالة 
القضائي بحل  تنفيذ احلك����م 
االحتاد املنتخب. وستكون هذه 
االستقالية اجلماعية في حالة 
رفض اإلشكال املقدم من االحتاد 

لوقف تنفيذ احلكم.

درع »السلة« 

اقترب فريق النادي األهلي 
لكرة السلة من التتويج بلقب 
الدوري بعد ان كرر الفوز على 
غرميه التقليدي الزمالك بنتيجة 
62-52. وكان األهلي قد فاز على 
الزمالك ف����ي اللقاء األول الذي 
أقيم بينهما في مستهل الدورة 
املجمعة ليواصل األهلي صدارته 
للدورة بع����د أن حقق العالمة 
الكاملة بالفوز في كافة مبارياته 
حتى اآلن. ويأتي اجلزيرة في 
املركز الثاني بفارق ثالث نقاط 

عن األهلي.

بطاق����ة التأهل«. ف����ي املقابل، 
يبحث فريق الشرطة، بقيادة 
هان����ي رمزي، ع����ن تعويض 
إخفاقاته بال����دوري من خالل 
حتقيق مفاجأة أمام حامل اللقب 

في مواجهة الغد الكأس.

انبي يعبر دجلة 

وفي نفس ال����دور، تخطى 
انبي نظيره وادي دجلة بهدفني، 
ليواجه املريخ البورسعيدي في 

ربع النهائي.
أحرز هدفي انبي، الهندوراسي 
ماريو مارتينيز ومحمود قاعود 
في الدقيقتني 109 و120 باألشواط 

اإلضافية.
ورغ����م تأهل إنب����ي، اال ان 
ادارة النادي أعلنت فور انتهاء 
املباراة عن تغيير اجلهاز الفني، 
ليتولى املسؤولية اجلديد عالء 
عبدالعال املدير الفني السابق 
للداخلية براتب شهري 105 آالف 
جنيه، وأحضر كل مس����اعديه 

من الداخلية.

استقالة جماعية 

بات مؤكدا ان يتقدم مجلس 

إلى أن����ه طالبهم بحصد اللقب 
بجانب الدوري لتحقيق الثنائية 

للموسم الثاني على التوالي.
وقال مدرب الزمالك: »مباراة 
الشرطة صعبة فاملنافس منظم 
وطموح، لكنن����ا لن نفرط في 

محمد كوفي بعد اكتمال شفائهما 
من اإلصابة.

وأك����د ماكليش أنه ش����دد 
على العبيه ض����رورة الفصل 
الدوري والكأس  بني بطولتي 
نظرا الختالفهما الكبير، مشيرا 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

كان من املفترض أن يشهد 
ستاد بتروسبورت في التاسعة 
الكويت،  اليوم بتوقيت  مساء 
لقاء الزمالك واحتاد الش����رطة 
في دور ال� 16 ملس����ابقة كأس 
مصر، والفائز سيواجه االحتاد 
السكندري في الدور ربع النهائي 
إال ان املباراة قد تأجلت، فيما 
يلتقي غ����دا األهلي مع حرس 
احلدود ف����ي آخر مباريات هذا 

الدور.
الزمالك بقيادة ماكليش يدافع 
عن لقبه في الكأس الذي فاز به 
مع البرتغالي فيريرا، ويغيب 
عن حامل اللقب حارسه الدولي 
أحمد الشناوي، وبذلك سيكون 
محمود جنش هو املسؤول عن 

حماية عرين الزمالك.
كم����ا يغيب املداف����ع أحمد 
دوي����دار إلصابته في العضلة 
اخللفية، وامين حفني وأحمد 
حمودي صانع األلعاب لإلصابة 

ومحمد ابراهيم لإليقاف.
وتأكدت جاهزية الثنائي عمر 
جابر الظهير األمين والبوركيني 

الزمالك يسعى للحفاظ على لقب الكأس 

املوضوع بعد االجتماع الثالثي 
الذي ضمه مع رئيس االحتاد 
العراقي عبد اخلالق مسعود 
ورئيس االحت���اد اإلماراتي 
يوسف السركال على هامش 
اجتماعات رؤساء االحتادات 
 اخلليجية والعراق واليمن. 
وهدف االجتماع الى إيجاد حل 
للطلب العراقي حول إقامة 
مبارياته في إيران وهو ما 
قوبل بالرفض من اجلانبني 
السعودي واإلماراتي، فيما 
أكد مسعود انه مت رفع األمر 
لالحتاد الدولي إلصرار العراق 

على اللعب في إيران.

صاحله اليوم مع العلم ان 
االهلي كسبه الدور االول في 
الرياض في الدوري، فيما 
كان الهالل قد كسب نهائي 

كأس ولي العهد أمامه.

رفض اللعب في إيران

م���ن جهة أخرى، ش���دد 
رئيس االحتاد الس���عودي 
لكرة القدم أحمد عيد الرفض 
التام ملواجهة العراق في إيران 
في اطار التصفيات احلاسمة 
املؤهلة لكأس العالم 2018 في 
روسيا. وجاء تأكيد عيد بعد 
فشل التوصل الى حل لهذا 

وسيكون اللقاء اختبارا 
صعب���ا لليوناني دونيس 
الذي حمله الكثيرون اسباب 
خسارة الفريق للقب الدوري 

االحد املاضي. 
أك���د  املقاب���ل،  وف���ي 
كريستيان  السويس���ري 
غروس م���درب األهلي انه 
يعرف الهالل جيدا وسيكرر 

الفوز عليه اليوم.
وميلك غ���روس أوراقا 
تس���اعده عل���ى اخلروج 
فائزا اليوم أكثر من خصمه 
الهالل الذي يأمل ان يكون 
دعم األرض واجلمهور في 

وفي مسابقة مختلفة وهو 
ما يعني ان أحدهما سيقصي 
اآلخر وسيبلغ النهائي على 
حساب اآلخر وهو ما يعنيه 
جيدا العبو الهالل وجماهيره 
التي قطعا لن تسمح لألهلي 
ان يتفوق عليه مرة أخرى 
وستبحث عن رد اعتبارها 
من���ه. ومتي����ل األفضلية 
واملعطي����ات الفنية كثيرا 
ملصلحة األهلي املنتش���ي 
واألفض���ل فنيا إضافة الى 
غياب عناص���ر مؤثره في 
الهالل مثل البرازيلي امليدا 

وناصر الشمراني.

الرياض ـ خالد المصيبيح

يتجدد الصراع بني الهالل 
حامل اللقب واألهلي اليوم 
عندما يلتقيان على ستاد 
امللك فهد الدولي بالرياض 
في الدور نص���ف النهائي 
ملسابقة كأس خادم احلرمني 

الشريفني لكرة القدم.
وبعد 5 أي���ام فقط من 
لقائهما السابق الذي حسم 
فيه األهلي لق���ب الدوري 
الس���عودي على حس���اب 
الهالل منافس���ه، عليهم ان 
يلتقيان اليوم مرة أخرى 

األهلي الهالل
Mbc pro sports1-  8:45 الساعة

ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم احلرمني

قمة صاخبة بني الهالل واألهلي الليلة


