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«إبرا» في طريقه الى هامارابي

إعالن مستضيف مونديال 
السيدات ٢٠٢٣ في ٢٥ يونيو

خيتافي وڤياريال 
يرفضان ادعاءات التالعب

إلغاء دوري «الرابعة» في إجنلترا

كشــف تقريــر صحافي 
إيطالــي عن الوجهــة التي 
الســويدي زالتان  ينــوي 
إبراهيموڤيتش، مهاجم ميالن، 
املوسم  إليها خالل  االنتقال 

املقبل.
التقارير  الكثير من  وتشير 
إلــى أن «إبرا» لن يفعل بند 
جتديد عقده مع ميالن حتى 
املوسم املقبل، وسيرحل إلى 

ناد جديد.
ووفقا لصحيفة «كوريري 

ديال ســيرا» اإليطالية، فإن إبراهيموڤيتش سيغادر ميالن 
عقب نهاية املوسم احلالي للعودة إلى الدوري السويدي.

وأشارت إلى أن هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه سيكون 
وجهة السلطان اجلديدة.

وكان إبراهيموڤيتش قد خاض بعض التدريبات رفقة هاماربي، 
خالل تواجده في السويد مؤخرا، أثناء فترة توقف البطوالت 

في إيطاليا.
يذكر أن إبرا شــارك هذا املوسم في ١٠ مباريات مع ميالن، 

وجنح في إحراز ٤ أهداف ومنح زمالءه متريرات حاسمة.

قال االحتاد الدولي لكرة القدم إنه ســيختار العرض الفائز 
بتنظيم كأس العالم للســيدات ٢٠٢٣ خالل اجتماع ملجلس 

«فيفا» عبر اإلنترنت في ٢٥ يونيو املقبل.
وسيفاضل «فيفا» بني البرازيل وكولومبيا واليابان باإلضافة 
إلى عرض مشترك من أستراليا ونيوزيلندا في أشرس منافسة 
على االستضافة في تاريخ البطولة املمتد منذ ٢٩ عاما، ولم 

يسبق ألي دولة منها تنظيم البطولة. 
وكان من املقرر أن يختار مجلس «فيفا» العرض الفائز خالل 
اجتماع بأديس أبابا في يونيو لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا. 
وقال «فيفا» إن تقريره النهائي الذي يتضمن تقييما للعروض 

األربعة سيصدر في بداية يونيو.
وقد انسحبت كوريا اجلنوبية وجنوب أفريقيا من السباق 

في ديسمبر. 
وســينافس ٣٢ منتخبا ألول مرة في نسخة ٢٠٢٣ مقارنة 

بنسخة ٢٠١٩ في فرنسا التي شارك فيها ٢٤ فريقا.

رفض ناديا خيتافي وڤياريال اإلســبانيان لكرة القدم، مزاعم 
الفساد بعد تسريبات إعالمية إسبانية عن قضية فساد رياضية 

في املرحلة األخيرة من املوسم املاضي التزال قيد التحقيق.
وأفادت وسائل إعالم إسبانية بأن الرسائل التي مت العثور عليها 
في هاتف الالعب الســابق كارلوس أراندا، فيما يعرف بقضية 
فساد أويكوس، تشير إلى أنه طلب معلومات بشأن مباراة خيتافي 
وڤياريال التي لعبت في ١٨ مايو من العام املاضي، وانتهت بنتيجة 

٢-٢، واذا ما كانت مت التالعب بها ام ال.
وذكرت التقارير أن الشرطة عثرت على رسائل مسجلة متبادلة 
بني أراندا ورجل آخر، يطلب فيه أراندا التحدث مع العب خيتافي 

خورخي مولينا.
لكن خيتافي أوضح: «النادي يريد أن يقدم دعمه غير املشروط 
خلورخي مولينا ويبدي أسفه على االنتهاك اخلطير حلقه في 
افتراض البراءة كما اننا ننكر بشــكل قاطع اي أثر يتعلق بهذا 

األمر وهذا النوع من السلوكيات».
وبالطريقة نفسها، أصدر ڤياريال بيانا ذكر فيه: «ننكر بشكل 
قاطع التضمني املفترض للنادي في التالعب بنتيجة املباراة التي 
لعبت ضد خيتافي وانتهت ٢-٢ في ملعب كولسيوم الفونسو 

بيريز في املرحلة ٣٨ من املوسم املاضي».

