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بيرلو يتولى قيادة يوفنتوس خلف ًا لساري
أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة
األول��ى اإليطالي لكرة القدم تعيني أندريا
بيرلو لقيادة الفريق األول ملدة عامني رغم
أن العبه السابق ال ميلك جتربة سابقة في
هذا املنصب.
ويأتي تعيني بيرلو ،العب وسط منتخب
إيطاليا ال��س��اب��ق ،بعد س��اع��ات م��ن إقالة
ماوريتسيو س��اري وعقب ي��وم واح��د من
اخلروج من دور الستة عشر لدوري أبطال
أوروبا.
وتولى س��اري م��درب تشيلسي السابق
قيادة يوفنتوس مل��دة موسم واح��د وق��اده
حلصد لقب ال��دوري للموسم التاسع على
التوالي لكن الفريق لم يكن على مستوى
التوقعات خاصة مع اآلمال الكبيرة في الفوز
بلقب دوري أبطال أوروبا.
وزادت هذه التوقعات أيضا بوجود النجم

البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل العب
في العالم خمس مرات.
وقال يوفنتوس في بيان ”اختيار اليوم
بُني على أس��اس الثقة في أن بيرلو ميلك
ما يجعله يتولى املسؤولية عند جلوسه
على مقاعد البدالء ألول مرة ليقود تشكيلة
مخضرمة وم��وه��وب��ة لتحقيق جناحات
جديدة“.
وأض���اف ”اليوم يبدأ فصال ج��دي��دا في
مسيرته في عالم كرة القدم“.
ورمبا يأمل يوفنتوس في أن يسير بيرلو
على خطى زي��ن ال��دي��ن زي���دان ،وه��و العب
سابق آخ��ر في يوفنتوس ،وحقق جناحا
كبيرا كمدرب لريال مدريد رغم أنه لم يكن
ميلك خبرة في منصب املدرب األول.
وت��وج زي���دان بلقب ال���دوري اإلسباني
مرتني وحصد لقب دوري أب��ط��ال أوروب��ا

ثالث مرات خالل وجوده في واليتني كمدرب
لريال مدريد.
ول��ع��ب بيرلو م��ع إن��ت��ر م��ي�لان وميالن
ويوفنتوس ونيويورك سيتي خالل مسيرته
احلافلة كالعب كما توج مع إيطاليا بكأس
العالم .2006
وتوج بيرلو بلقب دوري األبطال مرتني
م��ع م��ي�لان ون���ال لقب ال����دوري م��رت�ين مع
ميالن وأربع مرات مع يوفنتوس ،إلى جانب
مجموعة كبيرة من األلقاب احمللية األخرى.
وسيحتاج بيرلو للتأقلم مع التوقعات
الضخمة في يوفنتوس حيث أن الفوز بلقب
الدوري اإليطالي لم يعد كافيا.
ويستهدف يوفنتوس منذ فترة نيل لقب
دوري األبطال ورغ��م االقتراب من ذلك في
السنوات األخ��ي��رة فقد خسر النهائي في
 2015و.2017

فان بيرسي ينضم لطاقم «فينوورد»
الفني الستكشاف عالم التدريب

ق����ال روب�����ن ف����ان ب��ي��رس��ي
إن��ه انضم للطاقم الفني لنادي
ف��ي��ن��وورد روت�����ردام مل��س��اع��دة
م��ه��اج��م��ي ال��ف��ري��ق ف���ي إن��ه��اء
ال��ه��ج��م��ات واس��ت��ك��ش��اف عالم
التدريب رغم أنه ال يعرف على
وجه الدقة تسمية محددة ملنصبه
اجلديد في ال��ن��ادي املنافس في
الدوري الهولندي لكرة القدم.
وق������ال ف�����ان ب���ي���رس���ي ف��ي
ت��ص��ري��ح��ات ن��ش��رت��ه��ا وس��ائ��ل
إعالم هولندية يوم السبت ”هذه
ليست مهمة رسمية ولهذا أجد
ص��ع��وب��ة ف��ي تسميتها .فعلى
سبيل املثال ال أعتبر نفسي مدربا
للمهاجمني ..س��أت��رك لنفسي
الفرصة الستكشاف األم��ر هنا
وإن كان الوضع سيروق لي وهل
سأمتكن من مساعدة الطاقم الفني
قليال أم ال“.
ويسعى املدرب ديك أدفوكات
إل���ى إق��ن��اع ف���ان ب��ي��رس��ي (37
عاما) باالنضمام لطاقمه الفني
بعد أن عمل الرجالن سويا في
فناربخشه التركي.

