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ال يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد اإلسباني دفع مبلغ 14.7 

مليون دوالر املتهم بالتهرب من دفعه ضريبيًا، 
قبل أن يحضر أمام املحكمة في 31 يوليو/

تموز املقبل، ليظل موقفه في القضية كما هو. 
وأكدت مصادر بشركة »Gestifute« املمثلة لالعب 

ذلك في تصريحات للوكالة اإلسبانية ردًا على 
األخبار التي ترددت عن نية الالعب دفع املبلغ 

بشكل فوري.

كشف االتحاد اإلنكليزي عن فسخ عقود الرعاية، 
التي كان يمتلكها مع دور املراهنات الرياضية. 
وأعلن االتحاد أنه أنهى اتفاقه طويل األمد مع 

شركة )الدبروكس(، إحدى أهم الشركات في 
هذا املجال في بريطانيا. وأفاد االتحاد في 

بيانه »بعد اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد في 
مايو/أيار املاضي، اتفقنا على إنهاء االتحاد 

اإلنكليزي عقود الرعاية مع شركات املراهنات 
منذ نهاية موسم 2017-2016«.

حجز اإلسباني فليسيانو لوبيز املصنف 32 
عامليًا مقعدًا في ربع نهائي بطولة كوينز للتنس 

بفوزه على الفرنسي جيرمي شاردي. واحتاج 
لوبيز لساعة ودقيقتني فقط للتأهل بعد الفوز 

)6 - 1( و)7 - 6( و)7 - 4(، وقال الالعب اإلسباني 
بعد املباراة »أنا في لحظة رائعة، ألعب بشكل 

جيد. كانت مباراة صعبة، مع أن املجموعة األولى 
كانت بسيطة نسبيًا، لكن الثانية كانت أصعب 

وحسمتها نقطتان فقط«.

رونالدو ال يعتزم التصالح 
في قضية التهرب 

الضريبي

االتحاد اإلنكليزي ينهي 
عقد رعايته مع دور 

المراهنات الرياضية

فليسيانو لوبيز يتأهل 
لربع نهائي بطولة كوينز 

للتنس

أعلن فريق 
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تعاقده رسميًا 
مع النجم 
المصري، محمد 
صالح، بعقد 
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رياض الترك

»بي إن سبورتس« تبث 23 دوريًا 
عــربــيــًا وعــاملــيــًا عــلــى شــاشــاتــهــا  
تــفــوق مــجــمــوعــة قــنــوات »بـــي إن 
من  وتقترب  العربي  العالم  في  سبورتس« 
الــعــاملــيــة، تــتــحــدث الــعــربــيــة بــاســم الــشــعــب 
الـــعـــربـــي الـــعـــاشـــق لـــكـــرة الـــقـــدم خــصــوصــًا، 
الــدوري  تتحدث بالفرنسية من أجل عيون 
قوة  أجــل  من  باإلنكليزية  تتكلم  الفرنسي، 
الـــدوري اإلنــكــلــيــزي، وال يمكن إغــفــال اللغة 
اإلســبــانــيــة ألن جــمــهــور بــرشــلــونــة وريــــال 

مدريد في العالم ضخم وال ُيستهان به.
إن  »بــي  عــام تأسيس قناة  اعتبار  ال يمكن 
سبورتس« القطرية هو 2012، رغم أنه هو 
الــعــام الـــذي أطــلــقــت فيها الــشــبــكــة، ذلـــك ألن 
السابق  القناة تأسست بعد تغيير اسمها 

»الجزيرة الرياضية«. 
ــذا الــتــغــيــيــر أن الــطــاقــم الــــذي عمل  يــعــنــي هـ
على نجاح الجزيرة الرياضية عربيًا، حمل 
خبرته وتميزه إلى شبكة القنوات الجديدة، 
وهـــا هــي الــيــوم واحــــدة مــن أقــــوى الــقــنــوات 
العربية وتقترب من  املنطقة  الرياضية في 
العاملية، عبر دخول السوق األوروبية بقوة 

في السنوات األخيرة.
هذا التميز لم يأِت من فــراغ، بل نتيجة عمل 
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قضية

ــنــــوات مــتــواصــلــة  ــر مــــن عـــشـــر ســ ــثـ ــد أكـ ــهـ وجـ
بـــني الـــجـــزيـــرة ســابــقــًا و»بــــي إن ســبــورتــس« 
الحـــقـــًا. وإثـــبـــات الــتــفــوق لــيــس بــالــكــالم فقط 
ألن الــقــنــاة الــقــطــريــة أصــبــحــت رقـــمـــًا صعبًا 
بــعــد اســتــحــواذهــا عــلــى حــقــوق بــث بــطــوالت 
مختلف  في  قادمة  لسنوات  عاملية  رياضية 
الــريــاضــات. فمن يفكر في إزاحــة هــذه القناة 
الوصول لهذا  أواًل  العربية عليه  السوق  عن 
املــســتــوى مـــن االحــتــرافــيــة فـــي الــعــمــل وخــيــر 

الكالم ما قل ودل ألن العبرة في الفعل.
فـــي ظـــل األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة الـــراهـــنـــة بــــدا من 
لــقــطــر ليست  الــــــدول املــقــاطــعــة  الــــواضــــح أن 
مستاءة فقط من مزاعم عن سياسة الدوحة 
الخارجية أو غيرها من األقاويل التي ظهرت 
الصحافية.  التحاليل  فــي  مصداقيتها  عــدم 
يبدو أن األمر أكبر بكثير ويطاول الرياضة 
الــقــطــريــة الــتــي تــلــمــع فــي الــســنــوات األخــيــرة 
وستكون حديث الكرة األرضية في عام 2022 

بسبب استضافة املونديال.
بــســبــب  إذن  ــيــــس  لــ الـــخـــلـــيـــجـــي  االســـــتـــــيـــــاء 
السياسية، إنه كل ما يتصل بقطر وهــذا ما 
يــفــســر هــــذا الــحــصــار الــــذي طــــاول الــريــاضــة 
أيـــضـــًا ويـــريـــد تــهــديــد الـــقـــنـــوات الـــتـــي رفــعــت 
ــام 2012،  ــ شـــعـــار الـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع فــــي عـ
ــام الـــســـيـــاســـة فــــي الـــريـــاضـــة،  ورفــــضــــت إقــــحــ
والدليل على ذلك انفصال القنوات الرياضية 
عــن شــبــكــة قــنــوات »الـــجـــزيـــرة«، حــرصــًا على 
إلى  ريــاضــيــة خالصة ال تمت  تقديم رســالــة 
 األمر نجح حتى اآلن 

ً
السياسة بصلة، وفعال

بعد تجربة خمس سنوات.
ــن فــــي األيــــــــام األولــــــــى مــــن األزمــــــــة وبــعــد  ــكـ لـ
ــه الــحــصــار،  صـــمـــود قــطــر وشــعــبــهــا فـــي وجــ
وتهديد  أكثر  الخناق  تضييق  بعضهم  قــرر 
أخبار  نشر  عبر  القوية  سبورتس«  إن  »بــي 
متعلقة بإنشاء قناة سعودية رياضية تحت 
هــذه  أن  مــنــهــم  ظــنــًا   ،»PBS Sports« ُمــســمــى 
األخبار التي من شأنها هز الثقة بكيان »بي 
إن سبورتس« والضغط على قطر، لكن من ال 
يعرف »بي إن سبورتس« فليتعرف إليها في 

هذا التقرير.

