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السد بطاًل للدوري القطري 
15 في تاريخه للمرة 

ت���ّوج ف��ري��ق ال��س��د، ب��ط��ا ل��ل��دوري 
القطري للمرة 15 ف��ي ت��اري��خ��ه، بعد 
فوزه على أم صال )0/3( األحد، بستاد 
جاسم بن حمد بنادي السد، في اجلولة 

18 من املسابقة.
وحسم السد لقب الدوري رسميا وقبل 
انتهاء البطولة ب�4 جوالت، وذلك بعدما 
رفع رصيده إلى 50 نقطة تربع بها على 
قمة ال��دوري، بفارق 13 نقطة عن أقرب 
منافسيه الدحيل، حامل لقب البطولة. 
وحقق السد الدوري هذا املوسم دون أن 
يتلقى أي خسارة حتى اآلن، حيث حقق 
الفوز في 16 مباراة وتعادل في مبارتني 

فقط.
وسجل أهداف السد كل من اجلزائري 

ب��غ��داد ب��وجن��اح وي��وس��ف عبد ال��رزاق 
وتاباتا في الدقائق 34 و51 و93.

ج��اءت امل��ب��اراة متوسطة املستوى، 
سيطر السد على أغلب فتراتها ولم يجد 
صعوبة كبيرة في حتقيق الفوز، الذي 

بحث عنه منذ بداية اللقاء.
وفشل أم صال في مجاراة منافسه 
السداوي أكثر من 33 دقيقة في بداية 

اللقاء، حتى جاء موعد الهدف األول.
وجتمد رصيد أم ص��ال باخلسارة 
عند 15 نقطة، بقي بها في املركز العاشر 

بجدول الترتيب.
وأعرب تشافي هيرنانديز مدرب السد 
عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب 

الدوري القطري.

وق���ال ت��ش��اف��ي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات من 
املنطقة اإلعامية عقب املباراة: »صنعنا 
ت��اري��خ��ا ج��دي��دا ل��ن��ادي ال��س��د. سعيد 
بالتتويج بالدوري ألول مرة مع الزعيم 

بعدما فزت به كاعب«.
وأضاف: »سعيد بتواجدي ضمن هذة 
املجموعة، وهذا ما يدفعنا للسعي بقوة 

من أجل الفوز بكل البطوالت«.
ووج��ه امل���درب اإلسباني ف��ي نهاية 

حديثه كل الشكر جلماهير السد.
وق��ال: »شكر خ��اص جلماهير السد 
التي دعمتنا بكل ق��وة ط��وال املوسم، 
وأيضا في مباراة التتويج أمام أم صال، 
ونعدهم مبواصلة العمل إلسعادهم 

جانب من تتويج السد بلقب الدوري القطريوحصد املزيد من البطوالت«.

ميالن يهزم فيرونا ويواصل
مالحقة إنتر في »الكالتشيو«

ف��از فريق ميان على مضيفه هياس فيرونا 
بهدفني نظيفني، ال��ي��وم األح���د، ضمن منافسات 

اجلولة ال�26 من الدوري اإليطالي.
وع��ل��ى ملعب )م���ارك أنتونيو بينتجودي(، 
افتتح الضيوف التسجيل عن طريق العب الوسط 
البوسني رادي كرونيتش، من ركلة حرة مميزة في 

الدقيقة )27(.
وفي الدقيقة )50( أض��اف البرتغالي ديوجو 

دالوت الهدف الثاني للروسونيري.
كما فاز كروتوني على ضيفه تورينو بنتيجة 
)4-2( في املباراة التي احتضنها ملعب )إيزيو 

سكيدا(.
وس��ج��ل ألص��ح��اب األرض ك��ل م��ن امل��ه��اج��م 
النيجيري سيمي هدفني )ق27 م��ن ركلة ج��زاء 
وق54( والبولندي أركاديوش ريتسا )ق80( وآدم 

أوناس )ق5+90(.
بينما أحرز للضيوف كل من روالندو ماندراجورا 

)ق45+1( وأنطونيو سانابريا )ق84(.
وبهذه النتيجة، رفع كروتوني رصيده إلى 15 
نقطة في ذيل الترتيب، فيما جتمد رصيد تورينو 

