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العربي يتعادل مع الكويت ..والساملية يُسقط كاظمة في دوري «»STC

 ..وأخرى من مواجهة الساملية وكاظمة

لقطة من مباراة العربي والكويت

تعادل العربي مع الكويت ( ،)1-1السبت،
في انطالقة مشوار الفريقني ب��دوري  stcاملمتاز،
ليحصد كل منهما نقطة واحدة.
وسجل للكويت فيصل زايد ،في الدقيقة  ،40فيما

سامي الصانع.
ونشط مدربا الفريقني صفوفهما عبر التبديالت،
التي ج��اءت إيجابية للعربي ،ال��ذي سجل هدف
التعادل ،في الدقيقة  ،86عن طريق البديل سلمان

أحرز هدف العربي سلمان العوضي ،في الدقيقة
.86
وترجم األبيض أفضليته بتسجيل هدف السبق،
عن طريق فيصل زاي��د ،إث��ر عرضية باملقاس من

العوضي ،بعد متريرة من البديل أيضا بدر طارق،
لتنتهي املباراة بالتعادل (.)1-1
وفي مباراة ثانية ،حقق الساملية فوزا مهما على
كاظمة (.)1-2

االحتاد املصري يدافع عن احلكام بعد بيان الزمالك
أص���در احت���اد ال��ك��رة امل��ص��ري،
السبت ،بيانًا رسميًا يدافع فيه عن
التحكيم ،بعد الهجوم الذي تعرض
له عقب مباراة أسوان والزمالك.
وك���ان ال��زم��ال��ك ق��د أص���در بيانا
رس��م��ي��ا ،ل�لاح��ت��ج��اج ع��ل��ى ع��دم
احتساب ركلة ج��زاء ل��ه ،بدعوى
عرقلة العبه إم��ام ع��اش��ور ،وع��دم
تدخل تقنية الفار الحتسابها ،رغم
تدخلها ف��ي ال��ش��وط األول إللغاء
هدف للزمالك ،بحسب البيان.
وقال االحتاد املصري في بيانه،
إن��ه يقدر النقد بشكل ع��ام وه��و ما
جعل األع��ض��اء يتحملون بصدر
رح��ب ،ما يتعرضون له يوميا من
موجات وصلت إلى حد الهجوم غير
املبرر في بعض األحيان.
وأض��اف «منذ أن تولت اللجنة

الثالثية املكلفة ب����إدارة االحت��اد
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ،م��ل��ت��زم��ة الصمت
حيال ذل��ك ،إال أنه في الوقت نفسه
ال ميكن أن تسمح اللجنة باستمرار
ما يتعرض له التحكيم املصري،
لهذا الكم من التشويه املتعمد بعد
كل م��ب��اراة ،وه��ذا الكم من اختالق
األخبار واالدع��اءات غير الصحيحة
التي تنال احلكام املصريني».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان «ي��ه��م االحت���اد
املصري في هذا املقام ،أن يؤكد على
ثقته ف��ي التحكيم امل��ص��ري ال��ذي
يعد األعرق واألفضل على مستوى
القارة األفريقية ،وميتلك ذخيرة من
احلكام األكفاء س��واء من الدوليني
وغير الدوليني».
وأردف «يدعو االحت��اد املصري
جميع العاملني في الوسط الكروي

التحلي باملوضوعية ،لدى تناولهم
شئون التحكيم بعيدا عما جترفهم
إليه املنافسات الرياضية ،وأن يبقوا
أح��د عناصر الدعم الرئيسية لهذا
العنصر املهم في العملية الكروية».
وواص��ل البيان «يجب أن يضع
اجل��م��ي��ع ف���ي اع��ت��ب��اره أي��ض��ا أن
أخ��ط��اء التحكيم ف��ي العالم أجمع
ستظل ج��زءا من لعبة ك��رة القدم،
مهما اتسعت مساحة االستعانة
بالتقنيات احلديثة».
واخ��ت��ت��م «ك��م��ا ي��ن��اش��د االحت���اد
املصري لكرة القدم اإلعالم الرياضي
على وجه اخلصوص االستمرار في
دعم احلكام املصريني ،كما اعتدنا
منه والتمسك مبصداقيته التي
متيزه والتأكد م��ن صحة األخبار
التي تتناولهم عقب كل مباراة».

