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الدرجة الثانية تتحفز 
للجوالت الحاسمة

معارك شرسة في كأس 
االتحاد اإلنجليزي

اليوفــي يغـــرد
 في قمة الكالتشيو

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي األحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م - العدد (13931)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

إيقــاف أتــوري ١٥ يــومــاً !
ساو باولو - [: 

تــقــرر إيــقــاف بــاولــو أتــــوري الــمــديــر الــفــنــي لــفــريــق بــوتــافــوجــو 
يوماً   ١٥ لمدة  األسبق  والعنابي  الريان  فريق  ومــدرب  البرازيلي 
بعد االنتقادات التي وجهها بسبب عودة الدوري البرازيلي في ظل 
تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال: «ليس من المستغرب ما 

حدث وأنا هادئ، لقد عوقبت على التعبير عما لدّي من قناعة. 

ـ [: الدوحة 

ضد  مــقــدمــاً  طــعــنــاً  هــنــاك  أّن  عــلــمــت [ * 
في  الــرئــيــس  لمنصب  الــمــرشــح  الــــزراع،  ثــانــي  خــالــد  تــرشــح 
بشكل  الــعــضــويــة  اشــتــراكــات  ســـداده  لــعــدم  األهــلــي،  ــنــادي  ال
وقــام   ،٢٠٠٨ عـــام  مــنــذ  وتــحــديــداً  ســنــة   ١٤ لــمــدة  مــنــتــظــم 
شقيقه  أن  كــمــا  للمنصب،  لــلــتــرشــح  تــقــدم  بــعــدمــا  بــالــســداد 
لم  الــرئــيــس  نــائــب  لمنصب  قــائــمــتــه  ضــمــن  الــمــرشــح  نــاصــر 
تــقــدم  ثــانــي  خــالــد  وكــــان   .٢٠١٦ مــنــذ  االشـــتـــراكـــات  يــســدد 
المال  اعــتــذار  بعد  المال  عبداهللا  ترشح  قانونية  على  بطعن 
من  والتي  واالنتخاب،  العضوية  شــؤون  لجنة  عضوية  عن 
والتي  بالنادي،  االنتخابية  اإلجــراءات  مراجعة  اختصاصها 
المال  عبداهللا  وباعتذار  أعضاء،   ٣ عن  أعضائها  عدد  اليقل 
بحسب  لــلــقــانــون  مــخــالــفــاً  بــعــضــويــن  الــلــجــنــة  تــشــكــيــل  أصــبــح 
الــطــعــن الـــمـــقـــدم. وكـــــان عــبــدالــرحــمــن مــســلــم الـــدوســـري 
تصريح  في  أّكــد  والرياضة  الثقافة  وزيــر  سعادة  مستشار 
االشتراكات  سداد  عن  العاملون  األعضاء  تأخر  إذا  أنه  سابق 
أخل  قد  يكون  األخيرة  الثالثة  السنوات  في  منتظم  بشكل 
وشؤون  العضوية  للجنة  يحق  وأنه   . الترشح  شروط  بأحد 
االنــتــخــابــات االســتــعــانــة بــأعــضــاء آخــريــن بــالــنــادي إلكــمــال 

اللجنة. عضوية 

تحصين لـ «الفرحة المرتقبة»
مقتــرح بإقـامـة التتـويـج بشكـله الطبيعي أو اللجــوء لألسلوب األوروبـيمقتــرح بإقـامـة التتـويـج بشكـله الطبيعي أو اللجــوء لألسلوب األوروبـي
ــع ــي ــم ــج ــل ل ــــــســــــب  األن الـــــخـــــيـــــار  ــــم  ــــس ح ــــــي  ف دوراً  ـــب  ـــع ـــل ـــت س الـــمـــخـــتـــصـــة  الـــــجـــــهـــــات 

آلية تتويج بطل الدوري على طاولة الدراسة قبل استئناف المنافسة

 :]  - الدوحة 

 beIN SPORT مجموعة  فرضت 

جــــديــــدة عــلــى  اإلعــــالمــــيــــة، شــــروطــــاً 

رابـــــطـــــة الـــــــــــدوري اإليـــــطـــــالـــــي بــعــد 

الـــتـــطـــورات الــمــتــالحــقــة خـــالل األيـــام 
الــــمــــاضــــيــــة. وتــــــركــــــزت أهــــــم هــــذه 
العقد  قيمة  تخفيض  على  الــشــروط 
الـــمـــبـــرم مـــع الــمــجــمــوعــة، حــيــث إن 
تتحمل  لــم  اإليــطــالــي  الـــدوري  رابــطــة 
مــســؤولــيــاتــهــا كـــامـــلـــة أمـــــام جـــرائـــم 

لــلــعــقــد الــمــبــرم مع  الــقــرصــنــة طــبــقــاً 
إلـــى  بــــاإلضــــافــــة   ،beIN مـــجـــمـــوعـــة 
البطولة  هــذه  عــلــى  الــقــائــمــيــن  إجــبــار 

مسؤولياتهم  تحمل  على 
ــــة خـــــــالل الــــفــــتــــرة  كــــامــــل

لمقبلة. ا

beIN تفرض شروطها على الكالتشيو
أجبرته على تحمل مسؤولياته وخّفضت عقدها معه
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االنــتــخــابــات االســتــعــانــة بــأعــ
اللجنة. جعضوية  وي

التزكية في انتخابات األندية للرموز فقط
: جاسم الكواري لـ                    

وإيجابية  صحية  ظاهرة  حالياً  األندية  في  يحدث  ما 

لناديهم األفضل  الختيار  الكامل  الوعي  لديهم  44العرباوية 

:

عقبة في ترشح خالد ثاني لرئاسة األهلي يفاوض بالميراس البرازيلي إلتمام الصفقة 

الدحيـــل يسعى لضم «دودو»
متابعة - رمضان مسعد: 

ذكرت الصحف والمواقع البرازيلية اقتراب 
نادي الدحيل من التعاقد مع إدواردو بيريرا 
العب  «دودو»  باسم  المعروف  رودريجيز، 
الـــوســـط الــمــهــاجــم وجـــنـــاح نــــادي بــالــمــيــراس 
إن  البرازيلية  تيرا  صحيفة  وقالت  البرازيلي. 
تسير  وبالميراس  الدحيل  بين  المفاوضات 
بشكل جيد إال أن الخالف الوحيد حول القيمة 
صحيفة  قالت  جانبها  ومن  لالعب..  المالية 
جــلــوبــو ســـبـــورت إن الـــدحـــيـــل يـــتـــفـــاوض مع 
االنتقاالت  خــالل  ضمه  في  ويرغب  الالعب 
هذه  تمت  ما  وإذا  صفوفه،  لتدعيم  المقبلة 
الصفقة وحصل الدحيل على خدمات الالعب 
إلدميلسون  بديالً  سيكون  البرازيلي «دودو» 
مواطنه حامل الجنسية البلجيكية الذي تخلف 
االنضمام  أجل  من  الدوحة  إلى  الحضور  عن 
بعض  وتشير  بــالــدوري..  فريقه  لتحضيرات 
في  رغبته  أبــدى  ادميلسون  أن  إلى  المصادر 

ترك الدحيل والعودة إلى اللعب في أوروبا.
 ٢٨ الــعــمــر  مــن  يبلغ  «دودو»  والــبــرازيــلــي 
وســبــق لــه تلقي الــعــديــد مــن الــعــروض  عــامــاً 
الكبرى  األوروبية  الدوريات  في  االحترافية 
النجاح،  لها  يُكتب  لــم  الــعــروض  هــذه  ولكن 
ويمتلك «دودو» إمكانات فنية كبيرة ويعتبر 
على  فريقه  فــي  المهمة  اللعب  مفاتيح  أحــد 

مدار السنوات األخيرة.

أسقطه في الفخ وفتح الطريق لريال مدريد

فيجو - رويترز:

 أحــــــــرز إيـــــاجـــــو أســـبـــاس 
مهاجم منتخب إسبانيا هدفاً 
حرة  ركلة  من  النهاية  قرب 
للتعادل  فيجو  سيلتا  ليقود 
ويــوجــه  بــرشــلــونــة  مـــع   ٢-٢
ضــــربــــة آلمـــــــال ضـــيـــفـــه فــي 
دوري  لــقــب  عــلــى  المنافسة 
ـــــــى اإلســـبـــانـــي  ــــدرجــــة األول ال
لــكــرة الـــقـــدم أمــــس الــســبــت. 
وتقدم لويس سواريز بهدف 
لــبــرشــلــونــة فـــي الــدقــيــقــة ٢٠ 
بــعــدمــا نــفــذ لــيــونــيــل ميسي 
ركــــلــــة حــــــرة بـــشـــكـــل رائــــــع، 
حيث أرســل الكرة إلــى رأس 
من التسديد من  زميله بــدالً 
حافة المنطقة نحو المرمى. 

فـــيـــدور  الـــــروســـــي  وأدرك 
لسيلتا  الـــتـــعـــادل  ســـمـــولـــوف 
قبل  الثاني  الشوط  بداية  في 
تمريرة  ســـواريـــز  يتلقى  أن 
ميسي  مــــن  مــتــقــنــة  أخــــــرى 
اليسرى  بقدمه  كــرة  ويسدد 
مـــن زاويــــــة ضــيــقــة لــيــتــقــدم 
بــرشــلــونــة فـــي الــدقــيــقــة ٦٧. 
لكن قبل دقيقتين من نهاية 

أسباس  سجل  األصلي  الوقت 
هدف التعادل من ركلة حرة 
وتقدم  المنطقة.  حافة  على 
برشلونة إلى صدارة الدوري 
بــرصــيــد ٦٩ نــقــطــة وبــفــارق 
نـــقـــطـــة عـــــن ريــــــــال مـــدريـــد 
بالقمة  االنفراد  يمكنه  الــذي 
بفارق نقطتين إذا تفوق على 

إسبانيول اليوم.

فيجـــو يُحبط بــــرشلـــونة !

33



٢٢
األحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م - العدد (13931)

انــتــزع عــلــي ســعــيــد دهــمــان 

لدوري  العام  الترتيب  صدارة 

أبــــــطــــــال قـــــطـــــر لـــلـــشـــطـــرنـــج 

سنة،   ١٢ مــن  ألقـــل  الــخــاطــف 

بــعــد حــلــولــه فــي الــمــركــز األول 

فــي مــنــافــســات األســـبـــوع الــثــامــن 

بنظام  أمس  جرت  التي  للدوري 

اللعب عن بُعد بمشاركة ١٨ العباً 
وهي سلسلة من ١٢ بطولة تقام 
االتحاد  ينظمها  الـــدوري  بنظام 
ـــقـــام كل  الــقــطــري لــلــشــطــرنــج وتُ
يــــوم ســـبـــت وســتــنــتــهــي يــــوم ٢٥ 
يـــولـــيـــو الـــمـــقـــبـــل وتــــقــــام بــنــظــام 
تـــجـــمـــيـــع الــــنــــقــــاط ومــــدتــــهــــا ٦٠ 
دقيقة عبر تطبيق LIchess من 
أو  الذكية  الهواتف  أجهزة  خالل 
اآليــبــاد،فــيــمــا حــل نــاصــر الــســيــد 

وصــيــفــاً. وجــرت الــبــطــولــة وفــق 
الــنــظــام الــكــالســيــكــي بــاحــتــســاب 
الــــنــــقــــاط وحــــصــــل الــــفــــائــــز فــي 
نقطتين  على  الــواحــدة  المباراة 
يــحــقــق  العــــــب  أي  نــــــال  فـــيـــمـــا 
الـــتـــعـــادل نــقــطــة واحــــــدة فــقــط 

شيء. ال  والخاسر 
الثامن  األسبوع  لنتائج  ووفقاً 
علي  الــجــولــة  بــطــل  حــصــل  فــقــد 
١٠ نــقــاط   ســعــيــد دهــمــان عــلــى  

نــقــطــة   ٦٨ إلــــى  رصـــيـــده  ورفــــع 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــيـــن عـــــن خـــالـــد 
ــــعــــمــــادي الـــــــذي تـــــراجـــــع إلـــى  ال
 ٦٦ وصـــافـــة الــتــرتــيــب بــرصــيــد 
سعيد  ضامي  جــاء  فيما  نقطة، 
نقطة   ٥٦ برصيد  ثالثاً  دهمان 
شــقــيــقــه  عــــن  نـــقـــاط   ٤ بــــفــــارق 
حل   الــذي  دهمان  سعيد  طالب 

نقطة.  ٥٢ برصيد  رابعاً 
وجــــاء نـــاصـــر الــســيــد خــامــســاً 

عــمــر  ــــم  ث نـــقـــطـــة   ٣٦ بـــرصـــيـــد 
بـــرصـــيـــد  الـــــســـــالمـــــة ســـــــادســـــــاً 
إبـــراهـــيـــم  وســــابــــعــــاً  نـــقـــطـــة   ٢٩
نــقــطــة   ٢٦ بـــرصـــيـــد  الـــجـــنـــاحـــي 
عــبــدالــرحــمــن الــســالمــة  وثــامــنــاً 
أســـامـــة  ـــاســـعـــاً  وت نــقــطــة   ٢٣ بـــــ 
وعــاشــراً   نــقــطــة   ٢٠ بـــ  الــســالمــة 
 ١٣ بــــرصــــيــــد  الــــمــــلــــك  مـــحـــمـــد 
ــــد فـــي  ــــســــي ــــقــــطــــة، وحـــــمـــــد ال ن

نقطة.  ١١ بـ   ١١ المركز 

دهـــــــمـــان يتصـــدر أبــطــال الشـــطـــرنج
بعد فوزه بصدارة األسبوع الثامن

لجنة االنتخابات تبدأ عملها اليوم

عـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــت [  
الــجــمــعــيــة  أن   *
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــــنـــــادي قــطــر 
المقبل  يــولــيــو   ٢٣ الــمــقــررة 
ســـوف تــحــدد مــصــيــر أكــثــر 
نـــادي  مـــن  عــضــو   ٣٠٠ مـــن 
االشتراك  يــســددوا  لم  قطر 
العضوية  لــتــجــديــد  الــســنــوي 
حيث  ســنــوات،   ٥ من  ألكثر 
يحق للنادي وفقاً للمادة ١٨ 
األساسي  النظام  الئحة  من 
تعليق عضويتهم لعدم سداد 
االشـــتـــراكـــات فـــي الــســنــوات 

الخمس األخيرة.
وكانت الجمعية العمومية 
لــــلــــنــــادي فــــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الــعــام الــمــاضــي قــد أرجـــأت 
تـــحـــديـــد مـــصـــيـــر األعــــضــــاء 
ســداد  فــي  المنتظمين  غير 
االشـــتـــراكـــات ألكـــثـــر مـــن ٥ 
العمومية  للجمعية  سنوات 
البت  سيتم  حــيــث  الــمــقــبــل، 

قبل  عضويتهم  في 

ـــتـــي تــجــرى  ـــخـــابـــات ال ـــت االن
العمومية  الــجــمــعــيــة  خـــالل 

للنادي.
وعلمت [ أن هناك 
أعضاء لم يسددوا اشتراكات 
سنة،   ١٥ إلى   ١٠ من  ألكثر 
كما أن هناك 

ـــتـــعـــرف عــلــى  أعــــضــــاء لــــم يُ
إدارة  وقـــامـــت  لــهــم  عـــنـــوان 
النادي بمخاطبتهم بالطرق 
الــمــتــاحــة وأيــضــاً مــن خــالل 
لــوحــة اإلعـــالنـــات بــالــنــادي، 
بــــهــــدف تـــحـــديـــث بـــيـــانـــات 
األعضاء وتجديد عضويتهم.

وتـــضـــم عــمــومــيــة نــــادي 
ويــحــق  عــــضــــواً،   ٥٣٠ قــطــر 
المسددين  األعــضــاء  للسادة 
لـــالشـــتـــراكـــات حــتــى تــاريــخ 
حــضــور  الــمــقــبــل  يــولــيــو   ١٦
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الــــعــــمــــومــــيــــة 
االنتخابات  فــي  والتصويت 
وتــقــديــم الــمــقــتــرحــات قبل 
أيام،  بعشرة  العمومية  عقد 
فــيــمــا لــــن يُـــســـمـــح بــتــجــديــد 
لم  الــذيــن  األعــضــاء  عضوية 
يــــســــددوا اشـــتـــراكـــاتـــهـــم في 
األخــيــرة  الخمسة  الــســنــوات 
ــــراكــــات إال  بــتــجــديــد االشــــت
كونها  العمومية  مــن  بــقــرار 
أرجـــــأت الــبــت فـــي أمــرهــم 

لعمومية هذا العام.
تــبــدأ  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
لــجــنــة الـــعـــضـــويـــة وشـــــؤون 
عملها  الـــيـــوم  االنـــتـــخـــابـــات 
المرشحين  أوراق  باستالم 
ــنــظــر فـــي الــطــعــون «إن  وال
ــــــــــك خــــالل  وجــــــــــــدت» وذل
األسبوع الحالي لحسم كافة 
ـــمـــاد األســـمـــاء  األمـــــــور واعـــت

رسمياً.

