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برقان يقترب 
من متديد عقد 

يوسف سعد
اقتربت إدارة الكرة في برقان من التوصل التفاق مع يوسف 
سعد قائد الفريق، من أجل متديد عقده ملوسم إضافي مع الفريق 

الذي ينافس على البطاقة الثانية للتأهل إلى الدوري املمتاز.
ويرتبط سعد بعقد مع برقان ينتهي آخر مايو اجل��اري، 
وتسعى إدارة الكرة حلسم األمر مبكًرا خشية دخول أطراف 
أخ��رى على خط التفاوض مع سعد ال��ذي تألق مع برقان، 

وميتلك حرية االنتقال ألي ناد أخر.
في الوقت ذات��ه تكثف إدارة الكرة مفاوضاتها مع بقية 
الالعبني احملليني الذين دافعوا عن أل��وان برقان هذا املوسم، 
ملواصلة رحلتهم مع الفريق خالل ما تبقى من منافسات املوسم؛ 
سعًيا لالستقرار الفني في طريقهم للمنافسة على بلوغ دوري 

يوسف سعداألضواء.

منافسات الدوري اإلسباني
11 يونيو القادم تستأنف في 

ق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة أن ال���دوري 
اإلس��ب��ان��ي سيستأنف منافساته في 
احل��ادي عشر من يونيو بعد أن أعطت 
احلكومة اإلسبانية ال��ض��وء األخضر 

بعودة املسابقات الرياضية.
وك��ان��ت راب��ط��ة ال����دوري اإلسباني 
قد أعلنت عن تعليق مباريات الليغا 
في الثاني عشر من م��ارس املاضي، إال 
أنه وانطالقاً من منتصف أبريل بدأت 
رابطة الليغا وبالتعاون مع احلكومة 
اإلسبانية في العمل عن كثب وبجدية 
لعودة املنافسات، فبعد أن ق��ام العبو 
أن���دي���ة ال�����دوري اإلس��ب��ان��ي ب��إج��راء 
الفحوصات الطبية مطلع الشهر احلالي، 
ع��ادوا الستئناف التمارين اجلماعية 
مبجموعات صغيرة ف��ي الثامن عشر 

من مايو.
ثم جاء تصريح احلكومة اإلسبانية 
ي��وم 23 مايو امل��اض��ي ليمنح الضوء 
األخضر بعودة املنافسات واحلياة إلى 

املالعب اإلسبانية.
وقال وقتها رئيس احلكومة اإلسبانية 
بيدرو سانشيز »في أسبوع الثامن من 
يونيو، استئناف املنافسات الرياضية 
االح��ت��راف��ي��ة ال��ك��ب��رى، السيما الليغا، 
سيصبح مسموحا ب��ه«، وذل��ك خالل 
مؤمتر صحافي أعلن فيه أيضا سلسلة 
إج���راءات إضافية للتخفيف من قيود 
االغ��الق التي مت فرضها في األسابيع 

املاضية للحد من تفشي »كوفيد19-«.

وصرح خافيير تيباس رئيس رابطة 
ال��دوري اإلسباني أّن التاريخ املرجح 
لعودة الليغا يجب أن يتضمن مباراة 
منتظرة بحسب م��ا نقلته الصحف 
اإلسبانية ف��ي وق��ت متأخر م��ن مساء 

األحد املاضي.

ونقلت معظم الصحف اإلسبانية 
الشهيرة تصريحات تيباس التي كشف 
من خاللها عن املوعد احملتمل لعودة 
الليغا لنشاطها وامل��ب��اراة األول��ى التي 

ينتظرها عشاق الكرة في إسبانيا.
وقال تيباس: »هناك احتمال إلقامة 

م��ب��اراة ف��ي احل���ادي عشر م��ن يونيو، 
ستكون مباراة فريدة، ديربي إشبيلية 
)ريال بيتيس وإشبيلية( في العاشرة 
مساًء، أمتنى تأكيد هذا املوعد« مشيراً 
إل��ى أّن امل��ب��اراة األول��ى يجب أن تكون 

تكرمياً للضحايا.

