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أخبار محلية

بريميرليغ
ّ
غدًا تنطلق منافسات الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،وسط توقعات بأن تكون المنافسة محتدمة بين أكثر من 6
أندية على اللقب ،فيما المنافسة األكبر ستكون على المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا .الدوري اإلنكليزي
يضم اليوم أبرز مدربي العالم ،والجميع يريدون تدوين أسمائهم في السجل الذهبي

مواجهات ثنائية منتظرة...
ّ
مدربو إنكلترا تحت المجهر

ينطلق موسم
البريميرليغ غدًا ّ
السبت وسط ترقب
القدم
عشاق كرة
ٌ
حول العالم .جولة
ُ
ستظهر بعض
الفرق الصاعدة
حديثًا إلى دوري
األضواء ،كما
ستعطي انطباعًا
ّ
جاهزية
أوليًا عن
البطل ليفربول
في مشوار
الدفاع عن لقبه

لم يدعم يورغن كلوب صفوف فريقه بالشكل المطلوب (أ ف ب)

اإلنكليزي ينطلق غدًا
الدوري
ّ
َ
ليفربول في مهمة صعبة لالحتفاظ باللقب
حسين فحص
لم يطل انتظار عشاق «البريميرليغ»
كـثـيـرًا ،حـيــث سـيـبــدأ املــوســم الـجــديــد
بعد أسابيع قليلة من انتهاء املوسم
املــاضــي ،وال ــذي تأخر بفعل تداعيات
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا .ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
الراهنة ،واختالف موازين القوة تبعًا
ل ـت ـفــاوت ال ـجــاهــزيــة ،ت ـبــدو األفـضـلـيــة
فــي االن ـط ــاق لــأنــديــة ال ـتــي لــم تدعم
صفوفها كـثـيـرًا ،حيث مــن املـ ّ
ـرجــح أن
تعاني األس ـمــاء الـجــديــدة فــي التأقلم
نظرًا إلى ضيق الوقت.
ّ
بـ ـ ــرز فـ ــي سـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت كـ ـ ــل مــن
تشلسي ومــانـشـسـتــر سـيـتــي ،اللذين

س ـي ـش ـك ــان إل ـ ــى ح ـ ـ ٍّـد ك ـب ـيــر امل ـنــافــس
األبــرز لبطل املوسم املاضي ليفربول.
مــن جهته ،يتجه مانشستر يونايتد
للبناء على نجاح املوسم املاضي في
م ـحــاولــةٍ لـلـبـقــاء ب ــن األرب ـع ــة الـكـبــار،
ف ــي ح ــن سـ ـيـ ـح ــاول ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي،
تــوتـنـهــام ،وولـفــرهــامـبـتــون وآرس ـنــال
بلوغ املقاعد األوروبية.
يـفـتـتــح ه ــذا األخ ـي ــر «الـبــريـمـيــرلـيــغ»
غ ـدًا عـنــدمــا يـحــل ضيفًا عـلــى فولهام
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة
ُ
 .2021/2020ســتـل ـعــب املـ ـب ــاراة على
ملعب كرافني كوتاغ 14:30( ،بتوقيت
ـال الـ ـلـ ـق ــاء
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت) .ي ـ ــدخ ـ ــل آرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّ
حقق َ
لقبي
بمعنويات مرتفعة بعدما

أبرز مباريات األسبوع
الجمعة 2020/9/11
■ الدوري الفرنسي
 -بوردو  Xليون 22:00

■ الدوري الفرنسي
 مونبولييه  Xنيس 18:00 -سانت ايتيان  Xستراسبورغ 22:00

السبت 2020/9/12
■ الدوري اإلنكليزي
 فولهام  Xآرسنال 14:30 وستهام يونايتد  Xنيوكاسل يونايتد17:00
 كريستال باالس  Xساوثهامبتون 17:00 -ليفربول  Xليدز يونايتد 19:30

االحد 2020/9/13
■ الدوري اإلنكليزي
 وست بروميتش ألبيون  Xليستر سيتي16:00
 -توتنهام  Xإيفرتون

■ الدوري اإلسباني
 إيبار  Xسيلتا فيغو 17:00 قاديش  Xأوساسونا 22:00 -غرناطة  Xأتلتيك بيلباو 22:00

