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تعّرض الهالل السعودي لنكسة 
قوية ف��ي حملة ال��دف��اع ع��ن لقبه في 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما 
اعتبر االحت��اد االسيوي للعبة نتائج 
الفريق ال��ذي ضرب فيروس كورونا 
املستجد معظم العبيه، الغية وغير 
محتسبة في نسخة هذا املوسم، بعد 
إخفاقه في تقدمي الئحة مطلوبة من 
13 العبا ملباراته مع شباب االهلي دبي 

االماراتي في الدوحة االربعاء.
وقال االحتاد بعد رفضه طلب الهالل 
تأجيل املباراة في بيان »أخفق نادي 
الهالل السعودي في تقدمي الالئحة 
املطلوبة التي تضم 13 العباً من أجل 
خوض املباراة ضمن املجموعة الثانية 
في دوري أبطال آسيا ملنطقة الغرب، 
أمام شباب األهلي دبي اإلماراتي. وذلك 
بحسب املادة 4.3 من اللوائح اخلاصة 
لبطوالت االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
خالل جائحة كوفيد- 19، وبالتالي مت 

اعتباره منسحباً من البطولة«.
وكان الهالل ضمن تأهله الى الدور 
الثاني ف��ي وق��ت سابق م��ن البطولة 
املقامة بنظام التجمع ف��ي »فقاعة« 
الدوحة الصحية، لكن فيروس كورونا 
ضرب العبيه على عدة دفعات، لدرجة 
انه قدم الئحة للمباراة من 11 العبا 

بينهم ثالثة حراس مرمى.
وع��ش��ي��ة م��واج��ه��ت��ه م���ع ش��ب��اب 
االهلي بلغ ع��دد املصابني في الهالل 
19 الع��ب��ا، بينهم اب��رز جنومه على 
غ��رار الفرنسي بافيتيمبي غوميس 
واالي��ط��ال��ي سيباستيان جوفينكو 
وسالم ال��دوس��ري، فضال عن اداري��ني 

ومعاجلني.
تأهل باختاكور وشباب األهلي

وف��ّن��د االحت���اد ال��ق��اري خلفيات 

ق��راره بحسب امل��ادة 6 من تعليمات 
دوري أبطال آسيا، مشيرا الى تأهل 
باختاكور األوزبكي وشباب األهلي 
دب���ي إل���ى دور ال�16. وسيلتقي 
باختاكور م��ع االس��ت��ق��الل االي��ران��ي 

وشباب االهلي مع االهلي السعودي.
وتفوق باختاكور األوزب��ك��ي -1
صفر على شهر خودرو اإليراني مساء 
االربعاء في مباراة باتت هامشية بعد 

قرار االحتاد القاري.
ق��ال االحت���اد »سمحت تعليمات 
البطولة بتسجيل 35 العباً في كل 
نادي، ولكن الهالل قام بتسجيل 30 
العباً، ومن بني هؤالء سافر 27 العباً 
م��ع الفريق إل��ى ال��دوح��ة. وم��ن أجل 
دعم اجلهازية الفنية للنادي املتأثر 
ب��ح��االت كوفيد19- سمح االحت��اد 
اآلسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي 
مرمى من أجل استبدال حراس املرمى 
ال��ذي��ن ج���اءت نتيجة فحوصاتهم 
إيجابية لفايروس كوفيد19-، وعمل 
مع االحت��اد القطري لكرة القدم من 
أجل تسهيل وص��ول حارسي املرمى 
البديلني إل��ى جانب العبني آخرين 
كانا مسجلني في القائمة األولية ولم 
يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولني 

آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة«.
ت��اب��ع »ع��ل��ى ام���ت���داد ال��ب��ط��ول��ة 
حافظ االحت��اد اآلسيوي على قنوات 
ال��ت��واص��ل م��ع ال��ن��ادي وم��ع االحت��اد 
السعودي لكرة القدم، وتعامل في 
الوقت املناسب مع كل استفساراتهما 
ومخاوفهما... وعلى الرغم من جهود 
االحتاد اآلسيوي، إال أن نادي الهالل 
واالحت��اد السعودي لكرة القدم طلبا 
تأجيل امل��ب��اراة أم��ام شباب األهلي 
دب��ي، باالعتماد على امل��ادة 4.3 من 
التعليمات اخلاصة ملسابقات االحتاد 