الهالل يحسم موقفه
من التجديد جلوميز

أنهت إدارة الهالل السعودي بقيادة فهد بن نافل، 
اتفاقها مع املهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ووفقا لصحيفة الرياضية، فإن اإلدارة الهاللية 
اتفقت مع جوميز على متديد عقده ملوسم إضافي، 

وذلك حتى عام 2022.
بناء على التقارير الفنية واملستوى الذي قدمه 
الالعب خالل العامني املاضيني والتوافق الكبير 

بني الطرفني.
ج��اء ذل��ك في ظل االرت��ي��اح والسعادة الكبيرة 

التي يجدها جوميز رفقة الهالل واحلياة باململكة 
العربية السعودية.

وكان جوميز أبدى رغبته القوية في حصد لقب 
دوري أبطال آسيا م��رة أخ��رى بعدما ك��ان عامال 
رئيسيا ف��ي حتقيقه بنسخة 2019 حيث توج 

بجائزتي الهداف وأفضل العب.
ي��ذك��ر أن ت��ق��اري��ر ع��دي��دة حت��دث��ت م��ؤخ��را عن 
إمكانية رحيل جوميز للدوري التركي أو الدوريات 

األوروبية األخرى باملوسم املقبل.

بافيتيمبي جوميز
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التضامن ينهي ارتباطه مباركوف
ق��ررت إدارة ن��ادي التضامن ع��دم التجديد مع 
املدرب الصربي زيلكو ماركوف، الذي ينتهي عقده 
بنهاية مايو اجل���اري، في ظل توقف املسابقات 

بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.
وتوقف النشاط الكروي في الكويت، منذ مارس 
املاضي، ومن املقرر أن تعود عجلة الدوري في 11 

سبتمبر املقبل.
وتعتزم اإلدارة ب��دء رحلة البحث عن مدرب 
أجنبي لتولي القيادة الفنية للعنيد، خالل املرحلة 

املقبلة، الستئناف ما تبقى من منافسات املوسم 
اجلاري.

ووض��ع��ت إدارة ال��ك��رة ف��ي ال��ن��ادي استقطاب 
مدرب من املدرسة اإلسبانية أو البرتغالية، على 

رأس أولوياتها.
يأتي ذلك، في الوقت الذي بات فيه رحيل جميع 
احملترفني باملوسم اجل��اري، اخليار األب��رز، وبدء 
البحث عن خماسي جديد ميكنه صناعة الفارق، في 

رحلة الفريق للبقاء بدوري األضواء.

مهدي ينضم للجهاز الفني بالنصر
انضم صالح مهدي، احلارس الدولي السابق، 
للجهاز الفني للنصر، في منصب م��درب حراس 
املرمى. ووقع اختيار إدارة النصر على مهدي، الذي 
سبق ودافع عن ألوان العنابي، ملا ميتلك من خبرات 
كبيرة عبر رحلة طويلة، من خالل حماية عرين عدة 
أندية، أبرزها الساملية، القادسية، اليرموك والنصر 

إلى جانب الساحل.

ومت��ث��ل مهمة ت��دري��ب ح���راس النصر، املهمة 
التدريبية الثانية ملهدي، الذي سبق وعمل مدربا 

باالحتاد مع منتخب الناشئني.
وت��راه��ن إدارة العنابي على ق���درات مهدي، 
ملواصلة االرتقاء مبستوى حراس املرمى بالنادي، 
حيث يبرز في قائمة الفريق احلراس محمد هادي 

وخليفة رحيل إلى جانب أحمد عادي.

الدوري اإلسباني يعود الشهر املقبل

غاريث بايل: ملاذا ينتقدون 
ممارستي للغولف؟

يتساءل غاريث بايل مهاجم ريال مدريد عن 
سبب حالة اجلدل التي أثارتها ممارسته للغولف 
وقال ملاذا ال يتعرض رياضيون بارزون آخرون 

النتقادات للسبب ذاته ؟
ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا 
مع ري��ال مدريد وتسجيله أله��داف حاسمة في 
ثالثة نهائيات ال تزال اآلراء منقسمة حول بايل 
ف��ي إسبانيا حيث يشكك البعض ف��ي التزامه 
مع النادي إضافة إلى إصاباته املتكررة والتي 
أرجعتها وسائل إع��الم إسبانية إل��ى ممارسته 

الغولف في وقت فراغه.
واحتفل بايل العام املاضي بتأهل ويلز لبطولة 
أوروب��ا 2020 برفع شعار يحمل كلمات »ويلز 
- الغولف - مدريد )على الترتيب(« ما تسبب 

في انتقادات لالعب من جماهير ريال مدريد التي 
أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة 