قناة سعودية رياضية منافسة؟!
»أضخم شبكة عربية رياضية من أجل إنهاء 
احتكار بي إن سبورتس«، هذا العنوان األبرز 
الـــــذي انــتــشــر فـــي الـــســـاعـــات األولــــــى إلعـــالن 
الــريــاضــيــة   »PBS Sports« ــاة  ــنـ قـ تـــأســـيـــس 
الـــعـــنـــوان هو  الـــجـــزء األول مـــن  الـــســـعـــوديـــة. 
منافسة شرعية ألي قناة رياضية في العالم 

إنهاء  على  ُيركز  الثاني  الجزء  لكن  العربي، 
ــى والــتــخــفــيــف من  ــ االحــتــكــار بــالــدرجــة األولـ
قيمة »بي إن سبورتس« في السوق العاملية.

ونـــشـــرت املـــواقـــع والــصــحــف الــريــاضــيــة في 
 عن مفلح الهفتاء رئيس 

ً
العالم العربي نقال

السعودية،  اإلعــالمــيــة  املــديــنــة  إدارة  مجلس 
ــدة بـــاســـم  ــ ــديـ ــ ــــوات جـ ــنـ ــ ــن إطــــــــالق شـــبـــكـــة قـ ــ عـ
كالم  بحسب  صنف 

ُ
ت والــتــي   ،»PBS Sports«

الــصــحــف بــأضــخــم شــبــكــة قـــنـــوات ســعــوديــة 
عربية رياضية.

ــار الـــتـــي تــحــدثــت عـــن الــقــنــاة  ــبــ وركــــــزت األخــ
ــب الــنــقــل  ـــانــ ــيــــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى جـ الــــريــــاضــ
املــجــانــي واشــتــراكــات رمــزيــة، وذلـــك مــن أجل 
جذب الجمهور للقنوات السعودية الجديدة 
ــــوات »بــــــي إن  ــنـ ــ ــلـــى قـ ــنــــاق عـ وتـــضـــيـــيـــق الــــخــ
السنوي  االشــتــراك  ذات  القطرية  سبورتس« 
مقابل مبلغ من املال. لكن حتى اليوم لم يظهر 
اإلعــــالن الــرســمــي إلطــــالق الــقــنــاة الــريــاضــيــة 
دخولها  ينتظر  الجميع  زال  ومــا  السعودية 

السوق ملواجهة قوة »بي إن سبورتس«.

أرقام االشتراكات والحضور 
ــاة »بـــــــي إن  ــ ــنـ ــ ــي قـ ــ ــــدت االشــــــتــــــراكــــــات فــ ــهـ ــ شـ
ســبــورتــس« الــقــطــريــة قــفــزة نــوعــيــة فــي عــدد 
إلى  تصل  بنسبة   2013 عــام  منذ  املشتركني 
حوالي 20%، وذلك بسبب الدخول القوي في 

ميز ألبــرز بطوالت 
ُ
امل الرياضية والنقل  عالم 

كــرة الــقــدم فــي الــعــالــم، وخــصــوصــًا مونديال 
2014 في البرازيل ويورو 2016 في فرنسا.

إن  »بـــــــي  ــنــــت  ــلــ أعــ  2016 عـــــــام  ــة  ــايــ ــهــ نــ ومـــــــع 
ســبــورتــس« عــن وصـــول عـــدد املــشــتــركــني في 
العربي إلى حوالي 3 ماليني شخص  العالم 
بعد أن كان حوالي 2,5 مليون في نهاية عام 
2013. في وقت ارتفع عدد املشتركني في دول 
وهذا  مليون مشترك،   37 إلــى حوالي  العالم 
رقم ضخم لقناة رياضة عربية بدأت تنتشر 

بشكل قوي في العالم.
وتــتــمــركــز الــنــســبــة األكــبــر مــن املــشــتــركــني في 
الشمالية والجنوبية بحوالي  أميركا  قارتي 
ــتـــرك، وفـــــي فـــرنـــســـا وصــلــت  33 مـــلـــيـــون مـــشـ
النسبة إلى حوالي مليونني، وأخيرًا في قارة 
مليوني  تــالمــس مستوى  النسبة  فــإن  آســيــا 
مشترك أيضًا. هذه األرقــام التي ستزداد في 
ميز، 

ُ
السنوات املقبلة مع تطور القناة وبثها امل

»بي إن سبورتس« 
تبث 23 دوريًا عربيًا 

وعالميًا على شاشاتها

تملك القناة القطرية 
مقرات لها في القارات 

الخمس

خصوصًا مــع اســتــمــرارهــا فــي نقل األحـــداث 
إلى  اإلحــصــاءات  العاملية. وتشير  الرياضية 
أن نسبة املشاهدين في العالم العربي تصل 

إلى حوالي 200 مليون مشاهد.

تفوق تقني لسنوات مقبلة
ــن قـــنـــاة بــحــجــم »بـــــي إن  عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــ
ســــبــــورتــــس«، ال يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن قــنــاة 
فقط، فهي  الرياضية  األحـــداث  تبث  صغيرة 
ــنـــوات تــقــســم إلــــى اثــنــتــني )الــشــبــكــة  شــبــكــة قـ
العربية والشبكة الفرنسية(. ولدى كل شبكة 
مشفرة  عــاديــة  قناة  و12  مفتوحتان  قناتان 

و15 قناة بتقنية عالية الجودة مشفرة.
تــبــث الــقــنــاة خـــالل سبعة أيـــام فــي األســبــوع 
وعــلــى مــدى 24 ســاعــة متواصلة حــوالــي 39 
بــرنــامــجــًا ريـــاضـــيـــًا مـــن دون ذكــــر الــتــغــطــيــة 
ــقـــدم، والـــتـــي تبث  الــخــاصــة ملــبــاريــات كـــرة الـ
تقارير خاصة في استوديو تحليلي خاص 
بشكل مباشر. وتضم القناة حوالي 41 معلقًا 
عــلــى مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات، ومــــن بــيــنــهــم 14 

معلقًا لرياضة كرة القدم.
في املقابل، تضم القناة القطرية أيضًا حوالي 
25 مــقــدمــًا لــلــبــرامــج، هــــذا عــــدا عـــن املحللني 
العربية  الجنسيات  مختلف  مــن  الــقــنــاة  فــي 
واألجنبية، والــذي يصل عددهم إلى حوالي 

36 خبيرًا رياضيًا وأكثر.