أعلنت رابطة كرة القدم اإلجنليزية أن ٢٤ ناديا بالدرجة الرابعة 
«دوري الدرجــة الثانية»، صوتوا باإلجماع على إنهاء موســم 

.٢٠٢٠-٢٠١٩
وكانت منافسات كرة القدم في بريطانيا، توقفت منذ ١٣ مارس 
املاضي، بســبب تفشــي ڤيروس كورونا. وأشارت احلكومة 
البريطانية إلى إمكانية عودة الكرة في شهر يونيو املقبل، دون 

حضور جماهيري ومع إجراء الفحوصات الطبية الصارمة.
وذكرت أندية الدرجة الرابعــة أن تكاليف إقامة املباريات دون 
جماهيــر، وعدم القدرة على إجراء اختبارات ڤيروس كورونا، 

تعني أن االستمرار واملضي قدما سيكون أمرا غير عملي.
كما أعربت األندية عن رغبتها في إلغاء الهبوط للدوري الوطني 
(هواة)، لكن املناقشات حول كيفية حتديد الترتيب النهائي ستستمر.

ومن املفترض أن يتم التصديق على نتيجة التصويت من قبل 
رابطة الكرة اإلجنليزية واالحتاد اإلجنليزي.

وفي حال تقرر إنهاء املوسم احلالي، فإنه سيتم اقتراح حتديد 
الترتيب النهائي للدوري من خالل معدل النقاط لكل مباراة، فيما 
ستستمر منافسات مباريات التصفيات لتحديد الفرق الصاعدة.

«كورونا» مينح بروج لقب الدوري البلجيكي
حلق الــدوري البلجيكــي لكرة 
القدم بنظيريه الهولندي والفرنسي، 
وذلك بعد أن اتخذت رابطة الدوري 
«بروليغ» قرار إنهاء املوسم واعتماد 
«الترتيب النهائي»، ما يعني تتويج 
بروج باللقب ألنه كان متصدرا قبل 
تعليق املوسم بسبب ڤيروس كورونا 

املستجد.
وجــاء القرار الذي تأجل اتخاذه 
أكثر من مرة، بعد أن أعلنت احلكومة 
في السادس من الشهر اجلاري تعليق 
كل املنافســات الرياضية، مبا فيها 

كرة القدم، حتى ٣١ يوليو.
وأوصت الرابطة منذ مطلع أبريل 
بإنهــاء املوســم واعتمــاد الترتيب 
احلالي، لكن هذا االقتراح أثار حفيظة 
االحتــاد األوروبي للعبة الذي حذر 
الســلطات الكرويــة البلجيكية من 
التسرع في إنهاء املوسم قبل استنفاد 

كل السبل املمكنة إلنهائه.
وسارت بلجيكا على خطى فرنسا 

التي سمت باريس سان جرمان بطال 
للدوري، فــي حني انتهــى الدوري 
الهولنــدي من دون أن مينح اللقب 

ألي فريق.
وتوج بروج بفضــل هذا القرار 
الذي أسقط أيضا فاسالند - بيفيرين 
الى الدرجة الثانية، بلقبه السادس 
عشر نتيجة تصدره للدوري بفارق 
١٥ نقطــة عن أقــرب مالحقيه بعد 
٢٩ مرحلة من أصل ٣٠ في املوســم 
املنتظم الــذي تليه عادة مرحلة الـ 
«بالي أوف» مبشاركة أول ٦ أندية 

في الترتيب.
الــدور الفاصل، يتأهل  ونتيجة 
الــى دور  االول  املركــز  صاحــب 
املجموعات من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي 
الثالث من املسابقة القارية األولى.

وسيشارك بروج بالتالي في دور 
املجموعات لدوري األبطال املوســم 
املقبل، فيما يخوض غنت الثاني الدور 

التمهيدي الثالث، على أن يلعب في 
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» كل 
من شارلوا (دور املجموعات)، أنتورب 
(الدور التمهيدي الثالث) وستاندار 

لياج (الدور التمهيدي الثاني).
ولــن يتمكن بروج من االحتفال 
بالتتويج نتيجة االغالق الذي فرضه 
تفشــي ڤيروس «كوفيد-١٩»، لكن 
مــن أجل التعويــض على جمهوره 
ســينظم الفريق اليوم األحد حفال 
افتراضيا يبدأ الســاعة اخلامســة 
والنصــف بالتوقيــت احمللي على 

موقعي فيسبوك ويوتيوب.
وتوجه القائد رود فورمر برسالة 
وجيزة الى املشــجعني فــي مقطع 
ڤيديــو قال فيه الهولندي: «أعزائي 
املشجعني، تهانينا على الفوز باللقب. 
لقد كانت ســنة رائعــة.. نحن حقا 
نقدر ما حتقق بفضلكم أيضا. ألنه 
بدونكــم، ملا كان حتقــق األمر على 

ما أعتقد».

