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حققت الالعبة الرومانية سيمونا هاليب لقب 
بطولة روما للتنس للمرة األولى خالل مسيرتها 

وذلك بعد انسحاب التشيكية كارولينا بليشكوفا 
في املباراة النهائية. وكانت هاليب متقدمة )6 - 
صفر( و)2 - 1( قبل أن تنسحب بليشكوفا بعد 

مرور 31 دقيقة فقط لشعورها بمشكالت في 
حقق الرومانية اللقب 

ُ
الظهر والفخذ األيسر، لت

الـ22 لها خالل مسيرتها والثالث هذا العام بعد 
فوزها ببطولتي دبي وبراغ.

أكد فريق أرسنال ضم حارس فريق ديجون، 
أليكس رونارسون، كبديل لألرجنتيني ايميليانو 

مارتينيز. ووقع اإليسلندي )25 سنة( عقدا 
ملدة أربع سنوات مع فريق »املدفعجية« وانضم 

مقابل مبلغ يتجاوز مليون يورو. وتأتي الصفقة 
بعد رحيل مارتينيز، الحارس األساسي املوسم 
 للحارس برنارد لينو 

ً
املاضي الذي شارك بديال

الذي تعرض إلصابة وغاب عن الفريق، إلى 
أستون فيال مقابل أكثر من 20 مليون يورو.

ستحمل أكاديمية فريق سبورتينغ لكرة القدم، 
وهي واحدة من أكبر أكاديميات كرة القدم في 

البرتغال، اسم »أكاديمية كريستيانو رونالدو« 
حسبما أعلن الفريق. وذّكر النادي في بيان 

رسمي أن نجم فريق يوفنتوس اإليطالي انضم 
لفريق لشبونة في عمر الـ12 في صيف عام 1997، 

وأوضح النادي أنه يرغب في تخليد اسم أعظم 
رمز شارك مع فريق سبورتينغ وسيكون بمثابة 

إلهام لجميع املواهب الشابة.

هاليب تفوز بلقب 
روما للتنس بعد 

انسحاب بليشكوفا

أرسنال يضم 
حارس فريق ديجون 

أليكس رونارسون

تغيير اسم مدرسة 
سبورتينغ إلى أكاديمية 

كريستيانو رونالدو

انفرد الصربي 
نوفاك 
ديوكوفيتش 
المصنف أول 
عالميًا بالرقم 
القياسي لعدد 
األلقاب في 
دورات األلف 
نقطة للماسترز 
والذي كان 
يتقاسمه مع 
اإلسباني رافايل 
نادال، بتتويجه 
بطًال لدورة روما 
للمرة الخامسة 
في مسيرته 
على حساب 
األرجنتيني 
دييغو 
شفارتزمان. 
ورفع الصربي 
رصيده إلى 
36 لقبا في 
دورات األلف 
نقطة للماسترز، 
مقابل 35 لنادال 
المصنف ثانيًا 
عالميًا.

)Getty( ديوكوفيتش يتخطى نادال بعدد ألقاب الماسترز

ديوكوفيتش يُطيح نادال
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مورينيو: الفريق 
يمثل لغزًا وأنا أريد 

تشكيلة متوازنة

مانشستر سيتي يفتتح مشواره 
في »البريميرليغ« بانتصار صعب

ــن مــنــافــســات  ــم الـــجـــديـــد مـ ــوسـ ــي املـ اســتــهــل مــانــشــســتــر ســيــتــي مــســيــرتــه فـ
»البريميرليغ« بانتصار ثمني وصعب خارج الديار على حساب وولفرهامبتون 
)3 - 1( في ختام ثاني جوالت الدوري اإلنكليزي. وأنهى »السيتيزنس« اللقاء 
»إكلينيكيًا« في شوطه األول بهدفني حمل األول توقيع النجم البلجيكي كيفني 
دي بروين في الدقيقة 20 من ركلة جــزاء وآخــر عن طريق فودين، في وقت 
أضاف غابريال جيسوس الهدف الثالث قبل النهاية بدقائق. وبهذا الفوز حقق 
الفريق أول 3 نقاط له في املوسم الجديد، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام 
وولفرهامبتون  تكبد  املقابل،  في  مؤقتًا.  السابع  املركز  ليحتل  فيال،  أستون 
خسارته األولى في املوسم ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في املركز الـ12. ُيذكر 
أن االتحاد اإلنكليزي لم ُيحدد بعد موعد املباراة املؤجلة ملانشستر سيتي ضد 
أستون فيال، وعليه سُيتابع الفريق انطالقة املوسم الجديد بناقص 3 نقاط عن 

أبرز املنافسني على اللقب.

ميالن يستهل مشواره بفوز بهدفين على بولونيا
استهل فريق ميالن اإليطالي مشواره في بطولة الدوري اإليطالي لكرة القدم 
بالفوز بهدفني نظيفني على ضيفه بولونيا على ملعب )سان سيرو( ضمن 
منافسات الجولة األولــى. ويدين ميالن بهدفي الفوز لنجمه السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش الذي سجل الهدف األول في الدقيقة 35 قبل أن يضيف الهدف 
الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز حصد ميالن النقاط الثالث 
السادس.  املركز  املاضي في  املوسم  أنهاها  التي  املسابقة  األولــى في  ملباراته 
واحتل الفريق »اللومباردي« املركز الثالث مؤقتًا بفارق األهداف خلف جنوى 

ويوفننتوس، بينما احتل بولونيا املركز الـ17 في الترتيب.

غياب ليفاندوفسكي عن تمارين 
بايرن قبل مواجهة إشبيلية

بدأ بايرن ميونخ استعداداته لنهائي كأس السوبر األوروبــي الخميس املقبل 
في بودابست حيث يواجه إشبيلية، في غياب مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي 
عن التدريبات بسبب متاعب لم يكشف عنها النادي. وأكد الفريق »البافاري« 
ليست في خطر.  أمــام إشبيلية  ليفاندوفسكي  أن مشاركة  الوقت نفسه  في 
إلى  السفر  على  ميونخ  بايرن  املجر،  في  لكورونا  الوبائي  الوضع  وسيجبر 
الــرعــاة. وتصنف وزارة  الــعــدد وبـــدون ممثلني عــن  بودابست ببعثة مــحــدودة 

الخارجية األملانية العاصمة املجرية منطقة خطرة بسبب فيروس كورونا الذي 
إلــى 100 حالة جديدة لكل 100 ألف  وصــل معدل اإلصــابــة به في بودابست 

نسمة. 