اآلسيوي في ظل جائحة كوفيد19-«.
وتنص امل��ادة 4.3 »إذا ك��ان لدى 
الفريق امل��ش��ارك أو ال��ن��ادي أق��ل من 
13 العباً )مبا في ذلك حارس مرمى 
واح����د( م��ن أج���ل خ���وض امل���ب���اراة، 
وذل��ك ألي سبب )س��واء كان متعلقاً 
ب��ف��اي��روس كوفيد19- أم ال(، فإن 
الفريق أو ال��ن��ادي امل��ش��ارك ال يكون 
ق��ادراً على خوض املباراة، وسيكون 
هذا الفريق أو النادي مسؤوالً عن عدم 
إقامة املباراة، وبالتالي يتم اعتباره 
منسحباً من البطولة. ويخضع الفريق 
أو النادي املشارك واحت��اده الوطني 
ل��إج��راءات في تعليمات البطولة، 

بحسب ما هو منصوص عليه«.
وتضيف التعليمات: »في الظروف 
االستثنائية، وفي حالة عدم التأثير 
ع��ل��ى ج���دول ال��ب��ط��ول��ة املعتمد من 
األمانة العامة في االحتاد اآلسيوي، 
ميكن للجنة املسابقات في االحت��اد 
اآلسيوي )أو أي جلنة فرعية مناطة 
بهذه املسؤوليات( أن تقوم بعمل 
استثناء وتسمح بإعادة جدول املباراة 

املعنية«.
الهالل يتهم االحتاد القاري 

مبخالفة قوانني »فيفا«
واعتبر االحتاد القاري ان اللجنة 
الفرعية ل��دوري األبطال في منطقة 
الغرب »ق��ررت أن التأجيل سيكون 
له تأثير سلبي كبير على البرنامج 
احلالي ملباريات دوري أبطال آسيا 
ملنطقة ال��غ��رب، وت��ق��رر ع���دم منح 

استثناء«.
ورد الهالل في بيان مفّصل صادر 
عن مجلس اإلدارة على قرار االحتاد 
ال��ق��اري أك��د فيه أن ال��ن��ادي »سعى 
على العمل على ع��دد م��ن امل��س��ارات 

ال��ت��ي م��ن شأنها حفظ ح��ق الهالل 
باملنافسة من دون إخالل بالبطولة« 
من خالل »املطالبة بتأجيل مباريات 
ال��ه��الل ليوم رغبة ف��ي كسب املزيد 
م��ن ال��وق��ت ملنح الالعبني املصابني 
املزيد من الوقت للتعافي«، اضافة 
الى »املطالبة بتأجيل أدوار خروج 
املغلوب الى وقت الحق قي ظل تفشي 
حاالت كورونا على مستوى البطولة 
ككل وليس ال��ه��الل فحسب«، كذلك 
»احلضور الى امللعب خلوض مباراة 
شباب االهلي رغم عدم بلوغ قائمة 
الالعبني النصاب القانوني، حتى ولو 
كلف االمر اعتبار الفريق خاسرا، دون 

استبعاده من البطولة«.
وتابع البيان ان تلك املطالب لم 
جتد املوافقة من قبل االحتاد اآلسيوي 
»على الرغم من وجود ظروف قاهرة 

تستدعي مرونة أكبر في تقدير املوقف 
من قبل االحت��اد اآلسيوي، فضال عن 
التباين في تفسير اللوائح املنظمة 
للبطولة التي تغّير نظامها كامال 
بسبب جائجة كورونا، وهو السبب 
ذات��ه ال��ذي طالب ال��ن��ادي م��ن أجله 
بإعادة جدولة مبارياته نظير عدم 
اك��ت��م��ال ن��ص��اب ال��الع��ب��ني ل��ع��دد 13 
الع��ب��ا بسبب ح���االت ك��ورون��ا وفقا 
للمادة )4/3( من القواعد اخلاصة 
املطبقة ف��ي امل��س��اب��ق��ات اآلس��ي��وي��ة 
وأثناء وباء كوفيد- 19«. واستغرب 
الهالل »اعتماد االحتاد اآلسيوي على 
وض��ع احل��د االدن���ى ل��ع��دد الالعبني 
في قائمة املباريات 13 العبا، وهو 
ما يخالف قانون اللعبة االساسي 
الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم 
+فيفا+ وال��ذي نص على ان املباراة 

تقام بني فريقني يضم كل منهما 11 
الع��ب��ا كحد أق��ص��ى، يجب أن يكون 
أحدهم حارس مرمى، وال يجوز بدء 
املباراة او استمرارها في حال أن أيا 
من الفريقني تضم قائمته االساسية 
أقل من سبعة العبني«. وأضاف البيان 
ان مجلس االدارة س��وف »ي��درس 
رف��ع م��ذك��رة اح��ت��ج��اج ال��ى اجلهات 
القضائية«، مضيفا ان »التوجه كان 
هو االستمرار في البطولة رغم فقدان 

خدمات 19 العبا«.
 الشرطة العراقي خارج البطولة 

بفارق االهداف 
وح��رم استقالل طهران االيراني 
نظيره الشرطة العراقي م��ن بلوغ 
ال���دور ثمن النهائي متفوقا عليه 
بفارق االهداف، بعد فوزه على االهلي 

السعودي املتصدر بنتيجة 3 -صفر 
ضمن املجموعة االولى.