■ الدوري االسباني
 فياريال  Xهويسكا 19:30 فالنسيا  Xليفانتي 22:00■ الدوري الفرنسي
 ليل  Xميتز 14:00 موناكو  Xنانت 18:00 -باريس سان جيرمان  Xمارسيليا 22:00

كأس االتحاد اإلنكليزي وكأس الدرع
الخيرية ،وهــو يــأمــل أن يستمر بهذا
النسق املرتفع مع مدرب الفريق مايكل
أرت ـي ـتــا .فــي امل ـقــابــل ،ع ــاد فــولـهــام إلــى
ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز مــن جديد،
بعدما أنهى موسمه رابعًا في دوري
الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى ب ــرص ـي ــد  81ن ـق ـطــة.
سيدخل الفريق املباراة بقتالية عالية
لـتـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ،م ــن أجــل
املنافسة على البقاء في البطولة.
باإلضافة إلــى فولهام ،يشهد املوسم
عـلــى ع ــودة أنــديــة ويـسـتـبــروم ولـيــدز
يونايتد .سيفتتح هذا األخير مشواره
ف ــي «ال ـب ــري ـم ـي ــرل ـي ــغ» أمـ ـ ــام ل ـي ـفــربــول
البطل فــي قمة الجولة األول ــى ،والتي
ُ
ستلعب على ملعب األنفيلد19:30( ،
بتوقيت بيروت).
سـ ـيـ ـط ــر لـ ـيـ ـف ــرب ــول عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات
املوسم املاضي ،بعد أن أنهى الدوري
ً
بـطــا بـفــارق  18نقطة عــن الوصيف
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،و 33ن ـق ـطــة عــن
أق ــرب امل ـطــارديــن .منظومة متكاملة
قدمها املــدرب األملاني يورغن كلوب،
حسمت لقب الدوري باكرًا .لم يعتمد
أسماء جديدة،
ليفربول حينها على
ٍ
بــل اعتمد على االنـسـجــام وال ـتــوازن
ٌ
بــن الــاعـبــن الـســابـقــن .تـ ــوازن بني
مختلف الصفوف عاد على «الريدز»
بلقب الدوري األول منذ  30عامًا.
مـ ــوسـ ـ ٌـم آخ ـ ــر ي ــدخ ـل ــه ل ـي ـف ــرب ــول بــا
تدعيمات بارزة ،حيث ُيعد «الريدز»
أح ــد أق ــل األن ــدي ــة ن ـشــاطــا ف ــي ســوق
االنتقاالت الحالي .اقتصرت صفقات
الـفــريــق حـتــى اآلن عـلــى الـتــوقـيــع مع
بــديــل لـلـظـهـيــر األي ـس ــر روب ــرت ـس ــون.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــائـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط
الرياضي ،قد تكون هذه الصفقة هي
الوحيدة في حال لم يغادر أي العب
م ــن الـ ـف ــري ــق .أمـ ــا ف ــي حـ ــال ال ـع ـكــس،
فسيتجه ك ـلــوب لـلـتـعــويــض املــائــم.

