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عماد غازي

ت��ت��ج��ه األن���ظ���ار ص����وب اس��ت��اد 
الكويت، الذي يشهد ديربي منتظر بني 
القادسية والعربي، في قمة اجلولة 
مباريات اجلولة الرابعة من دوري 

التصنيف.
ك��م��ا ت��ش��ه��د اجل���ول���ة إق���ام���ة 3  
مواجهات أخرى جتمع  األولى الكويت 
مع النصر، أما املواجهة الثانية جتمع 
بني الفحيحيل مع خيطان، فيما تشهد 
املباراة الثالثة مواجهة بني الساحل 

وكاظمة.
يدخل ن��ادي القادسية مواجهة 
العربي بالعالمة الكاملة 9 نقاط من 3 
مباريات، فيما يدخل العربي املواجهة 
متخلفاً بفارق 8 نقاط عن القادسية، 
حيث ميتلك في جعبته نقطة واحدة 
من تعادل وهزمية ويقبع في املركز 
احل��ادي عشر قبل انطالق منافسات 
اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة، ف��ي ح��ني يتواجد 
النصر في املركز الثالث برصيد 6 
ن��ق��اط، وب��ف��ارق نقطة ع��ن منافسه 
ال��ك��وي��ت، وميلك الساحل 6 نقاط، 
وبفارق 4 نقاط عن كاظمة، ويتواجد 

الفحيحيل خلف القادسية برصيد 9 
نقاط وبفارق األهداف فقط، في حني 
ميلك منافسه فريق خيطان نقطة 

واحدة.
وتشهد صفوف القادسية جاهزية 
كبيرة على صعيد ال��الع��ب��ني، رغم 
غياب األلباني تراشي لوجوده في 
احلجر الصحي بعد أن انهى مشاركته 
م���ع م��ن��ت��خ��ب ب������الده، واحمل���ت���رف 
النيجيري سيسوجو، وعامر املعتوق 
بداعي اإلصابة، ويجد مدرب الفريق 
االس��ب��ان��ي بابلو فرانكو وف���رة من 
ال��الع��ب��ني اجل��اه��زي��ن، الس��ي��م��ا أن 
مشاركات بعض أوراق��ه الرابحه في 
سابق امل��ب��اري��ات ج��اء على فترات، 

الدخار جهدهم للمواجهات املهمة.
وي��درك اجلهاز الفني لالصفر أن 
احل��ال��ة املتراجعة لفريق العربي 
في مواجهتي برقان، ومن قبل أمام 
اجل��ه��راء، ال تعني ان الفريق بعيد 
عن اجلهازية املطلوبة، السيما ان 
م��واج��ه��ات ال��غ��رمي��ني تشهد دائ��م��ا 
حسابات خاصة، كذلك فإن التغيير 
الفني والذي جرى في صفوف العربي 

بعد رحيل امل���درب باسم م��رم��ر، قد 
يكون ل��ه مفعول السحر على أداء 

الالعبني.
ف��ي املقابل ف��ان العربي اجلريح 
مل��ا ع��ان��اه منذ ب��داي��ة امل��وس��م يتطلع 
ف��ي وج��ود امل��درب��ني أحمد العثمان، 
ويوسف الرشيدي، لبداية مغايرة، 
وظ��ه��ور ق��وي م��ع وض��ع احلسابات 
امل��ط��ل��وب��ة مل��واج��ه��ة ف��ري��ق بحجم 
القادسية، ميلك كل مقومات الفوز 

والرغبة في البقاء في القدمة.
وميني األخضر النفس باستعادة 
بعض الالعبني خطورة بندر السالمة، 
واملهاجم سيدرك، والسنوسي الهادي 
السيما انهم ابتعدوا عن خطورتهم في 
سابق املباريات، كما يتطلع األخضر 
ل��ف��رض رق��اب��ة لصيقة على أوراق 
االصفر الرابحة السيما بدر املطوع، 

وسيف احلشان، وعدي الصيفي.
الكويت والنصر

وفي مباراة أخرى يسعى الكويت 
لتصحيح م��س��اره عندما يواجه 
العنابي، ول��ن تكن مهمة األبيض 

سهلة السيما ف��ي ظ��ل املستويات 
املميزة التي قدمها النصر وتراجع 
ملحوظ في الغلب أوراق الكويت 

الرابحة.
ويستمر غياب جمعه سعيد عن 

الكويت بداعي تواجده في احلجر 
الصحي، إلى جانب يوسف ناصر 
ب��داع��ي اإلي���ق���اف، ف��ي ح��ني يعول 
اجلهاز الفني بقيادة الهولندي رد 
كرول على أحمد حزام، واالسباني 

دميبلي في املقدمة، يعاونهما في 
وس��ط املعلب عبدالله البريكي، 
وسيسوكو، وي��وس��ف اخلبيزي، 
وفيصل زاي���د، إل��ى جانب ضاحي 
الشمري وسامي الصانع من على 

االط��راف. في املقابل يعول النصر 
م��ع م��درب��ه أحمد عبدالكرمي على 
أحمد الرياحي، وسالم املسالتي، 
ومشعل فواز وغيرهم من الالعبني 

املميزين.