عمومية قطر تحسم مصير ٣٠٠ عضوية
الدوحة ـ [ : 

الدوحة ـ [ : 

باريس- قنا:

الدرجــة الثانيــة تتحـــفز للجــوالت الحــاســــمـة
انتظمت في معسكرات مغلقة تستمر حتى ١٠ يوليو

ــــل الــــعــــدد ــــام ــــات ك ــــخــــريــــطــــي ــــل أولـــــيـــــفـــــيـــــرا.. وال ــــدي ــــذر يـــنـــتـــظـــر ب ــــي ــــع ــــشــــمــــال.. وم ــــل ــــــــودة فــــــريــــــدون ل ع

ـــدرجـــة  انــتــظــمــت أنــــديــــة ال
الـــثـــانـــيـــة «مـــعـــيـــذر والـــشـــمـــال 
ومــــســــيــــمــــيــــر والـــــمـــــرخـــــيـــــة 
معسكر  فــي  والــخــريــطــيــات» 
مــغــلــق بــفــنــدق جـــرانـــد حــيــاة 
التدريبات  الستئناف  استعداداً 
تـــمـــهـــيـــداً لـــــعـــــودة مـــبـــاريـــات 
الـــــــدوري مـــن جـــديـــد، والــتــي 
ـــع من  ـــراب مـــن الــمــقــرر لــهــا ال

أغسطس المقبل.
وكانت فرق دوري الدرجة 
للفحص  خضعت  قــد  الــثــانــيــة 
يوم  كــورونــا  لفيروس  الطبي 
وانتظمت  الــمــاضــي  الخميس 
ـــمـــعـــســـكـــر اإلعـــــــــــدادي  فــــــي ال
نتيجة  عــلــى  االطــمــئــنــان  بــعــد 
الـــتـــحـــالـــيـــل، وســــــوف يــســتــمــر 
حياة  جراند  بفندق  المعسكر 
لــجــمــيــع الـــفـــرق حــتــى الــعــاشــر 
ـــو الـــمـــقـــبـــل مـــوعـــد  ـــي ـــول مـــــن ي
بعدها  الثاني   الطبي  الفحص 
الفرق  تواصل  أن  المتوقع  من 
مع  معسكر  دون  تــدريــبــاتــهــا 

االلتزام بالحجر المنزلي.

عودة فريدون للشمال

عيد  صالح  قــال  جانبه  من 
رئـــيـــس جـــهـــاز الـــكـــرة بــنــادي 
ــــفــــريــــق انـــتـــظـــم  الـــــشـــــمـــــال: ال

بـــمـــعـــســـكـــر داخــــــلــــــي بـــهـــدف 

الــتــركــيــز فــي الــتــدريــبــات قبل 

مـــوعـــد أولـــــى مــبــاريــاتــنــا في 

القسم الثالث ضد الخريطيات 

٤ أغـــســـطـــس الـــمـــقـــبـــل، وهـــي 

للفريق  بالنسبة  مهمة  مباراة 

فـــالـــفـــوز بـــهـــا يـــدخـــل الــفــريــق 

دائــــرة الــمــنــافــســة عــلــى ورقــة 

التأهل الثانية لدوري النجوم.

ــــفــــريــــق مــكــتــمــل  ـــــع ال ـــــاب وت

العبنا  انــضــم  كــمــا  الــصــفــوف، 

بعد  للتدريبات  فريدون  علي 

للشحانية،  إعارته  فترة  انتهاء 

غاية  الالعبين  أن  إلــى  مشيراً 

في التركيز مع بدء التدريبات.

بديل أوليفيرا

فـــي حــيــن أّكــــد أحــمــد علي 

أن  على  معيذر  فــريــق  مــديــر 

يسعى  للفريق  الفني  الــجــهــاز 

ممكنة  استفادة  أكبر  لتحقيق 

اإلعدادي  المعسكر  خالل  من 

لــهــذا تــقــدمــنــا بــطــلــب رســمــي 

لـــالتـــحـــاد مــــن أجـــــل الــســمــاح 

ــــدرب فـــــي الـــفـــتـــرة  ــــت ــــال ـــا ب ـــن ل

لوسيل  ملعب  على  الصباحية 

في  التدريبات  عملية  لتسهيل 

هــذه األجـــواء الــحــارة ونتمنى 

الـــرد بــالــمــوافــقــة حــتــى نحقق 

االستفادة المرجوة.

ــبــديــل الــالعــب  وبــالــنــســبــة ل

أحمد  قال  أوليفيرا  البرازيلي 

رد  نــنــتــظــر  اآلن  حــتــى  عـــلـــي: 

االتـــحـــاد بــخــصــوص إمــكــانــيــة 

انتهى  الــذي  لالعب  بديل  قيد 

وفي  الدوحة،  وغــادر  تعاقده 

مع  سنتعاقد  الــمــوافــقــة  حــالــة 

العب بديل ألن الجميع داخل 

المنافسة  هو  هدفهم  الــنــادي 

ــمــبــاريــات  بــكــل قــــوة خــــالل ال

حاسمة  مرحلة  فهي  المقبلة 

البد خاللها من تحقيق نتائج 

جيدة.

كامل العدد

فقد  للخريطيات  وبالنسبة 

أّكد تركي أمان مدير الفريق 

وأن  الــعــدد،  كــامــل  فريقه  أن 

ما  أفضل  لتقديم  جاهز  الكل 

مباريات  من  تبقى  فيما  لديه 

الموسم على أمل الحفاظ على 

ــعــودة مــن جديد  الــصــدارة وال

خــاصــة  الــنــجــوم،  دوري  إلـــى 

صدارة  يحتل  الخريطيات  أن 

برصيد  حالياً  الترتيب  جدول 

٣٠ نقطة وبفارق ٧ نقاط عن 

أقرب منافسيه.

اجتماع مسيمير

حــــــــرص الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 

واإلدارة على االجتماع بالعبي 

الدخول  قبل  أمس،  مسيمير، 

في المعسكر اإلعدادي، وذلك 

وإعطائهم  الالعبين  لتوجيه 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــالزمــــــة قــبــل 

ـــي بــفــنــدق  ـــداخـــل الــمــعــســكــر ال

ــــاة، كـــمـــا تـــنـــاول  ــــد حــــي جــــران

يخص  مــا  كــل  أيــضــاً  االجتماع 

الــــتــــدريــــبــــات والــــمــــبــــاريــــات، 

بقيادة  الفني  الجهاز  وحرص 

اللطيف  عــبــد  رعــــد  ـــمـــدرب  ال

على تحفيز الالعبين وطالبهم 

الفترة  في  التركيز  بــضــرورة 

المرحلة  أن  خــاصــة  الــحــالــيــة 

الــمــقــبــلــة مــن الــمــبــاريــات هي 

مرحلة الحسم.

وأكـــــد عــبــدالــرحــمــن أمــيــر 

الــفــريــق  أن  ـــفـــريـــق  ال مـــديـــر 

كامل العدد ماعدا العباً واحداً 

الــذي  خليل  أحمد  وهــو  فقط 

غـــادر الـــدوحـــة لــقــضــاء عطلة 

اآلن  وحتى  كورونا  أزمة  قبل 

ننتظر عودته.

تركيز المرخية

يعيش فريق المرخية حالة 

وحرص  الشديد.  التركيز  من 

يــونــس عــلــي، مــــدرب الــفــريــق 

المناسبة  الــخــطــة  وضـــع  عــلــى 

ــمــعــســكــر  لــــــإلعــــــداد خـــــــالل ال

استفادة  أكبر  لتحقيق  الحالي 

المرخية  أن  خــاصــة  ممكنة 

مواصلة  على  قــوة  بكل  عــازم 

استئناف  بعد  القوية  عروضه 

مــبــاريــات الـــــدوري والــحــفــاظ 

بــكــل قـــوة عــلــى حــظــوظــه في 

المنافسة على الصعود.

متابعة – حسام نبوي

قــــّدم الـــجـــواد األحــمــر «بِــغ 
فــــايــــف» مـــلـــك وإنــــتــــاج ســمــو 
آل  خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ 
لمسيرته  رائــعــة  بــدايــة  ثــانــي، 
عـــلـــى مـــضـــامـــيـــر الـــســـبـــاقـــات 
بـــــفـــــوزه بـــــأولـــــى مـــشـــاركـــاتـــه 
ـــاهـــوك  ـــت وحــــصــــد جـــــائـــــزة َم
لــلــخــيــل الــمــهــجــنــة األصـــيـــلـــة 
ســـنـــوات   ٣ عـــمـــر  الـــمـــبـــتـــدئـــة 
بــعــدمــا اعــتــلــى صــــدارة شــوط 
لمسافة  أقــيــم  الــذي  الــجــائــزة 
مــضــمــار  ـــى  عـــل ـــر  مـــت  ٢٤٠٠
ــــل،  كـــلـــيـــروفـــونـــتـــيـــن، دوفــــي

. بفرنسا
وفــــــــاز الــــــجــــــواد بــــإشــــراف 
الـــمـــدرب فــرانــســيــس أونــــري 
بيير  الخيال  وبقيادة  غرافار 

بودود. شارل 
ومــــــــع انـــــطـــــالقـــــة الــــشــــوط 
تنقصه  فايف)  (بـِـغ  أداء  ظهر 
الـــخـــبـــرة بــعــض الـــشـــيء وهــو 
أمــــر طــبــيــعــي فـــي مــشــاركــتــه 

األولــــــى، ولــكــنــه تــمــكــن بــعــد 
ذلــــك مـــن اإلمــــســــاك بــزمــام 
ــــقــــوة فــي  األمـــــــــور وصــــمــــد ب
الـــمـــســـار الــمــســتــقــيــم، لــيــنــهــي 
محرزاً  وإقـــدام  بقوة  الــشــوط 
عــن  رأس  بــــــفــــــارق  الــــــفــــــوز 

أواي)  (كيب  المهر  الوصيف 
بور  نورماندي  إيكوري  ملك 
إيه  الــمــدرب  وبــإشــراف  سانغ 
رونن  الخيال  وبقيادة  شوتز 

توماس.
وجـــاء فــي الــمــركــز الــثــالــث 

وبــــــفــــــارق طــــولــــيــــن ونـــصـــف 
وود)  (روك  المهر  إضافيين 
ـــودســـتـــوك  ـــل مــــلــــك بـــــي بـــــي ب
وبــإشــراف الــمــدرب جــيــه بي 
كـــارفـــالـــو وبـــقـــيـــادة الــخــيــال 

منديزابال. يوريتز 

الجواد «بِغ فايف» يفوز بجائزة َمتاهوك
على مضمار كليروفونتين دوفيل بفرنسا

ف

لل

بل م وي ي
األعضاء وتجديد عضكما أن هناك

ا
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آليـــة تتويــج بطــل الدوري عــلى طــاولة النقـاش 
الجهات المختصة ستلعب دوراً في حسم الخيار األنسب للجميع

األوروبــــــــــــــي لــــــألســــــلــــــوب  الــــــلــــــجــــــوء  أو  ــــي  ــــع ــــي ــــطــــب ال بــــشــــكــــلــــه  ـــــج  ـــــوي ـــــت ـــــت ال بــــــإقــــــامــــــة  ـــــرح  مـــــقـــــت

الترتيبنقاطأهداف  هزيمة تعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله

٤٢١     +١٧١٣٣١٣٣١٤١٩ الدحيل   

٣٨٢     +١٧١١٥١٣٤١٤١٠ الريان   

 ترتيب الدحيل والريان قبل استئناف الجوالت الحاسمة

كايكي يتمنى افتتاح التسجيل بـ «جوهرة الصحراء»
من خالل مباراة القطراوي أمام الريان مع استئناف الدوري

قناوي: بالل  متابعة- 

مــــوعــــد  اقـــــــــتـــــــــراب  مــــــــع   

 QNB استئناف دوري نجوم

ـــع والــعــشــريــن مــن  ـــراب فـــي ال

الشهر القادم بعد توقف منذ 

جهود  بسبب  الماضي  مارس 

فيروس  مواجهة  في  الدولة 

كــــورونــــا، بــــدأ الـــحـــديـــث عــن 

جميع  بين  المرتقب  الصراع 

التي  القمة  في  خاصة  الفرق 

بشكل  فيها  الصراع  ينحصر 

المتصدر  الدحيل  بين  كبير 

والــريــان  نقطة،   ٤٢ برصيد 

نــقــطــة   ٣٨ بـــرصـــيـــد  الـــثـــانـــي 

فقط،  نقاط   ٤ الفارق  حيث 

بـــيـــنـــمـــا ابـــتـــعـــد الــــســــد حـــامـــل 

باحتالله  الشيء  بعض  اللقب 

الــــمــــركــــز الــــثــــالــــث وتــــوقــــف 

نقطة.  ٣٢ عند  رصيده 

كـــمـــا بـــــدأ الـــحـــديـــث أيــضــا 

ظل  في  التتويج  مراسم  عن 

ظـــــروف مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 

اإلجراءات  ظل  وفي  كورونا، 

االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 

الــــدولــــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ 

الجميع. صحة  على 

والــــحــــديــــث عــــن الــتــتــويــج 

مراسمه  كــون  نفسه  فــرض 

فــريــق  أي  حـــســـم  عـــنـــد  تـــتـــم 

الـــلـــقـــب حـــتـــى قـــبـــل انـــتـــهـــاء 

وارد  أمـــــر  وهـــــو  الـــــــــدوري، 

فـــــي ظـــــل الــــنــــقــــاط االربــــعــــة 

فـــقـــط، كــــون الـــدحـــيـــل ربــمــا 

إذا  مـــبـــكـــرا  األمـــــــور  يـــحـــســـم 

يتم  وبــالــتــالــي  الــريــان،  تعثر 

األخيرة  الجولة  قبل  تتويجه 

مــن عــمــر الـــــدوري. وهــنــاك 

الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــقـــتـــرحـــات 

الـــتـــي بـــــدأ الـــمـــســـؤولـــون فــي 

مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، حــــــول كــيــفــيــة 

 ،٢٠٢٠ دوري  بــطــل  تــتــويــج 

تختلف  ال  المقترحات  وكــل 
لكنها  التتويج،  ضرورة  على 
تــخــتــلــف فــي الــطــريــقــة وفــي 
األســـــلـــــوب بـــســـبـــب فـــيـــروس 
كـــورونـــا، وســتــكــون الــجــهــات 
عن  المسؤولة  هي  المختصة 
المقام  فــي  األمــر  هــذا  حسم 
مع  وقتها  يتناسب  بما  األول 
فيروس  لمكافحة  جهودها 
ـــــا. الــــكــــل يــــأمــــل، مــع  كـــــورون
الجولة  ونهاية  الدوري  نهاية 
واألخيرة  والعشرين  الثانية 

تـــكـــون  أن  أغــــســــطــــس،   ٢٢
اإلجــــــــــراءات واالحــــــتــــــرازات 
الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا 
ــــــم تـــخـــفـــيـــفـــهـــا أكــــثــــر  قــــــد ت
التتويج  يتم  وبالتالي  وأكثر، 
حد  إلــى  الــمــعــتــادة  بطريقته 

كبير.
لكن في حالة، ال قدر اهللا، 
بسبب  اإلجـــــراءات  اســتــمــرت 
كــــورونــــا، فــــإن الــمــقــتــرحــات 
األخــــــرى تــتــعــلــق بــأكــثــر مــن 
الدرع  تسليم  أبرزها  أسلوب 

أي  دون  الــفــريــق  قــائــد  إلـــى 
احـــتـــفـــاالت مـــعـــتـــادة حــرصــا 
العبين  الجميع  سالمة  على 
وإداريــــــــيــــــــن ومــــســــؤولــــيــــن، 
باألسلوب  التتويج  يتم  وربما 
ـــــذي شـــاهـــدنـــاه  األوروبــــــــي ال
فـــي بــعــض الـــــدوريـــــات، مــن 
خـــــــالل وضـــــــع الــــــــــدرع عــلــى 
طــاولــة فــي الــمــلــعــب، وقــيــام 
الــمــســؤولــيــن فــي االتـــحـــاد أو 
الفريق  قائد  بتسليم  الرابطة 
وجــود  دون  بــمــفــرده  الـــدرع 

لالعبين.
لكن  اآلن،  يتم  لن  الحسم 
كـــل الــمــقــتــرحــات واألفـــكـــار 
الطاولة  على  اآلن  موضوعة 
والتي  والــدراســة،  للمناقشة 
قد يحتاج بعضها إلى التنسيق 
البطل  الفريق  مع  والترتيب 
ـــفـــائـــز بــــالــــدرع لــلــوصــول  وال
إلـــى الــطــريــقــة األنـــســـب الــتــي 
وفي  الجميع،  سالمة  تحفظ 
نـــفـــس الـــوقـــت تــمــنــح الــبــطــل 
حــقــه فــي االحــتــفــال بــالــدرع 