عند 20 نقطة في املركز ال�18.
وض��م��ن م��ن��اف��س��ات اجل��ول��ة، أه���دت ال��ن��ي��ران 
الصديقة تعادال قاتا لفريق فيورنتينا أمام ضيفه 

بارما بنتيجة )3-3(.
وسجل ثاثية الضيوف ك��ل م��ن السلوفاكي 
يوراي كوتسكا )ق32 من ركلة جزاء( والسلوفيني 
ياسمني كورتيتش )ق72( والروماني فالنتني 

ميهايا )ق90(.
بينما سجل ألصحاب األرض كل من لوكاس 
مارتينيز )ق28( ونيكوال ميلينكوفيتش )ق42( 
وسيموني ياكوبوني، مدافع ب��ارم��ا، في مرماه 
)ق90+4(. وبهذا التعادل، رفع فيورنتينا رصيده 
إلى 26 نقطة في املركز ال�14، وبارما إلى 16 نقطة 

في املركز قبل األخير.

البورتا رئيسًا جديدًا لنادي برشلونة
أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة 
ال��ق��دم، ف��وز خ���وان الب��ورت��ا، الرئيس 
األس��ب��ق للنادي ب��ني العامني )2003 
و2010(، في االنتخابات الرئاسية، التي 
جرت يوم األحد، بنسبة )%54.28( من 

األصوات.
ون��ش��ر احل��س��اب ال��رس��م��ي ل��ن��ادي 
برشلونة على موقع »تويتر«، »تغريدة« 
قال فيه إن خ��وان البورتا هو الرئيس 

اجلديد للنادي.
ون��ش��ر احل��س��اب ال��رس��م��ي للنادي 
الكتالوني، البيانات الرسمية النتخابات 
رئاسة النادي، بعد فرز جميع األصوات 
%100، وحصل خ��وان الب��ورت��ا على 
نسبة )54.28( باملائة من األص��وات، 
وت��اه فيكتور فونت في املركز الثاني 
بنسبة )%29.99(، وم��ن ث��م وتوني 
ف��ري��ش��ا ف���ي امل���رك���ز ال��ث��ال��ث بنسبة 

.)8.58%(
وكان رئيس نادي برشلونة السابق، 
جوسيب م��اري��ا ب��ارت��وم��ي��و، ق��د أعلن 
استقالته من منصبه كرئيس للنادي 
الكتالوني، ي��وم الثاثاء 27 أكتوبر 
2020، بعد جن��اح حملة سحب الثقة 
م��ن مجلس إدارة برشلونة ورحيل 

بارتوميو.
وب��دأت حملة سحب الثقة مع نهاية 
املوسم املاضي، عقب اخلسارة التاريخية 
لبرشلونة أم��ام بايرن ميونخ بنتيجة 
)2-8( ضمن منافسات دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وق��دم رج��ل األع��م��ال ج��وردي ف��اري، 
ط��ل��ب »س��ح��ب ال��ث��ق��ة« م��ن بارتوميو 
وإدارت��ه في 26 أغسطس املاضي، غداة 
إعان النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
عبر رس��ال��ة بالفاكس، ع��ن رغبته في 
الرحيل عن النادي وتفعيل البند الذي 
يسمح له بفسخ عقده مع برشلونة من 
جانب واحد، لكن الفريق الكتالوني أكد 

أن مدة صاحية البند قد انتهى، ليضطر 
ميسي االستمرار مفضا عدم الدخول في 

احملاكم، في أوائل سبتمبر املاضي.
وت��ع��ه��د جميع امل��رش��ح��ني الثاثة 
مب��ح��اول��ة إق��ن��اع ال��ن��ج��م األرجنتيني 
ليونيل ميسي مبواصلة مسيرته مع 
برشلونة، علما أن عقده سينتهي مع 

النادي بنهاية املوسم احلالي.
ول��ك��ن ب��ق��دوم خ���وان الب��ورت��ا )58 
عاما( يتوقع بقاء النجم األرجنتيني 
في ملعب »كامب ن��و«، نظرا الرتباطه 
بعاقة وطيدة مع »البرغوث« تصل حلد 