لقطة من مواجهة سابقة بني القادسية والعربي

األميركي كوملان سيستأنف 
قرار إيقافه لعامني

بارتوميو يثير مزيدًا
من اجلدل قبل استقالته

هل يبصر الدوري السوبر األوروبي 
لكرة القدم النور بعد موافقة نادي 
برشلونة اإلسباني على املشاركة في 
م��ش��روع يصب ف��ي مصلحة األندية 
ال��ك��ب��رى، بحسب م��ا أع��ل��ن رئيسه 
املستقيل ج��وزي��ب م��اري��ا بارتوميو 

الثالثاء؟
  حتّولت الشائعات إلى حقيقة مع 
استدعاء بارتوميو وس��ائ��ل اإلع��الم 
لإلعالن عن استقالته، فقد رمى الرئيس 

السابق قنبلة إعالمية صغيرة.
ق���ال ب��ارت��وم��ي��و: “وافق مجلس 
اإلدارة )االثنني( على قبول الشروط 
املسبقة للمشاركة في الدوري السوبر 
األوروب���ي لكرة القدم بني األندية”، 
موضحاً أن “قرار املشاركة في هذه 
امل��س��اب��ق��ة، ي��ح��ت��اج إل���ى التصديق 
م���ن ج��م��ع��ي��ة مم��ث��ل��ي س��وس��ي��وس 
)املشجعون-املساهمون( لبرشلونة”.

وه���ذا أول تأكيد رس��م��ي ملشروع 
ال��دوري املغلق بني كبار أندية القارة 

العجوز.
وك��ان��ت الصحف البريطانية قد 
كشفت األسبوع املاضي عن اخلطوط 
العريضة لهذه البطولة. وأش��ارت 

“سكاي سبورت” ف��ي 20 اجل��اري 
إل��ى أن املفاوضات اخلاصة بإنشاء 
هذه املسابقة التي ستنافس بطوالت 
االحت���اد االوروب���ي على غ��رار دوري 
األب��ط��ال وي��وروب��ا ل��ي��غ، على وشك 

التحقق.
وم����ن امل��ف��ت��رض أن جت��م��ع ه��ذه 
البطولة “السوبر” أفضل 18 نادياً في 
البطوالت األبرز في أوروبا، مع إجراء 
مباريات فاصلة في نهاية كل موسم، 
على طريقة نظام التجمع الذي أقيم في 
أغسطس املاضي بني ثمانية أندية في 
دوري األبطال األخير في لشبونة، بعد 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
انتقادات شديدة                   

ميكن مل��ش��روع مماثل أن يصطدم 
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��ق��دي��ن: االحت���اد 
األوروب��ي لكرة القدم الضامن لنظام 
أكثر ج��دارة، حيث يتعني على األندية 
التأهل من خالل بطوالتها احمللية إلى 

املسابقات القارية.
ث��م ه��ن��اك امل��داف��ع��ون ع��ن األن��دي��ة 
املتوسطة وال��ص��غ��ي��رة ال��ت��ي سيتم 
إق��ص��اؤه��ا على األرج���ح م��ن ال��دوري 

السوبر، أو تكون عاجزة عن االستمرار 
بجدول مباريات مزدحم.

وك���ان رئ��ي��س االحت���اد األوروب���ي 
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد 
استبعد في آب/اغسطس املاضي في 
مقابلة مع فرانس برس فكرة الدوري 
السوبر “أي دوري سوبر ب��ني 10، 
12، 24 ناديا سيصبح مم��اًل. عندما 
تستمعون إلى نشيد دوري األبطال، 
تعرفون عما نتحدث... ال أرى كيف 
ميكن أن يكون ناجحاً، حتى لو حاولوا 

القيام بذلك”.
رأي مماثل عبر عنه رئيس رابطة 
ال��دوري اإلسباني خافيير تيباس في 
مقابلة مع فرانس برس االربعاء “هذه 
امل��ش��اري��ع حت��ت األرض ت��ب��دو جيدة 
فقط عندما تفكر فيها الساعة اخلامسة 

صباحا بعد ليلة تقضيها في احلانة”.
ورّد تيباس ال��ث��الث��اء ف���وراً على 
تصريحات اإلداري الكاتالوني مغّردا 
على تويتر “لسوء حظ بارتوميو، 
يعلن في اليوم األخير )م��ن واليته( 
امل��ش��ارك��ة ف��ي مسابقة ش��ب��ح تقود 
برشلونة إلى اخلراب، وتؤّكد جهله في 

صناعة كرة القدم”.