تاريخ  في  األصعب  وباللقب 

الــــدوري الــقــطــري حــيــث لم 

الــدوري  عمر  امتد  أن  يسبق 

حيث  شــهــرا،   ١٢ مــن  ألكــثــر 

 ٢١ يــوم   ٢٠٢٠ دوري  انطلق 

وسيختتم   ،٢٠١٩ أغــســطــس 

.٢٠٢٠ أغسطس   ٢٢

حــــســــابــــيــــا فـــــــإن الـــــصـــــراع 

انـــــحـــــصـــــر بـــــيـــــن الـــــدحـــــيـــــل 

نقطة   ٤٢ برصيد  المتصدر 

 ٣٨ والــريــان الــثــانــي بــرصــيــد 

نقاط   ٤ فــارق  لــوجــود  نقطة 

بــيــنــهــمــا وســـيـــكـــون الــدحــيــل 

كــي  نــقــطــة   ١٢ إلــــى  بــحــاجــة 

يـــحـــســـم الــــــــــدرع ويـــســـتـــعـــيـــد 

الــلــقــب الـــذي فــقــده الــمــوســم 

الدحيل  حقق  ولــو  الــمــاضــي، 

٤ مــبــاريــات فــإنــه  الــفــوز فــي 

ســـيـــتـــوج بـــطـــال قـــبـــل الــجــولــة 

واألخيرة،  والعشرين  الثانية 

بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن نـــتـــائـــج 

الـــريـــان وعـــن انــتــصــاراتــه أو 

عــــن فــــــوزه فــــي الـــمـــبـــاريـــات 

األخيرة. الخمس 

ولـــــو فـــــاز الـــدحـــيـــل فــــي ٤ 

مــــــبــــــاريــــــات وحـــــصـــــل عـــلـــى 

النقاط االثنتي عشرة فسوف 

نقطة،   ٥٤ إلى  رصيده  يرفع 

وهــــــــو رقــــــــم لــــــن يـــســـتـــطـــيـــع 

حقق  لو  إليه  الوصول  الريان 

الخمس  المباريات  في  الفوز 

األخــــــيــــــرة والـــــتـــــي ســـتـــرفـــع 

وقــد  نقطة   ٥٣ إلــى  رصــيــده 

النقاط  إلى  الدحيل  اليحتاج 

في  الـــريـــان  تــعــثــر  إذا   ١٢ ــــ  ال

الــمــبــاريــات  مـــن  مـــبـــاراة  أي 

فإن  المقابل  وفي  المتبقية، 

مباراة  أي  في  الدحيل  تعثر 

ســيــقــلــص الــــفــــارق وســيــزيــد 

الــــــصــــــراع والــــمــــنــــافــــســــة فــي 

االمـــتـــار األخـــيـــرة مـــن عــمــر 

البطولة.

سليم:  أحمد  متابعة- 

ـــلـــي كــايــكــي  ـــبـــرازي قـــــال ال

ـــيـــو مـــهـــاجـــم فـــريـــق  ـــن مـــوري

نــــــــادي قــــطــــر أنـــــــه يــتــمــنــى 

في  األول  الـــهـــدف  تــســجــيــل 

اســـتـــاد الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة 

يستضيف  والذي  المونديالي 

والــتــي  رســمــيــة  مــبــاراة  أول 

الريان  أمام  فريقه  ستجمع 

المقبل  الــشــهــر  مــن   ٢٤ يــوم 

عـــودة  مـــع   ١٨ الـــجـــولـــة  فـــي 

نـــجـــوم  دوري  مـــــبـــــاريـــــات 

رسميا.  QNB

مقابلة  في  كايكي  وأشاد 

مــع جــريــدة جــلــوبــو ســبــورت 

التي  بــاإلجــراءات  البرازيلية 

دوري  مـــؤســـســـة  اتـــخـــذتـــهـــا 

عودة  أجــل  من  قطر  نجوم 

الــــــــــدوري حـــيـــث تـــــم وضـــع 

من  الـــدوري  لــعــودة  تسلسل 

خـــــــالل دخـــــــــول الـــالعـــبـــيـــن 

والــــفــــرق فـــي حــجــر صــحــي 

التي  للفحوصات  والخضوع 

فيروس  مــن  خلوهم  تثبت 

كــــورونــــا، كــمــا كـــانـــت عـــودة 

خالل  من  جيدة  التدريبات 

صالة  مالعب  على  خوضها 

األلـــعـــاب الــريــاضــيــة صــبــاحــا 

على  الــمــســاء  فــي  والــتــدريــب 

الـــمـــالعـــب». وقــــال كــايــكــي: 

توفر  بطريقة  عــمــلــوا  «لــقــد 

األمـــــان لــالعــبــيــن وســتــكــون 

الـــــمـــــبـــــاريـــــات فـــــي مـــالعـــب 

وهـــي   ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كــــأس 

مـــــالعـــــب جــــــاهــــــزة تـــمـــامـــا 

ومــكــيــفــة الـــــهـــــواء». وأشــــار 

بعد  الــتــغــيــيــرات  إلــى  كــايــكــي 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا وقــــــال: 

قليالً  مختلف  روتــيــن  «إنــه 

فترة  فــي  عليه  اعــتــدنــا  عــمــا 

مـــا قـــبـــل كــــورونــــا عـــــادة مــا 

ونلعب  أصدقائنا  مع  نلتقي 

األصدقاء  مع  األلعاب  بعض 

والــــبــــعــــض اآلخـــــــر يــلــعــبــون 

ال  اآلن،  الـــفـــيـــديـــو،  ألــــعــــاب 

القبيل  هذا  من  شيء  يوجد 

حــيــث يــتــواجــد العـــب واحـــد 

فــقــط فـــي كـــل غـــرفـــة، وال 

الــبــقــاء  شــخــص  ألي  يــمــكــن 

يمكننا  ال  اآلخــر  غــرفــة  فــي 

االستقبال  مكتب  في  البقاء 

داخل  قناع  بدون  المشي  أو 

الــــفــــنــــدق، حـــتـــى لـــلـــذهـــاب 

إلــــــى الـــــتـــــدريـــــبـــــات». وعـــن 

الـــعـــقـــوبـــات فــــي حـــــال عـــدم 

تــطــبــيــق اإلجــــــــــراءات قــــال: 

«لـــديـــنـــا قـــواعـــد وإجــــــراءات 

ــبــاعــهــا، ولــــم أنــظــر  يــجــب ات

التزامي  بقدر  العقوبات  إلى 

بـــــــــاإلجـــــــــراءات، ألنــــــه عــلــى 

ســبــيــل الــمــثــال، يــتــم تــغــريــم 

يخضعون  ال  الذين  الالعبين 

ويرتكبون  الصحي  للحجر 

الـــمـــخـــالـــفـــات  مــــن  ـــــوع  ن أي 

الصحيفة  وأشـــارت  أيــًضــا». 

هناك  أن  إلى  تقريرها  في 

فــي  يــلــعــبــون  بــرازيــلــيــيــن   ٧

ـــقـــطـــري، واحــــد  ـــــــدوري ال ال

مهاجم  كــايــكــي،  هــو  مــنــهــم 

فــالمــنــجــو وســانــتــوس. دافــع 

عــــن نــــــادي قـــطـــر، وقـــالـــت 

ــــــه تـــــم تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود  إن

ــالــمــوافــقــة عــلــى الــمــرحــلــة  ب

الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــبـــروتـــوكـــول 

بالخضوع  لألندية  بالسماح 

لــلــحــجــر الــمــنــزلــي بـــدال من 

الفنادق  في  الصحي  الحجر 

٥ نجوم، والتي  وهي فنادق 

دوري  مـــؤســـســـة  تــــوفــــرهــــا 

نــــجــــوم قــــطــــر، مـــــن خـــالل 

تـــوفـــيـــر غـــــرف فــــرديــــة وال 

لــالعــبــيــن  يــســمــح  أن  يــمــكــن 

للتدريبات. إال  بمغادرتها 

قبل مغادرة معسكر الريتز اليوم

العبو السد يخضعون للفحص

متابعة - حسام نبوي: 

ــجــري العــبــو الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم  يُ
بــنــادي الــســد، الــيــوم األحــد إجـــراءات المسحة 
حيث  كــورونــا  فــيــروس  عــن  للكشف  الــثــانــيــة 
اإلداري  الجهازين  وأعضاء  الالعبون  يخضع 
المتواجدين  للفريق  المنتمين  وكــل  والفني 
الريتز  فندق  فــي  الــداخــلــي  بالمعسكر  حالياً 
كارلتون إلجراءات االختبار الثاني للتأكد من 

سالمتهم وخلوهم من فيروس كورونا.
من  الالعبين  لمغادرة  تمهيداً  ذلك  ويأتي 
الحجر  بمثابة  يُعد  والــذي  الداخلي  المعسكر 
الـــصـــحـــي لــلــجــمــيــع فــــي إطــــــار الــتــحــضــيــرات 
الــدوري  استئناف  إلــى  للعودة  البروتوكولية 
٢٤ يوليو المقبل. وكان العبو السد قد أجروا 
كورونا  فيروس  عن  للكشف  األولــى  المسحة 
المسحة  من  االنتهاء  ومع  الماضي،  األسبوع 
األخضر  الــضــوء  الفريق  ينتظر  الــيــوم  الثانية 
التدريبات  بداية  أجل  من  النتائج  ظهور  بعد 

مالعب  على  يــومــي  بشكل  اعتيادية  بــصــورة 
ــنــادي مــع ُمــراقــبــة يــومــيــة لــحــالــة الالعبين  ال
وكذلك إجراء كشف طبي كل أسبوع. وخاض 
مجموعتين  على  أمس  يوم  تدريباته  الفريق 
كــمــا هـــي الـــعـــادة خـــالل الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، 
والذي جاء داخل أرضية الملعب، بعد تقسيم 
لــلــبــروتــوكــول  وفــقــا  لمجموعتين  الــالعــبــيــن 

الصحي الذي أقرته مؤسسة دوري النجوم.
وحـــرص الــمــديــر الــفــنــي اإلســبــانــي تشافي 
هيرنانديز على االرتفاع في عملية التحضير 
والتي  الكرة  لتدريبات  االنتقال  قبل  البدني 
على  الحفاظ  مع  والتصويبة  التمرير  شملت 
طولياً  الالعبين  تحرك  طريقة  فــي  التباعد 

وعرضياً.
ــثــنــائــي، الــحــارس  وغــــاب عـــن الـــتـــدريـــب ال
مصطفى  والــالعــب  البلوشي  عبداهللا  يوسف 
لمعسكر  انــضــمــامــهــا  عــقــب  مــشــعــل،  طــــارق 
تحت  آسيا  لكأس  اســتــعــداداً  الشباب  منتخب 

١٩ عاماً.
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التـــزكيـــة فـــي االنتخـــابــات للرمــــوز فقــط
:  جاسم الكواري نائب رئيس العربي السابق في حوار خاص لـ 

ـــــة  ـــــي ـــــاب ـــــج وإي ــــــة  صــــــحــــــّي ظـــــــــاهـــــــــرة  ـــــــاً  ـــــــي حـــــــال ــــــــــة  ــــــــــدي األن ـــــــة  ـــــــاح س فـــــــــي  ـــــــدث  ـــــــح ي مـــــــــا   

ـــة   ـــي ـــوم ـــم ـــع ـــل ل ــــــراً  ــــــي ــــــب ك حـــــــــضـــــــــوراً  ـــــــــع  ـــــــــوق وأت واضــــــــحــــــــة  غـــــيـــــر  ـــــــــصـــــــــورة  ال اآلن  حـــــتـــــى   

ـــمـــع  ـــمـــجـــت ـــل ل ـــــــــــــــروح  ال عـــــــــــــودة  يـــــمـــــثـــــل  جـــــــديـــــــد  مــــــــن  ـــــــــروي  ـــــــــك ال ــــــاط  ــــــش ــــــن ال اســـــتـــــئـــــنـــــاف   

ــــــادي ــــــن ال ــــحــــة  مــــصــــل ـــــق  ـــــحـــــق يُ ـــــــا  م الخــــــتــــــيــــــار  الــــــكــــــامــــــل  ـــــــي  ـــــــوع ال ـــــم  ـــــه ـــــدي ل ــــــة  ــــــاوي ــــــرب ــــــع ال  

ـــطـــر  ق ــــــــادي  ــــــــن ل كــــــبــــــيــــــرة  ــــــــة  إضــــــــاف وتــــــرشــــــحــــــه  ســـــحـــــيـــــم  ــــــــن  ب حــــــمــــــد  الــــــشــــــيــــــخ  ـــــــــــــودة  ع  

الـــــمـــــوســـــم هـــــــــــذا  الــــــعــــــربــــــي  ـــــــق  ـــــــري ف ـــــــفـــــــوق  ت ــــــــر  س واإلداري  الــــــفــــــنــــــي  ــــــــرار  ــــــــق ــــــــت االس  
• كــيــف تـــرى األجــــــواء الــحــالــيــة 
بــاألنــديــة مــع الــدخــول فــي موسم 

االنتخابات ؟
في  وإيجابية  صحية  ظــاهــرة   -

ـــوقـــت، والـــكـــل يــحــب مثل  نــفــس ال
أجواء االنتخابات حيث تتيح للعضو 
اختيار من يراه األفضل والمناسب 
عــكــس الــتــزكــيــة والـــتـــي أراهــــــا أن 

تحدث في حالة واحدة فقط .
• وما هي هذه الحالة ؟

- فــي حــالــة الــرمــوز واألقــطــاب 

فــقــط، فــمــثــالً لــو تــرشــح عــبــد اهللا 
المال في العربي وحمد بن سحيم 
في نادي قطر وبدون نقاش يكون 
مع  الشيء  ونفس  بالتزكية،  األمــر 
الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة الــكــبــيــرة، 
ونـــحـــن نــســعــى الســـتـــشـــارة هـــؤالء 
الرموز الكبار من أجل أخذ آرائهم 
بالك  فما  القضايا  من  العديد  في 
وهم مرّشحون.. الطبيعي أن يأتوا 

بالتزكية.

التزكية غير ُمفّضلة 

أن  يــــــــرى  ــــبــــعــــض  ال ولـــــكـــــن   •
االنـــتـــخـــابـــات قــــد تــــمــــّزق الــصــف 

باألندية واألفضل التزكية ؟
في  إال  الــتــزكــيــة  أفــّضــل  ال  أنـــا   -
حــالــة الـــرمـــوز فــقــط، كــمــا ذكــرت 
لـــك، أمـــا غــيــر ذلـــك فــاالنــتــخــابــات 

أفــضــل، وهـــذا الــعــام ســـوف تكون 
االنــتــخــابــات قــويــة فــي الــعــديــد من 
جدد  مرشحين  ظهور  مع  األندية 
وكـــذلـــك مــرشــحــيــن مـــن الــشــبــاب 

وأتمنى التوفيق للجميع. 
• وبالنسبة للنادي العربي كيف 

ترى األجواء؟
- لـــم يــفــتــح بــــاب الــتــرشــيــح في 
يفتح  وعــنــدمــا  اآلن  حــتــى  الـــنـــادي 
ســــوف تــظــهــر كـــل األمـــــور وبصفة 
عامة أجواء االنتخابات تكون جيدة.

حضور كبير

في  كبيراً  • وهل تتوقع حضوراً 
عمومية العربي؟

أن  خـــــاصـــــة  الـــــمـــــؤكـــــد،  مـــــن   -

وســوف  انــتــخــابــات،  بها  العمومية 
أمر  وهــذا  األعضاء  أغلبية  يحضر 
الحضور  يــكــون  أن  وأتــمــنــى  طيب 
بمثابة  الــعــمــومــيــة  ألن  بــاســتــمــرار 
يُمثل  والــذي  تميزاً  األكثر  الحدث 

التواصل بين النادي واألعضاء. 
• وعلى المستوى الشخصي هل 

ستحضر العمومية؟ 
وأعتقد  أحضرها  اهللا  شاء  إن   -

كل العرباوية سوف يحضرون.
• هــــل تـــتـــوقـــع مـــفـــاجـــآت فــي 

انتخابات العربي ؟
الــصــورة  تتضح  لــم  اآلن  حتى   -

وكــــل مـــا يــــتــــرّدد فـــي الــــشــــارع هو 

وجــــود قــائــمــتــيــن فـــي االنــتــخــابــات 

العربي  الــنــادي  عــضــو  أن  وأعــتــقــد 

لديه الوعي الكامل الختيار ما يراه 

مصالحه  ويُحقق  للنادي  مناسباً 

وهذا هو األهم.

عودة الرمز

حمد  الشيخ  ترّشح  ترى  كيف   •
بن سحيم؟

لنادي  بالنسبة  مميزة  عـــودة   -

قــطــر والــكــل يــعــرف قــيــمــة وقــدر 

الشيخ حمد بن سحيم عند الجميع 

يختلف  وال  كبيرة  وقــامــة  كقيمة 

وجوده  من  الفائز  وأن  عليه  اثنان 

نادي قطر، وهذا األمر ال يُقلل أبداً 

للنادي  الحالي  الرئيس  قيمة  من 

الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر.