يلعب آرسنال وفولهام
المباراة األولى ظهر
السبت على ملعب
كرافين كوتاج

ت ـن ـط ـبــق هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ع ـل ــى صـفـقــة
تـيــاغــو أل ـكــان ـتــارا ،حـيــث مــن املـ ّ
ـرجــح
أن يــأتــي اإلسـبــانــي إلــى األنفيلد في
ح ــال رح ــل الـهــولـنــدي فـيـنــالــدوم إلــى
برشلونة.
ل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـغـ ــد سـ ـيـ ـك ــون ص ـع ـب ــا ل ـب ـطــل
«الـبــريـمـيــرلـيــغ» عـنــدمــا يــواجــه بطل
دوري الـ ـ ــدرجـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وه ـ ـ ــو مــا
ّ
ح ـ ــذر م ـنــه امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـل ـي ـفــربــول.
ّ
وعــلــق كـلــوب عـلــى امل ـب ــاراة مــن خــال
ت ـص ــري ـح ــات مل ــوق ــع ن ــادي ــه الــرس ـمــي
ً
قائال« :لقد خضنا فترة إعداد جيدة،
وبالتأكيد ،سنستفيد منها على مدار
املوسم املقبل .مواجهة ليدز يونايتد
سـتـكــون صعبة لـلـغــايــة ،لــذلــك علينا
االستعداد بشكل جيد لبداية الدوري
اإلنكليزي».
ّ
ي ـغ ـيــب ع ــن ال ـل ـق ــاء ك ـ ــل م ــن شــاك ـيــري
وتـ ـش ــامـ ـب ــرل ــن لـ ــإصـ ــابـ ــة ،ف ـ ــي حــن
تبقى مشاركة هندرسون في موضع
ش ـ ـ ــك .م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ــأمـ ــل ل ـ ـيـ ــدز ب ــأن
يحقق انـطــاقــة قــويــة فــي عــودتــه إلــى
«البريميرليغ» أمام بطل الدوري.
ت ــاري ــخ حــافــل يمتلكه ل ـيــدز يــونــايـتــد
فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــازّ ،
دمــره
ســوء اإلدارة املالية للفريق ،لكنه عاد

مـجــددًا إلــى الــواجـهــة مــع املــديــر الفني
املخضرم مارسيلو بيلسا بعد غياب
دام  16عامًا .ففي عام  ،2003أنهى ليدز
الدوري اإلنكليزي في املركز الخامس
ع ـشــر ،وف ــي الـسـنــة الـتــالـيــة هـبــط إلــى
دوري الدرجة األولــى ولــم يصعد إلى
اآلن.
يعيش لـيــدز أفـضــل أيــامــه مــع بيلسا.
ق ـبــل ذلـ ــك ،كــانــت وظ ـي ـفــة مـ ــدرب لـيــدز
تــوصــف بأنها «أس ــوأ وظيفة شاغرة
ف ــي ال ـع ــال ــم» ،ح ـيــث ت ـعــاقــب ع ـلــى هــذا
املـنـصــب  12مــدي ـرًا فنيًا خ ــال خمس
سنوات .مع بيلساّ ،
تغيرت األمور.
ّ
م ـن ـظــومــة مـتـمــاسـكــة ق ــدم ـه ــا امل ـ ــدرب،
ك ــان ــت ق ــريـ ـب ــة مـ ــن الـ ـت ــأه ــل لـ ـل ــدوري
اإلنكليزي املمتاز فــي املــوســم مــا قبل
امل ــاض ــي ،حـيــث ك ــان الـفــريــق مـتـصــدرًا
لـتــرتـيــب «الـتـشــامـبـيــونـتـشـيــب» حتى
فبراير/شباط من العام املاضي ،لكنه
خسر ستًا مــن آخــر  13مـبــاراة وأنهى
املـ ـس ــابـ ـق ــة فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ـث ــال ــث خـلــف
نوريتش سيتي وتشيفيلد يونايتد.
أم ـ ـ ـ ٌـر دف ـ ــع الـ ـف ــري ــق لـ ـخ ــوض «م ـل ـحــق
الـتــرقــي» للمنافسة على آخــر املقاعد
املــؤهـلــة لـ»البريميرليغ» ،لكنه خسر
ال ـل ـقــاء أم ــام ديــربــي كــاون ـتــي ،الـفــريــق
السابق ملــدرب تشلسي الحالي فرانك
المبارد.
يضم ليدز العديد من املواهب الالفتة،
أغلبها في خط الدفاع ،حيث يبرز كل
من لوك آيلينغ ،بن وايت وليام كوبر،
ويـمـثــل الع ــب الــوســط الــدولــي كالفني
فيليبس نقطة القوة في الفريق.
ّ
وع ــزز الـنــادي منظومته هــذا الصيف
بالعديد من األسماء الالمعة ،أبرزها
رودريـ ـ ـغ ـ ــو مـ ــن ف ــال ـن ـس ـي ــا ،وه ـي ـلــديــر
كوستا من وولفرهامبتون ،لكن يبقى
اإلنـجــاز األكـبــر هــو بقاء بيلسا ،كلمة
السر وراء عودة ليدز إلى الواجهة من
جديد.