 رياضية 
ً
قــنــاة إن سبورتس« 17  »بــي  تملك 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــنــاة إخـــبـــاريـــة وقـــنـــاة لــكــرة 
السلة األميركية، وتملك حقوق بث بطوالت 
ــام 2022 مــثــل )كــــأس الــعــالــم،  قــاريــة حــتــى عـ
ــــورو،  ــة، يـ ــ ــديـ ــ ــــأس الـــــقـــــارات، مـــونـــديـــال األنـ كـ
كــــأس األمـــــم األفـــريـــقـــيـــة، كــــأس آســـيـــا، كــأس 
الــكــونــكــاكــاف، دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، كــوبــا 
ــــدوري األوروبـــــــي، كـــأس الــســوبــر  أمــيــركــا، الــ
األوروبي، كأس ليبيرتادوريس، كأس سود 
السوبر  أفريقيا، كأس  أبطال  أميركا، دوري 
األفريقي، دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد 

اآلسيوي«.
القارية حوالي  البطوالت  إلــى هــذه  ُيــضــاف 
23 دوريًا عامليًا أبرزها ) الــدوري اإليطالي، 
واألملــانــي(،  الفرنسي  اإلنكليزي،  اإلسباني، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى دوريــــــات عــربــيــة وبــطــوالت 
الكؤوس الخاصة بهم أي حوالي 46 بطولة 
ما بني دوري وكأس. وبالنسبة لكرة السلة 
فهناك دوري السلة األميركية، يورو السلة، 
لكرة  والشمالية  الجنوبية  أمــيــركــا  وكـــأس 
السلة، كــأس آســيــا، الـــدوري األوروبـــي لكرة 

نبيل التليلي

لــم يــتــردد االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم في 
إنــذار رسمي لالتحاد املصري، بشأن  توجيه 
املمارسات األخيرة التي قام بها أفراد ينتمون 
إلى املنتخب أو إلى األندية املصرية املشاركة 

في املنافسات األفريقية لألندية.
الــقــدم بيانا  كما تلقى االتــحــاد املــصــري لكرة 
اللهجة مــن االتــحــاد األفــريــقــي، يدعوه  شديد 
فــيــه إلـــى االمــتــثــال لــلــوائــح االتـــحـــاد األفــريــقــي 
الناقلة  الــقــنــوات  مــع  مثالي  بشكل  والتعامل 

حصريا ملنافسات االتحاد األفريقي.
ــل بـــمـــعـــرفـــة رئـــيـــس  ــ ــرسـ ــ ــان املـ ــيــ ــبــ ــــب الــ ــاطـ ــ وخـ
االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الـــقـــدم أحــمــد أحــمــد، 
الـــقـــرار األول ستكون  ــأن  بـ املـــصـــري،  االتـــحـــاد 
ــــرور بــعــد ذلــك  نــتــائــجــه مــالــيــة، ثـــم ســيــكــون املـ
إلى اإلجراءات التأديبية والتي تصل إلى حد 

االستبعاد من املشاركات القارية.
واملسؤولني  للجماهير  رجــة  الخطاب  وشكل 
عن الكرة املصرية، خاصة أن قواعد الرياضة 

امليكانيكية  الــريــاضــة  صعيد  وعلى  السلة. 
جي  »موتو  لبطوالت  املباشر  النقل  فهناك 
بـــي« لــلــدراجــات الــنــاريــة وبــطــولــة فــورمــوال 
1 وغــيــرهــا مــن ســبــاقــات الــســيــارات أبــرزهــا 
التنس، فهناك بطوالت  أمــا رياضة  الــرالــي. 
املــاســتــرز  الــعــاملــيــة ودورات  الــغــرانــد ســـالم 
وغــيــرهــا. وفــي ريــاضــة كــرة الــيــد تنقل »بي 
أوروبــا  أبطال  دوري  بطولة  إن سبورتس« 
ــــي والــــــــــدوري اإلســـبـــانـــي،  ــانـ ــ والــــــــــدوري األملـ
ــرة الـــطـــائـــرة تنقل  ــكـ ــة الـ وأخــــيــــرًا فـــي ريـــاضـ
الــقــنــاة الــــدوري اإليــطــالــي والــــدوري العاملي 
للكرة الــطــائــرة بــاإلضــافــة إلــى كــأس العالم 

بكرة اليد.
كـــل هــــذه الــحــقــوق الــحــصــريــة لــبــطــوالت من 
مختلف الرياضات ال يمكن خطفها بسهولة 
إن سبورتس«  »بــي  على  الــتــفــوق  يمكن  وال 

ماليًا ألنها األقوى في السوق العربية.
فــي املــقــابــل، هــنــاك االســتــديــوهــات الضخمة 
بشكل  تعمل  القطرية  القناة  أن  تــؤكــد  الــتــي 
ــورة لــلــمــشــاهــديــن،  احــتــرافــي لــبــث أجــمــل صــ
املتطور  والنقل  البث  طريقة  إلــى  باإلضافة 

ــل  ــداخـ ــرفــــض بـــشـــكـــل قـــطـــعـــي تـ ولــــوائــــحــــهــــا تــ
الدولي  االتحاد  الرياضة، وبأن  السياسة في 
لكرة القدم ال يتردد في التدخل بحزم في مثل 
هذه املواقف. وكان نجم الكرة املصرية السابق 
أحمد شوبير قد أبدى تخوفه من هذه املواقف 
واملعاملة، ونقلت مواقع مصرية عنه قوله إن 
الــبــيــان أكـــد أنـــه فــي حــالــة اســتــمــرار املقاطعة 
االستبعاد  ثم  املالية  العقوبات  توقيع  سيتم 
من البطولة، مشيًرا إلى ضرورة التنسيق من 

أجل املقاطعة بشكل ال يضر بالكرة املصرية.
أمــا أحمد حسام »مــيــدو« فاعتبر بــأن طريقة 
إن سبورتس« كانت بشكل  »بــي  التعامل مع 
مــبــالــغ فــيــه، وقــــال فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه 
بــمــوقــع الــتــواصــل تــويــتــر: »لــيــس مــن حــق أي 
مــســؤول عـــدم حــضــور مــؤتــمــر بــســبــب خالفه 
مــع قناة مهما كانت األســبــاب؛ ومــن حقك أن 
تعتذر عن الرد بأدب عن السؤال املوجه لك من 
مراسلها«. وأضاف: »ما نراه اآلن في رأيي فيه 
مزايدة كبيرة جًدا على الجمهور واملشاهدين؛ 
والتعامل مع اإلعالم باحترام جزء من عمل أي 

العب أو أي مدرب أو أي مسؤول«.
املــــزايــــدة عــلــى حـــســـاب مـــراســـل غــلــبــان يـــؤدي 
بل سيجعلك  لن يجعلك تظهر وطنًيا،  عمله 
واجــبــات عمله وما  تظهر كشخص ال يعرف 

له وما عليه«. 
تــدخــل االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم ليضع 
التي  املصرية،  األندية  لتجاوزات بعض  حــدًا 
أصرت على مقاطعة قنوات »بي إن سبورت« 
القطرية بكل الوسائل والطرق، وحذر االتحاد 

كل  والتحليل،  والتغطية  التصوير  لناحية 
ــرى أن  هـــذه الــعــوامــل ال يــمــكــن ألي قــنــاة أخــ
تقدمها في ظرف أشهر، فهي بحاجة ألكثر 
من عشر سنوات على أقل تقدير لكسب ثقة 

الجمهور.
السنوات  فــي  وتحولت »بــي إن ســبــورتــس« 
رياضية  إمبراطورية  ُيشبه  ما  إلى  املاضية 
 أنـــشـــأت مـــقـــرات لــهــا في 

ُ
ــالـــم، حـــيـــث ــعـ فـــي الـ

 من شركة في الشرق 
ً
القارات الخمس، بداية

األوسط و شمال أفريقيا حيث مقر املجموعة 
الــتــي فــي الـــدوحـــة، وفــيــهــا بــي إن سبورتس 
ــــرى وأنــشــئــت عــام  الــعــربــيــة و الــقــنــوات األخـ

2003 باسم قناة الجزيرة الرياضية.
وفــي فرنسا يوجد مقر »بــي إن سبورتس« 
نشئ في عام 