كأس األمير: العربي يجرد الكويت من اللقب 
القدم  كــرة  في  الكويت  أمير  كــأس  لبطولة  بطاًل  املنقوص عدديًا  العربي  تــوج 
التمديد  اللقب )2 - 1( بعد  الكويت حامل  الـــ58 بعد فــوزه على  في نسختها 
املوسم 2019- منافسات  في ختام  وذلــك  الــدولــي،  األحمد  استاد جابر  على 
2020 بعدما طال بسبب التأجيل املفروض من واقع تفشي فيروس »كورونا«. 
العربي  هــدفــي  وعــلــي خلف )1+120(  هــنــري )84(  بــرنــارد  العاجي  وســجــل 
الذي لعب بعشرة العبني منذ الدقيقة 66 بعد طرد علي عتيق لنيله بطاقتني 
صفراوين، وعبدالله البريكي )26( هدف الكويت. وجرد العربي غريمه الكويت 
من لقبه بطاًل للمسابقة في األعوام األربعة املاضية وللمرة الـ 15 في تاريخه 
ومنعه من تحقيق ثالثية الدوري وكأسي األمير وولي العهد، علمًا بأن »العميد« 
وصل إلى املباراة النهائية للمرة الـ 25 في تاريخه. كما أن املواجهة هي الثامنة 
بني الجانبني في نهائي الكأس، إذ فاز العربي في املواجهات األربع األولى، قبل 
أن ينتزع منه »العميد« هذا التفوق ويحقق اللقب على حسابه في آخر ثالث 
مــن جهته،  الحالية.  النسخة  فــي  منافسه  مــن  ويــثــأر  العربي  ليعود  نهائيات، 
وضع العربي حدًا لحالة الجفاء مع الكأس التي دامت 12 موسمًا وحقق لقبه 

الـ 16 ليتعادل مع غريمه التقليدي القادسية كأكثر املتوجني بالبطولة الغالية.

يـــبـــدو أن ديـــلـــي آلــــي ســيــكــون الـــاعـــب األكــثــر 
غاريث  الويلزي  الجناح  انضمام  من  تضررًا 
بيل إلى توتنهام هوتسبير على سبيل اإلعارة 
رغــــم أن املــــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو اســتــبــعــد 
االستغناء عن العب الوسط اإلنكليزي الدولي 

خال فترة االنتقاالت الحالية.
ــال مــدريــد  ــ ــب ريـ ــن يـــكـــون بـــوســـع بــيــل العــ ولــ
ــابـــق االنــــضــــمــــام إلـــــى تــشــكــيــلــة الـــنـــادي  ــسـ الـ
املقبل  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  قــبــل  الــلــنــدنــي 
عــنــدمــا يــســتــرد ســابــق لــيــاقــتــه، ويــتــوقــع أن 
يــشــكــل بــيــل وهــــاري كــن وســــون هــيــونــج ين 
توتنهام. وسطع نجم  ذلــك خط هجوم  بعد 
 2016-2015 مـــوســـم  فــــي  تـــوتـــنـــهـــام  فــــي  ــــي  آلـ
عــنــدمــا اخــتــارتــه رابــطــة الــاعــبــن املحترفن 
أفـــضـــل العــــب شــــاب فـــي الـــعـــام وشـــــارك ألول 
مــــرة مـــع املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي لــكــن مــســتــوى 
أدائـــه تــراجــع لــدرجــة أنــه خــرج مــن التشكيلة 
األساسية للمدرب مورينيو. وبعد استبعاده 
من آخر تشكيلة ملنتخب إنكلترا الذي يقوده 
املـــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت أصــبــح آلــــي )24 

ــقـــدم )فــيــفــا(  أحـــيـــا االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـ
املسيرة الدولية لاعبن أصحاب الجنسيات 
املزدوجة أو املتعددة بعدما أقر السماح لهم 
عن  ودافــعــوا  التي سبق  املنتخبات  بتغيير 
ــادق االتــحــاد  ــ ألـــوانـــهـــا، ولــكــن بـــشـــروط. وصـ
الـــدولـــي خـــال مــؤتــمــره الــــــ70 عــبــر الــفــيــديــو 
عــلــى تــوصــيــات لــجــنــة الــعــمــل الــتــي شكلها 
القوانن  لتعديل   2019 أيلول/سبتمبر  فــي 
املـــنـــظـــمـــة لــتــمــثــيــل الــــاعــــبــــن مــنــتــخــبــاتــهــم 
الــوطــنــيــة وذلـــك بــنــاء عــلــى طــلــب الــعــديــد من 
االتحادات الوطنية. واشترط االتحاد الدولي 
قد  الــاعــب  يكون  أال  الجديدة  فــي تعدياته 
شــارك فــي أكثر مــن 3 مباريات كحد أقصى 
مع املنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية، 
ــك مــبــاريــات الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة  بــمــا فـــي ذلـ
قبل  والقارية، وذلــك  العاملية  املنافسات  إلــى 
الــحــاديــة والــعــشــريــن، باإلضافة  بلوغه ســن 
إلى عدم مشاركته في بطولة دولية أو قارية 
مثل كــأس العالم أو كــأس أوروبـــا. ولــم يكن 
االتحاد الدولي يسمح في لوائحه السابقة، 
ألي العب بتغيير منتخبه الوطني، في حال 
لتصفيات  مباريات  في  األول  املنتخب  مّثل 

عاما( أمــام مفترق طــرق. ويفضل آلي اللعب 
خلف ثنائي الهجوم مباشرة لكن هذا املركز 
لــقــدرات ومــهــارات بيل،  يبدو مناسبا تماما 
الهجومية  الــخــيــارات  مــن  الكثير  تتوفر  كما 
املـــدرب مورينيو أيضا والــتــي تتضمن  أمــام 
ــــورا وســتــيــفــن بــيــرجــويــن  كـــا مـــن لـــوكـــاس مـ
وجيوفاني لو سيلسو وإريك الميا. ويصر 
كبير من جانب  التزام مهني  على  مورينيو 
الــاعــبــن وكـــشـــف فــيــلــم وثــائــقــي جـــديـــد عن 
تحذير مورينيو آلي من »الكسل« ومطالبته 
لــه بــضــرورة الــوصــول ألفــضــل مــســتــوى وإال 
فإنه ربما »يندم«. وغاب آلي عن املباراة التي 
فاز فيها فريقه 5-2 على ساوثامبتون والتي 
ــة أهــــــداف وزادت  ــعـ ــون أربـ ــرز خــالــهــا ســ ــ أحـ
الــوســط بعد  التكهنات حــول مستقبل العــب 
استبداله بن شوطي املباراة األولــى لفريقه 
الــلــنــدنــي 1-0 أمــام  الــنــادي  وانــتــهــت بهزيمة 

إيفرتون.
ــام  ــاراة تـــوتـــنـــهـــام أمــ ــ ــبـ ــ ــن مـ كـــمـــا غـــــاب آلـــــي عــ
ــلــــوفــــديــــف الــــبــــلــــغــــاري فــي  ــيــــف بــ لــــوكــــومــــوتــ
تصفيات الدوري األوروبي األسبوع املاضي 