ع ـشــرة م ــدرب ــن ه ــم م ــن األف ـض ــل في
ال ـ ـقـ ــارة الـ ـعـ ـج ــوز ،وب ـي ـن ـهــم األف ـض ــل
ف ــي ال ـعــالــم سـيـتـنــافـســون عـلــى لقب
ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز للموسم
ّ
املـقـبــل ( 2020ـ  .)2021ك ــل م ــدرب له
رؤيته الخاصة ،ويقوم اليوم بتدعيم
تشكيلته بأبرز األسماء في محاولة
للمنافسة على األلقاب املتاحة خالل
املوسم الكروي.
مدرب نادي ليفربول ،األملاني يورغن
كلوب يبدو جاهزًا للدفاع عن اللقب
األغـلــى الــذي قــاد إليه نــاديــه املوسم
امل ــاض ــي ب ـعــد  30عــامــا م ــن ال ـغ ـيــاب.
كـ ـل ــوب لـ ــم ي ــدع ــم ّ ف ــري ـق ــه ب ــال ـص ــورة
الـتــي كــانــت متوقعة خــال الصيف،
إال أنه يمتلك تشكيلة مميزة ،قادرة
على املنافسة محليًا وأوروب ـيــا .في
السباق هناك أيضًا مدرب مانشستر
يــونــاي ـتــد أولـ ــي غــونــايــر ســولـشــايــر
الـ ـ ـ ــذي أث ـ ـبـ ــت ن ـف ـس ــه خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ّ
التخبط.
السابقة ،رغم بعض مراحل
امل ــدرب النرويجي لفريق الشياطني
الحمر نجح بضم البرتغالي برونو
فيرنانديز الذي ّ
غير كثيرًا من شكل
اليونايتد وجعله قادرًا على مقارعة
الكبار.
فــي البريميرليغ هـنــاك واف ــد جديد
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــدرب ل ـي ــدز
يونايتد "العبقري" مارسيلو بيلسا.
ج ـم ـي ــع م ـ ــدرب ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ي ـق ــول ــون
إنهم تعلموا كثيرًا مــن بيلسا ،فهو
املـ ـ ــدرب ص ــاح ــب الـفـلـسـفــة الـخــاصــة
والـقــادر على تطوير فريقه والعبيه
بصورة استثنائية .مباريات ليدرز
يونايتد خاصة مع األندية الكبيرة

في إنكلترا سيكون لها طعم خاص
هذا املوسم ،وذلك ألجل مشاهدة ما
يمكن أن يصنعه مــارسـيـلــو ،الـقــادر
ع ـلــى ت ـك ــرار م ـع ـجــزة لـيـسـتــر سيتي
كالوديو رانييري في عام ،2016
مع
ّ
عندما حقق اللقب.
قــائـمــة امل ــدرب ــن ف ــي إنـكـلـتــرا تـطــول،
فهناك أيضًا املــدرب اإليطالي املميز
ك ــارل ــو انـشـيـلــوتــي ،ال ــذي يـقــف على
ال ـع ــارض ــة الـفـنـيــة ل ـن ــادي إي ـفــرتــون.
أنـشـيـلــوتــي ّ
دع ــم الـفــريــق الـثــانــي في
مدينة ليفربول بأسماء مهمة ،كان
آخـ ــرهـ ــا ّج ـي ـم ــس رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز الـ ــذي
مــن امل ـتــوقــع أن ي ـقــدم إضــافــة هائلة
إل ــى "ال ـتــوف ـيــس" امل ــوس ــم امل ـق ـبــل ،مع
وجود العبني جيدين بينهم املهاجم
اإليطالي مويس كني.
أب ــرز مــدربــي إنـكـلـتــرا وال ـعــالــم يقف
هـنــاك عـلــى الـعــارضــة الفنية لـنــادي
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،وه ــو اإلسـبــا ّنــي
ب ـ ـيـ ــب غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال .األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ح ــق ــق
العديد من األلـقــاب من "البلو مــون"،
إال أنــه يطمح للظفر ب ــدوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ــا .وفـ ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل يــريــد
بـيــب اس ـت ـعــادة الـلـقــب املـحـلــي ال ــذي
خ ـس ــره ملـصـلـحــة ل ـي ـفــربــول ،ب ـعــد أن
حققه في موسمني متتاليني .املدرب
امل ـمـ ّـيــز يـمـتـلــك ف ــي تـشـكـيـلـتــه كيفني
دي ب ــروي ــن ،وهـ ــو أف ـض ــل العـ ــب في
الـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـح ـس ــب ت ـص ــوي ــت راب ـط ــة
الــاع ـبــن امل ـح ـتــرفــن ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
(بي اف ايه) ،والذي أصبح أول العب
ف ــي ت ــاري ــخ مــانـشـسـتــر سـيـتــي يـفــوز
بها .كما هناك العبون ّ
مميزون جدًا
بينهم رحـيــم ستيرلينغ وغابرييل