مشروع ب�6 مليار دوالر 
يشّكل ه��ذا امل��ش��روع امل��ن��ب��وذ من 
رؤس����اء رواب����ط ال���دوري���ات، راف��ع��ة 
اق��ت��ص��ادي��ة ج��دي��ة ألن���دي���ة ت��ه��اوت 
ميزانياتها في أزم��ة تفشي فيروس 

“كوفيد19-” بدءا من الربيع املاضي.
بحسب “سكاي سبورت” يبلغ 
متويل البطولة اجل��دي��دة 6 مليارات 
دوالر أم��ي��رك��ي، مضمونة م��ن خالل 
متويل حقوق البث التلفزيوني للحدث. 
ميكن لكل ن��اد تلقي “مئات املاليني 
من اجلنيهات اإلسترلينية” نتيجة 
مشاركته بحسب الصحف البريطانية.

أص���ّر ب��ارت��وم��ي��و م��س��اء ال��ث��الث��اء 
“سيضمن الدوري السوبر األوروبي 
أن يستمر ال���ن���ادي ب��االن��ت��م��اء إل��ى 

س��وس��ي��وس )اجل��م��اه��ي��ر(. نتفرد 
ص  بكوننا ال نوّزع األرب��اح، بل ُتخَصّ
لالستثمارات الرياضية وامليراثية”، 
مضيفاً أن “النادي يتمتع بصالبة ال 

جدال فيها”.
وأع��ل��ن ب��رش��ل��ون��ة مطلع الشهر 
اجل��اري أن خسائره بلغت 97 مليون 
ي��ورو )114 مليون دوالر أميركي( 
للموسم امل��اض��ي، فيما وصلت قيمة 

ديونه إلى 488 مليون يورو.
وكانت مشاريع اصالح البطوالت 
القارية محط ج��دل كبير في األشهر 
االخيرة، وذلك بعد نهاية عقود حقوق 
النقل التلفزيوني عام 2024، إذ حتاول 
أندية الطليعة الدفع نحو انشاء بطولة 
نخبوية تنتقدها أندية أخرى وروابط 

الدوريات احملليات. 

بارتوميو

ديربي مرتقب بني القادسية والعربي.. 
والكويت لتصحيح املسار

آرسنال وتوتنهام لتعزيز انتصاراتهما 
وزالتان لبصمة تاريخية في يوروباليغ

يتطلع ك��ل م��ن آرس���ن���ال وت��وت��ن��ه��ام 
إل��ى ف��وز ث��ان توالياً فيما يسعى زالت��ان 
إبراهيموفيتش إل��ى م��واص��ل��ة مستواه 
الرفيع مع ناديه ميالن في اجلولة الثانية 

من منافسات الدوري األوروبي.
  ويسعى اجلاران اإلنكليزيان اللدودان 
آرسنال وتوتنهام إلى فوز ثان تواليا، فيما 
يتطلع السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش 
إلى مواصلة مستواه الرفيع في ال��دوري 
اإليطالي مع ن��ادي ميالن اليوم اخلميس 
ضمن اجلولة الثانية من منافسات الدوري 

األوروبي “يوروبا ليغ”.
فبعد خسارته على أرضهم أمام ليستر 
سيتي 1-0 نهاية األس��ب��وع امل��اض��ي في 
البرمييرليغ، يستضيف آرس��ن��ال فريق 
دون��دال��ك األيرلندي ضمن في املجموعة 
الثانية، بعد الفوز في املباراة االفتتاحية 

2-1 على رابيد فيينا النمسوي.
ويأمل “املدفعجية” أن يضعوا خيبة أمل 
املوسم املاضي خلفهم، بعد خروجهم من 

دور ال�32 أمام أمام أوملبياكوس اليوناني.
ودوندالك هو ثالث الفرق املمثلة إليرلندا 
ال��ت��ي تتأهل إل��ى دور امل��ج��م��وع��ات، بعد 
معادلة إجنازه في 2016-2017 وإجناز 

