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السد يحجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يبدأ نادي االحتاد محاولة إنقاذ موسمه، حني يحل 
ضيفاً على التعاون غدا اخلميس في الدوري السعودي 
للمحترفني لكرة القدم، في أول مباراة بقيادة مدربه 

املؤقت بندر باصريح، عقب إقالة رامون دياز.
ولم يفز االحتاد في مبارياته األربع األولى في املوسم 
اجلديد بجميع املسابقات، وخسر 3 منها أمام الهالل في 
كأس السوبر السعودية، وضد الشباب والقادسية في 
الدوري، إضافة لتعادله مع الوصل اإلماراتي في ذهاب 

دور 32 لكأس العرب لألندية األبطال.
وقال رئيس االحت��اد نواف املقيرن في بيان مفسراً 
أسباب اإلقالة املبكرة لدياز ال��ذي قاد الهالل لثنائية 
الدوري وكأس امللك في موسم 2016-2017، إضافة 
للتأهل إل��ى نهائي دوري أبطال آسيا العام املاضي: 
“اجتمعنا كثيراً مع دياز وطالبناه بتصحيح وضع 

الفريق وهو ما لم يحدث”.
وأضاف: “قرار اإلقالة لم يكن وليد اللحظة بل خطة 
بديلة يتم اللجوء إليها إذا لم يتم تصحيح األخطاء وهو 

ما حصل”.
وت��اب��ع: “سوف مننح العبينا فرصة في اجلولة 
املقبلة، ولن نتوانى عن تدعيم الفريق بالالعبني احملليني 

جانب من تدريبات فريق إحتاد جدة واألجانب”.

إحتاد جدة يبدأ رحلة إنقاذ املوسم أمام التعاون
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بلغ نادي السد القطري ال��دور نصف النهائي 
لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، على رغم تعادله 
أمس األول مع ضيفه استقالل طهران اإليراني 
بنتيجة 2-2 في إياب الدور ربع النهائي، مستفيدا 

من فوزه 3-1 ذهابا.
وسجل أك��رم عفيف )27( واجل��زائ��ري بغداد 
بوجناح )90+2 من ركلة ج��زاء( هدفي السد، 
وروح الله باقري )32( ومرتضى تبريزي )49( 
هدفي استقالل الذي خسر جهود مدافعه روزبه 

جشمي باإلنذار الثاني )50(.
ورفع بوجناح رصيده الى 12 هدفا في صدارة 

ترتيب هدافي املسابقة.
وسيلتقي الفريق القطري ال��ذي أح��رز لقب 
امل��س��اب��ق��ة م��رت��ني )1989 بصيغتها القدمية 
و2011(، فريق بيرسيبوليس اإلي��ران��ي الذي 
أقصى اليوم نادي الدحيل القطري بفوزه عليه 3-

1 )خسر الفريق اإليراني صفر1- ذهابا(.
وقال العب السد عبد الكرمي حسن لقناة “بي 
إن”، أن “املباراة كانت صعبة. استقالل لم يكن 
لديه ما يخسره، وكنا حذرين” السيما بعد إقصاء 
الدحيل، مضيفا “لم نكن نريد أن يتحول فوزنا في 

إيران سلبيا هنا”.
وشدد على أن األهم “هو التأهل الى ال��دور ما 

قبل النهائي”.
وق��دم الفريقان عرضا قويا في الشوط األول 
خاصة السد الذي بادر بالهجوم والضغط بحثا 
عن هدف مبكر، في ظل دفاع إيراني صلب السيما 
على بوجناح الذي سنحت له أكثر من فرصة لم 

تثمر بسبب التكتل الدفاعي.
في املقابل، قام استقالل مبحاوالت هجومية، 
وسنحت له أول فرصة من تسديدة ملهدي قايدي 
أمسكها احلارس مشعل عيسى )16(. في املقابل، 
كانت الفرصة األول��ى للسد من عرضية لعفيف، 
وصلت ال��ى بوجناح ال��ذي حولها رأسية نحو 

املرمى، لكنها علت العارضة )23(.
وجنح السد في استثمار الفرصة الثانية التي 
صنعها بوجناح داخ��ل املنطقة، اذ تلقى الكرة 
وراوغ قبل أن مي��رر لعفيف املخترق بسرعة، 
فانفرد وس��دد بقوة على ميني احل��ارس اإليراني 

