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رياضة
كأس االتحاد اآلسيوي

مشوار جديد مع الصفاء والنجمة
كوااللمبور ــ عبد القادر سعد
"مــن سيربح املـلـيــون"؟ ســؤال أصبح
مطروحًا انطالقًا من أمس بعد حفل
سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم الـ ـ ــذي جـ ــرى ف ــي مـعـقــل
االتـحــاد الـقــاري للعبة في العاصمة
املاليزية كواالملبور بمشاركة ممثلي
األن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــ 36الـ ـت ــي سـ ـتـ ـش ــارك فــي
البطولة ،لكن الفائز سيكون واحــدا
وهــو سيحصل على جــائــزة املليون
دوالر اض ــاف ــة الـ ــى ال ـل ـق ــب امل ـن ـشــود
بعدما رفع االتحاد اآلسيوي جوائز
املـســابـقــة ال ــى مـلـيــون دوالر للبطل،
و 500ألف دوالر للوصيف.
لبنان سيكون حــاضـرًا عبر ناديني
هما الصفاء بطل ال ــدوري والنجمة
بطل الكأس ،الذي سمح له تصنيف
االتحاد اآلسيوي باملشاركة مباشرة
في دور املجموعات من دون خوض
ت ـص ـف ـي ــات ت ـم ـه ـي ــدي ــة تـ ــاركـ ــا اي ــاه ــا
لفريق السويق العماني بعدما جاء
تصنيف لبنان أفضل من ُعمان.
تـغـيـيــرات ج ــذري ــة ط ــرأت عـلــى نـظــام
التأهل في البطولة حيث ستخوض
ف ــرق غ ــرب آس ـيــا الـتـصـفـيــات بشكل
منفصل كليًا عــن شرقها ووسطها
وجنوبها حتى وصــول فريق منها
الى النهائي.
وج ـ ـ ــرى ت ـق ـس ـيــم ال ـ ـفـ ــرق ع ـل ــى ث ــاث
مجموعات ،فأوقعت القرعة الصفاء
في املجموعة الثانية الى جانب ّ
الحد
البحريني وال ـقــوة الـجــويــة العراقي
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب وال ـ ــوح ـ ــدة ال ـ ـسـ ــوري.
أم ــا النجمة فـقــد ج ــاء فــي املجموعة
الثالثة الى جانب الوحدات األردنــي
واملحرق البحريني ُ
ّ
وصحم العماني،
ف ـي ـم ــا س ـت ـض ــم املـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى
ال ـ ـ ــزوراء ال ـعــراق ــي واأله ـل ــي األردنـ ــي
والجيش السوري والفائز من مباراة
ال ـســويــق الـعـمــانــي وش ـب ــاب الخليل
الفلسطيني.
وم ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدور األول ال ـ ــذي
سـ ـيـ ـنـ ـطـ ـل ــق فـ ـ ــي  20شـ ـ ـب ـ ــاط 2017
وينتهي فــي  10أي ــار ،سيتأهل بطل
ك ــل م ـج ـم ــوع ــة اض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـفــريــق
ـان الــى الــدور
صاحب أفضل مركز ثـ ٍ
الثاني ،الذي سيقام بني  22و 31ايار،
ح ـيــث تـلـعــب ال ـف ــرق األربـ ـع ــة بـنـظــام
املـ ـق ــص وخـ ـ ـ ــروج املـ ـغـ ـل ــوب لـيـتــأهــل
ف ــريـ ـق ــان يـ ـت ــواجـ ـه ــان عـ ـل ــى ب ـطــاقــة
الـتــأهــل ال ــى نـهــائــي املـســابـقــة ،حيث
سيلتقي املتأهل عن املنطقة األخرى
(ش ـ ــرق ووس ـ ــط وج ـن ــوب آس ـي ــا) في
تشرين الثاني .2017
هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ج ـمــع فـ ــرق غـ ــرب آسـيــا
القوية في تصفيات واحــدة ما أفرز
م ـب ــاري ــات مـعـظـمـهــا يـعـتـبــر صـعـبــا،
خصوصًا في ظل ّ
تفوق غرب القارة

على شرقها .وهــذا واضــح من خالل
هوية الـفــرق التي أح ــرزت اللقب في
آخـ ــر ث ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات ،ح ـي ــث كــانــت
جميعها مــن غ ــرب آسـيــا باستثناء
ع ــام  2015ح ــن ف ــاز جــوهــر تعظيم
ال ـه ـن ــدي بــال ـل ـقــب ب ـعــدمــا ت ــأه ــل الــى
النهائي مستفيدًا من توقيف الفرق
الكويتية آسيويًا.
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى ل ـب ـنــان س ـي ـش ــارك هــذا

الـ ـع ــام ف ــريـ ـق ــان س ـب ــق أن وص ـ ــا ال ــى
نـهــائــي املـســابـقــة وشــاركــا فــي العديد
مــن النسخ وبالتالي يملكان الخبرة
املطلوبة.
ّ
فــريــق الـصـفــاء ال ــذي تمثل فــي القرعة
عبر مــديــر الـفــريــق عبد الحكيم حرب
واملـ ـس ــؤول االع ــام ــي الــزم ـيــل ري ــاض
ع ـي ـتــانــي ،س ـي ـكــون م ـض ـط ـرًا ملــواجـهــة
حامل اللقب حيث يحمل بطل لبنان

