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إيقاف »املمثل« مباراتني في اجنلترا!
قرر االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم السير على خطى 
جاره االسكتلندي والتصويت ملصلحة معاقبة الالعب 
الذي ميثل سقوطه في امللعب أو يدعي اإلصابة باإليقاف 

ملباراتني اعتبارا من املوسم املقبل.
وقرر االحتاد اإلجنليزي خالل االجتماع السنوي العام 
في ملعب »وميبلي« اســتحداث عقوبة جديدة »للذين 
ينجحون في خداع حكم املباراة«، وذلك في خطوة مماثلة 

لتلك التي اعتمدها االحتاد االسكتلندي منذ عام ٢٠١١.
وعني االحتاد اإلجنليزي جلنة مكونة من العب وحكم 
ومدرب سابقني ليراجع كل منهم شريط املخالفة موضع 
الشــك، وفي حال توافقهــم على ان الالعب املعني خدع 

احلكم، فحينها سيتم ايقافه ملباراتني. 
وسيتم تطبيق القانون اجلديد بطريقة مماثلة لذلك 
املطبق حاليا والذي يتناول املخالفات التي تستحق الطرد 
وغفل عنها احلكام خالل املباريات لكن كشفتها مراجعة 
الڤيديو. وفي حال أقر الالعب بتهمة خداع احلكم، أو إذا 
ارتأت اللجنة املســتحدثة أنــه خدع احلكم، فأي بطاقة 
صفــراء أو حمــراء أعطيت لالعب املنافــس نتيجة هذا 
اخلداع، ميكن إلغاؤها. وسيتم تطبيق القاعدة اجلديدة 

في كل البطوالت اإلجنليزية.

حســم توتنهام مواجهته املؤجلة مع ليســتر سيتي 
بطل املوسم املاضي من املرحلة الرابعة والثالثني للدوري 
اإلجنليزي في كرة القدم، باكتساحه 6-١ على ملعب »كينغ 

باور ستاديوم« بفضل رباعية لهاري كني.
وارتدت املواجهــة بني الفريقني طابعا هامشــيا كون 
توتنهام خسر معركة اللقب ملصلحة جاره تشلسي وضمن 
الوصافة وبطاقة التأهل املباشر الى مسابقة دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل، في حني أن ليستر امللقب بـ »الثعالب« 
الذي كان يتصارع املوسم املاضي مع توتنهام بالذات على 
اللقب وانتزعه منه في املتر األخير، متواجد في منتصف 

الترتيب وفاقد األمل باملشاركة القارية املوسم املقبل.
ويدين توتنهام بتجديده فوزه على ليستر في معقله، 
بعــد أن خرج فائزا ايضــا من الزيارة األخيرة الى ملعب 
منافسه بنتيجة ٢-٠ املوسم املاضي في مسابقة الكأس، 
الى كني والكوري اجلنوبي سون هيونغ مني الذي سجل 
ثنائية. وجاء الهدف األول لكني في الدقيقة ٢5، فيما عزز 

الثاني النتيجة في الدقيقة 36.
وفي الشوط الثاني، قلص ليستر الفارق في الدقيقة 59 
عبر بن شيلويل )63(. ووجه سون هيونغ مني الضربة 
القاضية لرجال املدرب كريغ شكســبير بتسجيله هدفه 
الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع )٧١(. وأكمل توتنهام 
مهرجانه بالهدف الثالث لكني، ثم سرعان ما أضاف املهاجم 
الدولــي هدفه الرابع )9٠+٢(، رافعا رصيده الى ٢6 هدفا 
في الدوري هذا املوســم، ليتصدر ترتيب الهدافني بفارق 

هدفني عن مهاجم ايڤرتون البلجيكي روميلو لوكاكو.

ڤينغر: مستقبلي يتحدد نهاية املوسم
أوضح املدرب الفرنسي آرسني ڤينغر أن مستقبله 
مع أرسنال سيتحدد في اجتماع ملجلس إدارة النادي 
بعد نهائــي كأس إجنلترا لكرة القدم واملقرر في ٢٧ 
اجلــاري ضد اجلــار اللدود تشلســي، املتوج بلقب 

الدوري املمتاز.
ويبقــى شــهران فــي 
عقد فينغر )6٧ عاما( مع 
أرسنال الذي ارتبط به منذ 
١996، ولم يعلن بعد ما إذا 
كان يعتزم متديده أو ال.