مهدي رحمتي )27(.
وج��اء رد استقالل سريعا بهدف التعادل من 
عرضية العراقي طارق همام وصلت الى باقري 
في داخل املنطقة، فاستقبلها على صدره وسددها 
بيسراه لترتد من ي��دي ح��ارس السد ال��ى داخل 

املرمى )32(.
وان��دف��ع استقالل م��ع ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني 
للتعويض، مقابل تراجع السد نحو الدفاع. وبعد 
تسديدة قوية من تبريزي حولها احل��ارس السد 
الى ركنية، نفذت الكرة على رأس الالعب نفسه 
فحولها في اجت��اه املرمى، لتالمس ي��دي مشعل 
عيسى بعد ارتدادها من األرض، وتتابع طريقها 

الى الشباك )49(.
وب��ادر السد سريعا ال��ى الهجوم، ومتكن من 
انتزاع التفوق العددي بعد خطأ من جشمي على 

حسن الهيدوس كبده بطاقة صفراء ثانية.
وح��رم القائم األمي��ن السد من التعادل بعدما 
توغل عفيف في اجلهة اليسرى وسدد كرة قوية 
)55(. وازدادت حماوة اللقاء السيما من قبل 
استقالل رغم النقص العددي، بينما حاول السد 
تشكيل خطوة من خالل املرتدات، وأثمرت إحداها 
تسديدة بعيدة وقوية من بوجناح صدها رحمتي 

.)88(
وفي الوقت بدل الضائع، مرر اإلسباني تشافي 
هرنانديز كرة الى بوجناح ال��ذي اندفع وعفيف 
أم��ام مدافع وحيد الستقالل. وت��ب��ادل الالعبان 
الكرة قبل أن يعيق رحمتي عفيف، فاحتسب احلكم 
ركلة جزاء انبرى لها بوجناح وسجل منها هدف 

جانب من مباراة السد واالستقاللالتعادل )2+90(.

بيرسيبوليس يقضي على آمال الدحيل 
أنهى بيرسيبوليس اإليراني سلسلة االنتصارات 
املتتالية لضيفه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا 
في كرة القدم، وكبده في إياب الدور ربع النهائي  أمس 
األول، خسارة قاسية بنتيجة 3-1 قضت على آماله 

ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة األولى.
وقلب بيرسيبوليس تأخره في مباراة اليوم في 
طهران بهدف لصفر، الى فوز عوض به أيضا خسارته 
ذهابا في الدوحة صفر1-، ليكبد الدحيل الذي هيمن 
على املسابقات احمللية ف��ي قطر امل��وس��م املاضي، 
خسارته األول���ى ف��ي املسابقة القارية بعد تسعة 

انتصارات متتالية.
وسجل سيد جالل حسيني )58( وسلطان البريك 
)76 خطأ في مرمى فريقه( والنيجيري غودوين 
مينشا )78( أهداف بيرسيبوليس، بعدما كان كرمي 

بوضيف قد منح الدحيل التقدم في الدقيقة 33.
وبلغ الفريق اإليراني الدور نصف النهائي للموسم 
الثاني تواليا، في حني أخفق الفريق القطري في 
حتطيم ال��رق��م ال���ذي يتشاركه حاليا م��ع أول��س��ان 
هيونداي الكوري اجلنوبي بتسعة انتصارات على 
التوالي، علما أن األخير حقق هذا االجناز عام 2012 

في طريقه للتتويج باللقب.

واتسم الشوط األول بهجوم مكثف وسريع من 
قبل الفريق املضيف لكن دون خطورة تذكر بسبب 
التسرع والتوتر الذي طغى على أداء العبي املدرب 
الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذين سعوا لتسجيل 

هدف مبكر.
في املقابل، امتلك العبو معلول، فرصة توجيه 
ض��رب��ة قاضية لبيرسيبوليس بعدما افتتحوا 
التسجيل خالفا للمجريات اثر ركلة حرة ومحاولة 
من املدافع االيراني شجاع خليل زاده إلبعاد الكرة، 
اال أنها ارتطمت بجسم قائد الفريق القطري كرمي 
بوضيف العائد حديثا من االص��اب��ة، وحتولت الى 

الشباك )33(.
وفي الشوط الثاني، سيطر بيرسيبوليس على 
املجريات وقلب األمور رأسا على عقب، وحول تخلفه 
ال��ى ف��وز عريض بثالثة أه��داف استغل من خاللها 
أخطاء منافسه، بأداء كان األبرز فيه جنمه النيجيري 
غ��ودوي��ن مينشا. وك��ان��ت الفرصة األول���ى لصالح 
الدحيل بعدما خطف البرازيلي إدميلسون جونيور 
الكرة في منتصف امللعب وتقدم بها قبل التسديد 
من حدود املنطقة، ليسيطر عليها احلارس اإليراني 

الدولي علي رضا بيرانفاند باقتدار )21(.

