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رونينهو يقترب من 
االستمرار مع الساملية

اقتربت إدارة الساملية، من التوصل 
الت��ف��اق م��ع نظيرتها ف��ي القادسية، 
لتجديد إع��ارة العب الوسط البرازيلي 
رونينهو. ويرتبط رونينهو بعقد مع 

القادسية ميتد إلى 4 مواسم مقبلة.
وك��ان رونينهو ق��د انتقل للرهيب 
خالل امليركاتو الشتوي املاضي، على 
سبيل اإلعارة، بعد رحيل األردني عدي 
الصيفي والفلسطيني ع��دي ال��دب��اغ 

لصفوف القادسية.
وعزز التقرير الفني للمدرب الوطني 
سلمان عواد، من أسهم استمرار رونينهو 
الذي ظهر بشكل جيد خالل مشاركته مع 
السماوي قبل توقف ال���دوري احمللي 

بسبب فيروس كورونا.

ومن املنتظر إبرام عقد متديد اإلعارة 
بشكل رسمي خالل الفترة املقبلة، بعد 
انتهاء احلظر الشامل امل��ف��روض على 

البالد ضمن جهود مكافحة كورونا.
من جهة أخى تلقى مهاجم املنتخب 
العراقي الشاب عالء عباس 3 عروض 
احترافية خ��الل األي��ام املاضية للفوز 

بخدماته بفترة االنتقاالت الصيفية.
وق��ال مصدر مقرب على الالعب إن 
عالء عباس تلقى عرضا احترافيا من أحد 
الدوريات األوربية وعرضني عربيني من 
أجل الظفر بخدماته بفترة االنتقاالت 
الشتوية ومن املؤمل أن يحسم وجهته 

خالل األيام املقبلة.
وبني أن الالعب أنهى رسميا ارتباطه 

مع فريق الكويتي الكويتي الذي مثله 
لفترة قليلة قبل جائحة كورونا وفضل 
فض االرتباط خلوض جتربة احترافية 
ج��دي��دة ب��ع��د ال��ع��روض ال��ت��ي تلقاها 

مؤخرا.
وأوض��ح أن ع��الء يناقش مستقبله 
ويفاضل بني العروض التي وصلته مع 
مدير أعماله وهو بصدد حسم وجهته 
بشكل نهائي من أج��ل ب��دء التدريبات 
حتسبا لدعوة العبي املنتخب الوطني 
ومن أجل إكمال جاهزيته البدنية بأسرع 

وقت.
يشار إلى أن عالء عباس برز جنمه 
بقوة في تصفيات كأس العالم وبطولة 

رونينهو العب السامليةخليجي 24 في قطر.

رومينيغه: »بايرن لن يشتري كويتينو من برشلونة«
لم يلجأ نادي بايرن ميونيخ األملاني إلى 
خيار شراء البرازيلي فيليبي كوتينيو املعار 
من برشلونة االسباني، وفق ما أكده الرئيس 
التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس 

رومينيغيه.
وق��ال رومينغيه في حديث مع صحيفة 
»در شبيغل« إن خيار الشراء بقيمة 120 
مليون ي��ورو )130 مليون دوالر( انتهت 

صالحيته »ولم نفّعله«.
وت��اب��ع »اآلن سنقوم ب��وض��ع تخطيط 
للفريق داخليا )للموسم املقبل( وسنرى ما 

إذا سيكون له دور للعب معنا أو ال«.
انضم كوتينيو ال��ى ب��اي��رن م��ن النادي 
الكاتالوني في أغسطس املاضي، اال انه فشل 

في التألق واحلفاظ على ثبات مستواه.
ش��ارك ف��ي 23 م��ب��اراة م��ن أص��ل 25 في 
البوندسليغا قبل تعليق املنافسات في مارس 
الفائت بسبب فيروس كورونا املستجد، اال 

انه شارك أساسيا في 15 منها فقط.
في رصيد الدولي البرازيلي ثمانية أهداف 
وست متريرات حاسمة مع بطل املانيا في 
املواسم السبعة املاضية، اال ان��ه غ��اب عن 
املباراة االولى بعد استئناف املوسم األسبوع 
املاضي بعد خضوعه جلراحة في كاحله في 

ابريل.
فيما أكد رومينيغيه أن سوق االنتقاالت 
لن تشهد صفقات باهظة بسبب التداعيات 

املالية للجائحة على األندية.