وواجه املدرب الفرنسي 
أســئلة عــن مســتقبله 
باســتمرار فــي األشــهر 
املاضيــة، لكنه  القليلــة 
أكــد أن اجتماعــا بهــذا 
الشأن سيعقد بعد نهائي 
الكأس. وردا على سؤال 
حول موعد اجتماع مجلس 
اإلدارة قال ڤينغر: »أعتقد 

انه بعد نهائي الكأس«. وعما إذا كان االجتماع سيخرج 
بقرار نهائي حول مستقبله أجاب »نعم«، مؤكدا »يجب 
ان تعرفوا ان هناك العديد من األمور املتعلقة بنادي 
كرة قدم التي يجب مناقشــتها فــي اجتماع ملجلس 
اإلدارة«. وتابع: »من هذه األمور بالطبع، ما يحصل 
مع املدرب، املستقبل، الالعبون الذين يجب التعاقد 
معهــم، جتديد العقود، بالطبع ســأكون هناك، وفي 
الوقــت احلالي اعتقد أنه يجــب أن نركز على املدى 

القصير وما سيحصل األحد وفي نهائي الكأس«.

آرسني ڤينغر

صراع بني دورمتوند وهوفنهامي على »الثالث«

اجتماع استثنائي لـ »األوملبية الدولية« 9 يونيو
لبحث التصويت املزدوج على أوملبياد 2024 و2028

الثالــث  ســيكون املركــز 
الــى دوري  املؤهــل مباشــرة 
أبطــال أوروبا املوســم املقبل 
دورمتونــد  بوروســيا  بــني 
األبــرز  وهوفنهــامي الصــراع 
في املرحلــة الرابعة والثالثني 
الــدوري األملاني.  االخيرة من 
وتقــام كل مباريــات املرحلــة 
في التوقيت نفسه، ويخوض 
خاللها دورمتوند مباراة صعبة 
نســبيا ضــد ضيفــه ڤيــردر 
برميــن الثامــن، بينما يحظى 
هوفنيهامي مبهمة أســهل أمام 
ضيفه اوغسبورغ الرابع عشر. 
وحســم بايرن ميونيخ اللقب 
للموسم اخلامس على التوالي، 
واليبزيغ مفاجأة املوسم املركز 
الثاني، وبطاقتا التأهل املباشر 
الى دور املجموعات في املسابقة 

القارية األبرز املوسم املقبل.
الثالثــة االوائل  ويشــارك 
مباشــرة فــي دوري األبطال، 
ويخوض الرابع الدور الفاصل. 
ويحتل دورمتوند املركز الثالث 
فــي ترتيــب الــدوري األملاني 
برصيد 6١ نقطة، بفارق األهداف 
عن هوفنهامي. الى ذلك، يتطلع 
مهاجم دورمتوند الغابوني بيار 
ـ امييريك اوباميانغ الى انتزاع 
لقب الهــداف من مهاجم بايرن 
ميونيــخ الپولنــدي روبــرت 
ليڤاندوفسكي الذي يتقدم عليه 

تعقــد اللجنــة التنفيذية للجنة 
األوملبية الدولية اجتماعا استثنائيا 
فــي 9 يونيــو فــي مدينــة لــوزان 
السويســرية للبحث في خالصات 
فريق العمل املكلف بالنظر في منح 
مزدوج الستضافة أوملبيادي ٢٠٢4 
و٢٠٢8، بحسب ما أفادت اللجنة أمس.
ومــن املقــرر ان تختــار اللجنة 
األوملبية في ١3 سبتمبر املقبل خالل 
اجتماع لها في مدينة ليما بالبيرو، 
املدينــة املضيفــة لــدورة األلعــاب 
األوملبيــة الصيفيــة ٢٠٢4 مــن بني 
املرشحتني باريس ولوس اجنيليس 

االميركية.
وأفادت اللجنة األوملبية اجلمعة 
ان فريق العمل الذي شكل في مارس 
ســيقدم أفكاره »حــول عملية منح 
اوملبيادي ٢٠٢4 و٢٠٢8 وحول إعادة 
صياغة أصول الترشح أللعاب ٢٠٢6 