فرصة األعضاء 

قائمتان  هناك  األهــلــي  وفــي   •
تــتــرشــحــان ألول مـــرة كــيــف تــرى 

هذا األمر؟
أنها  وأعتقد  إيجابية  ظــاهــرة   -

لــيــســت فـــي األهـــلـــي فــقــط بـــل في 

مــعــظــم األنـــديـــة وعــــدد قــلــيــل من 

بمثل  سعيد  وأنا  تزكية  بها  األندية 
هـــــذه األجــــــــواء وأتـــمـــنـــى الــتــوفــيــق 
واألنسب  أنديتهم  لخدمة  للجميع 
مـــن يــتــم اخـــتـــيـــاره فـــي الــعــمــومــيــة 
الديمقراطية  تظهر  األجــواء  وهذه 
الحرية  منح  فــي  الشامل  بمعناها 
ألعــــضــــاء األنـــــديـــــة بـــاخـــتـــيـــار مــن 
يــــرونــــهــــم مـــنـــاســـبـــيـــن ألنـــديـــتـــهـــم 
ضــــــرورة  عـــلـــى  اآلن  ــــــرهــــــان  وال
ــنــادي وحــضــور  ــل تــلــبــيــة األعـــضـــاء ل
هذه  فــي  والــُمــشــاركــة  العموميات 
هناك  تــكــون  ال  وأن  االخـــتـــيـــارات 
ســلــبــيــة مـــن األعــــضــــاء، واالنـــتـــقـــاد 

يكون  أن  دون  اإلخفاق  عند  فقط 

مـــتـــواجـــداً ومـــشـــاركـــاً، ومــثــل هــذه 

للمشاركة  لهم  فرصة  العموميات 

ومحاسبة  والــمــنــاقــشــة  والــتــواجــد 

مجلس اإلدارة.

عودة النشاط

• كـــيـــف تــــــرى عـــــــودة الـــنـــشـــاط 

الكروي؟

- هـــــو بـــمـــثـــابـــة عــــــــودة الــــــروح 

حياة  تمثل  القدم  وكرة  للمجتمع، 

عــشــقــهــا  إن  حـــيـــث  الــجــمــيــع  عـــنـــد 

ولو  الصغير  وكــذلــك  الكبير  لــدى 

سيتوقف،  المجتمع  الكرة  توقفت 

النشاط  بــعــودة  ســعــداء  نحن  لذلك 

والمباريات في المالعب األوروبية 

من  وأتــمــنــى  مالعبنا  فــي  وقــريــبــاً 

عنا  يرفع  أن  وتعالى  سبحانه  اهللا 

الوباء وتعود الحياة لطبيعتها.

 مربع كأس األمير

• كيف تــرى وجــود العربي في 
نصف نهائي كأس األمير؟

- وجــــــوده بــالــمــربــع أســـعـــد كل 

العرباوية وكانت فرحة كبيرة لنا، 

ورفع من سقف الطموحات، واآلن 

كل العرباوية يحلمون بالفوز بلقب 

البطولة.

• وهل ترى الفريق قادراً؟

وهـــي  ال،  ـــــم  ول قــــــــادر،  نـــعـــم   -

مباراة نهائية والمهم أن نصل لها 

الدور  في  المرخية  محطة  ونعبر 

نصف النهائي وهي محطة صعبة 

وأراهــــن على قــوة الــفــريــق ووعــي 

التعامل  وكــذلــك  العــبــيــه  وخــبــرة 

الـــمـــمـــيـــز مــــن الـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي 

األحـــداث  هـــذه  مــثــل  مــع  واإلداري 

محطة  تمثل  والــتــي  جـــداً  الــُمــهــمــة 

عودة كبيرة للكرة العرباوية.

االستقرار والنجاح

•  وما السر في تفوق العربي هذا 
الموسم؟

بحالة  ينعم  فريقنا  الحقيقة   -

وإدارياً  من االستقرار المتميز فنياً 

حيث أن المدرب له أكثر من عام 

اإلداري  الجهاز  وكذلك  الفريق  مع 

بـــرئـــاســـة ســـعـــود الـــجـــاســـم والـــــذي 

عن األضواء  يعمل في صمت بعيداً 

والــــضــــغــــوطــــات وكــــانــــت الــنــتــيــجــة 

الوصول للمربع الذهبي في البطولة 

بات  الغالي  باللقب  والفوز  الغالية، 

حلم الجمهور رقم واحد في قطر 

وأتــمــنــى اســتــمــرار هـــذا االســتــقــرار 

الذي يُحقق النجاح باستمرار ولدينا 

مثال قوي في ذلك. 

حوار - رجائي فتحي:

أن  السابق  العربي  الــنــادي  رئيس  نائب  الــكــواري  محمد  جاسم  أكــد   
بها  العمومية  الجمعيات  عقد  اقــتــراب  مــع  بــاألنــديــة  الحالية  األجـــواء 
جمعيتها  فــي  انــتــخــابــات  تشهد  ســوف  الــتــي  الســيــمــا  وصــحــّيــة  متميزة 
العمومية، حيث أن تلك االنتخابات تجّسد الصورة الفعلية للديمقراطية 
لرئيس  السابق  النائب  مع  التقت   «*  ]» فيها.  نعيش  التي 
النادي العربي في حوار ال تنقصه الصراحة ووضعت أمامه كل الملفات 
للفترة الُمرتقبة واالنتخابات الساخنة المتوقعة في كل األندية.. تحّدث 

جاسم الكواري بكل صراحة في تفاصيل الحوار التالي:

الدوحة ـ [:

والمراقبون  المتابعون  ينتظر   
بــالــنــادي األهــلــي مــا ســـوف يصدر 
العضوية  لجنة  مــن  قـــــرارات  مــن 
حول ترشح قائمتي عبد اهللا المال 
وخــالــد ثــانــي لــالنــتــخــابــات الــُمــقــّرر 
فــي  الـــمـــقـــبـــل  يـــولـــيـــو   ٢٥ عـــقـــدهـــا 
للنادي.  العادية  العمومية  الجمعية 
للرئاسة  المرشح  ثاني  خالد  وكان 
ترشيح  قانونية  على  بطعن  تقّدم 
عبد اهللا المال لرئاسة النادي لكونه 
كـــان فــي لجنة الــعــضــويــة الــتــي تم 

اختيارها في الجمعية العمومية 

بسبب  منها  واســتــقــال  الــســابــقــة 

يبطل  الـــوضـــع  هــــذا  وأن  الــتــرشــح 

لجنة  لـــكـــون  االنـــتـــخـــابـــات  عــمــلــيــة 

الــعــضــويــة أصــبــحــت مــن شخصين 

فــقــط وهـــمـــا يـــوســـف كـــانـــو وعــبــد 

الــرحــمــن الــهــاجــري، فــي حين أن 

القانون ينص على أن ال تقل لجنة 

العضوية عن ثالثة. ومن جانبه أكد 

مستشار  الــدوســري  الرحمن  عبد 

وزير الثقافة والرياضة أن الوزارة 

جــاءهــا اســتــفــســار مــن جــانــب أحــد 

األندية بخصوص قانونية قلة عدد 

أعـــضـــاء لــجــنــة الــعــضــويــة بــنــاديــهــم 

عــن الثالثة أعــضــاء والــتــي حــّددهــا 

قــانــون األنــديــة وأوضــحــت للنادي 

في  الدوسري  وقال  ذلك.  قانونية 

تصريحات ببرنامج المجلس: «في 

العضوية  لجنة  تــقــوم  الحالة  هــذه 

أعضاء  من  أكثر  أو  عضو  باختيار 

وضمه  بالنادي  العمومية  الجمعية 

لــعــمــل الــلــجــنــة فـــي دراســـــة أوراق 

الــمــرشــحــيــن لــالنــتــخــابــات وكــذلــك 

األعضاء ومدى قانونية حضورهم 

للجمعيات العمومية وهو ما تنص 

عــلــيــه الئــحــة عــمــل تــلــك الــلــجــنــة». 

وأضاف: يتم إضافة بند في جدول 

عن  الــنــادي  لــهــذا  الجمعية  أعــمــال 

هذا اإلجــراء باختيار عضو أو أكثر 

واعتماده من العمومية وبالتالي ال 

عضو  اعتذار  في  ُمشكلة  أي  توجد 

وتابع:  اللجنة.  هذه  في  العمل  عن 

سنقوم في الجمعيات المقبلة بجعل 

لجنة العضوية تضم أكثر من ثالثة 

أعضاء بوجود ثالثة بصفة أساسية 

واثنين احتياط حتى لو اعتذر عضو 

ال يــحــدث مــا حـــدث عــلــى الــســاحــة 

في  أشقاء  اثنين  ترشح  وعن  اآلن. 

االنتخابات كما هو الحال في األهلي 

ناصر،  وشقيقه  ثاني  خالد  بترشح 

ـــدوســـري: ال تــوجــد مشكلة  قـــال ال

فـــي هــــذا األمـــــر واالخـــتـــيـــار دائـــمـــاً 

يرونه  وما  الجمعية  ألعضاء  يكون 

تمنع  ال  والقوانين  لناديهم  مناسباً 

ذلك. وما صّرح به الدوسري يؤكد 

في  ُمشكلة  أي  تــوجــد  ال  أنــه  على 

رئاسة  على  المال  اهللا  عبد  ترشح 

الـــنـــادي األهـــلـــي فـــي قــائــمــة تضم 

المصطفوي  اهللا  عبد  محمد  معه 

التقدم  تم  الذي  الطعن  وأن  نائباً 

ـــانـــي الـــمـــرّشـــح أيـــضـــاً  بــــه خـــالـــد ث

لـــرئـــاســـة الــــنــــادي ومـــعـــه شــقــيــقــه 

ألن  رفضه  يتم  سوف  ثاني  ناصر 

مــا قـــام بــه الــمــال ال يــتــعــارض مع 

اإلعــالن  يتم  أن  ويتوقع  الــقــانــون. 

عن الُمرشحين باالنتخابات اليوم 

من  اللجنة  تنتهي  أن  بعد  األحـــد 

أعمالها. 

إجـــراءات انتخـــابـــات األهــــلي سليمـــة
 عرض األمر على الوزارة  لالستفسار والقرار خالل ساعات

ـــي  ـــون ـــان ـــق ـــــوضـــــع ال ـــــو ال ــــــــذا ه ـــة الــــعــــضــــويــــة وه ـــجـــن ـــــن ل ـــــا اســــتــــفــــســــار ع ـــــــري: جـــــاءن ـــــــدوس ال
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beIN تجبرالدوريات الكبرى على تحمل مسؤولياتها 
beIN  SPORT  تعيد األضواء للدوري اإليطالي بعد أسبوع من االنقطاع المفاجئ

ـــــع بـــــيـــــن الــــطــــرفــــيــــن  ـــــوق ـــــم ــــمــــة الـــــعـــــقـــــد ال ــــي ــــــي يـــــــوافـــــــق عـــــلـــــى تــــخــــفــــيــــض ق ــــــطــــــال ـــــــــــــــدوري اإلي ال

ــــــة  دول  ٣٥ ــــر  ــــب ع ــــة  ــــمــــي ــــعــــال ال  beIN شــــبــــكــــة  ــــى  ــــل ع ـــــات  ـــــاري ـــــب ـــــم ال ــــــث  ب عــــــــــودة  ــــى  ــــل ع ـــــــاق  ـــــــف االت
الغراوي:  صابر   - متابعة 

مــــفــــاجــــأتــــان مـــتـــتـــالـــيـــتـــان 

تــابــعــهــمــا عـــشـــاق مــجــمــوعــة 

اإلعالمية،   beIN SPORT

اإليطالي،  الـــدوري  ومتابعو 

األولى  المفاجأة  كانت  حيث 

قــبــل عــشــرة أيـــام مــن خــالل 

االنـــــقـــــطـــــاع الـــــغـــــريـــــب لــبــث 

مــبــاريــات الـــدوري اإليــطــالــي 

عــبــر الـــشـــاشـــة الــبــنــفــســجــيــة، 

ــيــة  ــان ــث وتـــلـــتـــهـــا الـــمـــفـــاجـــأة ال

الـــــتـــــي حـــــدثـــــت لـــيـــلـــة أمــــس 

الــعــودة  عــن  بــاإلعــالن  األول 

لــبــث هــــذه الـــمـــبـــاريـــات قــبــل 

انطالقة  مــن  فقط  ساعتين 

ليتشي  مع  يوفنتوس  مباراة 

انتهت  والتي   ٢٨ الجولة  في 

ـــاعـــيـــة  ـــرب بـــــفـــــوز الـــــيـــــوفـــــي ب

. نظيفة

ـــــوع  وخــــــــــالل هــــــــذا األســـــب

وانتشرت  الشائعات  تــرددت 

الــــتــــكــــهــــنــــات وســـــــط صــمــت 

 beIN SPORT مـــن  كــبــيــر 

الــتــي اكــتــفــت بــنــشــر «تــويــتــة» 

مـــخـــتـــصـــرة اعـــــتـــــذرت فــيــهــا 

عـــن انــقــطــاع الـــبـــث، وقــالــت 

قــانــونــيــة  أســـبـــابـــاً  هـــنـــاك  إن 

هــذا  اســـتـــمـــرار  دون  حـــالـــت 

للبث  العودة  أن  ورغم  البث. 

األول  أمس  ليلة  أخرى  مرة 

الــشــائــعــات  جــمــيــع  عــلــى  ردت 

وضـــربـــت جــمــيــع مــروجــيــهــا 

الــتــســاؤالت  أن  إال  مقتل  فــي 

ــــرة بـــقـــيـــت حـــاضـــرة  ــــحــــائ ال
عـــلـــى ألـــســـنـــة الــجــمــيــع حــتــى 
 beIN مـــجـــمـــوعـــة  كـــشـــفـــت 
عــن  اإلعــــالمــــيــــة   SPORT
القضية  هــذه  تفاصيل  أهــم 
أن  مــلــخــصــهــا  كـــــان  ــــتــــي  وال
لم  اإليطالي  الــدوري  رابطة 
كاملة  مــســؤولــيــاتــهــا  تــتــحــمــل 
طبقاً  القرصنة  جرائم  أمام 
مجموعة  مع  المبرم  للعقد 
دفـــع  الــــــذي  األمــــــر   ،beIN
الــمــجــمــوعــة إلجــبــار الـــدوري 
اإليــطــالــي عــلــى تــعــديــل بــنــود 
الـــتـــعـــاقـــد وتـــخـــفـــيـــض قــيــمــة 
باإلضافة  ناحية،  من  العقد 
إلــــى إجـــبـــار الــقــائــمــيــن عــلــى 
هــــذه الــبــطــولــة عــلــى تــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــهــم كــامــلــة خــالل 

المقبلة. الفترة 
 beIN مجموعة  وأعــلــنــت 
مــوقــفــهــا كـــامـــًال مـــن خـــالل 

فيه: جاء  الذي  بيانها 
«يــــســــعــــدنــــا اإلعـــــــــالن عــن 
الــدوري  مباريات  بث  عــودة 
وحصرياً  مباشرة  اإليطالي 

٣٥ دولــة  عــلــى قــنــواتــنــا عــبــر 
ـــــداء مــن  ـــــت بــــأثــــر فــــــــوري، اب
مـــبـــاراة يــوفــنــتــوس ولــيــتــشــي 
ــــفــــاق الــــــذي تــم  الـــلـــيـــلـــة، االت
الــدوري  بــشــأن  إلــيــه  التوصل 
اإليــــطــــالــــي يــــشــــّكــــل ســـابـــقـــة 
ـــعـــزز  ـــيـــة كــــبــــيــــرة، وي ـــون قـــان
 beIN تــــقــــولــــه  كـــــانـــــت  مــــــا 
وغــيــرهــا مـــن هــيــئــات الــبــث 
لــم  إذا  لـــســـنـــوات:  الـــدولـــيـــة 
ــتــعــامــل أصـــحـــاب الــحــقــوق  ي
يحصلوا  فلن  القرصنة،  مع 
غير  الحقوق  رسوم  على  إال 

للبث».  الحصرية 

تفاصيل القصة 

القصة  تفاصيل  عــن  أمــا   
اتفاق  إلــى  بالتوصل  فبدأت 
الدوري  مباريات  بث  لعودة 
 beIN شبكة  على  اإليطالي 
من  دولة،   ٣٥ عبر  العالمية 
فـــرنـــســـا وحـــتـــى أســـتـــرالـــيـــا، 
بــعــد االنــقــطــاع الــعــالــمــي هــذا 

األسبوع.
تـــعـــكـــس االتـــفـــاقـــيـــة كــيــف 
الـــحـــقـــوق   beIN بــــيــــع  ـــــم  ت

الـــحـــصـــريـــة لـــلـــبـــث ولــكــنــهــا 

لـــــم تــــكــــن حــــصــــريــــة بــســبــب 

الــقــرصــنــة، وتــشــّكــلــت مــعــهــا 

ســـابـــقـــة كـــبـــيـــرة لــمــســتــقــبــل 

حقوق وسائل اإلعالم/   قطاع 

وستتبع  الــعــالــمــيــة،  الــريــاضــة 

أخرى،  عقود  االتفاقية  هذه 

مؤسسات  جميع  تؤمن  حيث 

 beIN البث بها بشدة، وليس

قرار  بعد  هذا  يأتي  وحدها. 

مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 

الــذي  الــمــاضــي  قبل  األســبــوع 

خــلــص بــشــكــل قــاطــع إلــى أن 

حــكــومــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة رّوجــــت ودعــمــت 

 beoutQ قـــرصـــنـــة  عــمــلــيــة 

الـــتـــي دمـــــرت ســــوق حــقــوق 

الــريــاضــة الــعــالــمــيــة، مــا أثــر 

ــلــى مـــــــــــــــؤســـســـات الــبــث  ـــ ـــ ـــ ـــ عـــ

 BBCو  Skyو  beIN مــثـــــل 

ستتحمل  وغيرها.   Canalو

اآلن  الــــقــــدم  كـــــرة  بــــطــــوالت 

الـــعـــواقـــب االقـــتـــصـــاديـــة لــبــيــع 

الــحــصــريــة  الـــحـــقـــوق   beIN

لــــلــــبــــث ولــــكــــنــــهــــا لــــــم تـــكـــن 

حــصــريــة بــســبــب الــقــرصــنــة. 

الحقوق  أصحاب  من  الكثير 

السعودية  للقرصنة  سمحوا 

عبر  المنطقة  فــي  بالتفشي 

واإلنترنت  الصناعية  األقمار 

إلــــى  أدى  مــــمــــا  لـــــســـــنـــــوات، 

الحقوق.  هــذه  قيمة  تدمير 

ومـــــا يــــــزال خـــــرق الــمــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلــقــانــون 

الـــــــدولـــــــي، مــــســــتــــمــــراً حــتــى 

الـــيـــوم بـــال هـــــوادة، حــيــث إن 

لمشاهدة  الوحيدة  الطريقة 

المتميزة  الــدولــيــة  الــريــاضــة 

فــي الــبــالد هــي عــبــر وســائــل 

مشروعة. غير 

األصلية االتفاقية 

 beIN بــــيــــن  االتــــفــــاقــــيــــة 

للفترة  اإليــطــالــي  والــــدوري 

بــقــيــمــة   ،٢٠١٨-٢٠٢١ بــيــن 

(وهــــو  دوالر  مـــلـــيـــون   ٥٠٠

جميع  مــن   ٪٥٥ يــســاوي  مــا 

إيــــرادات الــــدوري اإليــطــالــي 

لخارجية. ا

الكثير من 
أصحاب الحقوق 
سمحوا للقرصنة 

السعودية بتدمير 
قيمة الحقوق

لتدعيم صفوف فريق اليد في الموسم المقبل

:]  - الدوحة 

بنادي  اليد  جهاز  تعاقد 

الــغــرافــة مـــع أمــيــر دنــقــيــر 

وذلك  السابق،  السد  العب 

ــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق  ل

ــــمــــوســــم الـــمـــقـــبـــل..  فـــــي ال

مع  الــغــرافــة  تــوقــيــع  ورغـــم 

يتمكن  لــن  أنــه  إال  الــالعــب 

ـــــدفـــــاع عـــــن ألــــوانــــه  مـــــن ال

فــيــمــا تــبــقــى مــن مــبــاريــات 

هـــذا الـــمـــوســـم، حــيــث كــان 

في  للسد  لــعــب  قــد  الــالعــب 

بــــدايــــة الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي، 

ــتــالــي لـــن يــتــمــكــن مــن  وبــال

فــي  إال  لـــلـــغـــرافـــة  الـــلـــعـــب 

ــــمــــوســــم الـــمـــقـــبـــل حــيــث  ال

أغــلــق بـــاب قــيــد الــالعــبــيــن 

لجنة  وقــررت  المحليين، 

تــســتــكــمــل  أن  الـــمـــســـابـــقـــات 

الموسم  منافسات  األنــديــة 

الـــحـــالـــي بــنــفــس الــالعــبــيــن 

الــمــحــلــيــيــن الـــذيـــن شــاركــوا 

مــــع أنـــديـــتـــهـــم فــــي بـــدايـــة 

الـــســـد  أن  وبــــمــــا  الــــمــــوســــم 

أنـــهـــى عـــقـــد الــــالعــــب فــلــن 

ــســمــح لـــه بــتــمــثــيــل فــريــقــه  يُ

ــــعــــودة إلـــى  الـــجـــديـــد مــــع ال

سبتمبر   ١٠ في  المباريات 

الــمــقــبــل. الــجــديــر بــالــذكــر 

قـــد  كـــــــــان  ــــــغــــــرافــــــة  ال أن 

دعـــم صــفــوفــه فـــي الــفــتــرة 

ـــتـــعـــاقـــد مــع  الـــمـــاضـــيـــة بـــال

الـــحـــارس الــتــونــســي مــحــمــد 

محمد  الحارس  ومع  صفر 

الـــــســـــوســـــي العـــــــب الــــخــــور 

في  الفريق  ويضم  سابقاً، 
األسماء  من   ً عــددا صفوفه 
الــمــهــمــة مــنــهــا الــمــحــتــرف 
ـــتـــونـــســـي صـــبـــحـــي ســعــيــد  ال
صــاحــب الــخــبــرة الــكــبــيــرة، 
وكـــــــذلـــــــك زاركــــــــــــو العـــــب 
الــــــوكــــــرة وحـــــســـــام رمـــــان 
ً ويــقــود  العــب قــطــر ســابــقــا
الــــفــــريــــق مـــــــدرب يــمــتــلــك 
التونسي  هــو  كــبــيــرة  خــبــرة 
ــــــذي  ــــقــــاســــم ال شـــــوقـــــي بــــل
ارتــــبــــط اســـمـــه بـــإنـــجـــازات 
الفريق  قاد  حيث  الغرافة، 
إلـــى الـــفـــوز بــلــقــب الـــدوري 
 ٢٠١٥ فـــي  األولـــــى  ــمــرة  ــل ل
الخليج  بطولة  معه  وحقق 

كـــأس  وكـــذلـــك   ٢٠١٧ فـــي 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــألنــديــة 
ـــــدوري  أبـــطـــال الـــكـــأس وال
 ..  ٢٠١٩  ،  ٢٠١٨ فــــــي 
ويــحــتــل الـــغـــرافـــة الــمــركــز 
الــــــــســــــــادس فـــــــي تــــرتــــيــــب 
التوقف  قبل   ً حاليا الدوري 
ورغــــم  نــــقــــاط   ٨ بـــرصـــيـــد 
ذلـــك فـــإن فــرصــتــه كــبــيــرة 
فـــي الــمــنــافــســة مـــع الــعــودة 
ـــكـــمـــال الـــبـــطـــولـــة  إلـــــى اســـت
حيث  المقبل  سبتمبر  فــي 
الــــعــــربــــي  عــــــن  يــــبــــتــــعــــد  ال 
الــــمــــتــــصــــدر ســــــــوى ثــــالث 
نــقــاط بــعــد أربـــعـــة أســابــيــع 

البطولة. من  فقط 

الغرافة يتعاقد مع العب السد السابق مونديال «قطر ٢٠١٩» آخر بطوالت الزمن الجميل
دحالن الحمد يؤكد لموقع االتحاد الدولي أللعاب القوى:

بموضوعية كــورونــا  ـــة  أزم ــع  م وتــعــامــل  بــواجــبــاتــه  ــزم  ــت ال اآلســيــوي  االتــحــاد 

متابعة - رمضان مسعد:

أّكد سعادة دحالن جمعان 
الــــحــــمــــد، رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد 
اآلســيــوي أللــعــاب الــقــوى، أن 
القطاعات  كــل  مثل  االتــحــاد 
والــــشــــركــــات والـــمـــؤســـســـات 
حـــاولـــت الــتــكــيــف مـــع طــرق 
ـــاة الــــجــــديــــدة، وعــمــل  ـــحـــي ال
في  بمقرنا  االتــحــاد  موظفو 
وبالرغم  ــعــد،  بُ عــن  بــانــكــوك 
من ذلك قام االتحاد بإنجاز 
الفترة  خـــالل  الــمــطــلــوب  كــل 
بتنظيم  قام  حيث  الماضية، 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــــدورات عبر 
اإلنــتــرنــت فــي الــهــنــد وهــونــغ 
عقدت  كما  وفلسطين،  كونغ 
اإلدارة  لمجلس  اجــتــمــاعــات 
وكذلك  الفيديو،  تقنية  عبر 
اجتماعات اللجان المختلفة.. 
وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي 
ـــحـــاد  فــــي حــــــوار لـــمـــوقـــع االت
الدولي أللعاب القوى إلى أن 
الرياضيين  كل  ومعه  العالم 
خــرجــوا إلــى الــنــور بعد نهاية 
الــنــفــق الــطــويــل أليـــام كــورونــا 
األلــيــمــة الــتــي أعــطــتــنــا درســـاً 
فــي ريــاضــة جــديــدة بأسلوب 
صحي مختلف. وشدد الحمد 
لم  اآلســيــويــة  الــقــوى  أن  على 
تضررت  التي  الوحيدة  تكن 
مــن جــائــحــة كـــورونـــا بــل كل 
ريــــاضــــيــــي الــــعــــالــــم فـــــي كــل 

األلـــعـــاب تـــضـــرروا مـــن هــذه 

األزمة التي ضربت العالم كله 

ونأمل  الحياة  مناحي  وكافة 

تعود  وأن  قــريــبــاً  تنتهي  أن 

الحياة إلى طبيعتها وبالنسبة 

لـــنـــا فــــي االتـــــحـــــاد اآلســـيـــوي 

البطوالت  مــن  الــعــديــد  لدينا 

ونتمنى  المقبلة  الــفــتــرة  فــي 

ــقــام فــي مــواعــيــدهــا وال  أن تُ

تــؤجــل مــن جــديــد بسبب أي 

أن  معتبراً  طــارئــة،  ظـــروف 

الــريــاضــيــيــن عــانــوا أكــثــر من 

بأكمله  موسماً  ألن  غيرهم 

حرموا منه بسبب هذا الوباء 

وبـــــــات الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــبـــقـــاء 

بتدريبات  الــنــشــاط  قلب  فــي 

فــي الــمــنــازل ومـــن دون أي 

عــواقــب صحية فــي الــخــارج. 

وأضاف: ما تعرض له العالم 

وضــــــع الـــجـــمـــيـــع فــــي مــكــان 

واحـــــد وهــــو مـــكـــان الــتــبــصــر 

إلى  الــعــودة  وكيفية  بعد  لما 

كاملة  وبطولة  جديدة  حياة 

وحـــمـــاس بــعــنــاق اإلنـــجـــازات 

ولـــــو طـــــال الـــغـــيـــاب لــمــوســم 

العائلة  مع  فيه  الحياة  كانت 

فـــرصـــة الســــتــــعــــادة الــحــيــاة 

هــذا  غـــاب  بــعــدمــا  الطبيعية 

االجتماعات  بفعل  الــتــواصــل 

والتدريبات والمنافسات.

بطولة  إلــى  الحمد  وأشـــار 

أقيمت  التي  األخــيــرة  العالم 

ستظل  أنها  وكيف  بالدوحة 

راســـخـــة فـــي الـــعـــقـــول، ألنــهــا 

آخــــــر بـــطـــولـــة مـــــن الـــزمـــن 

الـــجـــمـــيـــل وحــــريــــة الــحــركــة 

والـــفـــرح والـــتـــوهـــج وبــالــفــعــل 

كــانــت بــطــولــة لــن تــتــكــرر إال 

في إعــادة شريط األيــام التي 

بعدها  مــا  ألن  فيها  أقــيــمــت 

ســـيـــكـــون وســــــط إجـــــــــراءات 

بالمشاركة  مختلف  ونــظــام 

والحضور الجماهيري.

واعـــتـــبـــر رئـــيـــس االتـــحـــاد 

اآلســــــيــــــوي دحــــــــالن الــحــمــد 

لصدمة  تــعــرض  الــعــالــم  أن 

أبوابها  الــدول  وأغلقت  الوباء 

وأبعد األبطال والبطالت عن 

الميدان والمضمار والصاالت 

والــــــمــــــالعــــــب وبـــــقـــــي حــلــم 

الحاضر..  وحقيقة  الماضي 

الرياضيون  صــدم  وأضــــاف: 

منازلهم  فــي  جــلــســوا  الــذيــن 

وأبعدوا عن فرحة اإلنجازات 

وبدأت عائالتهم بالقلق على 

االنتشار  ظــل  فــي  مستقبلهم 

ولد  الــذي  الوباء  لهذا  السريع 

فــي الــقــارة اآلســيــويــة وانتشر 

المشرق  من  البلدان  كل  في 

إلــــــى الـــمـــغـــرب ولــــكــــن كـــان 

األصــعــب حـــاالت الــوفــاة التي 

ساهمت في االبتعاد واختفت 

كـــل الـــريـــاضـــات مـــن شــاشــة 

الحياة وهنا باسم كل أعضاء 

االتـــــحـــــاد اآلســـــيـــــوي أتـــقـــدم 

بالعزاء لكل من غادرنا بعدما 

استسلم لهذا الوباء، لكن نحن 

نستسلم  ولــن  لم  االتحاد  في 

ودرسنا الواقع الجديد وبدأنا 

ألجــل  وخططنا  اجتماعاتنا 

الــتــعــايــش مــع الـــواقـــع الــجــديــد 

ألن الكل خرج إلى الضوء بعد 

نهاية النفق الطويل.
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أرتيتا  ميكيل  اإلســبــانــي  حــرص 

على  أرسنال،  لفريق  الفني  المدير 

بلقب  بفوزه  ليفربول  نظيره  تهنئة 

الــــدوري اإلنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 

عاماً.  ٣٠ منذ  األولى  للمرة  وذلك 

وكــــــان لـــيـــفـــربـــول تـــــوج بــالــلــقــب 

لــلــمــرة األولــــــى بــالــنــظــام الــجــديــد 

(بــــريــــمــــيــــرلــــيــــج)، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 

مانشستر  المباشر  مالحقه  خسارة 

ضمن   ،١-٢ تشيلسي  أمـــام  ســيــتــي 

مــــنــــافــــســــات الــــمــــرحــــلــــة الــــحــــاديــــة 

المسابقة. من  والثالثين 

النادي  أن  «أعتقد  أرتيتا:  وقــال 

انتقلت  والتي  واضحة  ثقافة  أرسى 

بــــــدورهــــــا لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر وعـــــــززت 

بفريقهم». إيمانهم 

لــديــهــم  أن  «أعـــتـــقـــد  وأضـــــــاف: 

التي  الطريقة  في  واضحة  فلسفة 

يــــريــــدون الــلــعــب بـــهـــا، واألســـلـــوب 

مباراة،  كل  مع  به  يتعاملون  الــذي 

كما أن لديهم عملية توظيف جيدة 

تـــبـــدأ مــــن الــمــوظــفــيــن والــــمــــدرب 

معهم  وقعوا  الذين  الالعبين  وكــل 

مــن أجـــل الــطــريــقــة التي  خــصــيــصــاً 

أهنئهم». بها  اللعب  يودون 

وعــلــق أرتــيــتــا عــلــى األخــبــار التي 

ـــــراب رحــــيــــل العـــب  تــــنــــاولــــت اقـــــت

الــفــريــق الــفــرنــســي مــاتــيــو جــنــدوزي 

قـــائـــال: «كـــمـــا قـــلـــت، مــهــمــا كــانــت 

فسنتعامل  لدينا،  الداخلية  األمــور 

مــعــهــا بــشــكــل خـــاص، لــن أعــلــن أي 

المأل». على  منها  شيء 

وأضــــــــــــــــاف: «كـــــــــل الــــالعــــبــــيــــن 

عليهم،  أعتمد  أنا  هنا  الموجودين 

إذا أرادوا الرحيل فأنا أرحب بهذا، 

هـــذه هــي عــقــلــيــتــي دائـــمـــا، أنـــا هنا 

لــمــســاعــدتــهــم 

جـــمـــيـــعـــا عــلــى 

الـــتـــطـــور عــلــى 

ـــيـــن  ـــوي ـــمـــســـت ال

هو  هذا  والجماعي،  الفردي 

عملي».