قارية، حتى ملباراة واحــدة رسمية.  وتشكل 
بارقة  الــدولــي  لاتحاد  الجديدة  التعديات 
أمل للعديد من املواهب الكروية التي أصيبت 
بـــاإلحـــبـــاط عــقــب اســتــبــعــادهــا مـــن صــفــوف 
املنتخبات التي قررت تمثيلها للمرة األولى 
وأغلبها من القارة العجوز، وهي التي كانت 
تــعــلــق آمــــاال كــبــيــرة لــيــس فــقــط عــلــى الــلــعــب 
مـــع مــنــتــخــب أوروبـــــــي عـــمـــاق ولـــكـــن أيــضــا 
التسويقية  وقيمته  أسهمها  رفـــع  أجـــل  مــن 
في ســوق االنتقاالت. وُيــعــّد العــب برشلونة 
اإلسباني السابق منير الحدادي ذو الجذور 
الــتــعــديــات  مــن  املستفيدين  أبـــرز  املــغــربــيــة، 
الجديدة وكــان هو واالتــحــاد املغربي للعبة 
أبــــــرز املـــطـــالـــبـــن بــتــغــيــيــر الـــقـــوانـــن بــســبــب 
الــقــضــيــة الــتــي كــافــحــوا مــن أجــلــهــا مــنــذ عــام 
الرياضي  2018 ورفضتها محكمة التحكيم 

)كاس(.
ــد مـــن أب مــغــربــي  ــدريـ ــدادي فـــي مـ ــحــ ُولـــــد الــ
مــهــاجــر وصــــل إلــــى إســبــانــيــا حـــن كــــان في 
الثامنة عشرة مــن عــمــره. وانــضــم الــحــدادي 
الــعــمــريــة لبرشلونة عـــام 2011  الــفــئــات  إلـــى 
بـــعـــدمـــا لـــعـــب مـــوســـمـــا واحـــــــدا مــــع نــاشــئــي 
)25 عاما(  الــحــدادي  أتلتيكو مدريد. ولعب 
واحــدة  مباراة  األول  اإلسباني  املنتخب  مع 
فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2014 عــنــدمــا أشــركــه 
مــــدربــــهــــا وقـــــتـــــذاك فــيــســنــتــي دل بــوســكــي 
بــديــا فــي الــدقــيــقــة 79 ضــد مــقــدونــيــا )1-5( 
ضمن تصفيات كــأس أوروبــا 2016، وقتها 
الفريق  الــكــرويــة مــع  كــان فــي أوج انطاقته 

وقبل ثاثة أسابيع من إغاق فترة االنتقاالت 
الحالية تحدثت تقارير عن إمكانية انضمام 
آلـــي إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان بــطــل دوري 

فرنسا.
وردا على ســؤال عما إذا كــان يريد بقاء آلي 
فـــي الـــفـــريـــق، قــــال مــوريــنــيــو »يــمــكــنــكــم رؤيـــة 
فريقنا. ال يمكنني بدء املباراة بوجود جميع 
الـــاعـــبـــن فــــي الــتــشــكــيــلــة وال بــــد أيـــضـــا مــن 
وجـــود مــدافــعــن والعــبــي وســط على مقاعد 
البدالء. وهكذا فإن الفريق يمثل لغزا وأيضا 
أريــد  أنــا  لــغــزا صغيرا  الــبــدالء تشكل  مقاعد 
فريقا مــتــوازنــا. هــذا مــا أريـــده. وال يوجد ما 

يدعو للتضحية بآلي«.
وقـــال العـــب وســـط تــوتــنــهــام الــســابــق مايكل 
أنـــه مــن األفــضــل للجميع  بــــراون إنـــه يعتقد 
رحيل آلي. وقال براون عن ذلك لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( »ال يبدو أن العاقة 
بن الرجلن )آلي ومورينيو( تسير بصورة 
ــان تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي  ــ جـــيـــدة تـــمـــامـــا«. وكـ
أعلن السبت، عن التعاقد مع النجم الويلزي 
غاريث بيل قادما من ريال مدريد اإلسباني 
على  الحالية  الصيفية  االنتقاالت  في ســوق 
ــد، قــابــلــة  ــيــ ـــدة مـــوســـم وحــ ســبــيــل اإلعــــــــارة ملــ
للتجديد ملوسم إضافي. وبحسب بيان نادي 
 الــنــجــم الــويــلــزي 

ّ
ــإن ــ تــوتــنــهــام اإلنـــكـــلـــيـــزي، فـ

سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق اللندني، 
ــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة  الــــــــذي يــــخــــوض غــــمــــار مــ

»البريميرليغ«. 
)رويترز(

األول لــلــنــادي الــكــتــالــونــي. وكـــانـــت املـــبـــاراة 
ــيـــرة لــلــحــدادي  ضــد مــقــدونــيــا األولــــى واألخـ
بــألــوان أبــطــال الــعــالــم 2010 وأوروبــــا 2008 
مـــركـــزه في  فـــقـــدانـــه  مـــع  وتـــزامـــنـــت  و2012، 
تشكيلة برشلونة الــذي أعــاره إلى فالنسيا 

)2016-2017( ثم ديبورتيفو أالفيس )2017-
الــحــدادي واالتــحــاد املغربي  2018(. وتــقــّدم 
بطلب إلى االتحاد الدولي من أجل السماح 
جنسيته  بتغيير  الــحــالــي  إشبيلية  لــاعــب 
الرياضية واملــشــاركــة مــع »أســـود األطــلــس« 

في مونديال 2018 حيث أوقعته القرعة في 
بطلة  والبرتغال  بــالــذات  إسبانيا  مواجهة 
أوروبــا وإيــران. ولقي طلب الحدادي رفضا 
من االتحاد الدولي في 13 آذار/مارس 2018 
الرياضي  التحكيم  محكمة  أمــام  واستأنف 
القرار  أن  إلــى  التي رفضته بدورها مشيرة 
الصادر عن الفيفا »تم تثبيته، وطلب تغيير 
الــجــنــســيــة الـــريـــاضـــيـــة ملــنــيــر الــــحــــدادي من 

اإلسبانية إلى املغربية ال يزال مرفوضا«.
وتنفس الحدادي واالتحاد املغربي الصعداء 
والتي  الجديدة  التعديات  على  باملصادقة 
ــبـــاب لــانــضــمــام إلــــى صــفــوف  ــه الـ ســتــفــتــح لـ
املنتخب املغربي مطلع الشهر املقبل لخوض 
السنغال  ضد  الوديتن  الدوليتن  املبارتن 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فــي 9 و13 تشرين 
األول/أكـــتـــوبـــر، لــيــرافــق زمــيــلــيــه فـــي الــفــريــق 
ــى يــــاســــن بـــونـــو  ــ ــرمـ ــ األنــــدلــــســــي حــــــــارس املـ
واملهاجم يوسف النصيري اللذين تألقا معه 
في التتويج بلقب مسابقة الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ« هذا الصيف. كما أن التعديات 
ســتــمــكــن املـــغـــرب مـــن االســـتـــفـــادة مـــن العــبــن 
آخرين سبق لهم الدفاع عن ألوان منتخبات 
أخرى أبرزهم مهاجم أستون فيا اإلنكليزي 
أنور الغازي الذي لعب مبارتن مع املنتخب 
الهولندي في تصفيات كــأس أوروبــا 2016، 
البقالي  زكرياء  البلجيكي  أندرلخت  وجناح 
ــع املــنــتــخــب  الــــــذي لـــعـــب بــــــــدوره مـــبـــارتـــن مــ