الرابطة الفرنسية تكسب أول معركة 
ضد معارضي اإليقاف

حققت رابطة محترفي كرة 
ال��ق��دم الفرنسية ف��وزه��ا االول 
على أندية ليون، أميان وتولوز 
املعترضة على إيقاف منافسات 
»ليغ 1« وحسم ترتيبها بسبب 
تفشي فيروس كورونا املستجد.

وباتت تلك االندية مضطرة 
للدفاع عن قضيتها أمام مجلس 
ال��ش��ورى، وذل���ك بعد جلوئها 
الى إجراء طارىء امام احملكمة 
االداري���ة ف��ي ب��اري��س املرتبطة 
ب��ه��ا راب��ط��ة ال�����دوري »أل أف 
ب���ي«، بسبب اي��ق��اف ال���دوري 
والتصنيف النهائي املعتمد 

ملوسم 2020-2019.
قالت الرابطة في بيان »أخذت 
الرابطة بارتياح علما برفض 
الطعون التي قدمتها اندية ليون 
وام��ي��ان وت��ول��وز ام���ام قاضي 

االستئناف«.
تابعت الرابطة ان القاضي 
»أّي��د، عبر ثالثة أوام��ر صدرت 
بعد ظهر اجلمعة، قرارات عامة 
اتخذتها رابطة ال��دوري في 30 
اب��ري��ل امل��اض��ي ال ميكن الطعن 
فيها اال ام��ام مجلس الشورى« 

املختص في هذه املسألة بحسب 
الرابطة.

وكانت رابطة الدوري أعلنت 
ف��ي نهاية أب��ري��ل ات��ب��اع أوام��ر 
احل��ك��وم��ة وتفعيل التوقيف 
النهائي ملوسم الدرجة األولى 
قبل 10 مراحل من نهايته بسبب 
ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، 
معتمدة ترتيبا ُت��وج من خالله 
ب��اري��س س��ان ج��رم��ان باللقب 
وح���رم ل��ي��ون م��ن ال��ت��أه��ل ال��ى 

امل��س��اب��ق��ات ال��ق��اري��ة، وهبوط 
ت��ول��وز وام��ي��ان ال���ى ال��درج��ة 

الثانية وصعود لوريان ولنس.
وخالفا للبطوالت االوروبية 
الكبرى، كانت فرنسا الوحيدة 
ال��ت��ي حسمت نهاية بطولتها 
مبكرا بسبب الفيروس، فيما عاد 
الدوري االملاني االسبوع املاضي 
وت��س��ت��ع��د ب��ط��والت ان��ك��ل��ت��را، 
ايطاليا واسبانيا للعودة في 

يونيو.

رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية
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كويتينو

عجلة دوري 
األضواء 

السلوفاكي قد 
تعود للدوران 
13 يونيو في 

ق���ال���ت راب���ط���ة ال�����دوري 
السلوفاكي ل��ك��رة ال��ق��دم إن 
ع��ج��ل��ة دوري األض�����واء قد 
تعود للدوران في 13 يونيو 
مع اختصار املوسم شريطة 

موافقة احلكومة.
وت��وق��ف��ت امل��ن��اف��س��ات في 
ب��داي��ة م���ارس أذار ب��ع��د 22 
م��ب��اراة م��ن ال���دور التمهيدي 
ل��ل��م��وس��م ع��ن��دم��ا ح��ظ��رت 
احل��ك��وم��ة ك���ل امل��س��اب��ق��ات 
الرياضية الح��ت��واء انتشار 