خاضها بعدها مع ناديه.  
وأبلغ بايل وسائل إعالم »ينتقدني الكثير من 
الناس ملمارسة الغولف وال أدري سبباً لذلك. 
حتدثت إلى أطباء واجلميع ال يجد أي مشكلة. 
وس��ائ��ل االع���الم لديها تصورها اخل���اص بأن 
الغولف ليست رياضة جيدة بالنسبة لي وميكن 
أن تعرضني إلص��اب��ات ويجب أن أحصل على 

راحة«.  
وأض���اف: »ستيفن كيري جنم دوري السلة 
األميركي للمحترفني ميارسها رمبا في صبيحة 
يوم املباراة. لو لعبت الغولف قبل يومني من أي 

مباراة يقول البعض ماذا يفعل هذا الرجل؟«.  

غاريث بايل

ماكالرين تخفض مصاريفها بسبب فيروس كورونا
أعلنت ش��رك��ة م��اك��الري��ن لصناعة 
السيارات الرياضية أّنها ألغت 1200 
وظيفة بسبب األزمة التي فرضها وباء 

فيروس كورونا املستجد.
وقالت الشركة التي تتخذ من اململكة 
املتحدة م��ق��راً لها ف��ي بيان إّن��ه��ا عانت 
من إلغاء األح���داث الرياضية وتوقف 

إنتاجها ومبيعاتها من السيارات.
وق��ال بول وال��ش الرئيس التنفيذي 
للمجموعة: »ن��أس��ف ب��ش��دة للتأثير 
الذي ستحدثه إع��ادة الهيكلة هذه على 
جميع موظفينا، وخاصة الذين قد تتأثر 
وظائفهم«، الفتاً إلى أّن هذا التخفيض 
سيكون ل��ه: »ت��أث��ي��ر كبير على شكل 

وحجم فريقنا للفورموال واحد«.
ول��م يشر البيان إل��ى ع��دد املوظفني 

الذين سيتم التخلي عنهم من الفريق 
امل��ش��ارك في بطولة العالم للفورموال 
واح��د، لكن وفقاً لشبكة »بي بي سي« 
البريطانية ف��إّن الشركة ستقلص 70 

وظيفة من أصل 800.
وأضاف والش: »لقد عملنا جاهدين 
لتجنب هذا األم��ر بعد أن نفذنا بالفعل 
تدابير اّدخار جذرية في جميع مجاالت 
نشاطنا، ولكن لم يكن لدينا خيار سوى 

تقليص حجم القوى العاملة لدينا«.
ولفتت وسائل اإلع��الم البريطانية 
قبل أي��ام إل��ى أّن ماكالرين تسعى إلى 
التفاوض على قرض بقيمة 275 مليون 
جنيه إسترليني وأّنها ستقدم كضمانات 
م��ق��ره��ا ومجموعتها م��ن ال��س��ي��ارات 

العتيقة. سيارات ماكالرين

فاران يؤكد رغبته
في حصد كل البطوالت 

مع ريال مدريد
أكد مدافع ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم 
الدولي الفرنسي رافاييل فاران أنه يريد »الفوز 
بكل شيء« مع النادي امللكي، معرباً عن ارتياحه 
لقرار احلكومة منح الضوء األخضر الستئناف 

»ال ليغا« .
وق��ال ف��اران لتلفزيون ري��ال مدريد: »نريد 
حقاً العودة إل��ى املنافسة، إنها مهمتنا، إنها 
سبب وجودنا، نريد دائماً التنافس« مع الفرق 

األخرى.
وأضاف بعد االنتهاء من حصة تدريبية مع 
الفريق امللكي: »لم نلعب كرة القدم منذ فترة 

طويلة، لذلك نحن متحمسون جداً ونريد الفوز 
بكل شيء«.

وأوض�����ح ف�����اران »ن��ش��ع��ر ب��ت��ح��س��ن كل 
ي��وم، ونعمل كثيراً، ونتحسن على الصعيد 
التكتيكي«، مضيفاً أن امليرنغي يركز حالياً على 

العمل البدني.
وك��ان ري��ال مدريد قبيل تعليق منافسات 
ال���دوري اإلسباني منتصف م��ارس املاضي، 
يحتل املركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق 
نقطتني عن برشلونة املتصدر، وذلك قبل 11 

فارانمرحلة من نهاية املوسم.