وأن���ه���ى االه���ل���ي امل��ج��م��وع��ة في 
ال��ص��دارة برصيد س��ت ن��ق��اط، فيما 
حسم استقالل طهران املركز الثاني 
بعدما رفع رصيده الى خمس نقاط 
أسوة بالشرطة العراقي اال ان فارق 
االهداف صب لصالح الفريق االيراني 
الذي كان بحاجة للفوز بفارق هدفني 
على االهلي لضمان تأهله الى االدوار 
االقصائية ، فيما كان انسحب الوحدة 
االماراتي من املنافسات الصابة عدد 
م��ن العبيه ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا قبل 
ان��ط��الق امل��ب��اري��ات احل��ال��ي��ة بنظام 

التجمع في فقاعة الدوحة.
وسجل اه���داف الفريق االي��ران��ي 
م��ه��دي ق��ائ��دي )29( وع��ل��ي كرميي 

)38( واملالي شيخ دياباتي )54(.

13 العبا الهالل السعودي يفشل في تأمني 

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم 
)ويفا( القائمة املختصرة النهائية 
للمنافسة على جائزة أفضل العب في 
القارة العجوز عن املوسم املنصرم، 
وضمت ثنائي بايرن ميونيخ األملاني 
ب��ط��ل أوروب�����ا، ال��ه��داف البولندي 
روب����رت ليفاندوفسكي وح���ارس 
املرمى املخضرم مانويل نوير إلى 
جانب البلجيكي كيفن دي بروين 

جنم مانشستر سيتي اإلنكليزي.
وسيتم اإلعالن عن اسم الفائز في 
األول من أكتوبر املقبل خالل عملية 
سحب قرعة دور املجموعات ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا للموسم اجلديد 
في مقر ويفا في نيون والذي سيشهد 
أيضا االعالن عن أفضل العبة وأفضل 

مدرب في القارة.
وساهم ليفاندوفسكي ونوير في 
قيادة فريقهما الى حتقيق الثالثية 
)ال��دوري والكأس احملليان ودوري 
أبطال أوروب���ا(، وهما ام��ام فرصة 
إلضافة لقب كأس السوبر األوروبية 
إلى رصيدهما اخلميس عندما يواجه 
النادي البافاري إشبيلية اإلسباني 
ب��ط��ل مسابقة ال����دوري األوروب����ي 

)يوروبا ليغ(.
وسّجل ليفاندوفسكي 55 هدفا في 
47 مباراة في جميع املسابقات محققا 
لقب الهداف في البوندسليغا برصيد 
34 هدفا، ودوري األبطال برصيد 
15 هدفا، فيما خ��اض نوير جميع 
املباريات في مسابقة دوري االبطال 
باستثناء واحدة، وحافظ على نظافة 

شباكه في ست منها.
في املقابل ساهم دي بروين ب�33 
هدفا في ال��دوري اإلنكليزي املمتاز، 
إذ سجل 10 أه��داف مع 20 متريرة 
حاسمة، ومت ترشيحه للجائزة على 
الرغم من أن سيتي احتل املركز الثاني 
بعد ليفربول محليا وخرج من دوري 
األبطال أوروبا في ربع النهائي أمام 

ليون الفرنسي.
وغاب األرجنتيني ليونيل ميسي 
العب برشلونة اإلسباني عن القائمة 
املختصرة، حيث ج��اء ف��ي املرتبة 
الرابعة الى جانب جنم باريس سان 
جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي 
نيمار )53 صوتا لكل منهما( في 
التصويت من قبل جلنة حتكيم ضمت 
80 مدربا لألندية التي شاركت في 

دور امل��ج��م��وع��ات ل���دوري األب��ط��ال 
وال�����دوري األوروب�����ي ف��ي امل��وس��م 
امل���اض���ي، إل���ى ج��ان��ب 55 صحفيا 
ميثلون وسائل االع��الم األوروب��ي��ة 