العهد يقابل الرفاع عربيًا اليوم
يحل العهد وصيف بطل املوسم املاضي ضيفًا على الرفاع البحريني
في مدينة خليفة في البحرين ،اليوم عند الساعة الخامسة بعد الظهر
بتوقيت بيروت ،وذلك ضمن الدور التمهيدي األول لكأس العالم العربي
لألندية التي ينظمها اإلتحاد العربي لكرة القدم ،وهي ستنقل مباشرة
على الهواء على الفضائية الرياضية البحرينية.
واقيم امس اإلجتماع الفني للمباراة بحضور األمني العام لالتحاد
البحريني حسن اسماعيل محمد واشرف عليه املراقب السعودي
يحيى القرني.
وسيرتدي الرفاع اللباس االزرق السماوي الكامل ،بينما سيلعب العهد
باللباس األصفر الكامل ،على ان يقود املباراة طاقم حكام دولي أردني
مؤلف من حكم الساحة محمد عرفة ،ومساعده االول محمود ظاهر،
واملساعد الثاني محمد الخلف ،وأحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

مهمة الثأر للكرة اللبنانية من الفريق
العراقي الذي أقصى فريق العهد أحد
ّ
ممثلي لبنان في النسخة املاضية من
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي .كـمــا سيواجه
ال ـح ــد ال ـب ـحــري ـنــي ،ال ـ ــذي أي ـض ــا لـعــب
مــع العهد وخـســر منه مــرتــن ،وكذلك
ال ــوح ــدة الـ ـس ــوري الـ ــذي خ ـســر أيـضــا
ف ــي دور ال ـ ــ 16م ــن ال ـع ـهــد وخـ ــرج من
املسابقة.
لكن مــا قــد يريح الصفاء أنــه سيلعب
مباراتيه مع الوحدة في بيروت بعدما
اخـتــار الفريق الـســوري لبنان كــأرض
له ،كما أفاد مدير الفريق بهاء مستو،
ن ـظ ـرًا لـلـحـظــر امل ـف ــروض عـلــى ســوريــا
املباريات.
على صعيد استضافة
ّ
النجمة من جهته ،الذي تمثل في حفل
الـقــرعــة بـمــديــر الـفــريــق بهيج قبيسي
وامل ـ ـسـ ــؤول االعـ ــامـ ــي ال ــزم ـي ــل حـســن
الـتـنـيــر ف ــإن مــواج ـه ـتــه م ــع ال ــوح ــدات
األردنــي غير محسومة بعد .فالفريق
األردني يطمح للعب في دوري أبطال
آسـ ـي ــا ،وه ـ ــو س ـي ـع ـلــب مـ ـب ــارات ــن فــي
ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة ،األولـ ـ ــى مع
ف ــري ــق ه ـن ــدي ،وال ـثــان ـيــة م ــع ال ــوح ــدة
االمارتي .وفي حال فوزه في املباراتني
ّ
سـيـلـعــب ف ــي دوري األب ـ ـطـ ــال ،وي ـحــل
ً
فريق الجزيرة بدال منه في املجموعة
ّ
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،كـ ـم ــا ص ـ ـ ـ ــرح مـ ــديـ ــر ف ــري ــق
الوحدات محمد جمال لـ"األخبار".

رفع االتحاد اآلسيوي جوائز كأس االتحاد الى مليون دوالر للبطل و 500ألف دوالر للوصيف (ا ف ب)

أصداء عالمية

حلم طفل افغاني
يحققه ميسي

تحقق حلم طفل افغاني اكتسب شهرة عاملية
بعد انتشار صورته وهو يرتدي كيسا
بالستيكيا كتب عليه اسم نجم نادي برشلونة
االسباني ،االرجنتيني ليونيل ميسي.
مرتضى احمدي ( 6اعوام) حضر امس في
الدوحة على هامش مباراة برشلونة واالهلي
السعودي ليلتقي ميسي مرافقًا اياه الى ارض
ستاد الغرافة اثناء خروج الفريقني لخوض
اللقاء الذي انتهى بفوز "البرسا" بنتيجة ،3-5
سجلها للفائز االوروغوياني لويس سواريز
( )8وميسي ( )10والبرازيلي نيمار ()17
وباكو الكاسير ( )55والبرازيلي رافينيا
الكانتارا ( .)58اما الخاسر فقد سجل له
االماراتي عمر عبد الرحمن ( 51من ركلة
جزاء) ومهند العسيري ( 60و.)65

نصف النهائي األول
لمونديال األندية اليوم

تقام اليوم ،الساعة  12,30ظهرًا بتوقيت
بيروت ،املباراة األولى في نصف نهائي
مونديال األندية بني كاشيما أنتلرز بطل
اليابان املضيف وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي
بطل أميركا الجنوبية.
وتقام مباراة نصف النهائي الثانية غدًا الساعة
 12.30بني ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا
وكلوب أميركا املكسيكي بطل الكونكاكاف.
كما يلتقي اليوم ،الساعة  9,30صباحًا،
ماميلودي صنداونز بطل أفريقيا وتشونبوك
موتورز الكوري الجنوبي بطل آسيا على
املركز الخامس.