ُ
أ في العاصمة باريس، والــذي 

الفرنسية  ســبــورتــس  إن  بــي  وتــضــم   ،2012
ــــي تـــحـــمـــل اســــم  ــتـ ــ وهـــــــي الــــقــــنــــاة األولــــــــــى الـ
املجموعة الرسمي. وبعد ذلك تابعت القناة 
تــوســعــهــا ووصـــلـــت إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 

األميركية وأصبح لها مقر خاص هناك.
ــم تــتــوقــف الـــقـــنـــاة الــقــطــريــة فـــي الــتــوســع  ولــ
ــًا فــــي مــنــطــقــة آســيــا  ــرا أيـــضـ ــقـ فـــهـــي تــمــلــك مـ
نشئ في عام 2014 في 

ُ
والباسيفيك، والذي أ

إندونيسيا،  فــي  لــه  تابع  مقر  ولــه  أستراليا 
هـــــذا عـــــدا عــــن شــــركــــة »بـــــي إن ســـبـــورتـــس« 
للملكية الفكرية التي تأسست في عام 2014 
مــن أجــل اإلســتــحــواذ على الــحــقــوق العاملية 

ومبيعات املجموعة.
رياض...

ــرار مــثــل هــذه  ــكـ الــــقــــاري لــلــعــبــة األنــــديــــة مـــن تـ
املمارسات.

وكـــانـــت الـــبـــدايـــة مـــع عـــصـــام الــحــضــري الـــذي 
أثار تصرفه امتعاض الكثير من رواد مواقع 
ــاعـــي، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
إبــعــاده مــيــكــروفــون قــنــاة »بــي إن سبورتس« 
الــقــطــريــة، بــعــد انــتــهــاء مــبــاراة منتخب بــالده 

األولــى من  الجولة  التونسي في  أمــام نظيره 
التصفيات املؤهلة إلى أمم أفريقيا 2019.

ــان الــحــضــري يــتــحــدث عــن املــبــاراة  وبــيــنــمــا كـ
أعــيــد املــيــكــروفــون إلـــى مــكــانــه، لــكــن الــحــارس 
املصري املخضرم والذي استبعد عن تشكيلة 
ــيــــرة، أبــعــده  ــبــــاراة األخــ مــنــتــخــب بــــالده فـــي املــ
مــن أمــامــه ووضــعــه أمـــام املـــدرب األرجنتيني 

ــر، بــطــريــقــة أثــــــارت الــكــثــيــر من  ــوبـ هــيــكــتــور كـ
االستغراب، وذلك بعدما قرر االتحاد املصري 
لــلــعــبــة االمـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــريــح ألي وســيــلــة 

إعالم قطرية.
ثـــم جــــاء دور مـــــدرب نـــــادي األهـــلـــي املــصــري 
أثــار استياء اإلعالميني  الــذي  الــبــدري  حسام 
الــغــريــب، حــني رفض  املــغــاربــة بسبب تصرفه 
الـــجـــلـــوس فــــي املـــقـــعـــد املـــخـــصـــص لـــــه، خـــالل 
فريقه  مــبــاراة  أعقب  الــذي  الصحافي  املؤتمر 
أمام الوداد الرياضي، في إطار الجولة الرابعة 
ــن مــــبــــاريــــات املـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة لــحــســاب  مــ
لهذا  إفــريــقــيــا  أبــطــال  مــجــمــوعــات دوري  دور 
املــوســم، على أرضــيــة اســتــاد محمد الخامس 
بالدار البيضاء. واعتبر عدد من الصحافيني 
املـــغـــاربـــة، أن املــــــدرب املـــصـــري أهـــــان الــجــســم 
ــبـــدري  ــــى الـ الـــصـــحـــافـــي املـــغـــربـــي، بـــعـــد أن رمـ
بميكروفون »بي إن سبورتس« فوق الطاولة، 
مــؤكــدا عــدم حــضــوره املؤتمر فــي حــال وجــود 
ممثلي ومــيــكــروفــون الــقــنــاة الــعــاملــيــة، فــقــرروا 
االنـــســـحـــاب إلــــى حـــني تــقــديــم املـــــدرب اعـــتـــذارًا 
االتــحــاد األفريقي أصــدر بيانًا  رسميًا. وكــان 
قــبــل يــومــني مــن املـــبـــاراة قـــال فــيــه: »مـــن ضمن 
األوملبية،   للحركة  األســاســيــة  والقيم  املــبــادئ 
عامة،  بصفة  للرياضة  الجميع  حاجة  تلبية 
ــرة الـــقـــدم بــصــفــة خـــاصـــة، وعــلــى الــالعــبــني  وكــ
واألنــــــديــــــة واالتــــــــحــــــــادات الـــوطـــنـــيـــة احــــتــــرام 
الحيادية واالستقاللية، خاصة على املستوى 
الـــســـيـــاســـي فــــي إطــــــار شــبــكــة عـــمـــل األحــــــداث 

الرياضية التي يشاركون بها«.

مقاطعة القناة تهدد كرة القدم المصريةإمبراطورية رياضية في القارات الخمس

أيضًا  سبورت«  إن  »بي  قناة  تمتلك 
أبرز أندية كرة  حقوق بث لقنوات 
الوحيدة  القناة  فهي  الــقــدم، 
ريال  قناة  بث  نقل  على  الــقــادرة 
مدريد اإلسباني بطل أوروبا، وقناة 
الشعبية  صاحب  اإلسباني  برشلونة 
أنديٍة  قنوات  إلى  إضافًة  الكبيرة، 
توتنهام  ليفربول،  )أرسنال،  مثل 
»البريميرليغ«، روما،  وتشلسي من 
إيطاليا،  من  ويوفنتوس  ميالن  إنتر 

بايرن ميونخ األلماني(.

بث لقنوات أندية

تتوسع شبكة قنوات »بي 
إن سبورتس« في العالم 

من أجل االستحواذ على 
حقوق النقل التلفزيوني

خرج االتحاد األفريقي عن 
صمته، ووجه تحذيرًا 
رسميًا لالتحاد المصري 

بسبب سلوكه مع »بي إن 
سبورتس«

)Getty /بي إن سبورتس« قوية بخبرتها )فرانك فيفي«

)Getty/الخليفي قدم شبكة قنوات رائعة في السنوات األخيرة )إريك بيارمونت

)Getty /بي إن سبورتس« تملك حقوق بث مونديال 2022 )فابريزيو بانش«

)Getty /يورو 2020 محسوم للقناة القطرية )مصطفى يلسين

)Getty/المنتخب المصري مهدد باالستبعاد من المشاركات القارية )فرانس برس(القناة القطرية تتوسع نحو العالمية )فرانك فيفي

أقوى 
من الحصار

يبدو أن الحصار الخليجي على قطر تعدى 
السياسة بكثير، وأصبح هجومًا واسعًا على 

كل ما يخص الدوحة من إنجازات حتى لو 
كانت رياضية. وواحدة من هذه اإلنجازات 

هي قناة »بي إن سبورت«

»بي إن سبورت« تتحدى الجميع 
وتتجه نحو العالمية

السبت 24  يونيو/ حزيران  2017 م  29 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1027  السنة الثالثة
Saturday 24 June 2017
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Saturday 24 June 2017