«ولفرهامبتون» يتوصل
لتسوية مع اليويفا
بعد مخالفات مالية

فان بيرسي

وق���ال ف��ان بيرسي ع��ن ذلك
”كان م��ن امل��ف��ت��رض االنضمام
للفريق في املوسم املاضي لكنه
لم يحدث .اتصل بي ديك وعرض
علي االنضمام لناديه وال ميكنك
أن ترفض طلبا من ديك“.
وأنهى ف��ان بيرسي مسيرته
كالعب في صفوف فينوورد قبل
ع��ام بعد ع��ودت��ه للنادي ال��ذي
ب��دأ فيه مسيرته ف��ي املستطيل
األخضر خالل سنوات املراهقة.

إعالن مواعيد فترتي
القيد بالدوري السعودي
أعلنت جلنة االحتراف وأوضاع الالعبني باالحتاد
السعودي لكرة القدم ،مواعيد فترتي قيد الالعبني
احملترفني الصيفية والشتوية ،ملوسم / 2020
.2021
ووفقا حلساب االحت��اد السعودي الرسمي على
«تويتر» ،فإن فترة قيد الالعبني الصيفية ،تبدأ يوم
 15أغسطس اجل��اري ،ل��دوري احملترفني والدرجة
األولى والدرجة الثانية.
وتنتهي الفترة يوم  23أكتوبر املقبل ألندية دوري
كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني ،ويوم 31
من نفس الشهر ألندية دوري األمير محمد بن سلمان
للدرجة األول���ى ،وي��وم  6نوفمبر ألن��دي��ة الدرجة
الثانية.
وفيما يخص امليركاتو الشتوي ،فسيبدأ يوم 11
يناير  ،2021وينتهي يوم  7فبراير .2021

فان أرت يتفوق على
أالفيليب بصعوبة ويفوز
بسباق ميالنو-سان رميو
فاز البلجيكي فوت فان أرت بسباق ميالنو-سان
رميو متفوقا على الفرنسي جوليان أالفيليب حامل
اللقب في نهاية مثيرة بعد  305كيلومترات.
وكان فان أرت متسابق جامبو-فيسما هو الوحيد
الذي استطاع مجاراة أالفيليب في هجومه الشرس
في مرتفع بوجيو قبل نحو سبعة كيلومترات من
خط النهاية .واحتل األسترالي مايكل ماثيوز املركز
الثالث .وكان من املفترض إقامة السباق في منتصف
م���ارس آذار لكنه ت��أج��ل بسبب جائحة فيروس
ك��ورون��ا .وبالكاد استطاع ف��ان أف��رت البقاء مع
أالفيليب في نهاية مرتفع بوجيو قبل أن يتفوق عليه
في النزول.
وح��اول املتسابق الفرنسي التعامل بذكاء في
األمتار األخيرة وسمح لفان أرت بالهجوم أوال لكن
في النهاية كانت ل��دى املتسابق البلجيكي القوة
الكافية للفوز .وقال فان أرت ”في بوجيو كنت على
احلافة .أالفيليب انطلق مبكرا عني وبالكاد صمدت
أمامه” .كان يجب تقدمي أقصى ما لدي عند النزول
من بوجيو .كما تعامل (أالفيليب) مع سباق السرعة
األخير بشكل جيد“.
وأشار أالفيليب إلى أن املتسابق األفضل فاز.
وأضاف ”أشعر بخيبة أمل لكن على اجلانب اآلخر
قدمت كل ما ل��دي وف��وت استحق الفوز .أن��ا سعيد
باستعادة مستواي .الصعود على منصة التتويج في
سان رميو شهادة على ذلك“.

أندريا بيرلو يوقع مع رئيس برشلونة

وخ�ل�ال مسيرته ح��ق��ق ف��ان
ب��ي��رس��ي جن��اح��ات ك��ث��ي��رة في
أرس��ن��ال ومانشستر يونايتد
وفناربخشه كما شارك في 102
مباراة دولية مع منتخب هولندا.
وق����ال ف���ان ب��ي��ري��س��ي أيضا
”خالل العام املاضي فعلت فقط
األشياء التي أحبها ..فقد عملت
محلال في إجنلترا وسافرت كثيرا
مع أسرتي .واآلن سارى إن كنت
سأستمع باملهمة اجلديدة أم ال“.