اليبزج وليفركوزن يهدران فرصة
االقتراب من صدارة «البوندسليغا»

لقطة من مباراة فولفسبورج وليفركوزن

أه��در فريق اليبزج فرصة جديدة لزيادة
الضغط على بايرن ميونخ في صدارة الدوري
األملاني ،بخسارته على ملعب مضيفه ماينز
املتعثر ( )3-2السبت ،ف��ي املرحلة الـ18
للبوندسليجا ،كما خسر باير ليفركوزن
ص��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ملعبه أم��ام
فولفسبورج (.)1-0
وف���ي ب��اق��ي امل��ب��اري��ات ف���از آي��ن��ت��راخ��ت
فرانكفورت على مضيفه أرمينيا بيليفيلد
( ،)1-5وفرايبورج على ضيفه شتوجتارت
( ،)1-2وأوجسبورج على ضيفه يونني برلني
(.)1-2
ويحتل اليبزج املركز الثاني برصيد 35
نقطة بفارق أربع نقاط خلف بايرن املتصدر،
وال��ذي يلتقي مع مضيفه شالكه غ��دا األح��د،

فيما يحل ليفركوزن في املركز الثالث برصيد
 32نقطة .وعلى ملعب أوبل أرينا تقدم تايلر
آدامس بهدف لاليبزج في الدقيقة ( ،)15لكن
بعد تسع دقائق فقط أدرك موسى نياخات
التعادل ملاينز .وأضاف مارسيل هالستينبيرج
الهدف الثاني لاليبزج في الدقيقة (.)30
لكن ماينز رد بهدفني حمال توقيع موسى
نياخت ولياندرو باريرو في الدقيقتني (35
و .)50الفوز رفع رصيد ماينز إلى عشر نقاط
في املركز قبل األخير.
وعلى ملعب ب��اي أري��ن��ا ،ق��اد ري��دل باكو
فريقه فولفسبورج للفوز ليفركوزن بهدف
سجله في الدقيقة (.)35
ورف��ع فولفسبورج رصيده إلى  32نقطة
ليتقدم للمركز الرابع.

ح��س��م ال��س��ن��غ��ال��ي ك��ال��ي��دو
كوليبالي ،مدافع نابولي ،النادي
ال���ذي ي��رغ��ب ف��ي االن��ت��ق��ال إليه
بالدوري اإلجنليزي املمتاز.
وارتبط كوليبالي في املواسم
األخيرة باالنتقال إلى مانشستر
يونايتد وليفربول وتشيلسي
ومانشستر س��ي��ت��ي ،ب��اإلض��اف��ة
إلى باريس سان جيرمان وريال
مدريد.
ووف��� ًق���ا لصحيفة «ذا ص��ن»
البريطانية ،فإن رغبة كوليبالي

كاليدو كوليبالي

حتديد حجم احلضور
اجلماهيري في مونديال األندية
أعلن منظمو كأس العالم لألندية ،املقررة في قطر خالل فبراير
املقبل ،أنه سيجرى السماح للجماهير بحضور مباريات البطولة ،لكن
بأعداد محدودة.
وقالت فاطمة النعيمي ،املديرة التنفيذية إلدارة االتصال في اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،املسؤولة عن استعدادات قطر الستضافة
كأس العالم  ،2022في مؤمتر صحفي« :سيقتصر احلضور في كل
استاد على  % 30من سعته» .وأضافت النعيمي أن البطولة ،ستقام
بحضور اجلماهير «وفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة القطرية».