شامروك روفرز في 2012-2011.
وك���ان ال��ف��ري��ق اإلي��رل��ن��دي خ��س��ر في 
مباراته األولى 2-1 على أرضه، أمام مولده 
النروجي، لذلك ي��درك مدربهم اإليطالي 
فيليبو جوفانيولي متاماً أن املهمة لن تكون 
سهلة على ملعبه في مقاطعة الوث على 

الساحل الشرقي إليرلندا.
وق��ال جوفانيولي إن “أرسنال لديه 
العبني أفضل، ومدربني أفضل، وكل شيء 
أف��ض��ل م��ن��ا، لكن ه��ذا ه��و ال��ت��ح��دي. نحن 

بحاجة إلى اللعب بقلب كبير، وأن نركض 
كثيراً، وأن نكون مجانني وشجعان بعض 

الشيء. لكننا سنحاول”.
ف��ي امل��ق��اب��ل، أث���ارت االن��ط��الق��ة القوية 
لتوتنهام في ال��دوري اإلنكليزي أحاديث 
عن إمكانية العودة إلى األلقاب بعد صوم 
طويل، لكن من دون وج��ود ص��ورة فعلية 

لفريق متكامل حتى اآلن.
وي��ع��ّول توتنهام على خ��ب��رة مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو املتّوج بلقب 
املسابقة ف��ي مناسبتني، م��ع ب��ورت��و عام 
2003 ومانشستر يونايتد في 2017، 
إضافة ال��ى الثنائي ال��ن��اري ه��اري كاين 
والكوري اجلنوبي سون هيونغ-مني الذي 
يقدم مستويات هائلة مع انطالق الدوري 

املمتاز هذا املوسم.
وقال قائد الفريق كاين، الذي بات قاب 

هدفني من تسجيل 200 ه��دف لتوتنهام، 
لشبكة “بي بي سي” بعد الفوز 1-0 على 
بيرنلي “نعرف من خالل الفريق الذي لدينا 
والالعبني الذين لدينا أن��ه ميكننا القيام 

بشيء مميز”.
ويتوجه توتنهام إلى بلجيكا ملواجهة 
أن��ت��وي��رب، ب��ع��دم��ا ت��غ��ل��ب ع��ل��ى نظيره 
النمسوي السك لينتس 3-0 في املباراة 
االفتتاحية ضمن املجموعة العاشرة.        
           ويسافر ليستر سيتي، ثالث الفرق 
اإلنكليزية ف��ي املسابقة، إل��ى العاصمة 
اليونانية ملالقاة أي��ك أثينا، ساعياً إلى 
حتقيق ف���وزه ال��ث��ان��ي ض��م��ن منافسات 
املجموعة السابعة. أم��ا فريق رينجرز 
متصدر ال����دوري اإلسكتلندي املمتاز، 
فيستضيف اخلميس ليخ بوزنان ضمن 

منافسات املجموعة الرابعة.

سون ورقة توتنهام الرابحة    
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األميركي كريستيان كوملان

سيستأنف بطل ال��ع��ال��م احل��ال��ي ف��ي س��ب��اق 100 م األميركي 
كريستيان كوملان ق��رار إيقافه ملدة سنتني خلرقه قوانني مكافحة 
املنشطات، بحسب ما أعلن مدير أعماله إميانويل هادسون أمس 

األربعاء.
  وأعلنت وحدة النزاهة في االحتاد الدولي أللعاب القوى الثالثاء، 

إيقاف كوملان لسنتني.
وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع االحت��اد الدولي أللعاب القوى 
املعنية باملنشطات، أوقفت كوملان بطل العالم في سباق 100م في 
النسخة األخيرة التي أقيمت في الدوحة عام 2019، بصورة مؤقتة 
عن املشاركة في أي مسابقة أو نشاط في يونيو املاضي خلرقه قوانني 
مكافحة املنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن االختبارات 
املفاجئة لثالث مرات توالياً في غضون عام واحد، وكانت في تواريخ 

16 يناير، و26 أبريل و9 ديسمبر 2019.
وتبدأ العقوبة مع مفعول رجعي من تاريخ 14 مايو 2020 وتنتهي 
في 13 مايو 2022، أي أنه سيغيب عن األلعاب األوملبية املقبلة املقررة 
في طوكيو صيف عام 2021، لكنه قد يشارك في بطولة العالم املقررة 

في يوجني األميركية صيف 2022.
وكتب هادسون في تغريدة من حساب شركة “أتش أس آي” التي 
تدير أعمال العداء إن “قرار احملكمة التأديبية املنشأة مبوجب قواعد 
ألعاب القوى العاملية مؤسف، وسيتم استئنافه على الفور أمام محكمة 