البلجيكي.
)فرانس برس(

فيفا يحيي المسيرة الدولية لمتعددي الجنسيةغاريث بيل يهدد مستقبل آلي مع توتنهام
بعد انتقال الويلزي 

غاريث بيل إلى صفوف 
توتنهام، بات مستقبل 

ديلي آلي محل شك في 
الفريق

يعتبر الالعب المغربي 
منير الحدادي أبرز 

المستفيدين من القرار 
الجديد لـ»فيفا«

)Getty/الالعب اإلنكليزي مرشح للرحيل بسبب بيل )جوليان فيني

)Getty( تشافي يُقدم كرة جميلة مع السد

)Getty( هل ينجح الفريق القطري في حصد اللقب القاري؟

)Getty/منير الحدادي أكبر المستفيدين من قرار »فيفا« )فران سانتياغو

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــطـــري  ــقـ ــقــــق فــــريــــق الــــدحــــيــــل الـ حــ
ــة  ــولــ ــي الــــجــ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــهــ انــــــتــــــصــــــارا مــ
ــقـــة دوري  ــابـ مـــسـ مـــــن  الـــخـــامـــســـة 
أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره 
في  رد  دون  بــهــدف  اإليــرانــي  بيرسيبوليس 
الــذي أقيم بينهما على استاد املدينة  اللقاء 
مواطنه  تعادل  فيما  الدوحة،  في  التعليمية 
السد مع النصر السعودي 1-1. وقفز الدحيل 
إلى صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 
9 نقاط، قبل جولة من ختام دور املجموعات، 
نقاط،  بـــ7  ثالثا  بيرسيبوليس  أصبح  فيما 
الــشــارقــة اإلمـــاراتـــي الوصيف  بنفس رصــيــد 

دوري 
أبطال آسيا

نتائج إيجابية لألندية القطرية

بيرسيبوليس  نظيره  على  القطري  الدحيل  تغلب 
مسابقة  من  الخامسة  الجولة  في   0-1 اإليراني 
السد  مواطنه  بلغ  فيما  آسيا،  أبطال   دوري 
النصر  فريق  مع  تعادله  رغم  المقبل  الدور 

السعودي 1-1

تقرير

الـــذي فـــاز عــلــى الــتــعــاون الــســعــودي صاحب 
ـــ6 نـــقـــاط. وفــــي مــجــريــات  الــتــرتــيــب األخـــيـــر بــ
ــمـــات مــنــذ  ــهـــجـ ــاء، تــــبــــادل الـــفـــريـــقـــان الـ ــقــ ــلــ الــ
الدقائق األولــى، وكــان بطل الــدوري القطري 
األقــرب للتسجيل عبر طلعات شنها نجماه 
الــبــرازيــلــيــان إيــدمــيــلــســون جــونــيــور ودود، 

الحذر  أن يشوب  قبل  للشباك،  هــز  لكن دون 
أداء الفريق اإليراني، الذي كان حريصا على 
هدف  تلقي  خشية  الخلفية  خطوطه  تــأمــن 

مبكر يربك حساباته.
البرازيلي  تحصل  سلبي،  أول  شــوط  وبــعــد 
ــة جـــــــــزاء، تــرجــمــهــا  ــلــ ــلـــى ركــ ــلـــســـون عـ ــيـ ــدمـ إيـ
بنجاح هــداف بطولة آسيا 2019، املعز علي 
عــنــد الــدقــيــقــة الــــــ60 مـــن زمــــن الـــلـــقـــاء، ليلجأ 
الركراكي  وليد  املغربي  الفني  املدير  بعدها 
لبعض التبديات، عزز خالها قدرة الفريق 
ــلـــة ضــغــطــه  الـــهـــجـــومـــيـــة لــيــنــجــح فــــي مـــواصـ
مهم  انتصار  وخطف  تقدمه  على  والحفاظ 

وضعه في قمة الترتيب.
وقــــال الـــركـــراكـــي مــــدرب الــدحــيــل فـــي حديثه 
ــاء جــــاء صعبا  ــقـ ــلـ عــقــب نــهــايــة املـــــبـــــاراة: »الـ
وواجهنا فريقا يلعب بكل قوة وتركيز ولكن 
والخروج  التسجيل  في  نجحنا  النهاية  في 
الركراكي حديثه  املــبــاراة«. وواصــل  بنتيجة 
ــة بــعــد  ــ ــراحـ ــ ــا يــســتــحــقــون الـ ــبــــونــ قـــائـــا »العــ
املجهود الكبير الذي قدموه في املباراة وهو 
أتــقــدم بالشكر  مجهود مــقــدر، وال بــد لــي أن 
لــاتــحــاد اآلســيــوي بــعــد أن نــظــر فــي التظلم 
بــه وســمــح لاعبنا مــهــدي بن  الـــذي تقدمنا 

عطية باملشاركة«.
ــــع املـــعـــز عــلــي قـــائـــد الــدحــيــل  مـــن جــهــتــه، أرجـ
وصاحب هــدف الفوز في املــبــاراة، االنتصار 
الذي تحقق إلى إصــرار الاعبن وعزيمتهم 
من أجل تجاوز الخسارة األخيرة أمام فريق 
الــــشــــارقــــة اإلمــــــاراتــــــي، وتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار 
والــحــفــاظ عــلــى حــظــوظ الــفــريــق فـــي الــتــأهــل 

للمرحلة التالية.
وعــلــى اســتــاد جــاســم بــن حمد بــنــادي السد، 
األرض طريقه نحو شباك  لــم يجد صــاحــب 
ــانــــى مـــــن تـــعـــرضـــه  ــعــ ــــودي فــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــنــــصــــر الـ الــ
ــدرات العـــبـــي الــنــصــر في  ــ لــلــضــغــط بــفــضــل قــ
السعوديون  واحــتــاج  السد،  ملرمى  الــوصــول 
الاعب خالد  عبر  الشباك  لطرق  دقيقة  لـــ22 
الـــذي تــوغــل فــي ميمنة السد  الــغــنــام  عيسى 
وراوغ الدفاع وسدد الكرة في الشباك، وهو 
أداء السد  انــعــكــس سلبا عــلــى  الـــذي  الــهــدف 
حــتــى نــهــايــة الــحــصــة األولــــــى الـــتـــي سيطر 
عليها الــنــصــر بــهــدف نــظــيــف. وحــــاول السد 
لكنه  التعديل  البحث عن  الثاني  الشوط  في 
ــعـــودي،  ــاع قـــــوي لــلــنــصــر الـــسـ ــدفــ ــدم بــ ــطــ اصــ
الذي بقي األفضل نسبيا في الشوط الثاني 
بـــل هـــدد مــرمــى الـــســـد، الــــذي واصــــل البحث 
عــن ثــغــرة فــي النصر عبر بــونــجــاح وعفيف 
وبإسناد من كازورال ونجح السد باستغال 