قال االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم (اليويفا) إنه توصل
لتسوية مع ولفرهامبتون واندرارز يلتزم مبقتضاها النادي
اإلجنليزي بتسجيل  23العبا فقط ب��دال من  25إذا تأهل
لدوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل بعد مخالفته لوائح
اللعب املالي النظيف اخلاصة باالحتاد القاري.
وفي بيان إلى وسائل اإلعالم البريطانية قال اليويفا إن
ولفرهامبتون املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز للعبة
الشعبية توصل لتسوية معه سيدفع النادي مبقتضاها
غرامات بقيمة  200ألف يورو ( 235720دوالرا) وقد ترتفع
إلى  600ألف يورو.
وتهدف لوائح اللعب املالي النظيف ملنع األندية من تكبد
خسائر كبيرة من خالل اإلنفاق على الالعبني.
وقال اليويفا في بيان ”اتفاق التسوية يغطي املوسمني
الرياضيني  2021 - 2020و.“2022 - 2021
وأضاف البيان ”وتعهد ولفرهامبتون واندرارز بتسجيل
 23العبا فقط بحد أقصى في قائمته األولى في موسم 2020
  2021من أجل املشاركة في البطوالت األوروبية بدال مناحلد األقصى لالعبني وهو  25العبا“.
وأشار االحتاد األوروب��ي للعبة إلى أن القيود على عدد
الالعبني ستطبق أيضا في موسم  2022 - 2021إال إذا اتخذ
النادي اخلطوات املالية املطلوبة للحد من اخلسائر.
وسيكون بوسع ولفرهامبتون ،الذي سيواجه إشبيلية
اإلسباني في دور الثمانية للدوري األوروبي التأهل لدوري
األبطال في املوسم املقبل إذا فاز بلقب الدوري األوروبي.

راموس :أردنا اجلمع بني الليغا
ودوري األبطال

عبّر سيرخيو رام��وس قائد
ري��ال مدريد الغائب عن إقصاء
فريقه اجلمعة من ثمن نهائي
دوري أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي كرة
القدم ،عن اسفه معتبرا ً أن بطل
إسبانيا «أراد املزيد» هذا املوسم.
وكتب رام���وس الغائب عن
إياب ثمن النهائي أمام مانشستر
سيتي االنكليزي في حساباته
على مواقع التواصل االجتماعي
«انها نهاية موسم غريب ،قاسية
على اجلميع .امل��ذاق مرير ألننا
ري��ال م��دري��د ،ونحن مجبرون
على الفوز بكل شيء».
تابع راموس ( 34عاما ً) الذي
ارتكب زميله الفرنسي رافايل
ف����اران خ��ط��أي��ن ف��ادح�ين كلفا
فريقه اخلسارة «يجب أن نعطي
الفضل لرابطة ال��دوري ،وأكثر
إل��ى ه��ذه النسخة االستثنائية
باإلضافة الى الكأس السوبر،
لكن احلزن يسيطر علينا بسبب
االقصاء من دوري االبطال».
خ��ت��م رام����وس «ح���ان وق��ت
االس��ت��راح��ة ،ك��ي نعود ونقدم

الكشف عن مخطط دورمتوند لعودة اجلماهير

يخطط بوروسيا دورمتوند
للسماح بحضور نحو  16ألف
مشجع خالل املباريات التي تقام
على ملعبه ،ب��داي��ة م��ن الشهر
املقبل ،مع احملافظة على املعايير
اخل���اص���ة مب��ك��اف��ح��ة ف��ي��روس
كورونا املستجد.
ويطمح بوروسيا دورمتوند
ال��ذي يعتبر ثاني أجن��ح األندية
في تاريخ أملانيا ،مللء  20%من
السعة املعتادة مللعبه ،مع اإلبقاء
على مقعدين خاليني من الناحيتني
اليمنى واليسرى لكل مشجع ،إال
إذا كانت هناك عائلة جتلس سويا
في نفس املدرج.
وب��ح��س��ب وك��ال��ة بلومبرج
ل�لأن��ب��اء ق���رر دورمت���ون���د إل���زام
املشجعني بارتداء الكمامات مع
حظر الوقوف داخل املدرجات.
ويستهدف دورمتوند احملافظة
على قواعد التباعد االجتماعي
ط����وال رح��ل��ة وص����ول وع���ودة
املشجعني لستاد ،مع تخصيص
بوابة لدخول اجلماهير .وتنص