فيروس كورونا.
وق��ال إيفان ك��وزاك رئيس 
ال��راب��ط��ة ”أتوجه بالشكر 
لألندية لتلبية رغبات عشاق 
ال��ل��ع��ب��ة ف���ي ه���ذه األوق����ات 
الصعبة“.وحتتاج االجراءات 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي اقترحتها 
ال���راب���ط���ة مل��واف��ق��ة وزارة 

الصحة.
وق����ال ك����وزاك إن جميع 
ال��الع��ب��ني وأف����راد التشكيلة 

سيتم اختبارهم.
وكان سلوفان براتيسالفا 
ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ي��ت��ف��وق في 
ال��ص��دارة بعشر ن��ق��اط على 

جيلينا قبل توقف النشاط.
وكان ال��دوري األملاني أول 
مسابقة ك��ب��رى ف��ي أوروب���ا 
تستأنف نشاطها في 16 مايو.

وس��ت��س��ت��أن��ف جمهورية 
ال��ت��ش��ي��ك ج����ارة سلوفاكيا 

الدوري في 23 مايو.
ورفعت سلوفاكيا معظم 
قيود العزل العام لكنها لن 
تسمح للمنافسات الرياضية 
ب��ال��ع��ودة ق��ب��ل ال��ث��ال��ث من 

يونيو.
وسجلت البالد 1503 حالة 
إصابة بالفيروس و28 وفاة 

حتى يوم اخلميس.

فورموال »1«: تشبث بالتفاؤل
رغم »النكسة البريطانية«

تلقت آم���ال منظمي ب��ط��ول��ة العالم 
للفورموال وان باستضافة سباقني على 
حلبة سيلفرستون في جائزة بريطانيا 
ال��ك��ب��رى ن��ك��س��ة اجل��م��ع��ة، ع��ق��ب رف��ض 
احلكومة منح استثناء ل��وض��ع ك��ل من 
يدخل البالد في احلجر الصحي ملدة 14 
يوما. وستدخل التدابير حيز التنفيذ بدءا 
من الثامن من يونيو من أجل املساهمة في 
احلد من تفشي فيروس كورونا املستجد، 
ولكن ستتم مراجعتها كل ثالثة أسابيع 
ما يعني أنه من املمكن التوصل إلى اتفاق 
مع حلول موعد السباقني في سيلفرستون 

في يوليو.
وش��دد منظمو بطولة العالم في وقت 
سابق من األسبوع على احلاجة لإلعفاء 
من احلجر الصحي ملدة 14 يوما، مسلطني 
الضوء على تأثيره على »عشرات آالف 
الوظائف املرتبطة بالفورموال وان وإدارة 

سلسلة التجهيزات«.
اال ان مدير حلبة سيلفرستون ستيوارت 
برينغل متفائل من إمكانية التوصل الى 

اتفاق يسمح بإقامة السباقني.

وق���ال ف��ي ح��دي��ث م��ع شبكة »سكاي 
سبورتس«: »أنا واضح جدا أن احلكومة 

تفهم أهمية هذا القطاع«.
وتابع »ل��ذا ما زل��ت متفائال بإمكانية 
إيجاد حل معقول وعملي، يضع العبء 
على الرياضة بشكل صحيح إليجاد احلل 

املناسب«.
وتتخذ سبعة من الفرق العشرة في 

بطولة العالم مقرا لها في إنكلترا.
وأضاف برينغل »االمر ال يقتصر فقط 
على 90 دقيقة من سباق رياضي مثير. 
االم��ر يتعّلق بإعادة القطاع ال��ى العمل. 
يعني ذلك عودة مصدر رزق أكثر من 40 

ألف شخص الى احلياة«.
وأك��د برينغل أن »الفورموال وان هي 
بالتأكيد ال��ري��اض��ة االول���ى ف��ي رياضة 
احمل��رك��ات، إنها اجل��زء ال��ذي ن��راه وهو 

اجلزء األكثر وضوحا«.
ويأمل منظمو بطولة العالم أن يطلقوا 
املوسم الذي ألغيت أو أرجئت عشرة من 
سباقاته حتى اآلن، في جائرة النمسا 
الكبرى في اخلامس من يوليو خلف أبواب 

موصدة، يليه سباق آخر على حلبة »ريد 
بول« األسبوع التالي.