حسُم المتأهلين من 
مجموعة الدحيل القطري 

تأجل للجولة األخيرة

السد يأمل بحصد لقب البطولة اآلسيوية مع مدربه تشافي )كريم جعفر/فرانس برس(

الــهــفــوة الـــوحـــيـــدة فـــي دفــــاع الــنــصــر فسجل 
التعادل عبر نجمه الجزائري بغداد بونجاح 
الــتــأهــل  »الــزعــيــم«  الــدقــيــقــة 86، ليضمن  فــي 
ــلـــدور املــقــبــل بــعــد أن حـــافـــظ عــلــى وصــافــة  لـ
الترتيب بـ9 نقاط، فيما أصبح رصيد النصر 
لسباهان   4 مقابل  نقطة،   11 سلفا،  املتأهل 
أصفهان اإليراني الذي تعادل سلبا مع العن 

اإلماراتي متذيل الترتيب بنقطتن.
املدير  هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  وأشـــاد 
الــتــي تحصل  الــســد، بالنقطة  لــفــريــق  الــفــنــي 
عليها »الزعيم«، عقب تعادله اإليجابي أمام 
خال  تصريحاته  فــي  تشافي  وقــال  النصر. 
املؤتمر الصحافي عقب اللقاء: »املباراة كانت 

جــيــدة أمـــام فــريــق قــــوي«. وعـــن قـــدرة الفريق 
ــي املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــوصـــول  »الــــــســــــداوي« فــ
ــال تــشــافــي  لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، قــ
املنافسة على  الــحــديــث عــن  املبكر جــدا  »مــن 
الثاني  لــلــدور  نــتــأهــل  الــلــقــب وأوال يــجــب أن 
وبــعــدهــا ســنــرى وســنــســيــر خــطــوة بخطوة، 
هذة البطولة صعبة وهناك العديد من الفرق 

الصعبة وهدفنا هو الوصول للنهائي«.
مــن جــهــتــه، أكـــد طــــارق ســلــمــان مــدافــع فريق 
الــســد، عــلــى أن »الــزعــيــم« كـــان هــدفــه تحقيق 
ــاراة الـــجـــولـــة  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــوز عـــلـــى الـــنـــصـــر فـ ــ ــفـ ــ الـ
الخامسة من دور املجموعات، مشيرًا إلى أن 
الخروج بنقطة التعادل أفضل من الخسارة. 

جــيــدة وقـــويـــة، لـــم نــكــن جــيــديــن فـــي الــشــوط 
ــان أفــضــل لــنــا من  األول، والـــشـــوط الــثــانــي كـ
حيث الحدة وقوة اللعب«. وأضاف »أظهرنا 
الــشــوط األول  فــي  لــلــفــريــق  للجميع وجــهــن 
أن نغير أسلوبنا في طريقة  والثاني، يجب 
املــبــاراة«،  عــن نتيجة  راضـــون  األداء، ولكننا 
ـــام فــريــق قــوي  مــشــيــرًا إلـــى أن الــســد لــعــب أمـ
ــن أفــضــل  فــــي بـــطـــولـــة قـــويـــة وهـــــو يــعــتــبــر مــ
ــة«. واســتــكــمــل املــــدرب  ــويـ ــيـ فــــرق الـــقـــارة اآلسـ
اإلسباني حديثه قائا »تحدثت مع الاعبن 
اللعب بحدة  املــبــاراة عن أهمية  بن شوطي 
وقوة وهذا حدث في الشوط الثاني ونجحنا 
فـــي تــســجــيــل هـــدف الــتــعــادل وحــقــقــنــا نقطة 

ــارق فـــي تــصــريــحــاتــه عــقــب املـــبـــاراة:  ــال طــ وقــ
»كـــان هــدفــنــا الــفــوز وصــــدارة املــجــمــوعــة، في 
الشوط األول كنا جدًا سيئن وهناك العديد 
مــن األخــطــاء ويــجــب أن نــعــدل مــن أوضاعنا 
ــل فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي وخــلــقــنــا  ــا أفـــضـ ــنـ وكـ
العديد من الفرص حتى نجحنا في تسجيل 

هدف التعادل«. 
وبــعــدمــا سجل املــهــاجــم الــجــزائــري بونجاح 
الهدف، احتفل على طريقته الخاصة، بعدما 
كــــان فــريــقــه مــتــأخــرا فـــي الــنــتــيــجــة، وكــــاد أن 
لــوال تألق بونجاح  الخسارة  فــخ  فــي  يسقط 
أثــار الجدل في لقطة احتفاله. وركض  الــذي 
بــونــجــاح مــحــتــفــا بــالــهــدف، لــكــن الــتــصــويــر 

التلفزيوني أظهر الاعب يخرج لسانه فرحا 
وساخرا بــذات الوقت، خــال مــروره من أمام 
مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا، 
ــي الـــفـــريـــق  ـــبـــ ــا أثــــــــار غـــضـــب املـــــــــدرب والعــ مـــ
الــســعــودي. ولـــم تعجب تــلــك الــحــركــة الحكم 
السوري مسعود طفيلية الذي أشهر البطاقة 
ــفـــراء مـــبـــاشـــرة لـــاعـــب الـــجـــزائـــري بعد  الـــصـ
االحــتــفــال الــســاخــر، والــــذي أثـــار الــجــدل بعد 
الجزائري  الــاعــب  قــام  املــبــاراة،  اللقاء. وبعد 
بتقديم اعتذاره ملدرب النصر، فيما أشار في 
تصريحات صحافية أنه لم يقصد السخرية 
من املــدرب إطاقا، وأنــه كــان يحتفل فحسب 

بهدف التعادل الثمن.
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موراتا يصل إلى تورينو إلكمال 
صفقة انتقاله إلى يوفنتوس

وصل املهاجم اإلسباني الشاب ألفارو موراتا إلى 
األخيرة  الرتوش  لوضع  اإليطالية  تورينو  مدينة 
على صفقة انتقاله إلى صفوف فريق يوفنتوس 
املقبلة قادمًا من  القليلة  الساعات  رسميًا خالل 
الـ27  اإلسباني. ووصــل صاحب  أتلتيكو مدريد 
إلــى مطار تورينو وفقا ملا جــاء في مقطع  سنة 
فــيــديــو تـــم تـــداولـــه عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، ومـــن املــرجــح 
توقيع  قــبــل  ســريــعــًا  الــطــبــي  للكشف  أن يخضع 
العقود التي سيعود بمقتضاها الرتــداء قميص 
»البيانكونيري« ولكن هذه املرة تحت إمرة زميله 
النجم  الحالي،  الفني  واملدير  الفريق  في  السابق 
إلــى صفوف  أنــدريــا بيرلو. وكـــان مــوراتــا انتقل 
يمتد  بعقد   2014 صيف  فــي  يوفنتوس  فــريــق 
مع  فقط  موسمني  بقي  ولكنه  مــواســم،  لخمسة 
الفريق، قبل أن ينتقل بعدها إلى فريق تشيلسي اإلنكليزي، سجل خاللهما 27 هدفًا 

خالل 93 مباراة.
وسينتقل موراتا إلى بطل إيطاليا ملوسم على سبيل اإلعارة مقابل 10 ماليني يورو، مع 
إمكانية الشراء نهائيًا مقابل 45 مليون يــورو، حسبما كشفت وسائل إعالم إيطالية. 
كما تتضمن الصفقة أيضا إمكانية تمديد اإلعارة ملوسم آخر مقابل 10 ماليني أخرى، 

مع تفعيل بند الشراء النهائي في العام التالي مقابل 35 مليون يورو.

