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الهالل يقترب خطوة إضافية
من لقب الدوري السعودي
اق��ت��رب ال��ه�لال خطة إضافية من
اللقب بفوزه على ضيفه الفتح -2
 1على ملعب جامعة امللك سعود
بالرياض في ختام املرحلة الرابعة
والعشرين م��ن ال���دوري السعودي
لكرة القدم.
ويدين الهالل بفوزه الثالث تواليا
والسابع عشر ه��ذا امل��وس��م ،مقابل
 6ت��ع��ادالت وه��زمي��ة واح����دة ،الى
الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي
تكفل ب��أه��داف امل��ب��اراة الثالثة (38
و 87من ركلتي ج��زاء وه��دف الفتح
باخلطأ في مرمى فريقه .)53
ورفع الهالل رصيده إلى  57نقطة
ف��ي ال��ص��دارة وب��ف��ارق  9ن��ق��اط عن
مالحقه النصر ،بينما بقي الفتح الذي

أضاع ركلة جزاء قبيل  10دقائق على
النهاية عبر مروان سعدان ،في املركز
الرابع عشر برصيد  22نقطة.
استعاد النصر توازنه بعد خسارة
الدربي في املرحلة املاضية أمام الهالل
 ،4-1وذلك بفوزه على مضيفه أبها
بهدفني سجلهما املغربي عبدالرزاق
ح��م��دال��ل��ه ( 62م���ن رك��ل��ة ج���زاء)
والنيجيري احمد موسى (.)65
ورفع النصر رصيده الى  48نقطة
ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ان��ي ،بينما بقي أبها
تاسعا ً برصيد  33نقطة .
وواص����ل ال��ش��ب��اب ان��ت��ص��ارات��ه
وأض����اف ث�ل�اث ن��ق��اط ج��دي��دة إل��ى
رص��ي��ده بعدما تغلب على ضيفه
التعاون - 1صفر سجله عبداملجيد

الصليهم في الدقيقة .67
وتقدم الشباب للمركز السادس
برصيد  37نقطة وبفارق  3نقاط عن
الوحدة الرابع ونقطة عن الفيصلي
اخل��ام��س ،بينما ت��راج��ع التعاون
للمركز العاشر بعد أن جتمد رصيده
عند  32نقطة .وحقق العدالة فوزا
هاما على مضيفه احلزم .1-2
وت���ق���دم احل����زم ع��ب��ر ال��س��وي��دي
كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة ،24
قبل أن يرد العدالة بهدفي املدغشقري
ك��ارول��ي��س ان��دري��ا ( )64وري��اض
شراحيلي ( ،)75رافعا رصيده الى
 20نقطة لكنه بقي في املركز األخير،
بينما توقف رصيد ابها عند  33نقطة
في املركز التاسع.

جانب من املباراة

أملانيا حتظر حضور اجلماهير للمباريات
حتى نهاية أكتوبر على األقل
ق��ال��ت ال��س��ل��ط��ات إن أملانيا
وافقت على متديد حظر حضور
اجل��م��اه��ي��ر مل��ب��اري��ات دوري
الدرجة األولى لكرة القدم حتى
نهاية أكتوبر املقبل على األقل
بسبب جائحة كوفيد.-19
ومت استئناف الدوري األملاني
منتصف مايو ايار املاضي عقب
ت��وق��ف دام أك��ث��ر م��ن شهرين
لتصبح أول ب��ط��ول��ة محلية
أوروبية كبرى تستأنف نشاطها
وس��ط قواعد صارمة الحتواء
انتشار فيروس كورونا.
وكانت رابطة الدوري األملاني
ت��أم��ل ف��ي أن ت��واف��ق السلطات
احمللية على مقترح محدث يسمح
للجماهير بالعودة للمالعب مرة
أخرى وفقا لشروط محددة.
وق��ال��ت وزارة الصحة في
والي��ة برلني إن وزراء الصحة

الدوري األملاني يحظر حضور اجلماهير حتى نهاية أكتوبر

ف��ي احلكومة االحت��ادي��ة و16
حكومة محلية رفضوا املقترح،
ف��ي إش���ارة إل��ى ارت��ف��اع أع��داد