الشتوية«.
وحتى اآلن لم يكن هذا االجتماع 

مدرجا على جدول األعمال.
وتتنافس لوس اجنيليس وباريس 
على استضافة اوملبياد ٢٠٢4، وشددتا 
مرارا علــى ان ترشــحهما هو لهذه 

الدورة فقط وليس لنسخة ٢٠٢8.
ويتألف فريــق العمل من نواب 
الرئيس االربعة في اللجنة الدولية 

وهــم االســباني خــوان انطونيــو 
ســامارانش جونيور واالســترالي 
جون كواتيس والتركي أورو اردينير 

والصيني يو زايكينغ.
ويسعى رئيس اللجنة األوملبية 
الدوليــة األملانــي تومــاس باخ من 
خالل التصويت املزدوج، الى ضمان 
املدن املضيفة وسط تراجع االهتمام 
باستضافة احلدث الكبير الذي يتطلب 

الكثير من االستثمارات.
وحــددت اجللســة في التاســع 
من يونيــو »الحترام فترة الشــهر 
الضرورية للدعوة الجتماع استثنائي 
بغية الطلب من األعضاء اتخاذ قرار 
بشأن التوصية«، بحسب ما أفادت 
اللجنة. وميكن ان يعقد هذا االجتماع 
االستثنائي بني االجتماع املقبل للجنة 
التنفيذيــة املقرر فــي 9 و١٠ يوليو 
املقبل واجتماع إحاطة األعضاء في 

١١ و١٢ يوليو في لوزان.
وبحســب مصادر متطابقة، فان 
األعضــاء الـــ 9٠ للجنــة الدوليــة 
سيصوتون مرة واحدة في ليما على 
منــح اوملبيــادي ٢٠٢4 و٢٠٢8، من 
خالل كتابة األفضلية اوال لنســخة 

٢٠٢4 ثم ٢٠٢8.
اال ان اللجنــة األوملبية اعتبرت 

هذه الترجيحات »مجرد تكهنات«.

بهدف )3٠ للپولندي مقابل ٢9(.
وفــي املقلــب اآلخــر من 
الترتيــب، يلتقــي هامبورغ 
وفولڤســبورغ فــي مواجهة 
مثيرة ســيتحدد في نهايتها 
من سيخوض امللحق الفاصل 
مــع ثالــث بطولــة الدرجــة 
الثانيــة. وســيكون التعادل 
كافيــا لفولڤســبورغ. وكان 
دارمشــتات واينغولشــتات 
هبطا الــى الدرجــة الثانية، 
وهمــا يلعبان مع بوروســيا 

مونشنغالدباخ وشالكه.

إيطاليا
يخــوض رومــا مواجهــة 
صعبة أمام مضيفه كييڤو في 
املرحلة السابعة والثالثني قبل 
األخيرة من الدوري االيطالي. 
وسيستعيد روما )الثاني برصيد 
8١ نقطة( العبه الهولندي كيفن 
سترومتان العائد من اإليقاف، 
والبوسني ادين دزيكو، هداف 
الدوري حتــى اآلن برصيد ٢٧ 

هدفــا، والــذي غاب عــن لقاء 
العجــوز« بســبب  »الســيدة 
اإلصابة. من جهته، يســتقبل 
نابولي )الثالث 8٠ نقطة( ضيفه 
فيورنتينا اليوم أيضا على أمل 
سقوط روما للظفر بالوصافة 
واملركز املؤهل مباشرة لدوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.