في  يعجبه  عما  أرتيتا  وتحدث 

شيفيلد  المقبلة  الــمــواجــهــة  طــرف 

ــايــتــد قـــائـــال: «وضـــــوح الــفــكــرة  يــون

أنها  لعبهم،  حــولــهــا  يتمحور  الــتــي 

واضــحــة  وأدوار  وأنـــمـــاط  خــطــط 

لالعبين  نقل  مــدرب  لديهم  جــداً، 

الــطــريــقــة الــتــي يــريــد الــلــعــب بــهــا، 

الموسم الماضي  كان أداؤهم جيداً 

هم». أين  انظر  الحالي،  وكذلك 

شيفيلد  فــريــق  أرســنــال  ويــواجــه 

ضمن  المقبل،  األحــد  يــوم  يونايتد 

لبطولة  الــثــمــانــيــة  دور  مــنــافــســات 

اإلنجليزي. االتحاد  كأس 

أرسنال يفتح أبواب المغادرة لمن يرغب
هنأ ليفربول بلقب الدوري.. أرتيتا:  عقب نيل لقب الدوري.. كلوب:

المدير  كلوب،  يورجن  األلماني  وصــف 

الــفــنــي لــنــادي لــيــفــربــول، الــفــائــز بــالــدوري 

اإلنــجــلــيــزي لـــهـــذا الـــمـــوســـم، زمــيــلــه بيب 

العالم. في  مــدرب  أفضل  بأنه  جــوارديــوال 

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» األلمانية، 

قال كلوب عن المدرب اإلسباني الذي تولى 

أن  قبل  ميونيخ  وبــايــرن  برشلونة  تدريب 

يتولى حالياً تدريب نادي مانشيستر سيتي: 

الذين  المدربين  جميع  بين  األفضل  «هــو 

أعرفهم».

جوارديوال أفضل مدرب بالنسبة لي
لندن- د ب أ: ليفربول- د ب أ:

لندن- د ب أ: 

يـــــأمـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مواصلة مشواره نحو االحتفاظ 
أقـــلـــه بــثــنــائــيــة كــــأس الــرابــطــة 
والكأس المحليتين، بعد تنازله 
عن لقب الــدوري الــذي حققه 
فــــي الـــمـــوســـمـــيـــن الــمــاضــيــيــن 
لصالح ليفربول بخسارته أمام 
تشيلسي عندما يحل ضيفاً على 
ربع  الــدور  في  اليوم  نيوكاسل 
النهائي من كأس إنجلترا لكرة 
تتنافس  تـــزال  ال  الـــذي  الــقــدم 
فــيــه كــبــار األنــــديــــة، بــاســتــثــنــاء 
ليفربول، المتوج بطالً للدوري 
منذ  األولـــى  للمرة  اإلنجليزي 
ال  وتــــوتــــنــــهــــام،   ،١٩٩٠ عـــــام 
مانشستر  الكبرى  الفرق  تــزال 
سيتي حامل اللقب، وأرسنال، 
ليستر  إلـــى  إضــافــة  وتشيلسي 
سيتي تتنافس في أقدم بطولة 

إنجليزية.
ــــــمــــــدرب  حـــــقـــــق فــــــريــــــق ال
اإلسباني بيب جوارديوال إنجازاً 
عندما  الماضي  العام  تاريخياً 
أصبح أول ناد إنجليزي يحقق 
الــثــالثــيــة الــمــحــلــيــة، وهـــو نجح 
الماضي  مــارس  من  األول  في 

باالحتفاظ بلقب كأس الرابطة 

عــلــى حــســاب أســتــون فــيــال في 

النهائي (٢-١).

ورغــــــــــــم خــــــســــــارتــــــه لـــقـــب 

الــحــلــم  أن  إال  الــبــريــمــيــرلــيــج، 

السيما  قائماً  اليزال  األوروبــي 

على  التفوق  فــي  نجح  أن  بعد 

مــلــك الــمــســابــقــة نـــــادي ريـــال 

ـــانـــي، فـــي عقر  مـــدريـــد اإلســـب

داره ٢-١ في ذهاب الدور ثمن 

المنافسات  تعليق  قبل  النهائي 

أغسطس  فــي  ستستأنف  الــتــي 

المقبل. 

وفــــي مــــبــــاراة قـــويـــة، يحل 

ليستر  عــلــى  ضــيــفــاً  تــشــيــلــســي 

«كينج  ملعب  في  اليوم  سيتي 

بـــــــاور» مــنــتــشــيــاً بــــفــــوزه عــلــى 

الـــدوري  فــي  سيتي  مانشستر 

المسابقة  ببلوغ  آماله  به  عــزز 

المقبل،  الموسم  األهم  القارية 

وقد يكون مرشحاً للفوز نظراً 

يقدمه  الــذي  المتواضع  لـــألداء 

الموسم  استئناف  منذ  ليستر 

الكروي. 

الــمــتــوج  تشيلسي  وســيــســعــى 

لمواصلة   ٢٠١٨ عـــام  بــالــلــقــب 

المسابقة  فــي  الــقــوي  مــشــواره 

بــعــد أن أقــصــى لــيــفــربــول من 

الدور الخامس. 

فــي الــمــبــاراة األخــيــرة، يحل 

شيفيلد  عــلــى  ضــيــفــاً  أرســـنـــال 

يــونــايــتــد الـــيـــوم فـــي مــواجــهــة 

مــرتــقــبــة بـــيـــن تـــاســـع وثـــامـــن 

الــــــــدوري الـــلـــذيـــن يــتــنــافــســان 

على آخــر الــمــراكــز األوروبــيــة 

وتفصل بينهما نقطة يتيمة. 

نصف  الـــدور  مباراتا  وتــقــام 

الــنــهــائــي والـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 

مــن  األول  فــــــي  الـــــمـــــقـــــررة 

ويمبلي  ملعب  على  أغسطس 

في لندن.

دور  مــــبــــاريــــات  وبــــخــــالف 

الثمانية بالكأس، سيشهد اليوم 

واتــفــورد  بــيــن  تجمع  مــواجــهــة 

وساوثهامبتون ضمن فعاليات 

من  والــثــالثــيــن  الثانية  الــجــولــة 

الـــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 

القدم.

معارك شــرســة في كأس االتحــاد اإلنجــليزي
مانشستر سيتي يأمل في إنقاذ موسمه بمواجهة نيوكاسل اليوم

ـــى شــيــفــيــلــد ـــل ـــاً ع ـــف ـــحـــل ضـــي ــي ولـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي.. وأرســــــنــــــال ي ــس ــل ــي ــش ـــن ت ـــي ـــة ب ـــم ق

لندن- أ ف ب:

لندن- د ب أ:

لندن- رويترز:

ريو دي جانيرو- د ب أ:

هو هذا  ي، 

ففي  ييعججبهه ععماا

شيفيلد المقبلة   

«وضـــــوح الــفــكــرة

أنها لعبهم،  ولــهــا 

واضــحــة وأدوار 

لالعبين نقل  رب 

ريــد الــلــعــب بــهــا،

 الموسم الماضي

هم». أين  ظر 

شيفيلد فــريــق  ل 

ضمن المقبل،  د 

لبطولة لــثــمــانــيــة 

جليزي.

أرســنال ينعــى فـولـي

مارتينيلي يغيب  عن المدفعجية

االتحاد البرازيلي يخطط 
الستئناف مسابقاته

ــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم،  نــعــى نـــــادي أرســـنـــال اإلنــجــل
والذي  فولي  ثيو  الفني  الجهاز  في  السابق  المساعد 
توفي عن عمر يناهز ٨٣ عاماً. وذكر النادي اللندني 
في بيان في موقعه اإللكتروني: «الجميع في نادي 
أرسنال في حالة حزن بعد سماع األخبار التي تؤكد 
النادي  وأضــاف  عاماً»   ٨٣ عمر  عن  فولي  ثيو  وفاة 
لعبه  خالل  من  كالعب  اسمه  ثيو  بيانه: «صنع  في 
لفريق نورثامبتون تاون، حيث قاد الفريق للصعود 
دوري  إلى  الوصول  حتى  المختلفة،  الدرجات  بين 
الوحيد  الــمــوســم  وهــو   ،١٩٦٥ عــام  األولـــى  الــدرجــة 
الذي شارك فيه النادي مع أندية الدوري الممتاز».
السابق،  األيرلندي  الدولي  الالعب  «لكن  وأضــاف: 
ربــمــا عـــرف بــشــكــل أفــضــل خـــالل فــتــرتــه كمساعد 
عامي  بين  ما  أرسنال  في  جراهام  لجورج  مــدرب 

١٩٨٦ و١٩٩٠». 

مهاجمه  إن  القدم  لكرة  االنجليزي  أرسنال  قال 
عن  سيغيب  مارتينيلي  جابرييل  الشاب  البرازيلي 
بسبب  الحالي  الموسم  من  تبقى  ما  خالل  صفوفه 
ـــنـــادي الــلــنــدنــي أن  إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة.وأضـــاف ال
وخضع  التدريب  خالل  لإلصابة  تعرض  مارتينيلي 
لــعــمــلــيــة بــالــمــنــظــار إلصـــــالح اإلصـــابـــة الـــتـــي طــالــت 
 ١٩) مارتينيلي  وأحــرز  اليسرى.  الركبة  غضروف 
عـــامـــاً) ١٠ أهــــداف لــفــريــقــه خـــالل ٢٦ مـــبـــاراة في 
صفوف  فــي  لــه  مــوســم  أول  فــي  المنافسات  جميع 
ويغيب  أرتيتا.  ميكيل  اإلسباني  يدربه  الذي  النادي 
حــارس  اإلصــابــة  بسبب  أيــضــاً  أرســنــال  تشكيلة  عــن 
يشكل  ما  مــاري  بابلو  والمدافع  لينو  بيرند  المرمى 
تهديداً لفرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا في 

الموسم المقبل.

يخطط االتحاد البرازيلي لكرة القدم والمسؤولين 
الستئناف  والــثــانــيــة  األولــــى  الــدرجــة  مسابقتي  عــن 
المسابقتين البرازيليتين يومي ٨ و٩ أغسطس المقبل، 
كورونا.  بفيروس  المصابة  المتزايدة  األعـــداد  رغــم 
من بيان أصدره االتحاد البرازيلي  كان هذا واضحاً 
المواعيد،  كابوكولو  روجيريو  واقترح  القدم،  لكرة 
الــتــي وافــقــت عليها أغــلــب األنـــديـــة.وأوقـــف االتــحــاد 
منتصف  مــنــذ  المحلية  الــمــســابــقــات  كــل  الــبــرازيــلــي 
المسابقة  استئناف  آخــر.إعــادة  إشعار  لحين  مــارس 
-بدون جمهور- مازال ينتظر الحصول على موافقة 
السلطات الصحية.ولكن ١٩ نادياً من أصل ٢٠ وافقوا 
على اللعب في أماكن أخرى، التي يسمح فيها بإقامة 

الرياضة إذا لم توافق المدن التي يتبعون لها.

قــــال الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــرويــن 
العـــــب خــــط وســـــط مــانــشــســتــر ســيــتــي 
اإلنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم إن الــفــريــق 
الـــدوري  لقب  خــســارة  عند  يتوقف  لــن 
تقديم  بإمكانه  اليــزال  حيث  الممتاز، 
الدوري  لقب  وحسم  مذهل».  «موسم 
اإلنــجــلــيــزي لــصــالــح لــيــفــربــول لــلــمــرة 
ــــى خـــالل ٣٠ عـــامـــاً، بــعــدمــا خسر  األول
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــمــتــوج بــالــلــقــب في 
 ١-٢ تشيلسي  أمـــام  الــمــاضــي،  الــمــوســم 
وفــاز  والثالثين  الــحــاديــة  المرحلة  فــي 
٤-صفر  باالس  كريستال  على  ليفربول 

في المرحلة نفسها.

ليفربول  بــيــن  بــذلــك  ــفــارق  ال واتــســع 
الــمــتــصــدر ومــانــشــســتــر ســيــتــي صــاحــب 
سبع  قبل  نقطة   ٢٣ إلــى  الثاني  المركز 
ليحسم  المسابقة،  نهاية  مــن  مــراحــل 
األولــى  للمرة  باللقب  ليفربول  تتويج 
ــــــــدوري اإلنــجــلــيــزي  تــحــت مــســمــى «ال
في  عــشــرة  التاسعة  ولــلــمــرة  الــمــمــتــاز» 
هذا  التتويج  فرصة  تــزال  وال  تاريخه. 
سيتي،  مانشستر  أمــام  متاحة  الموسم 
حيث يحل ضيفاً على نيوكاسل اليوم في 
دور الثمانية بكأس االتحاد اإلنجليزي، 
كما يستضيف ريال مدريد اإلسباني في 
الستة  دور  إيـــاب  فــي  المقبل  أغسطس 
بأن  علما  أوروبـــا،  أبطال  بــدوري  عشر 
مــبــاراة الــذهــاب كــانــت قــد انتهت بفوز 

مانشستر سيتي ٢-١.

نقدم  أننا  بروين: «أعتقد  دي  وقال 
جيداً، مقارنة بالعديد من الفرق  عمالً 
الثاني،  المركز  نحتل  مازلنا  األخــرى.. 
وهـــو مــا يعني أنــنــا ثــانــي أفــضــل فريق 
بــعــد لــيــفــربــول، وأعــتــقــد أنــنــا ال نـــزال 
نحظى بفرص كبيرة في كأس االتحاد 

اإلنجليزي ودوري األبطال».
وأضاف: «تخيلوا أننا فزنا باللقبين، 
سيكون هذا موسماً مذهالً بالنسبة لنا.

اليزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله 
ونتطلع إليه وال وقت لدينا لإلحباط».

وعـــــن تـــتـــويـــج لـــيـــفـــربـــول، قـــــال دي 
بروين: «دائماً تشعر بخيبة أمل عندما 
تخفق في تحقيق الفوز، لكننا صادقون 
بما يكفي للقول إن ليفربول كان أفضل 

خالل هذا العام».

موســم مــان ســـيتي لم ينته
البلجيكي كيفن دي بروين:

الماضي مــارس  من  األول  الــحــلــمفي  أن  إال  دارهالــبــريــمــيــرلــيــج، 

ال
اإل
ل
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»
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أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٢)

(١٨:٣٠) واتفورد- ساوثهامبتون
beIN HD 2

كأس اإلتحاد اإلنجليزي (ربع النهائي)

(١٥:٠٠) شيفيلد يونايتد- آرسنال
beIN HD 1

(١٨:٠٠) ليستر سيتي- تشيلسي
beIN HD 1

(٢٠:٣٠) نيوكاسل- مانشستر سيتي
beIN HD 1

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٢)

(١٥:٠٠) ليفانتي- ريال بيتيس
beIN HD 3

(١٨:٠٠) فياريال- فالنسيا
beIN HD 3

(٢٠:٣٠) غرناطة- إيبار
beIN HD 3

(٢٣-٠٠) إسبانيول- ريال مدريد
beIN HD 1

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٢٨)

(١٨:١٥) ميالن- روما
beIN HD 4

(٢٠:٣٠) سامبدوريا- بولونيا
beIN HD 6

(٢٠:٣٠) ساسولو- فيرونا
beIN HD 7

(٢٠:٣٠) نابولي- سبال
beIN HD 4

(٢٠:٣٠) أودينيزي- أتالنتا

(٢٢:٤٥) بارما- انتر ميالن
beIN HD 4

جميع المباريات بالتوقيت المحلي. 

ــــــال مــــدريــــد مــع  يــلــتــقــي ري

الجولة  فــي  ــيــوم،  ال إســبــانــيــول 

الــدوري  من  والثالثين  الثانية 

اإلسباني لكرة القدم.

وقـــــال زيــــن الـــديـــن زيــــدان 

سيرخيو  عـــن  الــفــنــي  الــمــديــر 

رامـــــوس قـــائـــد الــفــريــق الـــذي 

ســـــجـــــل هـــــــدفـــــــاً مـــــــن ركــــلــــة 

حـــــــرة: «إنـــــــه قـــائـــدنـــا دائــــمــــاً 

ـــــذي يجب  يـــحـــدد الـــطـــريـــق ال

أن نــتــخــذه». وقـــال رامـــوس: 

«الــــفــــريــــق يـــظـــهـــر عـــالمـــات 

طبيعي  هـــذا  ولــكــن  اإلرهـــــاق 

ثالثة  كل  المباريات  إقامة  مع 

أيـــــــام، الــــشــــيء الـــرئـــيـــســـي هــو 

تحقيق الفوز ولكن يمكننا أن 

مثل  معينة  أشياء  في  نتحسن 

قتل آمال المنافسين مبكراً».

وفي بقية المباريات يلتقي 

لــيــفــانــتــي مــــع ريــــــال بــيــتــيــس، 

فالنسيا،  مــع  فــيــاريــال  ويلعب 

وغـــرنـــاطـــة مـــع إيــــبــــار، وغــــداً 

يـــلـــتـــقـــي خـــيـــتـــافـــي مـــــع ريـــــال 

سوسيداد.

واصــــل إشــبــيــلــيــة انــزالقــاتــه 

المتتالية بعد استئناف الدوري 

االسباني لكرة القدم إثر وقفة 

فـــيـــروس كــــورونــــا الــقــســريــة، 

وتــعــادل على أرضــه أمــام بلد 

الجولة  افتتاح  في   ،١-١ الوليد 

الثانية والثالثين من الدوري.