االنتقال إلى العالمية 
حافظت »بي إن سبورتس« على مكانتها القوية في السوق الرياضية وحافظت على 
حقوق بثها بطولة كأس العالم 2022 ويورو 2020 من اآلن، ولم تنجح أي قناة عربية 
رياضية أخرى في خطف هاتني البطولتني والحصول على حقوق البث بسبب العقود 

املوقعة بني الطرف القطري واالتحاد الدولي لكرة القدم واالتحاد األوروبي.
وتعتبر ثقة املجتمع الكروي العاملي بقنوات »بي إن سبورتس« من أهم املصادر التي 
الخليجي  الحصار  كــان  األمــر، ومهما  قوية مهما كلف  القطرية  الشبكة  هــذه  تجعل 
صعبًا. وفي الوقت نفسه لم تهتم القناة القطرية مطلقًا بكل اللغط املثار حولها، وهو 

القرار املهم ألن العني تتجه حاليًا نحو العاملية.
ما هي العاملية؟ هذه الصفة يبحث عنها القيمون على شبكة قنوات »بي إن سبورتس« 
وذلك ملنافسة أقوى وأضخم القنوات الرياضية العاملية مثل »بي تي سبورت« و»سكاي 
سبورت« وغيرهما، وذلك ألن تطور القناة ال يتوقف، ومن أجل حصد مزيد من النجاح 
عليها توسيع السوق العاملية والتوجه نحو فئة جديدة لم تشاهد مباريات كرة القدم 
عبر شاشتها، خصوصًا أنها تبُث بعدة لغات مثل اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية.
مالية  إلــى خطة  تي ســبــورت« وغيرها يحتاج  »بــي  بريطانية بحجم  قنوات  منافسة 
نفس طويل،  إلــى  وبحاجة  ليس سهال  الكبار  دخــول ســوق  وتسويقية ضخمة ألن 
ويختلف هــذا الــســوق تمامًا عــن الــشــرق األوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، وذلـــك ألن رقعة 
املشاهدين ستتسع، وستجد »بي إن سبورتس« نفسها أمام تدفق كبير للمشتركني 

من السوق البريطانية وغيرها التي تهتم كثيرًا بالرياضة وخصوصًا كرة القدم.
ربما ستصل »بي إن سبورتس« إلى هذا الهدف الكبير، ونسمع يومًا ما أن الصراع 
على حقوق بث مباريات الدوري اإلنكليزي محصور بني »بي تي سبورت« و»بي إن 
سبورتس«، وعندها سيعرف العالم مدى قوة القنوات القطرية الرياضية التي عملت 

كثيرًا من أجل تحقيق هذه األحالم.

رسائل دعم لبي إن سبورت
التونسي طــارق ذيــاب،  القطرية،  »بــي إن ســبــورت«  انتشر فيديو مثير ملحلل قنوات 
ــال السياسة في  بــعــدم ادخـ الــقــنــاة وطــالــب  العمل مــع  الــتــي تمنع  الـــقـــرارات  ينتقد فيه 
الرياضة، وذلك بسبب ما بدر من مدرب فريق األهلي املصري في املؤتمر الصحافي 

ملباراة في مواجهة الوداد املغربي.
القطرية خالل  أبعد ميكروفون قناة »بي إن سبورت«  وكــان مــدرب األهلي املصري 
املؤتمر الصحافي ملباراة األهلي والوداد املغربي في دوري أبطال أفريقيا، األمر الذي 

أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي والصحف الرياضية العربية.
وردًا على هذه التصرفات املثيرة للجدل تحدث محلل قناة »بي إن سبورت«، التونسي 
التحليلي ملباراة األهلي والــوداد في دوري أبطال أفريقيا  طــارق ذيــاب في الستوديو 
وقال: »تركيز مدرب األهلي املصري كان على قناة »بي إن سبورت« وليس املباراة منذ 

دخوله إلى املؤتمر الصحافي«.

وتابع ذياب حديثه: »ملاذا اقحام املشاكل السياسية في الرياضة في الدول العربية ملاذا، 
أنا أعمل منذ 12 سنة في القناة وال مرة طلب مسؤول من بلدي تدخلوا في عملنا، ملاذا 

النزول لهذا املستوى، محللني يغادرون ومعلقني يرحلون ملاذا هذه القرارات«.
وأضاف ذياب: »العالقات سترجع كما كانت في السابق وأنا على يقني بأن كل شيء 
سيعود كما كان، لكن ملاذا هذه العقلية في التعامل مع الرياضة، يجب اخراج الرياضة 
من الزواريب السياسية، الشعوب تحب كرة القدم، ملاذا هذه التفرقة، أموركم السياسية 

حلوها مع بعضكم«.
وقال أحمد حسام ميدو )محلل قناة بي إن سبورت سابقًا(: »ليس من حق أي مسؤول 
عدم حضور مؤتمر بسبب خالفه مع قناة، مهما كانت األسباب؛ ومن حقك أن تعتذر 
عن الرد بأدب عن السؤال املوجه لك من مراسلها. ما نراه اآلن في رأيي فيه مزايدة 
كبيرة جًدا على الجمهور واملشاهدين؛ والتعامل مع اإلعالم باحترام جزء من عمل أي 
العب أو أي مدرب أو أي مسؤول«.  وعلق أحمد شوبير )نجم الكرة املصرية السابق( 
»تهديد االتحاد األفريقي لكرة القدم واضح، في حال استمرار مقاطعة قنوات »بي إن 
سبورت« سيتم توقيع عقوبات مالية ثم االستبعاد من البطوالت القارية«. وأخيرًا قال 
حفيظ دراجي )معلق قناة بي إن سبورت( »قنوات bein هي املخولة الوحيدة باإلعالن 
في بعض  تداوله  يتم  ومــا  الرياضية،  لألحداث  التلفزيوني  البث  اقتنائها حقوق  عن 

املواقع يبقى مجرد تخمينات«.

على هامش الحدث



قــطــع مــنــتــخــبــا أملــانــيــا وتــشــيــلــي 
الـــدور نصف  شــوطــًا كبيرًا نحو 
 ،)1  -  1( تعادلهما  بعد  النهائي 
ــك فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن املــجــمــوعــة  ــ وذلـ
فــــي وقـــت  ــارات 2017،  ــ ــقـ ــ الـ ــكـــأس  لـ الـــثـــانـــيـــة 
اقــتــربــت الــكــامــيــرون وأســتــرالــيــا مــن توديع 
املسابقة بعد تعادلهما بنفس النتيجة في 
مباراة أخرى من منافسات نفس املجموعة.
وحــقــقــت تــشــيــلــي بـــدايـــة نـــاريـــة فـــي الــشــوط 
مصطفي،  مــن  سيئة  تشتيتة  وبــعــد  األول، 
ــال اإلنــكــلــيــزي  ــنــ اســتــغــلــهــا زمــيــلــه فـــي أرســ
سانشيس وافتتح التسجيل قبل أن يطلب 
التأكد  فــاغــانــي  اإليــرانــي علي رضــا  الحكم 
بتقنية الفيديو من عرقلة مصطفي القوية 
اللعب  بمتابعة  ليأمر  فــيــدال،  أرتـــورو  على 

واحتساب الهدف )د.6(.
حــاولــت أملــانــيــا الــــرد عــبــر الــقــائــد دراكــســلــر 
بتسديدة قوية جاورت القائم األيسر )د.8(، 
ــان أكــثــر خــطــورة  لــكــن إدواردو فـــارغـــاس كـ
املباغتة في عارضة  فانفجرت صاروخيته 
أملــانــيــا غــرف  )د.20(. ودخــلــت  تــيــر شتيغن 
املــالبــس مــتــعــادلــة بــعــد تــمــريــرة مــن إيــمــري 
يــونــاس هكتور عكسها عرضية  إلــى  جــان 
إلـــى الرس شــتــيــنــدل )28 عــامــا( املــتــربــص، 

ألمانيا وتشيلي 
حبايب

القارات  كأس  بطولة  من  الثانية  للجولة  الثانية  المجموعة  قمة  انتهت 
ـ 1(، بعد مباراة مثيرة وقوية حاول فيها  بالتعادل )1  ألمانيا وتشيلي  بين 
المنتخبان خطف الفوز من دون جدوى، في وقت أثبت شباب »مانشافت« 
أنهم مستقبل الكرة األلمانية، في وقت تعادلت فيه أستراليا مع الكاميرون
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في  الثاني  هدفه  قريبة  مسافة  مــن  فسجل 
البطولة منفردا في صدارة الهدافني )41(.