يوفيتش يضغط على ريال مدريد 
للخروج معارًا آلينتراخت فرانكفورت

يضغط املهاجم الصربي لوكا يوفيتش على إدارة فريقه ريال مدريد اإلسباني من أجل 
الخروج على سبيل اإلعارة إلى صفوف فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، وفقًا ملا 
كشفت عنه مصادر مقربة من الالعب. وكشفت املصادر أن الالعب الشاب يرغب في 
العودة لفريقه القديم الذي تألق معه، إذ أبلغ هذه الرغبة إلدارة فريقه األسبوع املاضي، 
ويتفاوض بطل »الليغا« في الوقت الحالي مع الفريق األملاني حول شكل إعارة الالعب 
الذي كلف خزينة »امليرينغي« 60 مليون يورو عندما استقدمه في شهر يونيو/حزيران 
2019، ولكنه لم يشارك بصفة مستمرة خالل تلك الفترة. ووفقًا ملا أعلنت عنه املصادر 
املقربة من الوكالة اإلسبانية ال يرغب النادي األملاني في تحمل الجوانب املادية الخاصة 
بالالعب بمفرده، السيما مع الوضع في االعتبار القيمة املالية الكبيرة التي جاء بها إلى 

إسبانيا.

برشلونة يُعير العبه السنغالي الواعد 
واغيه إلى باوك اليوناني

أعلن فريق برشلونة اإلسباني إعارة ظهيره األيمن السنغالي الشاب موسى واغيه ملدة 
موسم إلى صفوف فريق باوك اليوناني، ويتضمن االتفاق أن يتحمل النادي اليوناني 
راتب صاحب الـ21 سنة خالل فترة اإلعارة. وبعد أن انتقل الالعب األسمر إلى صفوف 
»البالوغرانا« في صيف عام 2018 قادمًا من فريق أوبني البلجيكي، كأول العب سنغالي 
يرتدي قميص برشلونة، لم يحظ بفرصة الظهور بصفة مستمرة مع الفريق األول، إذ 
شارك في 4 مباريات فقط خالل تلك الفترة. ولعب واغيه املوسم املاضي كمعار إلى نيس 

الفرنسي، ولم يلعب أيضًا بصفة كبيرة، إذ شارك في 5 مباريات فقط. 

شوارتزمان: نادال هو ملك روالن غاروس 
ولكن المنافسة ستكون صعبة

اعـــتـــرف األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو شـــوارتـــزمـــان بعد 
خسارته لنهائي بطولة روما لتنس األساتذة ذات 
الـ1000 نقطة، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
بــأن قلقه األكــبــر عند االســتــعــداد للمشاركة في 
بطولة روالن غاروس، هو االختبار األول للكشف 
عن القدرة على خوض املباريات في ظل فيروس 
كورونا، إذ إنه رغم حرص الالعبني هناك بعض 
الـــعـــوامـــل الــتــي تــكــون خــــارج الــســيــطــرة لــتــفــادي 
اإلصـــابـــة بـــالـــعـــدوى. وعــلــى املــســتــوى الــريــاضــي 
ونــادال  ديوكوفيتش  الثنائي  شوارتزمان  رشــح 
للقب. وأكد في حديثه »نوفاك  كأبرز املرشحني 
لــم يخسر أي مــبــاراة هــذا الــعــام، خسر فقط في 
أمــيــركــا املــفــتــوحــة لــالســتــبــعــاد، ولــكــن لــيــس في 
مباراة. سيدخل البطولة بثقة كبيرة، ولكن نــادال هو امللك، هذا هو منزله، لقد فاز بـ12 
الــذي يفوز هناك دائــمــًا، ولكن هناك أيضًا  لقبًا في روالن غـــاروس. أعتقد أن رافــا هو 

النمساوي دومينيك تيم، ونوفاك«.

التصنيف  في  الثاني  املركز  إلــى  وصلت  الجيدة  نتائجها 
كوستيوك  شاركت   ،2018 عــام  الفردي.وفي  لفئة  العاملي 
ــة أســـتـــرالـــيـــا املــفــتــوحــة عــلــى صعيد  ــي بــطــول ألول مــــرة فـ
عبر  للمشاركة  دعـــوة  بطاقة  على  وحصلت  املــحــتــرفــات، 
التصفيات وتفوقت آنذاك على آرينا روديونوفا ثم دانييال 
سيغيل وباربورا كريجيكوفا، لتكون أول العبة مولودة في 

عام 2002، ُتشارك في منافسات »الغراند سالم«. 
الثاني  الــدور  في  لعبت  املجموعات  دور  من  تأهلها  وبعد 
ضد األسترالية أوليفيا روغووسكا، وأمست أصغر العبة 
تــصــل إلـــى الــــدور الــثــالــث فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســالم« 
تاريخيًا، منذ أن وصلت الالعبة ميرينيا لوسيس باروني 
إلى نفس الدور في بطولة أميركا عام 1997. لكن الالعبة 
الرابع وخسرت من  الــدور  لم تنجح في تخطي  األوكرانية 
أمام إيلينا سفيتولينا. وُتوجت كوستيوك بعد ذلك بلقب 

بطولة »بورني« الدولية وحققت جوائز بقيمة 60 ألف دوالر 
النهائية لبطولة زوهاي  املباراة  أميركي، كما ووصلت إلى 
منافسات  فــي  لقبني  2019، حققت  عـــام  وفـــي  املــفــتــوحــة. 
الفردي بعد ذلك، كما ووصلت إلى الدور الثالث في بطولة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وفي منافسات عام 2020، حققت كوستيوك لقب بطولة 
الــقــاهــرة فــي الفئتني الــفــردي والـــزوجـــي، وبــعــد الــعــودة إلى 
املباريات التي توقفت بسبب فيروس كورونا، شاركت في 
بطولة باليرمو اإليطالية الدولية ووصلت إلى الدور الثاني، 
ثم شاركت في بطولة براغ السويسرية. وفي بطولة أميركا 
املفتوحة تفوقت على املصنفة العاشرة داريا كاساتكيانا 
ووصلت إلى الدور الثالث وواجهة اليابانية ناوومي أوساكا، 

لتخسر املواجهة وتودع البطولة باكرًا.
رياض...