«سوبر كالسيكو» ودي
في أوستراليا

الكرة اإلسبانية

سلطات الضرائب اإلسبانية على خط «فوتبول ليكس»
أخ ـ ـ ــذت ت ـس ــري ـب ــات م ــوق ــع "ف ــوت ـب ــول
لـ ـيـ ـك ــس" بـ ـعـ ـدًا أخـ ـط ــر حـ ـي ــث دخ ـل ــت
س ـل ـطــات ال ـض ــرائ ــب اإلس ـبــان ـيــة على
خـ ـطـ ـه ــا بـ ـطـ ـلـ ـبـ ـه ــا الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ُ
الــوثــائــق ال ـتــي ُس ــرب ــت أخ ـي ـرًا وات ـهــم
فيها العديد من النجوم في عالم كرة
ال ـق ــدم بــالـتـهــرب م ــن دف ــع ال ـضــرائــب،
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ــا كـ ـشـ ـف ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "إل
موندو" اإلسبانية.
وكانت "إل مــونــدو" من بني الوسائل
اإلعالمية األوروبية الـ 12التي نشرت
م ــا عـ ــرف ب ــ"ف ــوت ـب ــول ل ـي ـك ــس" ،وه ــي
وثائق مسربة في إطار تحقيق استمر
ّ
ألش ـهــر طــوي ـلــة وس ــل ــط ال ـض ــوء على
نـحــو خ ــاص عـلــى نـجــم ري ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي ،ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو ،املتهم بإخفاء  150مليون
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ي ـ ــورو م ــن الـ ـع ــائ ــدات اإلع ــانـ ـي ــة عــن
السلطات املالية اإلسبانية.
وأوض ـ ـحـ ــت "إل مـ ــونـ ــدو" أن املـكـتــب
الــوط ـنــي ملـكــافـحــة ال ـغ ــش الـضــريـبــي
طـ ـ ـل ـ ــب مـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة "يـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــداد
اديتوريال" مالكة الصحيفة ،تزويده
"كل املعلومات والوثائق ذات الطابع
الضريبي" املتعلقة بـ"فوتبول ليكس".
وأش ــارت "إل مــونــدو" إلــى أن سلطات
الضرائب تبحث عن معلومات تتعلق
بـ 37شخصًا وهيئة ،بينهم رونالدو
ووكـيـلــه مــواطـنــه جــورجــي مينديش
ووكالة "جيستيفوت".
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي ال ـس ـل ـطــات املــال ـيــة
لوكالة "فــرانــس بــرس" مــا أوردت ــه "إل
م ــون ــدو" لـجـهــة طـلــب ال ــوث ــائ ــق ،لكنه
امتنع عن تأكيد الئحة األسماء.

ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،رد رونـ ــالـ ــدو عـلــى
ً
ت ـســري ـبــات "ف ــوت ـب ــول ل ـي ـكــس" ،قــائــا:
"هناك أبرياء داخل السجون ،هذا ما
أشعر به".
وأش ــار إل ــى أن مــا ي ـتــردد عــن اتهامه
بالتهرب الضريبي يضايقه "ألنني
أسـ ـع ــى ل ـل ـق ـيــام بـ ــاألمـ ــور ع ـل ــى نـحــو
جيد ،وأن تتسم األمور بالشفافية .ما
يتردد يضايقني ألنه ليس صحيحًا.
هذا الكذب مثير للقلق".

رونالدو أبرز
المتهمين بالتهرب
من الضرائب (أنخيل
مارتينيز ــ أ ف ب)

سيلتقي املنتخبان األرجنتيني والبرازيلي
لكرة القدم في "سوبر كالسيكو" ودي مطلع
حزيران املقبل في أوستراليا ،بحسب ما أعلنت
صحيفة "ذا أوستراليان".
وأشارت الصحيفة إلى أن املباراة ستقام على
ملعب ملبورن للكريكيت الذي يتسع لـ  100ألف
متفرج ،مضيفة أن أحد املنتخبني قد يخوض
بعد ذلك مباراة ودية ضد املنتخب األوسترالي
الذي سيكون حينها يستعد للمشاركة في
كأس القارات املقررة في روسيا أواخر حزيران.

ريال مدريد يستأنف عقوبته

كشفت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ان
ريال مدريد سيتقدم امامها اليوم بطلب الغاء
عقوبة حرمانه اجراء التعاقدات على خلفية
مخالفته قواعد التعاقد مع الالعبني القاصرين.
وسيتقدم محامو ريال بطلب الغاء العقوبة على
ان تصدر املحكمة قرارها في هذه القضية قبل
نهاية العام بحسب ما اكد امينها العام ماثيو
ريب ،مشيرًا الى ان "كاس" ملتزمة تجاه النادي
باصدار حكمها قبل نهاية الشهر الحالي.