ــادة  ــعــ ــتــ ــا اســ ــعــ ــريــ وحـــــــــــاول ســـانـــشـــيـــس ســ
الــتــقــدم بــأرضــيــة مــن حــافــة املنطقة ابعدها 
لينتهي  )د.1+45(،  بصعوبة  شتيغن  تير 
الثاني  الشوط  في  بالتعادل.  األول  الشوط 
ــــدرب أملــانــيــا يــواكــيــم لــــوف أربــعــة  ــــرى مـ أجـ
تغييرات فدفع بنيكالس سولي وماتياس 
ــــري جـــــان والـــــحـــــارس مـــــارك- ــمـ ــ غــيــنــتــر وايـ
أنـــدريـــه تــيــر شــتــيــغــن ولـــم يــقــم بـــأي تبديل 
ــارك نــجــم تشيلي  ــ ــوال املــــبــــاراة، فــيــمــا شـ ــ طـ
في  بديال  دخــولــه  بعد  أساسيا  سانشيس 
املــبــاراة األولــــى. واســتــمــرت اإلثــــارة فــي هذا 
الشوط وحصلت أملانيا على األفضلية في 
قريبا  وكــان الرس شتيندل  الثاني،  نصفه 

الــثــنــائــيــة لكنه ســـدد بــني يــدي  مــن تحقيق 
لتنتهي  )د.74(،  هــيــريــرا  جــونــي  الـــحـــارس 

املباراة بالتعادل )1 - 1(.

تعادل الجريحين 
بعد  بنقطة  وأســتــرالــيــا  الــكــامــيــرون  اكتفت 
مــتــوســطــة  مـــــبـــــاراة  فــــي   )1  -  1( ــادل  ــعــ ــتــ الــ
ــام 35 ألــــف مــتــفــرج فـــي ســان  املـــســـتـــوى، أمـــ
بطرسبورغ، لتتقلص آمالهما بالتأهل إلى 
نــصــف الــنــهــائــي. وتــقــدم منتخب »األســــود 
غير املروضة« في نهاية شوط أول متوسط 
ــه أنـــغـــويـــســـا افــضــل  ــ ــدريـ ــ املـــســـتـــوى عـــبـــر أنـ
الــشــوط  وفــــي  )د.1+45(،  الـــلـــقـــاء  فـــي  العــــب 
الثاني الذي شهد إهدار عدة فرص ملهاجم 
الكاميرون فنسان أبو بكر، عادلت أستراليا 
من ركلة جزاء للقائد مارك ميليغان )د.60(.

األول  الشوط  في  أفضل  الكاميرون  وكانت 
مات  للحارس  مكثف  اختبار  دون  من  لكن 
راين، في ظل محاوالت صيد ألستراليا عن 
طــريــق أرون مـــوي وتــومــي يــوريــتــش وتــوم 
روغـــيـــتـــش. ونــجــحــت الـــكـــامـــيـــرون فـــي آخــر 
لحظات الشوط األول بالتقدم بعد تمريرة 
ــلـــة مــــن أرنــــســــت مـــابـــوكـــا الـــــى زامـــبـــو  طـــويـ
الفرنسي  مرسيليا  وســط  العــب  أنغويسا، 
الـــشـــاب، املــنــطــلــق بــســرعــة فــلــكــزهــا مــن أمــام 

الحارس راين الخارج عن مرماه )1+45(.
ــــذي شــهــد تحسنا  وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي الـ
ــدر فــنــســان أبـــو بكر  فـــي أداء أســتــرالــيــا، أهــ
اثــر عرضية  الــفــارق  لتعزيز  ذهبية  فــرصــة 
أفضل العب في  من كريستيان باسوغوغ، 
أمم أفريقيا 2017، أمام املرمى شبه الخالي 
)د.57(. عاقبته أستراليا سريعا بعد دقيقة 
عــنــدمــا عــرقــل مــابــوكــا الــجــنــاح غــيــرســبــاك، 
فاحتسب الحكم الصربي ميلوراد مازيتش 
ركلة جزاء قبل تأكيدها من تقنية الفيديو 
برغم وضوحها، ترجمها قائد »سوكروز« 
ــاراتــــي مـــارك  والعــــب وســــط بــنــي يــــاس اإلمــ
ميليغان متقنة في أقصى الزاوية األرضية 
الــيــمــنــى لــلــحــارس فــابــريــس أونــــــدوا )60(.

ــــدر أبـــو بــكــر مـــجـــددا وهـــو مــنــفــرد أمـــام  وأهـ
املرمى اثر عرضية سريعة )د.65(.

وشـــــارك املــهــاجــم تــيــم كــايــهــل فـــي مــبــاراتــه 
الــــ99، بيد أنــه عجز بعمر 37 عاما  الدولية 
و198 يـــومـــًا عـــن تــســجــيــل هـــدفـــه الـــــــ49 مع 
أســتــرالــيــا. وبــرغــم حمله شـــارة الــقــائــد بعد 
ثـــوان على خـــروج مــوكــانــدجــو، استمر أبو 
ــدار الــفــرص ولــعــب رأســيــة قوية  بكر فــي إهـ
فــــوق الـــعـــارضـــة )78(، ثـــم ســــدد مـــن داخـــل 
املنطقة قبل أن يشتت ميلوش ديغينيك إلى 
ركنية )د.88(، لتنتهي املباراة بالتعادل )1 
- 1(. ُيذكر أن أستراليا تشارك للمرة الرابعة 
في البطولة بعد 1997 و2001 و2005، وقد 
حلت وصيفة في 1997 وثالثة في 2001. أما 
الثالثة بعد 2001  الكاميرون فتلعب للمرة 

)الدور األول( و2003 )وصيفة(.

شتيندل يُسجل الهدف 
الثاني مع ألمانيا في 

البطولة

دورتموند يستبعد بيع ديمبيلي لبرشلونة
الخميس  دورتــمــونــد  بروسيا  نـــادي  استبعد 
إمـــكـــانـــيـــة بـــيـــع الـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي 
لبرشلونة، مشيرًا إلى أن الالعب يرتبط بعقد 
للنادي  الــريــاضــي  املــديــر  ــال  حــتــى 2021. وقـ
لــديــه عقد  مــايــكــل زورك »عــثــمــان ديــمــبــيــلــي 
طويل األمد. نعتمد عليه. ال توجد مفاوضات 
وسيلعب املوسم املقبل لبروسيا دورتموند«. 
املاضي  الصيف  ديمبيلي  دورتــمــونــد  وضــم 
مــقــابــل 15 مــلــيــون يــــــورو، وذكــــــرت تــقــاريــر 
صحافية أن برشلونة ربما توصل التفاق مع 
ديمبيلي وقد يكون مستعدًا لدفع 70 مليون 

يورو لضم الالعب.