بينها وكالة فرانس برس.
وح��ل جن��م يوفنتوس االيطالي 
ال���دول���ي ال��ب��رت��غ��ال��ي كريستيانو 
رون��ال��دو عاشرا بجمعه 25 صوتا 
فقط خلف ث��الث��ي ب��اي��رن ميونيخ 
ت���وم���اس م��ول��ر ال���س���ادس )41( 
واالسباني تياغو الكانتارا املنتقل 
حديثا الى ليفربول االنكليزي )ثامنا 

برصيد 27 صوتا( ويوشوا كيميش 
التاسع )26(، فيما حل جنم سان 
جرمان كيليان مبابي سابعا )39 

صوتا(.
وبالنسبة جلائزة أفضل مدرب 
املستحدثة، فستكون أملانية كون 
املرشحني الثالثة هم هانزي فليك 
)ب��اي��رن ميونيخ( وي��ورغ��ن كلوب 
)ل��ي��ف��رب��ول( وي��ول��ي��ان ناغلسمان 

)اليبزيغ(.
ول��دى ال��س��ي��دات، تتنافس جنمة 
منتخب إنكلترا لوسي برونز على 

الفوز باجلائزة للعام الثاني على 
التوالي بعدما ساعدت فريقها ليون 
على ال��ف��وز ب���دوري أب��ط��ال أوروب��ا 
للموسم اخلامس على التوالي قبل 
االنتقال مؤخرا إلى مانشستر سيتي، 
مع زميلتها السابقة الفرنسية ويندي 
ري��ن��ار، ضمن القائمة الثالثية إلى 
جانب الدمناركية بيرنيل ه��اردر 
التي انضمت مؤخرا إلى خط هجوم 
فريق تشلسي اإلنكليزي بعد قيادتها 
فولفسبورغ األملاني لنهائي دوري 

األبطال.

ميسي ورونالدو

دوري أبطال آسيا.. إقصاء الهالل حامل 
اللقب ملخالفته القوانني بسبب كورونا

محاولة أمريكية لشراء بيرنلي

قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة ايه ال كيه 
كابيتال األمريكية لالستثمارات الرياضية، جتري 
مباحثات لشراء نادي بيرنلي املنافس في الدوري 
اإلجنليزي. وهذه اخلطوة أحدث دليل على جتدد 
اهتمام املستثمرين األمريكيني بأندية البرمييرليج، 
بعد تقارير عن اهتمام جهات أمريكية بشراء وست 

هام وساوثهامبتون.
وقالت املصادر إن احملادثات وصلت إلى مراحل 
متقدمة، وتسعى من خاللها املجموعة األمريكية 
التي تضم أيًضا بعض املستثمرين املستقلني إلى 
االستحواذ على حصة أغلبية، وبالتالي القيام 

بدور مباشر في إدارة شؤون النادي.

ويرأس مجموعة ايه ال كيه كابيتال، آالن بيس 
املسؤول البارز السابق في مجموعة سيتي جروب.

وشغل بيس في السابق، منصب رئيس فريق 
ري��ال سولت ليك املنافس في ال��دوري األمريكي 

للمحترفني لكرة القدم.
وميلك بيرنلي حاليا، رجل األعمال البريطاني 
مايك جارليك ال��ذي يتولى رئاسة النادي، حيث 

ميلك حصة تبلغ 49.24 %.
ورفضت مجموعة ايه ال كيه كابيتال ونادي 

بيرنلي، التعليق، رًدا على سؤال من رويترز.
واحتل بيرنلي، الذي يدربه املدرب شون دايك، 

املركز العاشر املوسم املاضي في البرمييرليج.

بيرنلي
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الكويت يضم مشاري العازمي

كشف مشاري العازمي، قائد كاظمة، عن توقيعه لصالح الكويت، 
بعقد ميتد ملدة موسم واحد.

ووج��ه العازمي، عبر حسابه على تويتر، الشكر خلالد الغامن 
رئيس النادي، وأعضاء مجلس اإلدارة، وعادل عقله نائب مدير جهاز 

الكرة، لثقتهم فيه.
ويشارك العازمي في املوسم اجلديد مع العميد، بعد إمتام عملية 

عالجه وتأهيله من اإلصابة التي تعرض لها خالل املوسم املنقضي.
وميثل العازمي، الصفقة األول��ى في القلعة البيضاء، في رحلة 

التحضير للموسم اجلديد.
ويبقى ملف الالعبني احملترفني مفتوًحا في نادي الكويت، حيث 
تتجه النية إلبرام 3 صفقات جديدة، لتعويض الثنائي عالء عباس 
وأمجد عطوان إلى جانب يوسف ناصر، الذي تغيرت صفته من العب 

محترف إلى محلي.