إمكانية اإلفراج عن رونالدينيو
في  24أغسطس

رونالدينيو

بلغ مصدر قضائي وكالة فرانس برس أنّه قد يتم إطالق سراح
النجم السابق ملنتخب البرازيل في كرة القدم رونالدينيو في 24
أغسطس بعد خمسة أشهر من توقيفه في الباراغواي بسبب استخدام
جواز سفر مزور.
وأوقف رونالدينيو ( 40عاماً) وشقيقه روبرتو في السادس من
م��ارس املاضي في أسونسيون ،بعد اتهامهما بدخول الباراغواي
بجوازي سفر مزورين.
وأمضى الثنائي قرابة شهر وراء القضبان ،قبل االنتقال في  7أبريل
إلى فندق باملاروغا املعاد تأهيله أخيرا ً عام  ،2019والواقع في مبنى
مشيّد مطلع القرن العشرين في العاصمة الباراغويانية أسونسيون،
وذلك بعد دفع كفالة مالية تبلغ  1,6مليون دوالر.
وح��دّد القاضي غوستافو أماريال  24أغسطس موعدا ً للنظر في
الدعوى ضد الشقيقني.
واقترح املدعون العامون على القاضي أن يدفع رونالدينيو غرامة
قدرها  90ألف دوالر« :إلص�لاح األض��رار االجتماعية» لكن على أن
يعود إلى بالده حيث سيتعني عليه املثول أمام قاض كل ثالثة أشهر
ملدة عام .ونفى رونالدينيو أن يكون على علم بأن جوازي السفر كانا
مزورين .وسيضطر شقيقه ،الذي يُزعم أنه كان على علم بالتزوير،
إلى دفع غرامة قدرها  110االف دوالر واملثول أمام قاض ك ّل ثالثة
أشهر ملدة سنتني.
كما طلب اإلدع��اء عقوبة السجن ملدة عامني مع وقف التنفيذ على
روبرتو الذي يعمل كمدير أعمال لدى شقيقه.
ووصل رونالدينيو وشقيقه إلى اسونسيون في الرابع من مارس
قادمني من البرازيل وأحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم
تالحظ على الفور أيّ مشكلة في الوثائق.
مت التنبه ملوضوع التزوير ،داهمت الشرطة
بعد ساعات ،عندما ّ
الفندق الذي يقيم فيه الالعب املتوّج بلقب الكرة الذهبية عام 2005
حيث يروّ ج لكتاب وحضور مؤمترات ترعاها جمعيات خيرية تهتم
باألطفال احملرومني ،وعثرت على جوازي السفر املزورين.
وتوسع التحقيق منذ ذلك احلني ليشمل قضية احتمال تبييض
ّ
أموال.
ويعد رونالدينيو من أب��رز الالعبني في تاريخ كرة القدم ،وقد
أحرز تقريباً ك ّل األلقاب املتاحة له من كأس عالم ،كوبا أميركا ،كأس
القارات ،دوري أبطال أوروبا ،الدوري االسباني وااليطالي ،والكرة
الذهبية ،كما مثل ثالثة من أكبر األندية األوروب��ي��ة هي برشلونة
اإلسباني وميالن اإليطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

اإلصابات اجلديدة بالفيروس.
وأض��اف��ت ”تركز السلطات
الصحية احمللية حاليا بشكل

ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ت��ع��ق��ب املخالطني
وب��دء ال��دراس��ة والعائدين من
االجازات“ .ومع استمرار حظر

األح����داث ال��ك��ب��رى االخ���رى في
أملانيا حتى نهاية أكتوبر املقبل،
اتفق ال���وزراء على أن��ه ال ميكن
استثناء مباريات كرة القدم ،وأن
هذا القرار لن يتم إع��ادة النظر
فيه قبل اخلريف املقبل.
وق����ال ي��ن��س س��ب��ان وزي���ر
الصحة عبر حسابه على تويتر
”نحن بحاجة للبقاء متيقظني.
ف���ي ال���وض���ع احل���ال���ي ع���ودة
اجلماهير للمدرجات ستكون
إشارة خاطئة“.
وحث املسؤولون احلكوميون
في أملانيا املواطنني م��رارا على
االلتزام باإلجراءات االحترازية
مثل التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامات ،لكن االرتفاع في عدد
اإلصابات اجلديدة يشير إلى أن
البعض أصبح أقل حرصا خالل
شهور الصيف.

ليفربول يتعاقد مع املدافع اليوناني
تسيميكاس من أوملبياكوس

أعلن ليفربول بطل الدوري اإلجنليزي املمتاز
لكرة القدم أولى تعاقداته خالل فترة االنتقاالت
احل��ال��ي��ة ب��ض��م امل��داف��ع ال��ي��ون��ان��ي كوستاس
تسيميكاس م��ن أوملبياكوس بيريوس بعقد
لفترة طويلة.
وشارك الظهير األيسر البالغ عمره  24عاما
في  46مباراة مع أوملبياكوس في كافة املسابقات
امل��وس��م امل��اض��ي حيث ت��وج الفريق بلقبه 45
للدوري اليوناني املمتاز.
ول��م يكشف ليفربول عن التفاصيل املالية
للصفقة لكن وسائل إعالم بريطانية قالت إن بطل
الدوري املمتاز دفع  11مليون جنيه استرليني
( 14.38مليون دوالر) لضم تسيميكاس الذي
خاض ثالث مباريات مع منتخب اليونان منذ
ظهوره األول في .2018
ون��ق��ل م��وق��ع ليفربول على اإلن��ت��رن��ت عن
تسيميكاس قوله ”أنا سعيد للغاية وفخور
لوجودي هنا .بالنسبة لي إنه أكبر فريق في
العالم .إن��ه ش��رف ل��ي وج���ودي هنا وسأبذل
قصارى جهدي ملساعدة الفريق.
”يعجبني ال��دوري اإلجنليزي املمتاز كثيرا
وأشاهده على شاشات التلفزيون .وكان دائما
حلمي عندما كنت صغيرا اللعب في هذا الدوري.