التحكيم الرياضية”.
وأض��اف أنه “ليس لدى السيد كوملان أي شيء آخر يقوله حتى 
يحني ال��وق��ت ال��ذي ميكن فيه االستماع إل��ى القضية ف��ي محكمة 

االختصاص”.
وك��ان كوملان )24 عاما( قد جنا العام املاضي من اإلب��ع��اد عن 
مونديال الدوحة 2019 ملخالفته القوانني ث��الث م��رات في 2018 

و2019، إذ جنح في تقليصها إلى محاولتني فاشلتني.
ويسيطر كوملان على السباق األس��رع منذ اع��ت��زال اجلامايكي 
األسطورة اوساين بولت عام 2017، وقد فاز األميركي بسباق 100م 
في مونديال الدوحة 2019 باإلضافة الى ذهبية سباق التتابع 4 
مرات 100م، ويحمل الرقم القياسي العاملي في سباق 60 م داخل قاعة 
بتوقيت 6.34 ثوان. وميلك كوملان 30 يوما الستئناف قرار وحدة 
النزاهة. ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات ألعاب القوى 
الى واجبات صارمة لتحديد أماكن تواجدهم )العنوان، املعسكرات، 
التدريبات، املنافسات(، مع ض��رورة وض��ع ج��دول زمني بتحديد 

الساعة واملكان من أجل اخلضوع لفحص مفاجئ عن املنشطات.
 وإذا تخلف أي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثالث مرات في 
مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة اإليقاف ملدة سنتني.                              

السلطات األملانية ترفض 
طلب دورمتوند

أعلن بوروسيا دورمتوند األملاني، أنه سيخوض مباراته املقررة 
أمس األربعاء، أمام ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، ضمن 
اجلولة الثانية من مباريات دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
دون جماهير. وأوضح دورمتوند أن وزارة الصحة، في والية شمال 
الراين فيستفاليا، رفضت طلب النادي السماح بحضور 300 مشجع 
في املباراة، وذلك بسبب تزايد معدالت اإلصابة بفيروس كورونا 
املستجد. وجتدر اإلش��ارة إلى أن مباراة الديربي، التي جمعت بني 
دورمت��ون��د وشالكه مطلع ه��ذا األس��ب��وع، ضمن منافسات ال��دوري 
األملاني )بوندسليجا(، كانت قد شهدت السماح بحضور 300 مشجع.

لكن معدل اإلصابة بالعدوى في دورمت��ون��د، ارتفع حاليا إلى 
9ر156 حالة لكل 100 ألف شخص.

مخاوف من فرض املزيد من اإلجراءات 
الصحية على »البوندسليغا«

البوندسليغا مهددة باملزيد من اإلجراءات الصارمة

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تعاني فيه بالفعل األن��دي��ة واالحت���ادات 
الرياضية األملانية، من أزمة جائحة كورونا، هناك مخاوف من 
حتول األم��ور من سيئ ألس��وأ، بفرض املزيد من القيود األكثر 

صرامة بسبب تزايد معدالت العدوى.
وذلك خالل اجتماع املستشارة األملانية أجنيال ميركل، املقرر 

مع رؤساء حكومات الواليات.
وتترقب الرياضة األملانية فرض قيود جديدة محتملة، قد 

يكون لها تأثير مدمر.
وق��ال إجن��و ف��اي��س، رئيس االحت���اد األمل��ان��ي لكرة السلة، 
واملتحدث باسم االحتادات الكبرى: “إذا أصبحت الرياضة رهن 

القرارات السياسية، ستكون هناك أزمة لألندية واالحتادات”.
وأضاف أن في حالة فرض اإلغالق مجددا، وهو ما قد يتقرر 
خ��الل اجتماع اليوم األرب��ع��اء، بني ميركل ورؤس��اء حكومات 

الواليات ال�16، سيؤثر ذلك على الرياضة “من جذورها”.
وتسبب تزايد معدالت كورونا في أملانيا بالفعل، في تقليص 
كبير حلضور املشجعني للفعاليات الرياضية، ويشكل االجتماع 
السياسي الذي جرى تقدميه يومني، ما يشبه جرس إن��ذار في 

املجتمع الرياضي.
ودع��ا ألفونس هورمان، رئيس االحت��اد األملاني للرياضات 
األوملبية، الزعماء السياسيني إلى الشعور ب�”التناسب واللباقة” 

في اتخاذ قراراتهم.
وأضاف هورمان: “نريد أن تكون الرياضة جزءا من احلل، 

وليست جزءا من املشكلة”.