تغيير شعار دوري 
احملترفني السعودي  

أطلقت راب��ط��ة ال���دوري السعودي للمحترفني 
لكرة القدم، أمس الثالثاء، الشعار اجلديد للدوري، 
بعد استبدال األح��رف “إس.بي.إل” بأحرف “إم.
بي.إس”، وال��ت��ي ج��اءت اخ��ت��ص��اراً ملسمى دوري 
كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني، وذلك بعد 

اعتماده من ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
وج��اء اقتراح تغيير شعار ال��دوري في نسخته 
احلالية، من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة 
السعودية، املستشار تركي آل الشيخ، وكذلك رابطة 

دوري احملترفني.
وق��ال رئيس راب��ط��ة دوري احمل��ت��رف��ني، مسلي 
آل معمر، في بيان: “تشرفنا مبوافقة ول��ي العهد 
على الشعار اجلديد ل��ل��دوري، وبناء على مقترح 
املستشار تركي آل الشيخ”. وأض��اف: “نشكر ولي 
العهد على دعمه الالمحدود لألندية وللدوري.. هذا 
املوسم استثنائي ويحظى بدعم غير مسبوق من 
القيادة الرشيدة.. ومسمى ال��دوري اجلديد إضافة 
له وقيمة كبيرة”. وأضاف آل معمر، في تغريدة عبر 
حسابه الرسمي على تويتر: “الشعار اجلديد تضمن 
اختصاراً ملسمى األمير محمد بن سلمان تقديراً لدعمه 
الال محدود للرياضة بشكل عام والدوري واألندية 

بشكل خاص.. مهما فعلنا لن نوفيه حقه”.

شعار دوري احملترفني السعودي اجلديد

كينو يقود بيراميدز للصدارة.. واملقاصة 
يجتاح احلدود في الدوري املصري

اقتنص بيراميدز فوًزا صعًبا، على مضيفه املقاولون العرب، 
بهدف دون رد،أول من أمس االثنني، في اجلولة السابعة للدوري 

املصري املمتاز، على ملعب اجلبل األخضر.
وسجل هدف املباراة الوحيد، الالعب البرازيلي ماركوس 
كينو، في الدقيقة 64، بينما شهد اللقاء طرد مدافع بيراميدز، 

علي جبر، في الدقيقة 80.
ورفع بيراميدز رصيده بذلك، إلى 15 نقطة، متصدًرا ترتيب 
ال��دوري مؤقًتا، فيما جتمد رصيد املقاولون عند 7 نقاط، في 
املركز ال�11. وفي مباراة أخ��رى بنفس اجلولة، فاز املقاصة 
على ضيفه حرس احل��دود، بثالثية نظيفة، على ملعب جهاز 
الرياضة. وسجل ثالثية املقاصة، امللجاشي ب��والن فوافي، 
والغاني جون أنطوي، والبوركيني إريك تراوري، في الدقائق 

17 و84 و3+90.
وب��ذل��ك، رف��ع املقاصة رص��ي��ده إل��ى 10 ن��ق��اط، ف��ي املركز 
اخلامس، بينما جتمد رصيد احلرس عند 3 نقاط، باملركز قبل 

ماركوس كينواألخير

.. واإلنتاج احلربي يتعادل مع اإلحتاد 
أفلت االنتاج احلربي من فخ الهزمية 
أمام مضيفه االحتاد السكندري وتعادل 
معه 1-1 أول من أمس اإلثنني على إستاد 
اإلسكندرية ف��ي اجل��ول��ة السابعة من 

الدوري املصري املمتاز.
وت��ق��دم خ��ال��د ق��م��ر ب��ه��دف ل��الحت��اد 
السكندري في الدقيقة 38، وأدرك معاذ 

احلناوي التعادل لالنتاج احلربي قبل 
عشر دقائق من نهاية املباراة.