ينتظر الجميع مباريات مارسيلو بيلسا في الدوري الممتاز (أ ف ب)

ّ
يضم الدوري
ُاإلنكليزي عشرة مدربين
يعتبرون من األبرز في
القارة األوروبية

خيسوس ورياض محرز...
في العاصمة لندن هناك صديق قديم
لغوارديوال وهو مايكل ارتيتا ،الذي
شغل منصب املساعد لبيب قبل أن
ينتقل أخيرًا ليتسلم العارضة الفنية
"للمدفعجية" آرسّ ـن ــال .ارتـيـتــا وفــي
مــوسـمــه األول حــقــق بـطــولــة الـكــأس
وم ــن ث ــم أحـ ــرز ال ـ ــدرع الـخـيــريــة قبل
أيام على حساب ليفربول ،ليؤكد أنه
قادم بقوة املوسم املقبل.
امل ـ ـ ــدرب األكـ ـث ــر إث ـ ـ ــارة ل ـل ـج ــدل يـقــف
فــي ن ــادي توتنهام وهــو البرتغالي
جــوزيــه مــوريـنـيــو .األخـيــر لــم يحقق
شيئًا املــوســم املـقـبــل ،ولكنه مطالب
هذا املوسم باملنافسة وتحقيق مقعد
مؤهل إلى دوري أبطال أوروبــا على
أق ــل ت ـقــديــر .ع ـمــل مـ ــدرب مانشستر
يــونــاي ـتــد وريـ ـ ــال م ــدري ــد وتـشـلـســي
السابق على تعديل األوتــار وإطفاء
ال ـخــافــات ال ـتــي ظ ـهــرت ف ــي ال ـنــادي
أخ ـي ـرًا ،كما أع ــاد شيئًا مــن مستوى
العـ ــب ال ـف ــري ــق دي ـل ــي آلـ ــي امل ـع ـه ــود.

وس ـي ـع ـت ـم ــد م ــوري ـن ـي ــو فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ـق ـب ـلــة ع ـل ــى ه ـ ــاري ك ــاي ــن م ــن أج ــل
محاولة املنافسة.
وليس بعيدًا عن توتنهام في لندن،
هناك املدرب الذي قام بأفضل سوق
ان ـت ـقــاالت ف ــي إنـكـلـتــرا ه ــذا الصيف
وهــو مــدرب تشلسي فرانك المبارد.
األخير أظهر قــدرات تدريبية مميزة
وقاد الفريق إلى مقعد مؤهل لدوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،كـ ـم ــا تـ ـع ــاق ــد مـ ــع الع ـب ــن
مميزين أخـيـرًا بينهم تيمو فيرنير
وح ـي ـكــم زيـ ــاش وكـ ــاي هــاف ـيــرتــس...
وي ـظ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا أن ت ـش ـل ـســي هــو
األق ــرب للظفر باللقب املـحـلــي نظرًا
إل ــى التشكيلة واألس ـم ــاء ال ـتــي بــات
يـضـمـهــا ،إال أن ال ـع ـبــرة تـبـقــى على
املستطيل األخضر.
وإضــافــة إلــى كــل ه ــؤالء هـنــاك أيضًا
بريندان روجيرز مع ليستر سيتي،
وال ـبــرت ـغــالــي ال ـق ــوي وامل ـم ـي ــز نــونــو
ســانـتــو م ــع وولـفـهــامـبـتــون ،إضــافــة
إلى كريس ويلدر في شيفيلد وروي
هودسون مع كرستال باالس.
م ــدرب ــون م ـمـ ّـيــزون جـ ـدًا ف ــي ال ــدوري
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
وستكون املنافسة بينهم هائلة من
أجل تحقيق اللقب املحلي أو الكأس،
واملنافسة في أوروبا سواء في دوري
أبطال أوروبــا ،أم اليوروبا ليغ .كما
أن هــذه املنافسة ستكون شخصية
ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات خـ ــاصـ ــة بــن
غ ــواردي ــوال ومــوري ـن ـيــو ومــارسـيـلــو
بيلسا وفرانك المبارد...
(األخبار)