جماهير دورمتوند

خطة دورمت��ون��د على ض��رورة
إف��ص��اح ج��م��ي��ع امل��ش��ج��ع�ين عن
بياناتهم الشخصية بهدف تتبع
املشجع إذا اقتضت الضرورة.
وج��رت اجل��والت األخ��ي��رة من
املوسم املنقضي ل��دوري الدرجة

األول����ى األمل���ان���ي دون حضور
اجلماهير في أعقاب رف��ع حالة
اإلغالق الكلي ،مما حرم األندية من
عائدات بيع التذاكر بجانب خلو
املباريات من هتافات املشجعني
التي كانت مصدر احلماس األول

ل�لاع��ب�ين .وينبغي أن يحصل
دورمت��ون��د على موافقة سلطات
الصحة احمللية لتنفيذ مخططه
ق��ب��ل ان���ط�ل�اق امل���وس���م اجل��دي��د
للبوندسليجا ف��ي  18سبتمبر
املقبل.

«بوتاس» يخطف مركز أول املنطلقني
من هاميلتون وهولكنبرج يتألق
خطف فالتيري بوتاس سائق
مرسيدس مركز أول املنطلقني في
سباق جائزة الذكرى  70لفورموال
 1في بريطانيا من زميله لويس
هاميلتون متصدر البطولة فيما
صعق نيكو هولكنبرج اجلميع
بانتزاع املركز الثالث مع ريسنج
بوينت.
وانضم ماكس فرستابن سائق
رد بول إلى السائق األملاني صاحب
اخلبرة في الصف الثاني.
ووض��ع بوتاس باالنطالق من
مركز أول املنطلقني للمرة  13في
مسيرته واألولى منذ جائزة النمسا
الكبرى في افتتاح البطولة حدا
آلم��ال هاميلتون بطل العالم ست
مرات في االنطالق من املقدمة للمرة
الرابعة على التوالي والثانية في

أسبوع في سيلفرستون.
كما تبدل احل��ال عن التجارب
التأهيلية جلائزة بريطانيا الكبرى
على احللبة ذاتها األسبوع املاضي
عندما ن��ال هاميلتون مركز أول
املنطلقني للمرة  91في مسيرته
وف���از ب��ال��س��ب��اق ع��ل��ى ال��رغ��م من
تعرضه لثقب في اإلطار فيما فشل
ب��وت��اس ف��ي احل��ص��ول على نقاط
بعدما عانى من مشكلة مشابهة
لزميله.
وقال بوتاس الذي تفوق بفارق
 0.063ث��ان��ي��ة ع��ل��ى هاميلتون
”األمور ستكون مختلفة قليال
عن األسبوع املاضي فيما يتعلق
باالستراتيجية“.
وأض����اف ”توقعاتي للغد ال
تعرف سوى الفوز بالسباق“.

وجلبت بيريلي إط���ارات أكثر
ليونة عن سباق األسبوع املاضي
ف��ي سيلفرستون وه��و م��ا يعني
أن جميع الفرق يجب أن تخضع
لوقفتي صيانة بدال من املخاطرة
بتآكل اإلطارات وهو ما حدث األحد
امل��اض��ي .وم��دد مرسيدس رقمه
القياسي بالهيمنة على الصف
األول للمرة  67وسيطر الفريق
األملاني على مركز أول املنطلقني
في السباقات األربعة املاضية منذ
بداية املوسم وانتصر فيها أيضا.
وهنأ السائق البريطاني زميله
بحصوله على مركز أول املنطلقني
للمرة  13في مسيرته إذ وضع حدا
لهيمنة هاميلتون على االنطالق من
املقدمة في آخر ثالثة سباقات.
وق���ال بطل العالم س��ت م��رات