وصحيح أن إشبيلية استهل 

ريــال  جــاره  على  بفوز  عــودتــه 
تعادل  لكنه  ٢-صفر،  بيتيس 
بــعــدهــا أربــــع مـــــرات، آخــرهــا 
أمــــام بــلــد الــولــيــد الــــذي ابتعد 

نسبياً عن منطقة الهبوط.
إشبيلية  أصــبــح  وبــتــعــادلــه، 
خمس  بعد  على  الترتيب  رابــع 

نــقــاط مـــن خــيــتــافــي الــطــامــح 
أيــضــاً  يحقق  والــــذي  أوروبـــيـــاً 
عــــــــودة مـــخـــيـــبـــة بـــعـــد وقـــفـــة 

كورونا لنحو ثالثة أشهر.
على ملعب «رامون سانشيز 
بـــــيـــــســـــخـــــوان» الـــــخـــــالـــــي مــن 
البروتوكول  بسبب  الجماهير 

الـــصـــحـــي، افــتــتــح بــلــد الــولــيــد 
جميلة  رأسية  بكرة  التسجيل 
الــزاويــة  فــي  أولــيــفــاس  لكيكو 
الـــبـــعـــيـــدة لـــمـــرمـــى الــــحــــارس 
الــتــشــيــكــي تـــومـــاس فــاتــســلــيــك 

.(٢٤)
وانــتــظــر الــفــريــق األنــدلــســي 

لــيــعــادل   ٨٣ الـــدقـــيـــقـــة  حـــتـــى 
األرقـــــــام وبـــهـــديـــة مـــن دفـــاع 
بــلــد الــولــيــد نــتــيــجــة لــمــســة يد 
ترجمها  سانشيز،  خافي  على 
األرجنتيني لوكاس أوكامبوس 
بركلة جزاء ناجحة في مرمى 

جوردي ماسيب.

الريـال يهـــدد إســــــــبانــيـول 
يسعى للحفاظ على صدارة الليجا 

مدريد- د ب أ:

فليك مدرب البايرن يحذر:

بطل  ميونيخ  بــايــرن  مـــدرب  فليك  هــانــز  قـــال 

دوري الــدرجــة األولــــى األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم إن 

فريقه لم يفرغ من مهمته بعد رغم تمديد رقمه 

القياسي بالفوز بالدوري للمرة الثامنة على التوالي 

نحو  متوسط»  بالدوري «هدف  الفوز  أن  يرى  إذ 

تحقيق المزيد من النجاح. واختتم النادي البافاري 

كأس  ورفع  فولفسبورج  ملعب  على  أمس  الموسم 

إلجـــراءات  نــظــراً  خالية  مــدرجــات  أمـــام  البطولة 

كورونا.  فيروس  جائحة  بسبب  والسالمة  الصحة 

لــكــن فــلــيــك، الـــذي تــولــى الــمــســؤولــيــة فــي نوفمبر 

الماضي، تنتظره المزيد من األهداف لتحقيقها.

الــدوري  ميونيخ: «لقب  بــايــرن  مــدرب  وقــال 

األهداف  من  المزيد  لدينا  دائماً  متوسط  هدف 

بــايــرن  وسيلتقي  لتحقيقها».  نــحــتــاج  بــالــفــريــق 

مــيــونــيــخ مـــع بــايــر لــيــفــركــوزن فـــي نــهــائــي كــأس 

ألــمــانــيــا فــي الــرابــع مــن الــشــهــر الــمــقــبــل واليـــزال 

سيتم  الــتــي  أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري  فـــي  يــنــافــس 

دور  إياب  بمباراة  المقبل  أغسطس  في  استئنافه 

الستة عشر أمام تشيلسي. وأضاف فليك «تتبقى 

يمكن  بعدها  ليفركوزن  أمام  أخرى  مباراة  لنا 

الالعبون  يتمكن  لن  لكن  قليال  يرتاح  أن  للفريق 

ألنه سيكون لدينا ثالثة أسابيع  من الراحة تماماً 

لدوري  لإلعداد 

أوروبا  أبطال 

أن  نــــــــــــرى 

هـــذا وقــت 

طـــــــويـــــــل 

للغاية».

مــهــمــتــنا لم تنــتـــه بــــعـــد
برلين- رويترز: 

دورتموند- د ب أ: 

برشلونة- د ب أ:

روما- د ب أ:

حكيمــي يقـــــترب
مـــــن اإلنـــــتـر

.. وإقالة مدرب 
إسبانيول

أصــبــح أشــــرف حــكــيــمــي الــمــعــار لــفــريــق 
القدم  لكرة  األلماني  دورتــمــونــد  بوروسيا 
مـــن ريــــال مـــدريـــد اإلســبــانــي عــلــى أعــتــاب 
ميالن  إنتر  فريق  إلى  دائم  بشكل  االنتقال 
مجلة «كيكر». ذكرته  لما  وفقاً  اإليطالي، 

ولــعــب حــكــيــمــي لــفــريــق دورتـــمـــونـــد في 
الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن مـــع دورتـــمـــونـــد على 

اإلعارة. سبيل 
ووفــــقــــاً لــلــمــجــلــة، فــــإن قــيــمــة الــصــفــقــة 
يــورو  مليون   ٤٥ مابين  تــتــراوح  أن  ينبغي 
األمر  مناقشة  وتمت  لمكافآت  باإلضافة 

ميالن. وإنتر  الريال  بين  بالفعل 
وأعــلــن بــوروســيــا دورتــمــونــد تــعــاقــده مع 
مونييه  تــومــاس  البلجيكي  األيــمــن  الظهير 
مـــن بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، ويـــقـــال أن 
ــــفــــراغ الــــــذي ســيــتــركــه  مـــونـــيـــيـــه ســيــســد ال

رحيله. بعد  حكيمي 

أعـــلـــن نـــــادي إســبــانــيــول 
العشرين  المركز  صاحب 
لكرة  اإلسباني  في  األخير 
إقالة  السبت  أمــس  القدم، 
أبـــيـــالردو فــيــرنــانــديــز من 
مـــنـــصـــب الــــمــــديــــر الــفــنــي 
لــلــفــريــق. وجـــاء ذلـــك قبل 
لقاء اليوم على ملعبه أمام 
الجولة  فــي  مــدريــد  ريـــال 
الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالثـــيـــن مــن 

الدوري.
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن 
هــــذه الـــمـــرة الــثــالــثــة الــتــي 
يقيل فيها إسبانيول مدربه 
نادي  وذكــر  الموسم.  هــذا 
إسبانيول في بيان: «نعلن 
فيرنانديز  أبيالردو  إعفاء 
منصب  فـــي  مــهــامــه  مـــن 
الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
النادي  اتخذ  وقــد  األول.. 
بسبب (تراجع)  القرار  هذا 
ونــــظــــرا  الـــــفـــــريـــــق،  أداء 
للرغبة الواضحة في البقاء 
بـــدوري الــدرجــة األولـــى». 
عن  أيضاً  النادي  واستغنى 
خدمات توماس هيرفاس 
وإيناكي تيجادا اللذين كانا 
يــعــاونــان أبـــيـــالردو ضمن 

الجهاز الفني.

هيجواين: يوفنتوس بحاجة إلى جهودي 

أبــــــدى الـــمـــهـــاجـــم األرجــنــتــيــنــي 
جونزالو هيجواين سعادته بالهدف 
الــــذي ســجــلــه خـــالل الــمــبــاراة التي 
ضيفه  على  يوفنتوس  بفوز  انتهت 
ليتشي ٤-صفر في افتتاح منافسات 
الــمــرحــلــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن من 
ــــــدوري اإليـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ال
مــــؤكــــداً أنـــــه يــــــدرك مـــــدى حــاجــة 

الفريق إلى الدور الذي يلعبه.
وشــــارك هــيــجــوايــن، الــعــائــد من 
اإلصـــــابـــــة،  فـــي الــدقــيــقــة ٧٧ من 
الهدف  إضافة  في  ونجح  المباراة، 
الـــثـــالـــث لــيــوفــنــتــوس فـــي الــدقــيــقــة 
الــبــرتــغــالــي  ــنــجــم  ال بــمــســاعــدة   ٨٣

كريستيانو رونالدو.

وكـــان هــيــجــوايــن قــد ســافــر إلــى 
األرجنتين للتواجد مع والدته خالل 
اإلغــالق  فترة  في  وذلــك  مرضها، 
بسبب  إيطاليا  شهدتها  الــتــي  الــعــام 
وتعرض  المستجد،  كورونا  جائحة 
بــعــدهــا لـــإلصـــابـــة لــــدى اســتــئــنــاف 

التدريبات في مايو الماضي.
وقـــــال هــيــجــوايــن: «بـــعـــد فــتــرة 
في  مــا  شــيء  تغير  قضيتها،  سيئة 
الفريق  حــاجــة  وأدركـــت  تفكيري، 
بأفضل  الموسم  إنهاء  أجــل  من  لي 

شكل ممكن».
ــــات بـــحـــال جيد  ــــه ب وأضــــــاف أن
«اآلن  وتــابــع:  التسجيل،  في  ونجح 
عــلــيــنــا اســـتـــعـــادة طــاقــتــنــا حــيــث إن 
أمامنا مباراة أخرى الثالثاء المقبل 

أمام جنوى».

ـــتـــوس  عــــــــزز فـــــريـــــق يـــوفـــن
صـــدارتـــه لـــلـــدوري اإليــطــالــي 
لــكــرة الــقــدم عقب فـــوزه على 
المباراة  خالل  ٤-صفر  ليتشي 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فـــي الــجــولــة 
الثامنة والعشرين من الدوري. 
وتقدم يوفنتوس بهدف سجله 
 ،٥٣ الدقيقة  في  ديباال  باولو 
رونــالــدو  كريستيانو  وأضـــاف 
في  ليوفنتوس  الثاني  الــهــدف 
جــزاء،  ركــلــة  مــن   ٦٢ الدقيقة 
هيجواين  جونزالو  أضــاف  ثم 
الهدف الثالث في الدقيقة ٨٣، 

دي  مــاتــيــاس  يختتم  أن  قــبــل 
في  يوفنتوس  أهـــداف  ليخت 
المباراة  وشهدت   .٨٥ الدقيقة 
طـــرد فــابــيــو لــوتــشــيــونــي العــب 

ليتشي في الدقيقة ٣١.
ورفـــــــــع رونـــــــالـــــــدو رصـــيـــد 
فــي  هــــدفــــاً   ٢٣ إلـــــى  أهــــدافــــه 
يوفنتوس  رفـــع  فيما  الــــدوري 
فــي  نــقــطــة   ٦٩ إلـــــى  رصــــيــــده 
صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب، وتـــوقـــف 

رصيد ليتشي عند ٢٥ نقطة.
على  ضيفاً  أتالنتا  وسيحل 
أودينيزي أحد فرق المؤخرة 
المركز  أتالنتا  ويحتل  الــيــوم، 
نــقــطــة،   ٥٤ بـــرصـــيـــد  الـــــرابـــــع 
وهـــو آخـــر الــمــراكــز الــمــؤهــلــة 

لدوري أبطال أوروبا، كما أنه 
في  أهــدافــاً  سجل  فريق  أكثر 
الدوري هذا الموسم بواقع ٧٧ 

هدفاً.
فـــيـــمـــا يــلــتــقــي نـــابـــولـــي مــع 
ســــبــــال، ويـــحـــل إنـــتـــر مــيــالن 
صاحب المركز الثالث برصيد 
٥٨ نقطة ضيفاً على بارما بعد 
أن تعادل مع ساسولو ٣-٣ في 

الجولة الماضية.
ويفتتح فريقا ميالن وروما 
تستكمل  فيما  اليوم،  مباريات 
مــبــاريــات هـــذه الــجــولــة الــيــوم 
مع  سامبدوريا  بمواجهة  أيضاً 

بولونيا، وساسولو مع فيرونا.

اليوفــي يـغــــرد في قــــمـــة الكالتــشــــــيــو
مواجهة ساخنة بين ميالن وروما اليوم

تورينو- د ب أ:

اسطنبول- د ب أ:

باريس- د ب أ:

ي
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لدوري لإلعداد 

أوروبا أبطال 

أن نــــــــــــرى 

هـــذا وقــت

طـــــــويـــــــل

للغاية».

تــغــلــب بــشــكــتــاش عــلــى ضــيــفــه قــونــيــا سبور 

التاسعة  المرحلة  منافسات  ضمن  ٣-صفر، 

والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم بشكتاش في الدقيقة ٤٠ عن طريق 

مهاجمه بوراك يلماز، قبل أن يضيف زميله 

عــبــداهللا ديــابــي الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 

الضائع  من  بدال  المحتسب  الوقت  من  الثانية 
ســجــل   ٥٢ الـــدقـــيـــقـــة  وفـــــي  األول.  لـــلـــشـــوط 

جيرمان لينس الهدف الثالث لبشكتاش.
وشـــــــهـــــــدت الـــــــمـــــــبـــــــاراة تــــــعــــــرض أمــــيــــر 
للبطاقة  سبور  قونيا  العــب  هادزيمتوفيتش 
بشكتاش  ورفــــع   ١٥ الــدقــيــقــة  فـــي  الـــحـــمـــراء 
الخامس،  المركز  في  نقطة   ٥٠ إلــى  رصيده 
فيما تجمد رصيد كونيا سبور عند ٢٧ نقطة 

في المركز السادس عشر. 

القدم،  لكرة  الفرنسي  موناكو  نــادي  أعلن 

نيميجن  نــادي  مــع  مبدئي  اتــفــاق  إلــى  توصله 

موسابا  أنــطــونــي  بانتقال  يقضي  الــهــولــنــدي، 

العـــب األخــيــر إلـــى الـــنـــادي الــفــرنــســي. وذكــر 

الــنــادي الــفــرنــســي عــبــر مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي، 

عاماً،   ١٩ العمر  من  البالغ  الالعب  توقيع  أن 

ســيــكــون ســـاريـــاً مـــع فــتــح ســـوق االنــتــقــاالت، 
وكان  بعد.  رسمي  تاريخ  له  يحدد  لم  والــذي 
الجناح األيمن الهولندي الشاب، اجتاز الفحص 
لمدة  بعقد  سيرتبط  حيث  الروتيني،  الطبي 
خــمــســة مـــواســـم مـــع الــفــريــق. وكــــان مــونــاكــو 
في  نقطة،   ٤٠ برصيد  التاسع  المركز  احتل 
الموسم الذي قررت فيه رابطة الدوري عدم 
اســتــكــمــال الــمــوســم فــي ظــل تــداعــيــات انتشار 

فيروس كورونا المستجد.

فــــــــوز ثــالثــي لبــشـــــــكــتـاش 

مـــوناكـــو يخـــتــبر مـــوســــابـــا  



شالكه يفاوض 
حارس 
فرايبورج

ولفرهامبتون 
يتجاوز 

أستون فيال

فـــــــــــــــــــــــــاز فــــــــــريــــــــــق 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــلــى 
فيال  أســـتـــون  مــضــيــفــه 
١- صفر خالل المباراة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمــس 
الــســبــت فــي الــجــولــة ٢٨ 
من الدوري اإلنجليزي. 
ولفرهامبتون  ويــديــن 
بـــــالـــــفـــــضـــــل فـــــــي هـــــذا 
لياندير  لــالعــبــه  الــفــوز 
ديـــــنـــــدونـــــكـــــيـــــر الـــــــذي 
ســجــل هـــدف الــمــبــاراة 
الوحيد في الدقيقة ٦٢ 
ورفــــع ولــفــرهــامــبــتــون 
نقطة   ٥٢ إلــى  رصــيــده 
فـــي الــمــركــز الــخــامــس 
أستون  رصــيــد  وتــوقــف 
فيال عند ٢٧ نقطة في 

المركز قبل األخير.

كــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر 
صحفية في ألمانيا أن 
األلماني  شالكه  نـــادي 
لــكــرة الــقــدم اتــفــق مع 
الـــكـــســـنـــدر شـــفـــولـــوف 
حــــارس مــرمــى نـــادي 
فرايبورج األلماني على 

ضمه إلى صفوفه.
شالكه  وجـــد  بــذلــك 
ــــيــــفــــة لـــــحـــــارســـــه  خــــل
الــكــســنــدر نـــوبـــل الـــذي 
ســيــنــتــقــل إلــــــى نـــــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ. ولــم 
يــشــارك شــفــولــوف في 
مـــبـــاراة فــريــقــه أمــس 
الــســبــت أمـــــام شــالــكــه 
فــي الــمــرحــلــة الــرابــعــة 
والثالثين األخيرة من 

الدوري األلماني.
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قال الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز 

وسطه  العب  إن  السبت،  أمس  القدم،  لكرة 

جراحية  لعملية  خضع  بونسو  كوامي  الغاني 

إلصــــــالح إصــــابــــة فــــي غــــضــــروف الـــركـــبـــة. 

عدد  فــي  القياسي  الــرقــم  صــاحــب  وأضـــاف 

مرات التتويج بالدوري التونسي (٢٩ لقباً) أن 

العملية الجراحية تكللت بالنجاح وإن الالعب 

البالغ من العمر ٢٣ عاماً سيغيب عن المالعب 

فــتــرة تــتــراوح مــا بــيــن أربــعــة وســتــة أسابيع 

وإعــــادة  الطبيعي  لــلــعــالج  خــاللــهــا  سيخضع 

الجماعية.  للتدريبات  الــعــودة  قبل  التأهيل 

ويستعد الترجي الستئناف مباريات الدوري 

في الثاني من أغسطس.