فرنسا
يبحث مرسيليا العريق عن 
العودة الى املسابقات االوروبية 

عندما يستقبل باستيا وصيف 
القــاع اليــوم فــي املرحلة 38 
االخيرة من الدوري الفرنسي، 
وذلك بعد حسم موناكو وباريس 
ســان جرمان ونيــس وليون 
املراكز األربعــة األولى. وتوج 
موناكو )9٢ نقطة( بطال للمرة 
االولى منذ ١٧ عاما والثامنة في 
تاريخه، فضمن بطاقة التأهل 
ابطــال  الــى دوري  املباشــرة 
اوروبا، على غرار سان جرمان 
الثاني )86 نقطة(، فيما ضمن 
نيس الثالث )٧٧ نقطة( التأهل 
الى الدور التمهيدي الثالث من 
املسابقة األولى. ويحتل راهنا 
مرســيليا املركز اخلامس )59 
نقطة(، بفارق نقطة عن بوردو 
السادس الذي يحل على لوريان 
الثامن عشر والذي سيقاتل بكل 
طاقتــه للهرب من الهبوط الى 
الدرجــة الثانيــة. وفي صراع 
القاع، يبدو وضع نانسي االخير 
)3٢ نقطة( معقدا عند استقباله 
ســانت اتيان. ويهبط التاسع 
الــى الدرجة  عشــر واالخيــر 
الثانية، فيمــا يخوض الثامن 
عشــر ملحقا مع ثالث الدرجة 
الثانية. وميلك كل من ديغون 
وكاين السادس عشر والسابع 
عشــر على التوالي 36 نقطة، 
ولوريان الثامن عشر 35 نقطة 
وباستيا وصيف القاع 34 نقطة.

كني »سوبر« 
على »الثعالب«

كرة القدم تودّع الم وألونسو اليوم
تطوى اليوم صفحة ناصعة من التاريخ 
احلديــث لكرة القدم، مــع خوض االملاني 
فيليب الم واالســباني تشــابي ألونســو 
مباراتهما األخيرة مع بايرن ميونيخ االملاني 
ضد فرايبورغ في ختام الدوري االملاني.

وجمــع األملانــي البالغ مــن العمر 33 
عاما واالســباني الــذي يكبره بعامني، كل 
األلقاب املمكنة لالعب كرة قدم، وشــاركا 
فــي اثنتني مــن املباريات التي ال تنســى 
في القرن احلــــادي والعشــرين: ألونسو 
في نهائي دوري أبطــال أوروبا ٢٠٠5 مع 
ليڤربول ضد ميالن االيطالي، حينما قلــب 
النــادي االجنليزي تخلفـــــه ٠-3 تعادال 
والحقا فـــوزا بركالت الترجيح، والم في 
نصف نهائي كأس العالم ٢٠١4 ضد املضيفة 
البرازيــل حينما حقـــــق الـ»مانشــافت« 
نتيجـــة تاريخية )٧-١(. وينهي الالعبان 
مسيرتهما معــا في النادي الــذي توج في 
املرحلة الرابعـــــة والثالثــني من الدوري 

بطال ألملانيـــا للموســـم اخلامس تواليا.

ألونسو والعودة األوروبية
دافع العب الوسط االسباني عن ألوان ثالثة 
من أكبر أندية العالــم: ليڤربول وريال مدريد 

االسباني وبايرن.
ومن مئات الذكريات في مسيرته الطويلة، 
يبقــى نهائي دوري االبطال ٢٠٠5 مطبوعا في 
الذاكرة، اذ ان النــادي االجنليزي تخلف ٠-3 
مع نهاية الشوط األول، اال انه متكن من معادلة 
النتيجة وجر املباراة الى وقت إضافي، ليحرز 

الفريق األحمر اللقب بركالت الترجيح.
بعد تسعة أعوام، أحرز ألونسو اللقب مرة 
جديدة، لكــن هذه املرة بألــوان النادي امللكي 
االسباني. وكان ألونسو أحد أفراد العصر الذهبي 
احلديث للمنتخب االسباني، فأحرز معه كأس 

أوروبا ٢٠٠8 و٢٠١٢، وكأس العالم ٢٠١٠.
ورغم انه لم يتمكن من التتويج مع النادي 
االملاني باللقب األوروبي املرموق خالل املواسم 

الثالثة املاضية، اال انه أحرز لقب الدوري االملاني 
ثالث مرات، وكأس أملانيا مرة واحدة.

وفي تصريحات صحافية، قال انه يعتزم بعد 
اعتزاله احلصول على رخصة لقيادة الدراجات 

النارية، والسفر مع عائلته.

الم الوفي
فــي العالم احلديــث لكرة القــدم، يندر ان 
يخصص العب بارز مسيرته كاملة لناد واحد، 
كحــال الم مع النادي الباڤاري الذي انضم الى 
فئاتــه العمرية، وهو في احلادية عشــرة من 
العمر، ولم يغادره إال لعامني على سبيل اإلعارة 
إلى شتوتغارت في املراحل األولى من مسيرته.
ويقول املســؤول عن الفرق الشــبابية في 
بايرن هرمان غرالند »حتى في حصته التدريبية 
األولــى كان الفتا )...( لم أكن قد رأيت ســابقا 
شــيئا من هذا القبيل: فتى ال يرتكب أي خطأ، 
يــزاول كرة قدم طبيعية، يحســن كل كرة وال 

يضع زمالءه أبدا في موقف محرج«.