ســمعت أصوات املوسيقى 
االحتفاليــة في امللعب بعد 

ان هز هاالند الشباك.
وأنهى دورمتوند الشوط 
االول متقدمــا ٢-٠، بعــد 
تعزيــز البرتغالــي رافايل 
غيريرو االرقام في الدقيقة 

.٤٥
وفــي الشــوط الثانــي، 
البلجيكي ثورجان  أضاف 
الثالــث  الهــدف  هــازارد 
لدورمتوند في الدقيقة ٤٨، 
ثم ســجل غيريــرو الهدف 
الثاني لــه والرابع للفريق 

في الدقيقة ٦٣.
بوروســيا  ورفــع 
دورمتونــد رصيده إلى ٥٤ 
نقطــة فــي املركــز الثاني 
بفارق نقطــة واحدة خلف 
املتصــدر بايــرن ميونــخ، 
بينما جتمد رصيد شالكه، 
الذي افتقد مذاق االنتصارات 
بذلك للمباراة التاسعة على 
التوالي في الدوري، عند ٣٧ 
إلى املركز  نقطة وتراجــع 

الثامن.

مصافحة او معانقة، بسبب 
قيود التباعد الصارمة التي 
عبــدت طريق العــودة الى 

املالعب.
وبدال من صراخ واحتفال 
اجلماهيــر، خصوصــا في 
«املــدرج االصفــر» املهيب، 

النمســاوي خــالل فتــرة 
االنتقاالت الشتوية مقابل 

٢٠ مليون يورو.
وبعد تســجيله، ركض 
هاالند الى املنطقة القريبة 
من الراية الركنية، واحتفل 
ضاحكا مــع زمالئــه دون 

نحو نصف ساعة على بداية 
املباراة في ملعب «سيغنال 
ايدونــا بــارك» اخلالي من 

اجلماهير.
ورفع هاالند رصيده الى 
١٠ أهــداف فــي ٩ مباريات 
بعد قدومه من ســالزبورغ 

علــى جناعتــه التهديفيــة 
التســجيل  افتتــح  عندمــا 
لدورمتوند في مرمى ضيفه 
وجاره شالكه ضمن املرحلة 
السادسة والعشــرين بعد 
متريرة من زميله البلجيكي 
تورغان هــازار، وذلك بعد 

استهل دورمتوند عودة 
منافســات الدوري األملاني 
القدم (بوندســليغا)  لكرة 
بفوز كبير على ضيفه شالكه 
٤-٠ فــي مبــاراة «ديربي 
الرور» التي جمعت الفريقني 
امس ضمن املرحلة السادسة 

والعشرين من املسابقة.
وفــي مباريــات أخرى، 
جــرت باملرحلــة نفســها، 
تغلــب هرتــا برلــني على 
مضيفــه هوفنهــامي ٣-٠، 
وڤولفسبورغ على مضيفه 
أوغســبورغ ٢-١، وتعادل 
فرايبــورغ مــع مضيفــه 
اليبزيــغ ١-١، وفورتونــا 
دوسلدورف مع بادربورن 

سلبيا.
وأصبح املهاجم النرويجي 
الشــاب إرلينــغ هاالند أول 
مسجل في الدوري االملاني 
بعد اســتئناف منافســاته 
امــس، اثــر توقــف لنحــو 
شــهرين بســبب تفشــي 

ڤيروس كورونا املستجد.
وأبقــى هاالند (١٩ عاما) 

مباراتا اليوم بتوقيت الكويت

أملانيا (املرحلة الـ ٢٦)
٤:٣٠beIN sports HD١كولن ـ ماينتس

٧beIN sports HD١أونيون ـ بايرن ميونيخ

دورمتوند «فش خلقه» في شالكه بعد التوقف الطويل
شميدت مدرب وسائق باص

القيود حترم تراب  من خطيبته

إجراءات احترازية مشددة

أضاف فرانك شــميدت املدير الفني لفريق هايدنهامي، 
الناشط في دوري الدرجة الثانية األملاني، قيادة احلافلة 
نحو بوخوم لقائمة مسؤولياته امس استجابة لبروتوكوالت 
النظافة الصارمة الستئناف املباريات وسط أزمة وباء 
ڤيروس كورونا. وقال شميدت لشبكة «سكاي» التلفزيونية 
قبل اللقاء: «قدنا حافلة صغيرة وكان أقصى عدد متواجد 
من الالعبني أربعة فقط. لم يكن منطقيا اصطحاب أحد 
آخر، ومبا أننا كلنا لدينا رخصة قيادة، قلنا سنفعل ذلك 

بأنفسنا، ووصلنا إلى بوخوم آمنني وبسالم».