اليوناني تسيميكاس

”بالكثير من العمل والتركيز فيما أفعله وما
يريده امل��درب (يورجن كلوب) مني والتدريب
يوميا بجدية ،ميكنني تطوير أدائي .أريد حتقيق
أهدافنا .الفوز بالدوري مرة اخرى وكذلك دوري
أبطال أوروبا“.

دورمتوند يؤكد بقاء سانشو
في صفوفه للموسم املقبل
أك��د بوروسيا دورمت��ون��د األملاني
على لسان مديره الرياضي ميكايل
تسورك أن النجم اإلنكليزي الشاب
ج��اي��دون سانشو ب��اق ف��ي صفوفه
ال بذلك الطريق
للموسم املقبل ،مقف ً
أمام مانشستر يونايتد الذي كان ميني
النفس بضم مواطنه البالغ  20عاما ً.
وق��ال تسورك في مستهل املعسكر
التحضيري للفريق ف��ي ب��اد راغ��از
ال��س��وي��س��ري��ة «ن��ح��ن ن��ع��ت��م��د على
ج����اي����دون .ج���اي���دون س��ي��ل��ع��ب مع
بوروسيا دورمت��ون��د املوسم املقبل.
القرار نهائي» ،كاشفاً في الوقت ذاته
أن النادي حَ ّسنَ الظروف املالية للعقد
ال��ذي مُ�� ِد َد العام املاضي حتى يونيو
.2023
ويعتبر سانشو من أفضل املواهب
الواعدة في القارة األوروبية ،وقد لعب

دورا ً هاماً جدا ً في قيادة دورمتوند هذا
املوسم إل��ى وصافة ال��دوري األملاني
بتسجيله  17ه��دف��اً م��ع  17متريرة
حاسمة في  32مباراة ،ما جعله هدفاً
ملانشستر ي��ون��اي��ت��د وس���ط تقارير
تتحدث عن انتقاله إل��ى «الشياطني
احلمر» أصبح قريبا ً.
لكن ف��ي مقابلة أج��راه��ا األسبوع
امل���اض���ي ،أف�����اد امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لدورمتوند هانز-يواكني فاتسكه أن
انتقال سانشو سيصبح غير ممكن
ما أن يبدأ املعسكر االستعدادي الذي
يستمر ملدة أسبوع.
ورف���ض ت��س��ورك تأكيد م��ا يُشاع
عن دخ��ول دورمت��ون��د في مفاوضات
مع يونايتد بشأن سانشو الذي ُح ِد َد
سعره بـ 120مليون ي��ورو م��ن قبل
النادي األملاني.

سانشو

سان جيرمان يعلن توقيع عقد رعاية مع شركة هايسنس
أعلن نادي باريس سان
جيرمان بطل دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم
وشركة هايسنس الصينية
ل�لأج��ه��زة االل��ك��ت��رون��ي��ة
واملنزلية توقيع عقد رعاية
طويل األمد بينهما.
وي���أت���ي اإلع���ل��ان عن
توقيع عقد ال��رع��اي��ة في
ال��وق��ت ال���ذي تسعى فيه
أك��ب��ر أن���دي���ة ك���رة ال��ق��دم
األوروبية لدخول السوق
الصينية الغنية.
وق�����ال س��ي��ب��اس��ت��ي��ان
فاسيلز م��س��ؤول ش��ؤون
آسيا واحمليط الهادي في
ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان
يشرفنا العمل مع مثل هذه
الشركة الكبيرة التي تنتمي
إلى شرق آسيا هذه شراكة
هامة بالنسبة للنادي ألنها
تعكس التزامنا املتزايد
جتاه هذه املنطقة.

باريس سان جيرمان

إسبانيا تواجه
البرتغال استعداد ًا
خلوض دوري األمم
قال املنتخب اإلسباني األول لكرة القدم في
بيان إنه سيواجه نظيره البرتغالي بطل أوروبا
في مباراة ودية في السابع من أكتوبر املقبل في
إط��ار االستعدادات ملبارياته املقبلة في دوري
األمم األوروبية في وقت الحق من الشهر نفسه.
وستقام املباراة في البرتغال قبل أن تواصل
إسبانيا مسيرتها في البطولة القارية ،على
أرضها في مواجهة سويسرا في العاشر من
الشهر نفسه ثم تلعب خارج أرضها في مواجهة
أوكرانيا في  13أكتوبر.
وسيبدأ املنتخب اإلسباني الذي يدربه لويس
إنريكي مسيرته في ال��دوري األوروب���ي لألمم
خارج أرضه أمام أملانيا في الثالث من سبتمبر
املقبل ثم يستضيف نظيره األوك��ران��ي بعدها
بثالثة أيام .وأخر مواجهة بني منتخبي إسبانيا
والبرتغال كانت في دور املجموعات في كأس
العالم  2018في روسيا وكانت مباراة مثيرة
أحرز خاللها كريستيانو رونالدو جنم البرتغال
ثالثية من األهداف (هاتريك).