يودع الم »عائلته« الباڤارية مع ســجل ال 
يتكرر بســهولة، يشــمل لقب الدوري االملاني 
ثماني مرات، وكأس أملانيا ســت مرات، ولقب 
دوري أبطــال أوروبــا ٢٠١3 ونهائي املســابقة 

عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢.
شكل املدافع القصير القامة الذي شغل مركز 
الظهير االمين، ركنا أساسيا في تشكيلة فريقه، 

وحمل في املواسم املاضية شارة القائد.
ويقول عنه املدرب احلالي للنادي االيطالي 
كارلو أنشيلوتي »أحب احترافيته )...( لو كان 
لدينا ٢٠ فيليب الم ملا عانينا من أي مشكلة«. 
وال ينقص ســجل الم ليوازي ألونســو سوى 

لقب كأس أوروبا للمنتخبات.
ورغم تعليله بالرغبة في متضية املزيد من 
الوقت مع عائلته، شــكل قرار اعتزاله مفاجأة 
وسط تقارير عن تباين مع إدارة النادي التي 
أكدت انها »فوجئت« بخطوته. كما أعلن الالعب 
الذي خاض ١١3 مباراة دولية، انه رفض عرضا 

من بايرن لتولي منصب إداري حاليا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املانيا )املرحلة الـ 34 واألخيرة(

4:3٠beIN SPORTS 5HDبايرن ميونيخ - فرايبورغ
4:3٠beIN SPORTS 4HDفرانكفورت - اليبزيغ

٢HD 4:3٠beIN SPORTSدورتموند – ڤيردر بريمن
4:3٠beIN SPORTS 8HDهوڤنهايم - أوغسبورغ

إيطاليا )املرحلة الـ 37(
٧beIN SPORTS 4HDكييفو - روما

9:45beIN SPORTS 4HDنابولي - ڤيورنتينا
اسبانيا )املرحلة الـ 38 واألخيرة(

6beIN SPORTS 3HDخيخون – ريال بيتيس
٧HD 6beIN SPORTSليغانيس - أالفيس

فرنسا )املرحلة الـ 38 واألخيرة(
١٠beIN SPORTS 5HDرين - موناكو

١٠beIN SPORTS 6HDسان جرمان - كان
٧HD ١٠beIN SPORTSمرسيليا - باستيا

١٠beIN SPORTS 8HDنانسي – سانت إيتيان
١٠beIN SPORTS 9HDغانغون - ميتز
١٢HD ١٠beIN SPORTSليون - نيس

٢HD ١٠beIN SPORTSلوريان - بوردو

أعلن الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورمتوند األملاني 
هانسـ  يواكيم فاتسكه ان النادي سيبحث في مستقبل 
مدربه توماس توخل بعد نهاية املوسم، نافيا حتمية 
رحيله او االتفاق مع مدرب بديل، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة »سيد« الرياضية األملانية.
وتوترت العالقة بني توخل وإدارة دورمتوند، السيما 
فاتســكه ورئيس النادي رينهارد روبال، منذ املباراة 
ضد موناكو الفرنســي فــي ربع نهائــي دوري أبطال 
أوروبا، وأشــارت صحيفة »بيلد« الى أن إدارة النادي 
توصلت الى اتفاق مع مدرب بوروسيا مونشنغالدباخ 
السابق ونيس الفرنسي حاليا السويسري لوسيان فافر 
لتولي مهمة اإلشــراف على الفريق اعتبارا من املوسم 
املقبل، لكن فاتســكه نفى اجلمعة هذا األمر، وقال »في 
الوقت احلالي، نحن لســنا في طــور املفاوضات )مع 
فافر(، لكني ال أريد إضافة أي شيء بهذا اخلصوص«، 
وتابع »كل ما ســأقوله ســيترك أثره على مفاوضاتنا 

مع توماس توخل«.

السويسري لوسيان فافر

هل يكون فافر 
بديال لتوخل؟

نابولي بانتظار تعثر 
روما خلطف وصافة 

»الكالتشيو«