الصداقة.
وف����ي أول ت��ص��ري��ح ب��ع��د ف���وزه 
بانتخابات رئاسة برشلونة اإلسباني، 
حت���دث خ���وان الب���ورت���ا ع��ن مستقبل 
أس��ط��ورة ال��ن��ادي ليونيل ميسي الذي 

سعى جديا للرحيل الصيف املاضي.
وأبدى البورتا، الذي فاز بفارق كبير 
في االنتخابات التي جرت األحد، تفاؤله 
ببقاء ميسي )33 ع��ام��ا( ف��ي ال��ن��ادي 

الكتالوني.
وق���ال الرئيس اجل��دي��د-ال��ق��دمي في 
»كلمة النصر« بعد حتقيق الفوز: »اليوم 
متر 20 سنة منذ ب��دأ ول��د اسمه ميسي 
مسيرته مع فريق 12 و13 عاما. رؤية 
أف��ض��ل الع��ب ف��ي العالم وه��و يصوت 

برفقة ابنه منوذج ملا قلناه«.
وأضاف: »ليو يحب برشلونة. أفضل 
العب في العالم يحب برشلونة. نأمل 
أن نساعده على البقاء في برشلونة. هذا 

ما نريده«.
وأس��ف��رت انتخابات برشلونة عن 
عودة البورتا، الذي ترأس النادي بني 
ع��ام��ي 2003 و2010 وأش����رف على 

واحدة من أجنح فتراته.
وي��ع��د ملف ميسي أك��ب��ر حت��د أم��ام 
الب��ورت��ا، بعد أزم��ة الصيف بني النجم 
األرجنتيني وب��رش��ل��ون��ة عندما قرر 
املهاجم الفذ الرحيل، لكن اإلدارة وقتها 
فعلت بند الشرط اجلزائي البالغ قيمته 

700 مليون يورو.

وح��ق��ق الب��ورت��ا ف���وزا ساحقا عقب 
حصوله على 54.28 باملئة من األصوات، 
بينما جاء فيكتور فونت ثانيا وحصل 
على 29.99 باملئة من األص��وات، مقابل 
8.58 باملئة لصاحب املركز الثالث توني 

فريتشا.
وسيخلف البورتا الرئيس السابق 
جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال 
ف��ي أكتوبر، لتجنب تصويت بحجب 
الثقة م��ن ج��ان��ب األع��ض��اء الغاضبني 
بعدما ح���اول ميسي ت��رك ال��ن��ادي في 

أغسطس.
وكان ميسي ضمن العديد من الاعبني 
الذين شاركوا في االنتخابات، بعد يوم 
واح��د من ف��وز برشلونة -2صفر على 
أوساسونا وتقدمه إلى املركز الثاني في 

الدوري اإلسباني.
واحتفل الب��ورت��ا بانتصاره بغناء 
نشيد النادي مع أف��راد حملته، قبل أن 
يلقي كلمة النصر، التي خص خالها 
ب��ال��ذك��ر ال��ق��ائ��د وه����داف ال��ن��ادي عبر 
العصور الذي يتبقى أقل من 4 أشهر على 

نهاية عقده مع برشلونة.
ويتولى البورتا رئاسة ناد مير بأزمة 
مالية ضخمة بسبب جائحة كورونا، 
التي وجهت ضربة قوية ملبيعات التذاكر 

وإيرادات منتجات النادي.
وأظ����ه����رت احل���س���اب���ات األخ���ي���رة 
لبرشلونة أن إجمالي ال��دي��ون جتاوز 
1.4 مليار يورو )1.67 مليار دوالر(، مع 

ديون صافية قدرها 488 مليون يورو.
وتوصل النادي التفاق العام املاضي 
بشأن خفض مؤقت في أجور الاعبني، 
بينما اضطر إلى تأجيل دفع مستحقاتهم 

في ديسمبر.
لكن األم���ور ت��ب��دو أك��ث��ر إش��راق��ا في 
امللعب، حيث انتصر فريق املدرب رونالد 
كومان في 13 من آخ��ر 16 م��ب��اراة في 

الدوري، وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا.