قال حارس مرمى نادي اينتراخت فرانكفورت األملاني 
كيفن تراب إن أزمة كورونا تركت آثارا كبيرة على 

حياته اخلاصة.
وفي مقابلة مع بوابة «شبورت بوتسر» الرياضية، 
قال تراب «كانت حياتي اخلاصة في طليعة األشياء 
التي قيدت بشدة ألن خطيبتي كانت في باريس عندما 
مت غلق احلدود، ونظرا ألنها برازيلية، زاد هذا من 

صعوبة تنقلها داخل أوروبا».
وأضاف تراب: «وهكذا لم نلتق منذ بدء القيود السارية 

وحتى اآلن، وهذا وقت طويل للغاية».

فرضت السلطات األملانية إجراءات احترازية مشددة في 
محيط ملعب «سيجنال إيدونا بارك» قبل انطالق مباراة 
بوروسيا دورمتوند وشالكه، ضمن مباريات اجلولة ٢٦ 

في منافسات الدورى األملانى.
 وحذرت الشرطة األملانية جماهير بوروسيا دورمتوند 
وشالكه من التواجد مبحيط ملعب «سيجنال إيدونا بارك» 
قبل انطالق املباراة، ونشرت شرطة مدينة «دورمتوند» 
تغريدة عبر صفحتها الرسمية مبوقع «تويتر» جاء فيها، 
«مباراة الديربى بني دورمتوند وشالكه بدون جمهور، 
ستكون جديدة، ولكنها حتد معقد بالنسبة ألنها مباراة 
ديربي، اجعلوها ســهلة علينا واستمتعوا باملباراة في 
منازلكم أو في مطعمــك املفضل في مدينة دورمتوند 

بشرط االمتثال جلميع القواعد». بايرن ميونيخ في ضيافة أونيون.. وفيشر يخالف التعليمات
غنابري واجلناح الفرنسي كينغلسي كومان، فجاهزون 

خلوض املباراة األولى.
هــذا، وســيغيب املدرب السويســري أورس فيشــر عن 
استضافة فريقه أونيون برلني لبايرن ميونيخ، ملخالفته 
قواعد احلجر الصحي املعتمدة بســبب ڤيروس كورونا 
املســتجد. وترك فيشــر مقر إقامة الفريق بعد وفاة والد 
زوجته، ليصبح ثاني مدرب تفرض عليه عقوبة من هذا 
النوع، بعد مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ الذي خرق 
أيضا قواعد احلجر للذهاب إلى الســوبرماركت لشــراء 

معجون أسنان وكرمي للبشرة.
وتقام اليوم مباراة اخرى حيث يلتقي كولن مع ماينتس.

العبني هم املدافع نيكالس زوله، صانع األلعاب البرازيلي 
فيليبي كوتينيو والعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو، 
بحسب فليك. أما النجوم اآلخرون في الفريق السيما ثالثي 
املقدمة الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي واألملاني سيرج 

يســتأنف بايرن ميونيخ متصدر الــدوري األملاني لكرة 
القدم وبطل املواســم الســبعة املاضية، النشــاط احمللي 
ضد أونيون برلني اليوم ضمن املرحلة الـ ٢٦ من املسابقة 
في غياب ٣ من العبيه بسبب اإلصابة، بحسب ما كشف 

مدربه هانزي فليك.
وأقــر املديــر الفني الپافــاري بأن جاهزيــة فريقه بدنيا 
للعودة الى املنافســات بعد توقف نحو شــهرين بسبب 
«كوفيد-١٩»، ســتظهر في امليدان والتزال عامال مجهوال 

للجهاز الفني.
ولن يتمكن بايرن الذي يتقدم بفارق ٤ نقاط عن بوروسيا 
دورمتوند قبل انطالق املرحلة احلالية، من االعتماد على ٣ 