«نظام صارم»

لقطة من مباراة أسوان والزمالك

برشلونة يرد على عناد دميبلي
بقرار حاسم
ي��خ��ط��ط ن����ادي ب��رش��ل��ون��ة
ل���ع���رض ال��ف��رن��س��ي ع��ث��م��ان
دميبلي ،جناح الفريق ،للبيع
خالل امليركاتو الصيفي املقبل،
إذا ل��م ي��ظ��ه��ر والءه ل��ل��ن��ادي
الكتالوني.
ووفقًا لصحيفة «سبورت»
اإلسبانية ،ف��إن دميبلي أظهر
قيمته الفنية مع برشلونة في
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة ،لكن األزم��ة
حاليًا تتعلق بالوضع التعاقدي
للنادي الكتالوني.
وأش��������ارت إل�����ى اإلدارة
الرياضية في برشلونة حاولت
جت��دي��د عقد دميبلي ف��ي وقت
س��اب��ق ،لكن ال�لاع��ب ووكيله
لم يرغبا في االستماع إلى أي
عروض.
وأوض����ح����ت أن ال��رئ��ي��س
اجل��دي��د ل��ب��رش��ل��ون��ة سيتخذ
ال��ق��رار النهائي ب��ش��أن وضع
دميبلي ،لكن إذا أص��ر األخير
على عدم التجديد ،سيتم بيعه
في الصيف املقبل قبل انتهاء
عقده في يونيو .2022
وقالت الصحيفة اإلسبانية،
إن دمي��ب��ل��ي ك���ان ع��ل��ى أع��ت��اب

كوليبالي يرغب في االنضمام إلى مانشستر يونايتد
هي اللعب في مانشستر يونايتد،
ما مينح أولي جونار سولسكاير،
م���درب الشياطني احل��م��ر ،دفعة
كبيرة ف��ي الصفقة ،ال سيما أنه
م��ن امل��ع��ج��ب�ين ل��ل��غ��اي��ة ب��امل��داف��ع
السنغالي .وأشارت إلى أن األزمة
تظل الشروط املالية التي يطلبها
أوريليو دي لورينتيس ،رئيس
ن��اب��ول��ي ،والبالغة  100مليون
إسترليني.
يذكر أن عقد كوليبالي مع نادي
نابولي ينتهي في يونيو .2023

وسجل للساملية مبارك الفنيني ،وباتريك فابيانو
من ركلة جزاء ،وأحرز لكاظمة طالل يعقوب.
وبهذا الفوز ،حصد الرهيب  3نقاط مهمة ،فيما
بقي كاظمة بسجل خال من النقاط.

وذكر منظمو البطولة أن الالعبني واإلداريني ،سيخضعون لنظام
فقاعة طبية صارم ،من أجل احلفاظ على صحتهم وسالمتهم.
وق��ال جاسم اجلاسم ،مدير إدارة املنشآت والعمليات باللجنة
املنظمة« :سيتم إجراء فحوص كوفيد  19بانتظام ،مع توفير وسائل
نقل آمنة وتطهير منتظم ملنشآت البطولة ،مبا في ذلك مالعب التدريب
واألماكن املخصصة لوسائل اإلعالم».
وستقام مباريات البطولة في استادي «أحمد بن علي» و»املدينة
التعليمية» ،ويسع كل منهما  40ألف مشجع.
وقال عبد الوهاب املصلح ،مستشار وزير الصحة القطري ،إنه
سيجرى السماح لثالث مجموعات من املشجعني بحضور املباريات.
وأوض��ح املصلح »:املجموعة األول��ى من املشجعني ،ستضم من
تناولوا اجلرعة الثانية من اللقاح ..وذلك دون فحوص».
وأضاف« :تضم املجموعة الثانية من تعرضوا لإلصابة بالعدوى
بعد أول أكتوبر ،وتعافوا ،وميكنهم أيضا شراء التذاكر دون اخلضوع
للفحص» .وتابع« :تضم املجموعة الثالثة ،أولئك الذين سيتعني
عليهم إجراء مسحة بي.سي.آر ،قبل  72ساعة (على األكثر) من كل
مباراة ..وفي حال جاءت نتائج الفحوص سلبية ،سيكون بإمكانهم
احلصول على التذاكر» .وسيتعني على جميع املشاركني في مونديال
األن��دي��ة ،إث��ب��ات خلوهم م��ن ال��ع��دوى قبل ال��وص��ول إل��ى قطر ،ثم
يخضعون للمزيد من الفحوص في املطار ،قبل دخول نظام الفقاعة
الطبية ،حسبما أوض��ح املصلح .ويشكل مونديال األندية اختبارا
لألمور التنظيمية ،قبل إقامة كأس العالم  2022في قطر.