ولـــدت العــبــة الــتــنــس األوكــرانــيــة مــارتــا كــوســتــيــوك فــي 28 
حزيران/يونيو عام 2002، وبدأت مسيرتها االحترافية في 
عام 2015، وُتوجت بأول لقب لها في بطولة »أورانج بول« 
شهر  وبعد  األميركية،  فلوريدا  مدينة  فــي  سنة   14 تحت 
تاربيس  مدينة  فــي  آس  بيتيس  بطولة  بلقب  ُتــوجــت  فقط 
الفرنسية على صعيد فئتي الفردي والزوجي عندما لعبت 
إلى جانب كاميال بارتوني. وفي بداية عام 2017، ُتوجت 
كوستيوك بلقب بطولة أستراليا املفتوحة للصغار وُتوجت 
أول  لتكون  املجرية،  »دوناكيسكي«  بطولة  بلقب  ذلــك  بعد 
العبة أوكرانية تُتوج بلقب على صعيد بطوالت املحترفات. 
وتابعت كوستيوك عروضها امُلميزة وُتوجت بلقب بطولة 
إلـــى جانب  الـــزوجـــي عــنــدمــا لعبت  املــفــتــوحــة لفئة  أمــيــركــا 
أولغا دانيلوفيتش، ثم فازت الالعبة األوكرانية في البطولة 
وبسبب  الصينية.  شينغدو  مدينة  في  للصغار  الختامية 

مارتا كوستيـوك

على هامش الحدث

العبة تنس 
أوكرانية حققت 

أرقامًا ُمميزة في 
عالم التنس رغم 

صغر سنها

وجه رياضي

أعلن إيفان راكيتيتش العب فريق برشلونة السابق وإشبيلية الحالي اعتزاله اللعب دوليًا 
إنجاز تحقيق  في  مباريات ومشاركته  ارتــدائــه قميص منتخب كرواتيا في 106  بعد 
وصافة بطل كأس العالم 2018 في روسيا. وقال الالعب في بيان نشره االتحاد الكرواتي 
أن  لكنني شعرت  في مسيرتي،  قــرار  كرواتيا هو أصعب  منتخب  »توديع  القدم:  لكرة 
الوقت قد حان التخاذه«. وأكد العب خط الوسط راكيتيتش الذي أحرز 15 هدفًا بقميص 
منتخب كرواتيا: »استمتعت بكل مباراة لعبتها من أجل بالدي واللحظات التي ال تنسى 

في املونديال والتي ستظل ضمن ذكرياتي املفضلة«.

صورة في خبر

راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي
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رياض الترك

رومــــــــــــــان أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش اســـــم 
ــي عـــالـــم كـــرة  يـــعـــرفـــه الـــجـــمـــيـــع فــ
الــــــقــــــدم، وخــــصــــوصــــا جـــمـــاهـــيـــر 
»البريميرليغ«، فهو رئيس فريق تشيلسي 
الــــيــــوم.  حــــتــــى  زال  ومـــــــا   2003 عـــــــام  مــــنــــذ 
ــ اإلسرائيلي من أصول  امللياردير الروسي 
ثـــروة طــائــلــة، بحسب مجلة  يــهــوديــة يملك 
»فوربس« االقتصادية والتي ُتناهز حوالي 
أغنى  وتجعله  أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــار   12,9
شخص يملك جنسية إسرائيلية. لكن بعيدًا 
عـــن عــمــل رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش الــريــاضــي 
فإنه  اإلنــكــلــيــزي،  تشيلسي  لفريق  كرئيس 
وبتأييده  الصهيونية  بقناعاته  مــعــروف 
اإلسرائيلية،  وللعدوانية  لالحتالل  املطلق 

ملياردير تشيلسي 
يمّول االستيطان

يُعتبر رومان أبراموفيتش أحد أغنى رؤساء أندية كرة القدم ليس في إنكلترا فقط بل على صعيد 
الذي يملكه، فهو  الخاص بفريق تشيلسي  الرياضي  لـ»فوربس«. وبعيدًا عن عمله  العالم، وفقًا 

يُمول منظمة استيطانية ُتدعى »إلعاد« ويُساهم في تهجير الفلسطينيين

تقرير

تعنى  التي  »إلــعــاد«  بمنظمة  مرتبط  وهــو 
بــتــوطــن اإلســرائــيــلــيــن فــي مــديــنــة ســلــوان 
)فـــي الــقــدس املــحــتــلــة( والــتــي ُتــطــلــق عليها 
»داود«،  مدينة  اســم  اإلسرائيلية  املؤسسة 
بــحــســب تــفــاصــيــل كــشــفــهــا تــحــقــيــق خــاص 

بقناة »بي بي سي« العربية.

أبراموفيتش وإلعاد
رومان أبراموفيتش من املهاجرين الروس، 
ــن عـــائـــلـــة يــــهــــوديــــة، وقـــــد حــصــل  ــود مــ ــولــ مــ
 ،2018 عــام  فــي  اإلسرائيلية  الجنسية  على 
ــه بـــعـــض الـــتـــأخـــيـــرات بــســبــب  ــ بـــعـــد أن واجــ
إجــــــراءات قــانــونــيــة ُمـــحـــددة. وهـــو بحسب 
وثائق ُمسربة من موقع »بــاز فيد« ُمرتبط 
ــتـــي تــهــتــم  ــــاد« الـــيـــهـــوديـــة الـ ــعـ ــ بــمــنــظــمــة »إلـ
بــتــوطــن اإلســرائــيــلــيــن فــي مــديــنــة ســلــوان 

ــتـــي ُتــطــلــق عــلــيــهــا دولـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ
االحتالل اسم مدينة داود اليوم.

تــأســســت مــنــظــمــة »إلــــعــــاد« فـــي عــــام 1986، 
ــا األســــــــاســــــــي تـــــوســـــيـــــع عـــمـــلـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــدفــ ــ وهــ
ــقـــدس،  االســـتـــيـــطـــان لــلــيــهــود فــــي مـــديـــنـــة الـ
وهــي ُتــديــر املــواقــع األثــريــة فــي مدينة داود 
كما ُتسميها منظمة »إلــعــاد«، وهي مواقع 
وتغيير  الــخــارج  مــن  السُياح  لجذب  كبيرة 
الواقع على األرض وخلق مناخ ديمغرافي 
سياسي جديد، لكن السؤال الذي ُيطرح ما 