ورف��ع االنتاج رصيده إل��ى 13 نقطة 
مقابل سبع نقاط لالحتاد السكندري في 

املركز الثاني عشر.
وف��ي م��ب��اراة أخ���رى باجلولة ذاتها 
تعادل بتروجيت مع ضيفه الداخلية 

1-1. وتقدم حسام باولو بهدف للداخلية 
في الدقيقة 39 وتعادل شيميلس بيكيلي 
لبتروجيت في الدقيقة 44 من ضربة 

جزاء.
ورف��ع بتروجيت رص��ي��ده إل��ى ثمان 
نقاط في املركز التاسع مقابل خمس نقاط 

للداخلية في املركز اخلامس عشر.

جلنة االنضباط السعودية تغرم ناديي الهالل واإلحتاد
أص�������درت جل���ن���ة االن���ض���ب���اط 
واألخالق التابعة لالحتاد السعودي 
لكرة القدم، خمسة ق��رارات جديدة 
عقب انتهاء مباريات اجلولة الثانية 
م��ن م��ن��اف��س��ات دوري م��ح��م��د بن 

سلمان.
وأل��زم ن��ادي الهالل بدفع غرامة 
قدرها عشرة آالف ريال بسبب تأخر 
مسؤوليه 10 دقائق عن املوعد احملدد 
لتسليم القوائم ملراقب املباراة، وذلك 

في مباراته مع نادي الرائد.
كما مت إل��زام ن��ادي االحت��اد بدفع 

غرامة قدرها 30 ألف ري��ال بسبب 
إل��ق��اء اجلماهير عبوتي م��اء خلف 
مقاعد ب��دالء فريقهم خ��الل الشوط 

الثاني من املباراة أمام القادسية.
وت��ع��رض الع��ب ال��ن��ادي األهلي 
ألكسيس روان��و لإليقاف، ملباراة 
واح��دة إل��ى جانب م��ب��اراة اإليقاف 
التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 
عشرة آالف ريال، الستخدامه القوة 
املفرطة جتاه العب بالفريق املنافس 

خالل املباراة أمام أحد.
وألزم العب نادي الفيصلي أحمد 

الكسار بدفع غرامة قدرها 20 ألف 
ري���ال ل��ت��واج��ده ف��ي غ��رف مالبس 
الالعبني قبل املباراة، وخالل الشوط 
الثاني دون تسجيل اسمه في كشف 
أسماء الالعبني، وذل��ك في مباراة 

فريقه ضد نادي النصر.
وإل��زام عضو مجلس إدارة نادي 
الشباب تركي املعجل بدفع غرامة 
قدرها 20 ألف ريال نتيجة دخوله 
إل��ى مضمار امللعب بعد امل��ب��اراة 
لالحتفال م��ع الالعبني ف��ي مباراة 

فريقه مع الفيحاء.

اعتماد مجلس إدارة الشباب 
اجلديد برئاسة البلطان

اعتمد رئيس هيئة الرياضة السعودية، املستشار تركي آل 
الشيخ، تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب اجلديد، برئاسة خالد 

البلطان.
ويضم املجلس كاًل من: أحمد العقيل نائًبا للرئيس، وعبدالله 
القريني أميًنا عاًما، وناصر السبيعي أميًنا للصندوق، إلى 
جانب األعضاء فهد العليان وأحمد الكنهل وتركي الفرج وكنعان 

الكنعاني.
من جهته، وجه البلطان، الشكر إلى املستشار تركي آل الشيخ، 
على الثقة الكبيرة التي ُمِنحت ملجلس اإلدارة اجلديد، مثمًنا الدعم 
الكبير الذي يقّدمه للرياضة واألندية بشكل عام، ولنادي الشباب 

بشكل خاص.

وفاق سطيف يفشل 
في استعادة صدارة 

الدوري اجلزائري
ف��ش��ل وف����اق س��ط��ي��ف في 
اس���ت���ع���ادة ص�����دارة دوري 
احمل��ت��رف��ني اجل��زائ��ري لكرة 
ال��ق��دم ب��ع��دم��ا س��ق��ط ف��ي فخ 
التعادل 1 /1 أول من أمس 
االث��ن��ني، أم���ام ضيفه دف��اع 
تاجنانت، في ختام مباريات 
امل���رح���ل���ة ال���س���ادس���ة م��ن 

املسابقة.
رفع وفاق سطيف رصيده 
إلى 11 نقطة في املركز الثاني، 
بفارق نقطة واحدة عن شبيبة 
القبائل املتصدر، مقابل أربع 

نقاط لدفاع تاجنانت.
سجل محمد اس���الم بكير 
هدف التقدم لوفاق سطيف في 
الدقيقة 68، لكن محمد األمن 
حموش، أدرك التعادل لدفاع 
تاجنانت في الدقيقة 75 من 

ركلة جزاء.