الليغا يوقع اتفاق تعاون مع الدوري الياباني
وقع الدوريان اإلسباني والياباني لكرة القدم اتفاق تعاون استراتيجي بني أندية البلدين، 
الذي  االتفاق  هــذا  وسيساعد  الشباب.  الالعبني  وتأهيل  التقني  التعاون  على  سيركز 
على  مـــوراي،  ميتسورو  الياباني  الـــدوري  ورئيس  تيباس  خابيير  الليغا  رئيس  وقعه 
»تقوية العالقات بني الدوريني«، بحسب ما جاء في بيان صدر عن دوري البلد اآلسيوي. 
الــذي  األمــر  األنــديــة االحترافية،  بــني  تــبــادل  الــدفــع بعمليات  التعاون على  وسيركز هــذا 
سيشمل تنظيم مباريات ودية وكذلك تقديم »املساعدة« لتأهيل مدربني والعبني شباب. 
وقال العب إيبار، الياباني تاكاشي إينوي الذي حضر فعالية توقيع االتفاق »أعتقد أنها 
فرصة كبيرة إلنماء عالم كرة القدم في اليابان. من ناحيتي، أريد مساعدة اليابانيني 
ليتمكنوا من اللعب في الليغا«. وبذلك، أصبحت الليغا أول مسابقة أوروبية تتعاون مع 
الدوري الياباني، على الرغم من أن هذا األخير أبرم اتفاقيات مع عشر دوريات أخرى 

على مستوى عاملي غالبيتها في آسيا واألوقيانوس.

التشيكي باتريك شيك يخضع للفحص الطبي 
مع يوفنتوس

باتريك شيك  الدولي  التشيكي  املهاجم  توجه 
إلـــى املــركــز الــطــبــي الــتــابــع لــنــادي يــوفــنــتــوس، 
ــة قــبــل إتــمــام  ــــالزمــ ــلــفــحــوصــات ال لــيــخــضــع ل
صــفــقــة انــتــقــالــه لــفــريــق »الـــســـيـــدة الــعــجــوز«. 
واســتــغــل شــيــك عــطــلــة لــيــومــني مـــن معسكر 
منتخب بـــالده الـــذي يــشــارك مــعــه فــي بطولة 
كأس األمم األوروبية تحت 21 عامًا في بولندا، 
ليتوجه إلى إيطاليا للخضوع للفحص الطبي، 
وفقًا ملا أعلنه يوفنتوس في بيان. وكان شيك 
)21 عامًا( قد خاض مع سامبدوريا املوسم 
املاضي 32 مباراة سجل فيها 11 هدفًا، وفي 
انتظار تأكيد النادي، تقدر وسائل اإلعالم املحلية أن يوفنتوس سيضم شيك بمقابل 

مادي يتراوح بني 25 و30 مليون يورو.

نيوكاسل يعير الحارس ماتز سيلس إلى أندرلخت
بنيتيز رسميًا عن  رافــا  بينتيز  املـــدرب  يــقــوده  الــذي  اإلنكليزي  نيوكاسل  نــادي  أعلن 
البلجيكي ماتز سيلس إلى أندرلخت ملوسم واحــد. وأكــد فريق شمال  إعــارة الحارس 
الــذي يعود  إعــارة سيلس )25 عامًا(  االلكتروني  بيان على موقعه  إنكلترا في  شــرق 
البلجيكي  الــحــارس  إلــى مسقط رأســه بعد قضاء موسم واحــد فــي نيوكاسل. وكــان 
قد انضم إلى الفريق االنكليزي الصيف املاضي قادمًا من جينت عقب حصوله على 
جائزة أفضل حارس للعام في بلجيكا وتألقه في دوري األبطال. وكان بنيتيز يراهن 
على سيلس كالعب أساسي مطلع املوسم، لكن تراجع مستواه جعله يجلس على دكة 
البدالء. وارتدى الالعب قميص نيوكاسل تسع مرات في دوري الدرجة الثانية االنكليزي 

وثالثًا في كأس االتحاد اإلنكليزي ومرتني في كأس الرابطة.

كورينثيانز يتشبث بصدارة الدوري البرازيلي
البرازيلي  بفوزه بثالثية نظيفة على ضيفه  الــدوري  حافظ كورينثيانز على صــدارة 
باهيا، ليحافظ على فارق النقطة التي تفصله عن أقرب مالحقيه، جريميو، الذي فاز هو 
اآلخر بثنائية دون رد على كوريتيبا، ضمن الجولة التاسعة من املسابقة. وجاءت ثالثية 
كورينثيانز عبر ماركينيوس وجو وبالبوينا، في لقاء شهد حالة طرد من كل جانب، 

جابرييل من جانب أصحاب األرض وريني جونيور من جانب باهيا.
وحافظ الفريق على صدارة الجدول برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلني، 
روكــا  بــيــدرو  بهدفني سجلهما  كوريتيبا  على  فــاز  الــذي  عــن جريميو  بنقطة  ليبتعد 
وفرناندينيو. بينما تجمد رصيد باهيا عند عشر نقاط ليحتل املركز الـ15 ، في حني 

تراجع كوريتيبا للترتيب الخامس برصيد 15 نقطة.

الــريــاضــيــة تــفــوقــت غــافــريــلــوفــا عــلــى بــطــالت عــاملــيــات مثل 
الروسية ماريا شارابوفا، آنا إليفانوفيتش، أنجليك كيربير، 
وكان ذلك الفوز األول لها على مصنفة أولى عامليًا، باإلضافة 
اللواتي  الالعبات  وكل  مرتني،  كفيتوفا  بيترا  على  لتفوقها 
خسرن أمام غافريلوفا ظهرتا في قائمة العشرة األوائل في 
نيكول  من  التدريب  غافريلوفا  وتتلقى  العاملي.  التصنيف 

برات العبة سابقة معتزلة.
في األسبوع الذي تال بطولة بروني، نافست غافريلوفا في 
 50 حــوالــي  جوائزها  قيمة  تبلغ  التي  »النكيستون«  بطولة 
ألف دوالر، ووصلت إلى الدور نصف النهائي ومن بعده إلى 
وجت 

ُ
وت مرديزا  تيريزا  على  تفوقت  حيُث  النهائية،  املباراة 

باللقب بفوزها بمجموعتني نظيفيتني )6 – 1( و)6 – 2( 
وحصلت على 50 ألف دوالر مجددًا، أي حوالي 100 ألف في 
أسبوعني شاركت غافريلوفا في بطولة بريسبان الدولية في 

عام 2015، وتأهلت إلى الدور الثاني بعد تفوقها على الالعبة 
ــام املصنفة الــتــاســعــة آنـــذاك  ألــيــســون ريــســكــي وخــســرت أمـ
األملانية أنجليك كيربر )6 – 3( و)7 – 5(. وفي بطولة سيدني 
تلقت غافريلوفا بطاقة دعوة وفازت على بيليندا بينشيش، 
ثم خسرت أمام كيربر مجددًا في ثالث مجموعات متتالية. 
وفي بطولة أستراليا 2015 خسرت غافريلوفا أمام كيكي 
البطولة باكرًا، وفي شهر فبراير / شباط  بيرتينز وودعــت 
بروني  ألــف دوالر من بطولة  فــازت غافريلوفا بحوالي 50 
النهائية،  املباراة  فالكوني في  إيرينا  الالعبة  أن هزمت  بعد 