هي عالقة أبراموفيتش بمنظمة »إلعاد«؟
يكشف تحقيق »بـــي بــي ســـي« الــعــربــيــة أن 
منظمة »إلعاد« عملت منذ تأسيسها وحتى 
عـــام 2005 عــلــى عملية تــوطــن الــيــهــود في 
مدينة سلوان وهو هدفها األساسي امُلعلن. 
وفــي وقــت تحتاج مثل هــذه العمليات إلى 
املنظمة  هــذه  مــادي ضخم، نجحت  تمويل 
فــي اســتــقــطــاب كثير مــن املــتــبــرعــن وتلقت 
أمــــوااًل طــائــلــة، خصوصا بــن سنتي 2005 
و2018، ومــن بن هــذه التبرعات 4 شركات 
ُمـــســـجـــلـــة فــــي الــــجــــزر عــــــــذراء الــبــريــطــانــيــة 
والـــتـــي شــكــلــت حـــوالـــي 65% مـــن مــجــمــوع 
الــتــبــرعــات. وفــعــاًل شــهــدت منظمة »إلــعــاد« 
نموًا كبيرًا في مدينة سلوان معتمدة على 
األمـــوال الضخمة الــتــي تــأتــي مــن متبرعن 
مــن الـــخـــارج، ونــصــف هـــذه الــتــبــرعــات التي 
وصلت بن سنوات 2005 و2018 كانت من 4 
شركات هي: كانتلي إينفستمنت املحدودة، 
ليستون  أوفينغتون،  إنترنشيونال،  فارلي 
ــان ارتـــبـــاط  هــــول املــــحــــدودة، لــكــن امُلــلــفــت كــ
جــمــيــع هــــذه الـــشـــركـــات بـــاســـم واحـــــد وهــو 
رئيس فريق تشيلسي رومان أبراموفيتش، 
»بــاز  ملــوقــع  ُمسربة  لوثائق مصرفية  وفــقــا 

فيد نيوز«.
ُتظهر الوثائق املسربة التعامالت املصرفية 
لها  الحقيقي  املالك  وهوية  الشركات  لهذه 
أبراموفيتش في  ويظهر فيها اســم رومــان 
أكثر من مرة، وتؤكد الوثائق أن مالك فريق 
ثالث  مــن  النهائي  املستفيد  هــو  تشيلسي 
ــالــــك الــرســمــي  شـــركـــات وهــــو املــســيــطــر واملــ

لشركة رابعة.

تبرعات لـ»إلعاد«
تــرتــبــط الــشــركــات األربــــع مــبــاشــرًة بــإلــعــاد، 
فــهــي املـــمـــّول األكــبــر ملــيــزانــيــة هـــذه املنظمة 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  باالستيطان  املعنية 
ــا لــلــوثــائــق فــــإن قــيــمــة تـــبـــرعـــات هــذه  ــقـ ووفـ

شركات تابعة 
ألبراموفيتش تبّرعت بمائة 

مليون دوالر لالستيطان

أبراموفيتش مالك 
فريق تشيلسي 
اإلنكليزي الحالي 
)Getty(

في عام 2010، كشفت مجلة »فوربس« عن أن ثروة رومان أبراموفيتش 
إلى  ارتفعت  التي  الثروة  وهي  أميركي  دوالر  مليار   11,2 حوالي  بلغت 
 2012 سنَتي  بين  كبيرًا  انخفاضًا  شهدت  لكنها   .2011 عام   13,4 حوالي 
ووصلت  النادي،  وتمويل  تشيلسي  بفريق  ارتباطه  بسبب  ربما  و2016 
وارتفعت  عادت  لكنها  دوالر.  مليارات   7,60 حوالي  إلى  آنذاك  الثروة 
بحسب »فوربس« بين سنَتي 2017 و2019 إلى 12,40 مليار دوالر أميركي، 

وهو ما زال مالكًا لفريق »البلوز«.

ثروة مالية طائلة

أكــثــر من  إلـــى  الــشــركــات للمنظمة وصــلــت 
ســنــتــي  بــــن  أمـــيـــركـــي  دوالر  ــلـــيـــون  مـ  100
أن  يــعــنــي  الــــذي  األمــــر  وهــــو  و2018،   2005
ُمــتــبــرع للمنظمة  أكـــبـــر  أبــرامــوفــيــتــش هـــو 
االستيطانية. لعبت هذه األموال دورًا كبيرًا 
القدس  »إلــعــاد« في  في تقوية دور منظمة 
الشرقية، وتحديدًا في مدينة سلوان، حتى 
إن هذه الشركات كانت مسؤولة عن حوالي 
الــتــي حــصــلــت عليها  الــتــبــرعــات  مـــن   %90
واستخدمت معظم   .2007 عــام  في  املنظمة 
هذه األموال في مشاريع للتنمية والتوطن 

في مدينة »داود«.
ــلـــوان  ويـــعـــنـــي االســـتـــيـــطـــان فــــي مـــديـــنـــة سـ
مــنــازلــهــا،  مــن  فلسطينية  عــائــالت  تهجير 
وذلك ألنه بحسب القوانن اإلسرائيلية، فإن 
املــنــازل امُلــســجــلــة بــأســمــاء غــائــبــن )ُهــجــروا 
يمكن منحها  منازل  بيوتهم(، هي  وتركوا 
العمليات ال تسير  لكن هذه  للمستوطنن. 
بــشــكــل هـــــادئ وطــبــيــعــي فــهــنــاك كــثــيــر من 
القضايا الــتــي ذهــبــت إلــى املــحــاكــام بسبب 
فلسطينية  لـــعـــائـــالت  ــارات  ــقــ عــ عــلــى  نـــــزاع 
سعت منظمة »إلعاد« إلى سرقتها ومنحها 
للمستوطنن. ووفقا للمقربن من املليادير 
الــروســي، فهو داعــم سخي لدولة االحتالل 
في  تبّرع  وقد  اليهودي،  املدني  وللمجتمع 
السنوات الـ15 األخيرة بحوالي 500 مليون 
الــصــحــيــة  الــــرعــــايــــة  لـــدعـــم  ــي  ــركـ ــيـ أمـ دوالر 
اليهودية  وللجاليات  والتعليم،  والــعــلــوم 

حول العالم.
فــي املــقــابــل، ووفــقــا لتحقيق »بــي بــي سي« 
أبراموفيتش  تشيلسي  مالك  فــإن  العربية، 
إللعاد،  بالتبرعات  مــبــاشــرًة  مرتبطا  ليس 
ــه يــقــتــصــر عـــلـــى كـــــون الـــشـــركـــات  ــبـــاطـ ــارتـ فـ
أن  يعني  مــا  إلــيــه،  ملكيتها  تعود  املتبرعة 
أبراموفيتش لم ُيرسل األموال مباشرًة من 
تبرعات  شكل  على  أو  الــخــاصــة  حساباته 
خيرية. واليوم لم تعد شركات أبراموفيتش 
هي امُلمول األكبر ملنظمة »إلعاد«، بل هناك 
ُجــدد أصبحوا في الطليعة، وقد  متبرعون 
إلى  عــام 2018  فــي  املساهمة  قيمة  وصــلــت 

نحو 21 مليون دوالر أميركي.
ومـــعـــروف أن أبــرامــوفــيــتــش هــو أحـــد أقــرب 
املــقــربــن مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر 
ــه بــمــجــمــوعــة  ــفـــسـ ــيـــط نـ بــــوتــــن الــــــــذي يـــحـ
أصدقاء روس صهاينة، يهود أو غير يهود، 
ليبرمان،  أفيغدور  أمثال  وإسرائيلين، من 
رمــوز  أكثر  وأحــد  السابق  الخارجية  وزيــر 
الــيــمــن الــصــهــيــونــي تــطــرفــا فـــي إســرائــيــل، 
الرجلن عالقة صداقة تجمع  إن بن  حتى 

أفراد عائلتيهما، وهو ما يكررانه دائما.