عملية 
جراحية 

لالعب الترجي

إنشاء صندوق طوارئ 
لألندية األلمانية

اقــتــرح مــاكــس إبـــيـــرل، الــمــديــر الــريــاضــي لــنــادي 
إنشاء  القدم،  لكرة  األلماني  مونشنجالدباخ  بوروسيا 
األزمــات  لمواجهة  الـــدوري  ألندية  طــوارئ  صندوق 
غــيــر الــمــتــوقــعــة مــســتــقــبــالً. وكــتــب إبــيــرل فــي مقال 
السبت:  أمــس  الــصــادرة  األلمانية  بمجلة «فــوكــوس» 
«نحن- األندية- سنحتاج من أجل المستقبل نوعاً من 
صندوق النقد الذي يمكن المطالبة (بإسهاماته) من 
قبل  من  الترخيص  عملية  أثناء  الــدوري  في  ناد  كل 
المدخر  للمال  وأضـــاف: «يمكن  الــــدوري».  رابــطــة 
بهذه الطريقة أن يمثل تغطية إضافية لسيولة النادي 
الراهنة  كورونا  جائحة  وتسببت  األزمـــة».  حــال  في 
في مشاكل اقتصادية لبعض أندية الدوري األلماني، 
ومــنــهــا بــوروســيــا مــونــشــنــجــالدبــاخ، الـــذي أوضـــح أن 
النقص في إيــراداتــه جــراء إغــالق كــورونــا قــارب ١٣ 

مليون يورو.

برلين - د ب أ: 

مونشنجالدباخ يكمل الرباعي األلماني بدوري األبطال وسط غياب الجماهير

لـــــــــحـــــــــق بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا 
مــــونــــشــــنــــجــــالدبــــاخ بـــركـــب 
دور  إلـــــــــى  ــــيــــن  الــــمــــتــــأهــــل
أبطال  بــدوري  المجموعات 
ـــمـــوســـم الــمــقــبــل  أوروبـــــــــا ال
الحالي  الموسم  أنهى  بعدما 
بـــــالـــــدوري األلـــمـــانـــي لــكــرة 
الـــقـــدم فـــي الــمــركــز الـــرابـــع 
بــجــدول الــمــســابــقــة لــيــرافــق 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ وبــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد واليـــبـــزيـــج إلــى 

البطولة األوروبية الكبيرة.
ــــمــــقــــابــــل، لــحــق  وفـــــــي ال

فورتونا دوسلدورف بفريق 

بادربورن في رحلة الهبوط 

الثانية  الــدرجــة  دوري  إلـــى 

لـــكـــرة الـــقـــدم بــألــمــانــيــا إثــر 

أمــــام   ٣ صفر-  هـــزيـــمـــتـــه 

مضيفه يونيون برلين وفوز 

فيردر بريمن على كولن ٦-١ 

المرحلة  فــي  الــســبــت  أمـــس 

الـــــ٣٤ األخــيــرة مــن الـــدوري 

األلماني (بوندزليجا).

يــــــــــــــــخــــــــــــــــوض 
ــــــــمــــــــهــــــــاجــــــــم  ال
الــــــمــــــخــــــضــــــرم 
مــــاريــــو جــومــيــز 
الــيــوم آخـــر مــبــاراة 
فريق  مــع  لــه  احترافية 
شــــتــــوتــــجــــارت األلــــمــــانــــي 
يقرب  مــا  بعد  الــقــدم  لــكــرة 
من أول مشاركة  ١٦ عاماً  من 
لـــه، وســتــكــون مــبــاراتــه األخــيــرة 
أمــــــام دارمــــشــــتــــاد بــــــدون جــمــهــور 
األقل  على  ولكن  احتفالية.  وبــدون 
يـــوجـــد شــــيء عــلــى الــمــحــك حــيــث 

يــقــتــرب شــتــوتــجــارت مـــن الــصــعــود 
(بوندزليجا)  األولى  الدرجة  لدوري 
فــي الــدرجــة  بــعــد أن قــضــى مــوســمــاً 

لثانية. ا
نقاط  ثــالث  أفضلية  وجــود  ومــع 
المركز  صــاحــب  عــلــى  لــشــتــوتــجــارت 
أهــداف  وفــارق  هايدنهايم،  الثالث 
كـــبـــيـــر، ســيــتــطــلــب األمــــــر مــعــجــزة 
لــتــســوء  كـــبـــيـــراً  انـــهـــيـــاراً  أو  صــغــيــرة 

األمور.
المدير  ميسلينتات  سفين  وقال   
الـــــريـــــاضـــــي لــــشــــتــــوتــــجــــارت: «مــــن 
مثل  لديه  الــذي  العبنا  أن  المؤسف 
عن  الرحيل  يمكنه  ال  المسيرة  هذه 

الجماهير». أمام  الفريق 

فـورتونا يهـــبط للدرجـــة الثانيــة جـــومــــيز يوّدع شـــتوتجـــارت
برلين- د ب أ: شتوتجارت- د ب أ:

قـــال الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
لفريق  الفني  الــمــديــر  زيــــدان، 
ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي لكرة 
القدم، إنه ال يعتزم االستمرار 
بلوغ  حتى  كمدرب  العمل  في 
ســـــن الــــتــــقــــاعــــد. وقـــــــال نــجــم 
الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي الــســابــق، 
على  بالده  منتخب  مع  الحائز 
بطولة كأس العالم عام ١٩٩٨، 
مــدريــد:  فــي  صحفيين  أمــــام 
«لن أظل مدرباً لمدة ٢٠ عاماً، 

وسأتقاعد في وقت مبكر».
ـــــــدان: «الـــحـــال  وأضــــــاف زي

ال  النحو،  هذا  على  لي  بالنسبة 
األمــور  وتسير  لــشــيء،  أخطط 
ال  متى؟  إلى  بيوم..  يوماً  معي 
الــذي  زيـــــدان،  ورأى  أدري». 
فـــــاز مــــع الــــديــــوك الــفــرنــســيــة 
أن   ،٢٠٠٠ أوروبــــــــا  بــبــطــولــة 
كرة،  كالعب  «استمر  تفكيره 
فقد كنت كذلك على مدار ١٨ 
إذا  عما  سألوني  وعندما  عاماً 
ال،  قلت  مدرباً،  سأصبح  كنت 

فهو أمر ينهك المرء».
وأعــــرب زيــــدان عــن رضــاه 
عــن مهمته الــحــالــيــة، وقـــال « 
حالفني الحظ ألدرب الالعبين 
األفـــضـــل وأنـــــا أســتــمــتــع بــهــذا، 

لكن  الـــمـــبـــاريـــات،  وتــعــجــبــنــي 
فهو  أكــثــر،  يعجبني  الــتــدريــب 

الذروة».
إسبانيول،  مواجهة  وقبل 

الذي يتذيل جدول الدوري 
اإلســبــانــي، الـــيـــوم، حــذر 

زيدان من التقليل من 
شــأن الخصم وقــال: 

«هــي مــبــاراة ألول 
ـــــــجـــــــدول أمــــــام  ال
ليس  لكن  األخــيــر 
مــعــنــى،  أي  لــــهــــذا 

فــأنــتــم ســتــقــاتــلــون من 
أجــــل الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط 

الثالثة على أرض الخصم».

نـــجـــح بـــطـــل الـــــــــدوري األلـــمـــانـــي 
نتيجة  تحقيق  فــي  ميونيخ  بــايــرن 
األلماني،  الدوري  تاريخ  في  فريدة 
 ١٠٠ حــيــث أحـــــرز لــلــمــرة الــثــانــيــة 
هـــدف فــي مــوســم واحــــد. وبــهــدف 
تــــومــــاس مـــولـــر أمـــــس الـــســـبـــت فــي 
الــدقــيــقــة الــتــاســعــة والــســبــعــيــن من 
مـــبـــاراة الــفــريــق أمــــام فــولــفــســبــورج 
والـــتـــي فــــاز عــلــيــه فــيــهــا بــنــتــيــجــة ٤ 
- صــفــر فــي الــمــبــارة األخـــيـــرة من 

للمرة  حقق  الفريق  يكون  الموسم 
الثانية إحراز ١٠٠ هدف في موسم 

واحـــد فــي تــاريــخ الــكــرة األلــمــانــيــة. 
حققه  الــذي  القياسي  الرقم  أن  إال 
هو  يظل  تاريخه  في  ميونيخ  بايرن 
-١٩٧١ ما حققه الفريق في موسم 

في  هدف   ١٠١ أحرز  عندما   ١٩٧٢
هدف  بفارق  األخرى  الفرق  شباك 
واحـــــد عـــن حــصــيــلــة مـــوســـم الــعــام 

الجاري.

ً لن أسـتمر في التدريب ٢٠ عاما البايرن ينهي البوندزليجا بـ «١٠٠» هدف
حذر من مواجهة إسبانيول.. زيدان: للمرة الثانية في موسم واحد

فولفسبورج - د ب أ:
مدريد- د ب أ:

تونس - رويترز: 

جلزنكيرشن - د ب أ:

لندن- د ب أ:

األخيرةاألخيرة

ـــــجـــــمـــــعـــــت جــــمــــاهــــيــــر  ت

على  الثانية  لليلة  ليفربول 

الــــتــــوالــــي وســــــط الـــمـــديـــنـــة 

ـــــدوري  لـــالحـــتـــفـــال بــلــقــب ال

ــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة  اإلنــجــل

الـــقـــدم لــكــن تـــم حــثــهــا على 

الــــــعــــــودة لــــلــــمــــنــــازل وســــط 

مــخــاوف مــن زيــادة حــاالت 

كورونا. بفيروس  اإلصابة 

ليفربول  انــتــظــار  وانــتــهــى 

 ١٩ لــلــقــبــه  عـــامـــاً   ٣٠ لـــمـــدة 

تغلب  عــنــدمــا  الــــــدوري  فـــي 

ـــــى ضـــيـــفـــه  تــــشــــيــــلــــســــي عـــــل

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أقـــــرب 

ـــمـــدرب  مـــالحـــقـــي فـــريـــق ال

كلوب. يورجن 

مـــن  اآلالف  وتـــــجـــــمـــــع 

ــيــفــربــول خـــارج  جــمــاهــيــر ل

مـــلـــعـــب أنـــفـــيـــلـــد لــالحــتــفــال 

بــالــلــقــب وأصـــــدرت شــرطــة 

مــنــطــقــة مــرســيــســايــد أمــــراً 

التجمعات. بإنهاء 

ــــشــــرطــــة  وأوضــــــــحــــــــت ال

فـــي حــســابــهــا فـــي تــويــتــر أن 
التنفيذ  قــيــد  ســيــظــل  األمــــر 
ــــــوم. وحـــــــث جــو  ــــــي حــــتــــى ال
أنــــــدرســــــون رئــــيــــس بــلــديــة 
على  الــجــمــاهــيــر  لــيــفــربــول 
انتشار  بعد  للمنازل  الــعــودة 
وسائل  في  التجمعات  صور 

االجتماعي. التواصل 
وكتب أندرسون في تويتر 
ـــــا قــلــق بـــشـــأن مـــا حــدث  «أن
ليفربول  جماهير  أن  أتفهم 
تــريــد مــواصــلــة االحــتــفــاالت 
لـــكـــن مــــن أجـــــل ســالمــتــكــم 
وســـالمـــة اآلخــــريــــن عــــودوا 

ـــوا فــــي مـــنـــازلـــكـــم،  واحـــتـــفـــل
زال  مــــا  كـــــورونـــــا  فــــيــــروس 
خطراً قائماً ومدينتنا فقدت 
بسبب  األرواح  مـــن  الــعــديــد 
هــــــذا الــــــمــــــرض». وأضــــــاف 
«يــتــســاءل الــبــعــض لــمــاذا لم 
نــتــحــرك لــفــض الــتــجــمــعــات 

لــمــنــع  إجــــــراء  أي  اتـــخـــاذ  أو 

الـــتـــجـــمـــعـــات الـــمـــجـــالـــس ال 

تــمــلــك الــحــق لــفــعــل ذلـــك لو 

لــديــكــم أي شــخــص يــشــارك 

فــي االحــتــفــاالت اطــلــبــوا منه 

العودة إلى منزله».

الفيـــروس يطـــارد جـماهـيــر ليفربــول
اإلدارة تطالبهم باالحتفال بلقب البريميرليج في منازلهم

فــيرجـــســـون يهــنــئ 
Message دالجليش بـ

إن  األســبــق  ليفربول  مـــدرب  دالجليش  كيني  قــال 
األسبق  الــمــدرب  فيرجسون  أليكس  القديم  منافسه 
فيها  هنأه  نصية  برسالة  إليه  بعث  يونايتد  لمانشستر 
على فوز ليفربول ببطولة الدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم للمرة األولى منذ ٣٠ عاماً.
ويــحــظــى االســكــتــلــنــديــان فــيــرجــســون ودالــجــلــيــش 

بشعبية هائلة في نادييهما السابقين.
وقاد فيرجسون الجهاز الفني لمانشستر يونايتد ما 
بلقب  الفريق  فــاز  قيادته  وتحت  و٢٠١٣   ١٩٨٦ بين 
خمس  إنجلترا  كأس  وبلقب  مرة   ١٣ الممتاز  الــدوري 

مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.
اإلطــاحــة  يــريــد  إنــه  قــال  أن  لفيرجسون  سبق  وقــد 

بليفربول وإبعاده عن طريقه.
تدريبه  توليه  قبل  ليفربول  مــع  دالجليش  ولــعــب 
وخــالل وجـــوده مــع الــنــادي فــاز بكأس أبــطــال أوروبــا 
ثالث مرات وبلقب دوري الدرجة األولى ثماني مرات 

وبكأس إنجلترا مرتين.
لتقديم  بنا  (فــيــرجــســون)  «اتــصــل  دالجليش  وقـــال 

التهنئة مستخدماً الطريقة الحديثة».
سناً  األكبر  الجيل  المرء  دالجليش «يتذكر  وأضاف 
كيد  وبــرايــان  يونايتد  مانشستر  فــي  فيرجسون  مثل 
ومايك سامربي وكل الجيل القديم الذي كان في كرة 
القدم خالل وجودنا.. وفي النهاية فإنك تبعث برسالة 

تهنئة تقول فيها أحسنتم صنعاً».
لفتة  هــذه  يستمر  «األمــر  قائالً:  دالجليش  وأردف 
بما  كــريــم  لكنك  والــتــســابــق  التنافس  ظــل  فــي  جميلة 

يكفي لتبعث برسالة تهنئة».

لندن- رويترز:

لندن- رويترز:

لكن ـــاريـــات، 
فهو أكــثــر،  ي 

إسبانيول،  ة 
ل الدوري

م، حــذر 
ل من
ال: 

ول 
م
س
ى،

ونون منن
عــلــى الــنــقــاط 

ض الخصم».

سولشاير: 
الفيروس 

يضرب انتقاالت 
مانشستر !

قـــــال أولــــــي جــــونــــار ســـولـــشـــايـــر مــــدرب 

تلقى  ربــمــا  الــنــادي  إن  يــونــايــتــد  مانشستر 

ضــربــة مــالــيــة أكــبــر مـــن مــنــافــســيــه جـــراء 

جائحة فيروس كورونا وليس من الواضح 

العبين  مــع  للتعاقد  الــمــتــاح  المبلغ  قيمة 

جدد في فترة االنتقاالت المقبلة. وتراجع 
في  الحالية  السنوية  خططه  عــن  يونايتد 
مايو بعد خسارة ٢٣ مليون جنيه أسترليني 
(٢٨ مليون دوالر) في إيرادات ربع سنوية 
بعد توقف الموسم بسبب فيروس كورونا.

وعــــاد الـــــدوري الــشــهــر الــمــاضــي بـــدون 
حـــضـــور الــجــمــاهــيــر وقـــــال ســولــشــايــر إن 
مليون   ٤٢٩ ديـــونـــه  تــبــلــغ  ــــذي  ال يــونــايــتــد، 

فيما  حــذراً  نهجاً  سيتبع  أسترليني،  جنيه 

يتعلق باإلنفاق. وأبلغ سولشاير الصحفيين 

بأنفسنا  األمــــور  عــلــى  أكــبــر  نــظــرة  سنلقي 

عن  مــســؤوالً  لست  الــتــأثــر،  مــدى  لمعرفة 

ال  ألنني  سننفقه  الذي  المبلغ  عن  الحديث 

أعلم حقاً نحن ناد قوي من الناحية المالية 

لكن ربما تأثرنا أكثر من غيرنا».

لندن- رويترز:


	RAYA-MAIN-2806_P01SP
	RAYA-MAIN-2806_P02SP
	RAYA-MAIN-2806_P03SP
	RAYA-MAIN-2806_P04SP
	RAYA-MAIN-2806_P05SP
	RAYA-MAIN-2806_P06Sp
	RAYA-MAIN-2806_P07SP
	RAYA-MAIN-2806_P08SP