ال��ذي يتصدر البطولة بفارق 30
نقطة عن زميله ويستعد ملعادلة
مايكل شوماخر القياسي بالصعود
على منصة التتويج  155مرة
”فالتيري قام بعمل جيد واستحق
مركز أول املنطلقني .بالنسبة لي
محاولتي األخيرة لم تكن مثالية“.
وكانت هيمنة مرسيدس متوقعة
لكن هولكنبرج ،في أسبوع مثير
للجدل لريسنج بوينت بعد خصم
 15نقطة م��ن رص��ي��ده وتغرميه
بسبب التصميم املشابه لنظام
تهوية املكابح لفريق مرسيدس،
فاق كل التوقعات.
ويشارك السائق األملاني بدال
من سيرجيو بيريز املعزول بسبب
إصابته بفيروس كورونا لألسبوع
الثاني على التوالي.

سيرخيو راموس

ك��ل ش��يء امل��وس��م امل��ق��ب��ل .هذه
الشارة وهذه القصة تستحقان
تقدمي ك��ل ش��يء .ف��ي اخلسارة

وفي الفوز ،دوما .شكرا ً لدعمكم
غير املشروط ،حتى من مسافة
بعيدة».

كونتافيت تخرج مارتيتش
املصنفة األولى وتواجه
«فيرو» في نهائي باليرمو
قدمت اإلستونية أنيت كونتافيت أداء شرسا لتصعق
بترا مارتيتش املصنفة األولى وتفوز عليها بنتيجة 2-6
و 4-6وتصعد ملواجهة فيونا فيرو في نهائي بطولة
باليرمو املفتوحة للتنس.
وفي أول دور قبل نهائي تبلغه منذ شتوجتارت في
أبريل  2019سددت كونتافيت  31ضربة ناجحة وكسرت
إرسال مارتيتش خمس مرات.
وكسرت مارتيتش إرس��ال منافستها في املجموعة
الثانية لتقلص الفارق لكنها طلبت وقتا للعالج مما أوقف
زخمها .وحسمت كونتافيت املباراة عندما كسرت إرسال
مارتيتش لتبلغ النهائي الثالث لها على املالعب الرملية.
وقالت كونتافيت املصنفة  22عامليا ”شعرت أنني قدمت
أداء جيدا للغاية.
”كنت شرسة جدا وحافظت على مستواي وإرسالي
كان رائعا خاصة في املجموعة األول��ى .األم��ور أصبحت
متكافئة قرب النهاية لكني لعبت شوطا رائعا عندما كانت
النتيجة  4-5وأنا سعيدة ببلوغ النهائي“.
وتأهلت فيرو للنهائي الثاني لها فقط في بطوالت
احملترفات عندما قلبت تأخرها إل��ى ف��وز على كاميال
جورجي بنتيجة  6-2و 2-6و.5-7
وحطمت الالعبة الفرنسية البالغ عمرها  23عاما آمال
إيطاليا لليوم الثاني على التوالي بعدما تغلبت على سارة
إيراني البطلة السابقة في دور الثمانية.

ملعب البصرة يحتضن
مباراة العراق وكمبوديا
حسم االحت��اد اآلسيوي ق��راره وأعطى العراق الضوء
األخضر الستضافة مباراة أسود الرافدين وكمبوديا على
أرض ملعب البصرة.
وتلقت الهيئة املؤقتة املكلفة ب��اإلش��راف على مهام
االحت��اد العراقي لكرة القدم اشعارا ً رسمياً من االحتاد
اآلس��ي��وي يفيد باعتماد ملعب البصرة ال��دول��ي جنوب
البالد ،إلقامة مباراة العراق وكمبوديا ضمن التصفيات
املزدوجة املؤهلة إلى كأس العالم  2022في قطر وكأس
آسيا  2023في الصني.
ويلتقي ال��ع��راق م��ع كمبوديا ف��ي  12نوفمبر املقبل
ضمن منافسات املجموعة اآلس��ي��وي��ة الثالثة ،حسب
املواعيد اجلديدة التي أعلنها االحتاد اآلسيوي للتصفيات
املزدوجة.
وذكر بيان إعالمي السبت« :تلقت الهيئة املؤقتة إلدارة
االحت��اد العراقي اش��ع��ارا ً رسمياً من االحت��اد اآلسيوي
يفيد باعتماد ملعب البصرة الدولي إلقامة مباراة العراق
وكمبوديا في اجلولة السابعة من التصفيات املزدوجة «.