فوز الساحل على الغازية
بدأ فريق شباب الساحل مشواره في دورة
العهد الودية بفوز على فريق الشباب الغازية
 1-3ضمن املجموعة الثانيةّ .
سجل للساحل
عباس عاصي من ركلة جزاء ،وحسن الحاج
(هدفني) ،وللشباب الغازية حسني خليفة.
وتصدر شباب ّالساحل املجموعة برصيد 3
نقاط ،في حني حل النجمة والبرج في املركزين
الثاني والثالث بنقطة وحيدة لكل منهما ّبعد
تعادلهما سلبًا أول من أمس ،بينما يحتل
الغازية املركز األخير من دون نقاط.
ويلعب اليوم العهد مع األنصار على امللعب عينه
عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا في لقاء
قوي يحتاج فيه األنصار إلى الفوز كي يحافظ
على آماله بالتأهل الى نصف النهائي بعد
خسارته املباراة األولى أمام شباب البرج .2-1
أما العهد فإن فوزه اليوم سيضمن تأهله بعدما
فاز باملباراة األولى على الصفاء .0-3

العهد «يحافظ» على لقب
كأس االتحاد اآلسيوي

ألغت اللجنة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،في اجتماعها عبر الفيديو أمس الخميس،
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي الرديفة
لعام  ،2020بسبب تداعيات فيروس كورونا
املستجد.
وأشار االتحاد القاري في بيان «في ضوء
اللوجستيات لتنسيق املناطق الخمس في كأس
االتحاد اآلسيوي ،واستكمال مباريات املناطق،
اتفقت اللجنة التنفيذية في االتحاد اآلسيوي
ّ
على أن الجائحة أوجدت تعقيدات شكلت قوة
قاهرة ،أدت بحزن إلى إلغاء مسابقة .»2020
وكانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتني من
الدور األول في آذار /مارس املاضي ،على إثر
تفشي فيروس كورونا .وحاول االتحاد القاري
إعادة استئناف البطولة ،معتمدًا نظام التجمع،
على أن تقام املباريات بني تشرين األول /أكتوبر
وتشرين الثاني /نوفمبر املقبلني.
ً
وكان العهد قد ّتوج بطال في النسخة املاضية
بفوزه على فريق  25أبريل الكوري الشمالي
 0-1في املباراة النهائية التي استضافتها
العاصمة املاليزية كواالملبور ،وبالتالي سيبقى
العهد البطل األخير للمسابقة بعد إلغاء النسخة
الحالية.

السباق الرابع للسرعة األحد
ّ

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
( )ATCLالسباق الرابع للسرعة (سبيد
تيست) األحد املقبل في  13أيلول على حلبة
«أر بي أم  »RPMفي املتني .ويندرج السباق في
إطار الجولة الرابعة من بطولة لبنان لسباقات
السرعة للعام الجاري .وانطلقت عملية تسجيل
املشاركني ّفي املسابقة في مكتب الراليات التابع
للنادي املنظم في الكسليكُ .
وح ّددت آخر مهلة
للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم الجمعة ،على أن يتم اإلعالن عن الئحة
املشاركني في السباق عند الساعة الواحدة من
غد السبت.
بعد ظهر ٍ
وفي ما يلي برنامج يوم السباق األحد  13أيلول
الجاري:
 بني الساعة  7.15والساعة  :8.00الفحصالتقني والتدقيق اإلداري - .الساعة  - 8.30الطلعة
األولى - ،الساعة  - 10.00الطلعة الثانية- ،
الساعة  - 11.30الطلعة الثالثة - ،الساعة 13.00
 إعالن النتائج الرسمية ،يليه تتويج الفائزينوالفائزات.