الوصل ينفي مترد منديز

نفت شركة الوصل اإلماراتية 
لكرة ال��ق��دم، ما يثار ح��ول مترد 
رون��ال��دو منديز، الع��ب الفريق، 
وام��ت��ن��اع��ه ع���ن امل��ش��ارك��ة في 
ال��ت��دري��ب��ات. وذك���رت الشركة، 
خالل بيان إعالمي أمس الثالثاء: 
“تنفي ش��رك��ة ال��وص��ل بشكل 
قاطع، ما يثار حالًيا عن امتناع 
رونالدو منديز، عن التدريبات، 
وتؤكد مواصلة الالعب عملية 
التأهيل رفقة طبيب الفريق، كما 
تدعو كافة وسائل اإلع��الم إلى 

حتري الدقة والصدق وااللتزام 
باملعايير املهنية فيما تنشره من 
بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي”. 
وكانت وسائل إع��الم إماراتية، 
قد أشارت إلى انقطاع منديز عن 
تدريبات الوصل، بعد علمه بنية 
النادي التعاقد مع العب ارتكاز 
ك��وري جنوبي، ليحل محله في 
قائمة الوصل، فيما كانت إدارة 
النادي، تؤكد غياب الالعب عن 
م��ب��اراة الفريق أم��ام بني ياس، 

بسبب تعرضه لإلصابة.

رونالدو مينديز

العراق يعود عن اعتذاره: سنشارك
في الدورة الودية بالسعودية

ع��اد االحت���اد العراقي لكرة ال��ق��دم ع��ن االع��ت��ذار 
ال��ذي تقدم به، وق��رر مشاركة منتخبه الوطني في 
ال��دورة الودية التي تستضيفها السعودية الشهر 
املقبل مبشاركة البرازيل واألرجنتني، بحسب ما أفاد 

مسؤول وكالة فرانس برس.
وأوضح املسؤول في االحتاد العراقي أن العودة 
عن االعتذار أتت العتبارات ع��دة، منها فرصة لقاء 
منتخبات مبستوى األرجنتني والبرازيل، إضافة الى 
امل��ردود املالي الكبير للمشاركة في ال��دورة، والذي 
يصل الى مليون دوالر أميركي، بحسب املصدر نفسه.

وكان العراق قد اعتذر بداية عن املشاركة انطالقا 
من التزام “أخالقي” و”أدبي” مع منتخبي لبنان 
وسلطنة عمان، الرتباطه السابق بخوض مباراتني 
وديتني معهما في الفترة نفسها ل��ل��دورة الودية، 
بحسب ما أفاد رئيس االحت��اد العراقي عبد اخلالق 

مسعود وكالة فرانس برس السبت.
اال أن املوقف تبدل اليوم، بحسب النائب األول 
لرئيس االحت��اد شرار حيدر الذي أوضح أن املدرب 
اجلديد للمنتخب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 
“فضل مواجهة منتخبات قوية خالل الفترة املقبلة، 

وثانيا هناك مردود مادي لالحتاد من خالل املشاركة 
في الدورة السعودية يصل الى مليون دوالر”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية 
تركي آل الشيخ قد أكد اليوم أيضا عبر حسابه على 
تويتر، أن العراق سيكون املنتخب الرابع املشارك في 

الدورة التي تقام في أكتوبر املقبل.
وكتب آل الشيخ “دعماً للكرة العراقية... واعتزازاً 
بتاريخها ال��ع��ري��ق... فسيكون ال��ع��راق ه��و راب��ع 
امل��ش��ارك��ني ف��ي البطولة الرباعية ال��دول��ي��ة التي 

تستضيفها اململكة مبشاركة البرازيل واألرجنتني”.
وأوض��ح حيدر لفرانس ب��رس “علينا أن نتذكر 
املوقف الطيب لالحتاد السعودي عندما أقمنا مباراة 
ودية مع منتخبه في البصرة )في فبراير املاضي( 
وهذا ساهم بشكل كبير في رفع احلظر الرسمي عن 
مالعبنا”، في إشارة الى سماح االحتاد الدولي )فيفا( 
للعراق باستضافة مباريات رسمية في كرة القدم بعد 

أعوام طويلة من حظر ذلك.
وأشار االحتاد العراقي الى أنه اعتذر من نظيريه 
اللبناني والعماني ع��ن خ��وض مباراتني وديتني 

ضدهما، كانتا مقررتني في الفترة نفسها للدورة.