خوان البورتا يحتفل بالفوز

E 3853  الثاثاء 25 رجب 1442 ه�/9 مارس 2021 - السنة  الرابعة عشر - العددTuesday 9th March 2021 - 14 th year  - Issue No.E 3853

احتفال العبي ميان

جيرارد يطالب العبي رينجرز 
بالتفوق األوروبي

احتفل رينجرز بحصد لقب الدوري 
االسكتلندي امل��م��ت��از، للمرة األول��ى 
منذ 2011، األحد، لكن املدرب ستيفن 
ج��ي��رارد، ق��ال إن��ه ال ي��زال يتعني على 
الفريق القيام بالكثير من العمل خال 

ما تبقى من املوسم احلالي.
وض��م��ن ري��ن��ج��رز، ال���ف���وز بلقب 
البطولة احمللية للمرة 55 بعد أن جمع 
85 نقطة من 32 مباراة، عقب تعادل 
امل��اح��ق املباشر سيلتيك م��ع دن��دي 

يونايتد.
وجتاهل مشجعو رينجرز، القيود 
االحترازية والوقائية املفروضة للحد 
م��ن ك��ورون��ا، عندما جتمعوا خ��ارج 
ستاد إيبروكس، قبل وبعد فوز فريقهم 
السبت املاضي 3-0 على سانت ميرين، 
وأص��ب��ح على بعد نقطة وح��ي��دة من 
ضمان التتويج قبل تعادل سيلتيك في 

اليوم التالي.
ول��م يخسر رينجرز ف��ي ال���دوري 
خ��ال املوسم احل��ال��ي، وب��ف��وزه حرم 

سيلتيك من التتويج باللقب للمرة 10 
على التوالي.

وقال جيرارد العب وسط ليفربول 
ومنتخب إجنلترا السابق عبر موقع 
رينجرز »أنا سعيد للغاية ملا وصلنا 
إليه خال هذه الرحلة، التي لم تصل 

بعد لنهايتها«.
وأض���اف امل���درب »ال ي���زال أمامنا 
الكثير. وبالنسبة ل��ي ف��إن اخلطوة 
التالية بعد ال��ف��وز ه��ي دائ��م��ا م��ا هو 

القادم«.
وتابع »جاء هذا نتيجة جهد وعمل 
جماعي للفريق. هذا إجناز هائل وأنا 

فخور للغاية ألنني أشرفت على هذا«.
وال يزال أمام رينجرز، 6 مباريات 
ف��ي امل��وس��م احمل��ل��ي، وق��ال امل���درب إن 
الفريق سيركز من اآلن فصاعًدا على 

مسيرته في الدوري األوروبي.
وسيلتقي رينجرز في ذه��اب دور 
16 مع سافيا براج التشيكي اخلميس 

املقبل في جمهورية التشيك.

جيرارد يحتفل مع العبيه بلقب الدوري االسكتلندي

هدف قاتل يعيد بيلباو 
لطريق االنتصارات 

على حساب غرناطة 
في »الليغا«

اس��ت��ع��اد أت��ل��ت��ي��ك ب��ي��ل��ب��او نغمة 
االنتصارات في الليجا بفوزه القاتل 
والصعب على حساب ضيفه غرناطة، 
بنتيجة )2-1( األح��د، باجلولة 26 

من الدوري اإلسباني.
وعلى ملعب )س��ان ماميس(، لم 
ينتظر الفريق الباسكي كثيرا من أجل 
فض االشتباك، وتقدم في النتيجة 
ب��ه��دف أول بعد 3 دق��ائ��ق فقط من 
البداية بتوقيع املهاجم الشاب آسيير 

فياليبري.
ك��اد بيلباو أن يعمق ال��ف��ارق في 
الدقيقة 71 ل��وال إه���دار املخضرم 
راؤول جارسيا لركلة ج��زاء، ليأتي 
العقاب مباشرة من غرناطة بهدف 
ال��ت��ع��ادل بعد 7 دق��ائ��ق ع��ن طريق 

خورخي مولينا.
وفي الوقت الذي كانت تلفظ فيه 
امل��ب��اراة أنفاسها األخ��ي��رة، اقتنص 
»أس����ود ال��ب��اس��ك« ال��ن��ق��اط ال��ث��اث 
ب��ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ال��ق��ات��ل ألليكس 
بيرينجير ف��ي الدقيقة الثانية من 