وتتطلع البطولة إلقامة سباقني على 
حلبة سيلفرستون خ��الل األسبوعني 

التاليني.
وق��ال متحدث باسم ال��ف��ورم��وال وان 
ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس اجلمعة »نعمل 
ع��ن كثب م��ع احل��ك��وم��ة ل��دراس��ة اآلث��ار 
املترتبة على سياسة ال��ف��ورم��وال وان 
وسيلفرستون، وال تزال املناقشات قائمة 
في الوقت احلالي بهدف إيجاد حل في حني 

تبقى السالمة أولويتنا«.
وقد يكون لقيود احلجر الصحي تأثيرا 
كبيرا على مشاركة األندية البريطانية 
في املسابقات األوروبية لكرة القدم، إذا 
ال تزال أندية مانشستر سيتي، تشلسي، 
مانشستر ي��ون��اي��ت��د، ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 
وري��ن��ج��رز ت��ش��ارك ف��ي دوي االب��ط��ال 

والدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.
ويأمل االحت��اد االوروب���ي لكرة القدم 
»يويفا« إنهاء البطولتني في أغسطس ما 

إن تنتهي الدوريات احمللية.

 فورموال »1« تأمل في استعادة مسابقاتها

فيتولو: إقصاء ليفربول سيبقى 
محفورًا في ذاكرتي حتى وفاتي

تذكر جناح أتلتيكو مدريد، 
فيكتور ماتشني >فيتولو< فوز 
فريقه )3-2( على ليفربول 
مبلعب أنفيلد ف��ي ثمن نهائي 
دوري أب��ط��ال أوروب�����ا، وه��ي 
امل��ب��اراة األخ��ي��رة حتى اآلن في 
املنافسة قبل توقف ك��رة القدم 
بسبب فيروس كورونا املستجد، 
حيث أكد أن ذلك االنتصار سيظل 

محفورا في ذاكرته.
ووص�������ف ال�����الع�����ب ه���ذه 
اللحظات بأنها كانت »فريدة 
وال تنسى«، مؤكدا أنها ستبقى 

»م���ح���ف���ورة« إل����ى األب�����د في 
ذاكرته كونها أظهرت »عظمة« 

الروخيبالنكوس.
وردا على أسئلة من مشجعي 
األتلتي، قال »لقد كانت مباراة 
صعبة للغاية ضد خصم قوي 
ج��دا. في النهاية ميكنك رؤية 
عظمة ه��ذا ال��ن��ادي الكبير. لقد 
ك��ان��ت حل��ظ��ة م��ث��ي��رة للغاية 
بالنسبة لي وستظل محفورة 
في ذاك��رت��ي حتى أخ��ر ي��وم في 

حياتي«.
وق��ال ال��الع��ب ال��ذي ل��م يكن 

ض��م��ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي خاضت 
تلك امل���ب���اراة، »ل��ق��د ق��ف��زت من 
امل��درج��ات، ألن��ه كتب علي أن 

أعيش ذلك اللقاء من هناك«.
وردا على سؤاله حول أكثر 
ما أثار إعجابه في أتلتيكو، قال 
»قبل كل ش��يء، أتذكر أول يوم 
عندما وصلت كان لدي فرصة 
للذهاب إلى واندا متروبوليتانو. 
لقد كنت سعيدا بامللعب وبيوم 
تقدميي الرسمي الذي تزامن مع 
أعياد امليالد وحضرته اجلماهير 

في امللعب«.

فيتولو