مشاري العازمي

ألول مرة.. ميسي ورونالدو خارج
جائزة أفضل العب في أوروبا

دعم الفيفا يضع احتاد الكرة 
األردني في أزمة جديدة مع 

أندية احملترفني
وض��ع ال��دع��م امل��ال��ي ال��ذي قدمه االحت���اد ال��دول��ي لكرة 
القدم )فيفا( احتاد الكرة األردني في أزمة جديدة مع أندية 
احملترفني، في ظل التداعيات االقتصادية جلائحة فيروس 

كورونا املستجد.
وطالبت أندية احملترفني تخصيص مبلغ 60 الف دينار 
أردني )90 الف دوالر أمريكي( لكل ناد من الدعم املالي الذي 
تلقاه االحت��اد من الفيفا مؤخرا لضمان استمرار مسابقة 

الدوري الذي وصلت منافساته للمرحلة الثامنة.
وكان احتاد الكرة األردن��ي قرر يوم األحد املاضي ومن 
خ��الل الهيئة التنفيذية تخصيص نصف مليون دوالر 
لدعم الكرة النسوية، مقابل 210 آالف دوالر لدعم األندية 

احملترفة.
وجاء مطلب األندية عقب االجتماع الذي عقده األربعاء 
في مقر النادي األهلي وأعقبه إصدار بيان وحصلت وكالة 

فرانس برس على نسخة منه.
وجاء في البيان »بعد االطالع على بيان احتاد كرة القدم 
اخلاص بتوزيع تعويضات االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
ونظرا لسوء األوضاع املالية التي متر بها كافة األندية، فإن 
األندية ترى أن هذا التعويض الهامشي ال يضمن استدامة 
األندية الستكمال دوره��ا في ال��دوري وال��ذي وافقنا على 
املشاركة به بناء على وعودكم بضمان تعويض األندية من 

أي دخل يصلكم إضافة إلى دعم التلفزيون والبنك العربي«.

فرانك دي بور مدربًا جديدًا
للمنتخب الهولندي خلفا لكومان

أعلن االحت��اد الهولندي لكرة القدم األربعاء 
تعيني املدافع الدولي السابق فرانك دي بور مدربا 
جديدا للمنتخب الوطني، خلفا ملواطنه رونالد 

كومان املنتقل أخيرا إلى نادي برشلونة اإلسباني.
واشار االحتاد الوطني في بيان »سيقودالالعب 
الدولي السابق البالغ 50 عاما املنتخب البرتقالي 

حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر«.
واأض����اف »سيستلم دي ب��ور مهامه ف��ورا« 
وأن��ه »سيكون ج��اه��زا على مقاعد التدريب في 
املباراة الودية أمام املكسيك والحقا في املباراتني 
الرسميتني في مسابقة دوري األمم األوروبية أمام 

البوسنة والهرسك وإيطاليا«.
وسيقدم االحتاد الهولندي دي بور رسميا امام 
وسائل اإلعالم في مركز التدريب في زيست بالقرب 

من مدينة أوتريخت اجلمعة.
ويأتي قرار تعيني دي بور، ثالث أكثر الالعبني 
ارت���داء للقميص الوطني، بعد م��غ��ادرة مواطنه 
كومان منصبه هذا الصيف لالشراف على فريقه 
السابق برشلونة بعد إقالة كيكي سيتيني في عام 
هو االسوأ للفريق الكاتالوني من ناحية النتائج، 
علما ان مساعده دوايت لوديفيغيس اشرف موقتا 
على املنتخب في مباراتي الفوز أم��ام بولندا 1 

-صفر واخلسارة ضد إيطاليا بالنتيجة ذاتها في 
النسخة الثانية من مسابقة دوري األمم األوروبية 
في وقت سابق من الشهر احلالي. وعلى دي بور أن 
يقارع سلفه من ناحية النتائج بعدما جنح كومان 
في قيادة هولندا للتأهل إلى كأس أوروب��ا 2020 
التي أرجئت من العام احلالي ال��ى املقبل بسبب 
جائحة »كوفيد19-«، وب��ل��وغ نهائي النسخة 
االول��ى من دوري األمم األوروب��ي��ة قبل اخلسارة 
امام البرتغال، بعدما كان املنتخب قد فشل ببلوغ 

كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

فرانك دي بور