هيرتا برلني يقيل مدربه
ومديره الرياضي

دميبلي

ال��رح��ي��ل ع���ن ب��رش��ل��ون��ة في
ال���ص���ي���ف امل����اض����ي ص���وب
مانشستر يونايتد ،على سبيل

اإلع��ارة مع أحقية الشراء ،لكن
الصفقة انهارت في اللحظات
األخيرة من امليركاتو.

الدمنارك إلى ربع نهائي مونديال
اليد ..وأملانيا تتخطى البرازيل
ضمن منتخب الدمنارك (حامل اللقب) تأهله لربع نهائي
بطولة كأس العالم لكرة اليد املقامة حاليا في مصر ،بفوزه
على اليابان بنتيجة ( ،)27-34السبت ،في ختام اجلولة
الثانية للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي للمونديال.
تفوق املنتخب الدمناركي بشكل واضح على اليابان ،رغم
الندية التي أظهرها محاربو الساموراي في الشوط األول،
الذي خرج بتقدم دمناركي بنتيجة ( ،)17-19ولكن الشوط
الثاني شهد تفوقا حلامل اللقب.
ورفع منتخب الدمنارك رصيده بهذا الفوز إلى  8نقاط
متصدرا ترتيب املجموعة الثانية ،وضمن التأهل لربع
النهائي.

برونو الباديا مدرب هيرتا برلني املقال

أقال هيرتا برلني أمس األحد ،مدربه برونو الباديا ومايكل بريتز
املدير الرياضي ،بعد ساعات من الهزمية الثقيلة للفريق على ملعبه
أمام فيردر برمين  4 /1السبت بالدوري األملاني لكرة القدم.
ويحتل هيرتا املركز الـ 14بفارق نقطتني فقط عن املركز الثالث
من القاع بعد مسيرة محبطة شهدت فوزه مرة واحدة فقط في آخر 8
مباريات.
وحتدثت وسائل اإلعالم في برلني في وقت سابق عن إقالة الباديا
وبريتز ،ومن املتوقع أن يعلن هيرتا بشكل رسمي عن القرار خالل
الساعات القادمة.
ورحل الباديا عن منصبه بعد  9أشهر فقط من تعيينه في أبريل
 2020بعد أن قاد النادي للنجاة من شبح الهبوط بعد استئناف
موسم البوندسليجا عقب توقفه بسبب جائحة كورونا ،لكنه فشل في
االرتقاء بنتائج الفريق في املوسم احلالي.
أما بريتز ،أسطورة خط هجوم هيرتا برلني ،فقضى مع النادي ربع
قرن من بينها  11عامًا في منصب املدير الرياضي لكنه دفع ثمن إخفاقه
في قيادة الفريق إلى املراتب العليا بجدول ترتيب البوندسليجا.
واحتجت اجلماهير ضد ق��ي��ادات ال��ن��ادي باألمس قبل أن تضع
الهزمية أمام برمين املسمار األخير في نعش الثنائي.