الوقت احملتسب بدال من الضائع.
وعاد بيلباو بهذه النتيجة لتذوق 
طعم النقاط ال��ث��اث بعد تعادلني 
متتاليني، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة 
في املركز الثامن، مع تبقي مباراة 

مؤجلة له أمام أتلتيكو مدريد.
ف��ي��م��ا ت��ك��ب��د ال��ف��ري��ق األن��دل��س��ي 
خ��س��ارت��ه ال��ث��ال��ث��ة خ����ال آخ����ر 5 
مباريات، ال�11 هذا املوسم، ليتجمد 
رصيده عند 33 نقطة في منتصف 

الترتيب.

دجوكوفيتش »املصنف 
األول التاريخي«

ب��������������������ات 
الصربي نوفاك 
دج��وك��وف��ي��ت��ش 
اإلث��ن��ني »املصنف 
األول التاريخي« 
ل��راب��ط��ة ال��اع��ب��ني 
احملترفني بعدما أمضى 
أسبوعه ال�311 على رأس 

التصنيف العاملي.
وجنح دجوكوفيتش البالغ 
من العمر 33 عاما وال��ذي ميلك 
12030 نقطة، ف��ي حتطيم الرقم 
القياسي الذي كان ميله السويسري 

روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.
وت��راج��ع ف��ي��درر ال��ب��ال��غ من 
العمر 39 ع��ام��اً وال��ع��ائ��د هذا 
االسبوع إلى املاعب للمشاركة 

في بطولة قطر إكسون موبيل بعد غياب 13 
شهراً بسبب اإلصابة، إلى املركز السادس 
برصيد 6630 نقطة حيث تخطاه اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس ال��ذي بلغ دور 
االربعة ل��دورة روت��ردام الهولندية السبت 
قبل ان يخسر امام الروسي أندري روبليف 

املتوج باللقب.
وي��ت��ف��وق دجوكوفيتش على م��ط��ارده 
امل��ب��اش��ر اإلس��ب��ان��ي راف���اي���ل ن����ادال ال��ذي 
سيتراجع إلى املركز الثالث االسبوع املاضي 

لصالح الروسي االخر دانييل مدفيديف.
ويغيب نادال عن املاعب منذ خروجه من 
ربع نهائي بطولة أستراليا املفتوحة على يد 
تسيتسيباس، وذلك بسبب مشكلة في الكتف 
أرغمته على االنسحاب من دورتي روتردام 
االس��ب��وع امل��اض��ي واك��اب��ول��ك��و املكسيكية 

املقررة هذا االسبوع. دجوكوفيتش

بامليراس يحرز لقب كأس البرازيل
أح��رز بامليراس لقب بطل مسابقة 
ك��أس البرازيل في ك��رة القدم، بفوزه 
على غرمييو 2-0 األحد في ساو باولو، 

في إياب الدور النهائي.
وس��ج��ل وي��س��ل��ي )52( وال��ب��دي��ل 

غابريال مينينو )84( الهدفني.
وكان بامليراس خسر 0-1 ذهابا.

وه���و ال��ل��ق��ب ال��ث��ان��ي ل��ب��امل��ي��راس 
ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��د ت��ت��وج��ه بلقب ك��أس 
»ل��ي��ب��رت��ادوري��س« للمرة الثانية في 
ت��اري��خ��ه ف��ي 30 يناير امل��اض��ي على 

حساب مواطنه سانتوس.
ولم تكن مشاركته موفقة في كأس 
ال��ع��ال��م ل��أن��دي��ة األخ��ي��رة ف��ي قطر، 
فخسر أم��ام تيغريس املكسيكي، بطل 
كونكاكاف، 0-1 في نصف النهائي، 
ثم أمام األهلي املصري، بطل إفريقيا، 
ب��رك��ات الترجيح ف��ي م��ب��اراة حتديد 

املركز الثالث.
وهي املرة الرابعة التي يتوج فيها 
بامليراس بلقب مسابقة ال��ك��أس بعد 

 جانب من تتويج بامليراسأعوام 1998 و2012 و2015.