وكان هذا اللقب األكبر لها خالل مسيرتها الرياضية.
فــقــط. وفــي عــام 23016 شــاركــت فــي بــطــوالت عــديــدة مثل 
»هــوبــمــان، وفـــازت فــي مــبــاراة واحـــدة فقط، ثــم شــاركــت في 

منافسات الزوجي حيُث توجت باللقب مع أستراليا.
)العربي الجديد(  

ــعــتــبــر داريـــــا غــافــريــلــوفــا مـــن بـــني أفــضــل العـــبـــات الــتــنــس 
ُ
ت

الـــروســـيـــات فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي والـــتـــي مــثــلــت بـــالدهـــا في 
تملك  ألنــهــا  األســتــرالــي،  املنتخب  حاليًا  وتمثل   2015 عــام 
الرياضية  مسيرتها  خــالل  غافريلوفا  وجت 

ُ
ت الجنسيتني. 

بلقب واحـــد فــي مــنــافــســات الـــزوجـــي بــاإلضــافــة إلـــى أربــعــة 
ألقاب في منافسات الفردي ولقبني زوجي في بطولة العالم. 
إذ  لها تاريخيًا،  إلــى أعلى تصنيف  وصلت في عــام 2017 
احتلت املركز الـ 21 في التصنيف العاملي واملركز الـ 52 في 

تصنيف منافسات الزوجي.
تبلغ غــافــريــلــوفــا مــن الــعــمــر 23 ســنــة، وحــصــلــت عــلــى لقب 
بطوالت الشباب في عام 2010  ولقب بطولة أميركا املفتوحة 
فـــي تصنيف  األول  املـــركـــز  كــمــا واحــتــلــت  عـــام 2010،  فـــي 
الــالعــبــات الــشــبــاب والـــذي وصــلــت إلــيــه فــي عــام 2010 بعد 
مسيرتها  وخــالل   .

ً
مباشرة الشباب  بطولة  بلقب  تتويجها 

داريا غافريلوفا

على هامش الحدث

العبة روسية 
أسترالية تحتل 

المركز الـ 21 في 
التصنيف العالمي 

لنجمات التنس

المنتخبان قدما 
مباراة رائعة 
)يوري كورتيز/ 
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

حقق المهاجم أليكسيس سانشيز رقمًا قياسيًا مع منتخب بالده، وذلك 
بعد أن سجل هدفًا في مرمى المنتخب األلماني، وبهذا الهدف الذي 
وذلك  تاريخيًا  التشيلي  للمنتخب  الهدافين  قائمة  تصدر  سانشيز  سجله 
الذي  ساالس  مارسيلو  على  وتفوق  هدفًا،   38 إلى  رصيده  رفع  بعد 
سجل 37 هدفًا وصاحب المركز الثالث إدواردو فارغاس الذي سجل 34 
إلى  وضمه  القارية  البطولة  بلقب  التتويج  عن  سانشيز  ويبحث  هدفًا، 

لقب كأس االتحاد اإلنكليزي الذي حققه مع أرسنال.

سانشيز هداف تشيلي

وجه رياضي

تصريحات المباريات
تحسر العب الوسط الكاميروني أرنو دجوم 
ــذه نــتــيــجــة مخيبة  عــلــى الــنــتــيــجــة قـــائـــال: »هــ
لـــآمـــال، اعــتــقــد إنــنــا كــنــا األفــضــل ونستحق 
ــلـــى مـــبـــاراتـــنـــا  الـــــفـــــوز، ســـنـــبـــقـــى مــــركــــزيــــن عـ
ــاء الـــبـــطـــولـــة بــشــكــل  ــهــ األخــــيــــرة ونــــحــــاول إنــ
جيد«. في املقابل  قال مدرب أستراليا اينج 
عــادلــة،  نتيجة  إنــهــا  »أعــتــقــد  بوستيكوغلو 

ان نسيطر على  كــان مستواه عاليا. حاولنا 
الـــكـــرة ونــضــغــط عــلــى الــخــصــم. ربــمــا دفعنا 
ثــمــن إضـــاعـــة الـــفـــرص )فـــي الـــشـــوط االول(«.
ــاراة،  ــبــ أمــــا ســانــشــيــس، أفـــضـــل العــــب فـــي املــ
ــاألداء الـــذي قــدمــنــاه وسعيد  فــقــال »ســعــيــد بــ
عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي أن أكــــون الــهــداف 
التاريخي، لكن لم اخــذ ذلــك في االعتبار في 
ــام خــصــم صعب  ــاراة«. وتــابــع »لعبنا أمـ ــبـ املـ

سيطرنا عــلــى آخـــر لــحــظــات املـــبـــاراة وكــانــت 
ــاب أمــلــنــا بــالــهــدف  لــهــم لــحــظــاتــهــم أيــضــًا، خـ
في نهاية الشوط االول وهذا ما غير الكثير 
من األشــيــاء، واجهنا خصما قويا جيدا في 
االنتقال من الدفاع إلى الهجوم«. وقال مدرب 
بيتسي  أنطونيو  خــوان  التشيلي   املنتخب 
»حـــاولـــنـــا أن نــلــعــب مــــبــــاراة قـــويـــة والــفــريــق 
األول  الشوط  أن  وأعتقد  لعب جيدًا  الخصم 

املـــراس والــكــل يعرف أملــانــيــا، يجب أن نلعب 
بكل قــوة أمـــام أســتــرالــيــا ونــواصــل على هذا 
قــال شتيندل »شاهدنا  مــن جهته،  الــنــســق«. 
أنهم سيضغطون  األولــى، وعرفنا  مباراتهم 
ــدًا، كــنــا  ــ ــيـ ــ كـــثـــيـــرًا لـــكـــن اســــتــــعــــدادنــــا كــــــان جـ
محظوظني في مناسبة أو مناسبتني لكن في 

النهاية التعادل كان مستحق للمنتخبني«.
)فرانس برس(

ساندرو  السابق  برشلونة  نــادي  رئيس  حبس  باستمرار  اإلسبانية  النيابة  طالبت 
روسيل املتهم بغسل األموال خشية هربه. ونظرت الدائرة الثالثة في املحكمة الوطنية 
الطعن املقدم من دفــاع روسيل، بو مولينز، ضد قــرار حبس موكله  اليوم  اإلسبانية 
بتهمة غسل سبعة  كارمني الميال،  القاضية  من  املاضي  مايو/أيار   25 في  الصادر 
ماليني يورو في أندروا من بيع الحقوق املرئية لـ24 ودية للمنتخب البرازيلي. ورفض 
وكيل النيابة فيسنتي جونزاليث، اإلفراج عن روسيل، مؤكدا أن هناك احتماال لهربه، 
لعدم وجود ارتباطات كبيرة له في إسبانيا، ألن كل أنشطة أعماله في الخارج، ويسافر 

بشكل دائم، وجزء من أصوله خارج البالد، بحسب مصادر قضائية.

صورة في خبر

حبس رئيس برشلونة السابق
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