
ه�����ز امل����خ����ض����رم زالت������ان 
إبراهيموفيتش، في مشاركته 
األول��ى في التشكيلة األساسية 
م��ن��ذ ال��ت��وق��ف بسبب جائحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، الشباك من 
ركلة ج��زاء ليقود ميالن للفوز 
-3صفر على مستضيفه التسيو 
وي��وج��ه ضربة قاضية آلماله 
في لقب دوري الدرجة األول��ى 

اإليطالي لكرة القدم.
وتراجع التسيو، الذي افتقد 
تشيرو إميوبيلي هداف البطولة 
بسبب اإلي��ق��اف، بسبع نقاط 
خلف يوفنتوس املتصدر قبل 
ثماني جوالت من النهاية بعدما 
عانى من هزميته األول��ى على 

أرضه في الدوري هذا املوسم.
وافتقر التسيو للسالسة في 
األداء والثقة التي اعتاد التحلي 
بها على م��دار املوسم، حيث لم 
يكن خسر في 21 مباراة متتالية 
في ال��دوري منذ سبتمبر أيلول 
وحتى توقف املسابقة في مارس 

آذار بسبب جائحة كوفيد19-.
وك���ان التسيو ق��د جن��ح في 
تعويض تأخره بهدف إلى فوز 
2-1 في آخر مباراتني لكن هذه 
امل��رة ان��ه��ارت الثقة بعد تقدم 

ميالن بهدف.
وتقدم ميالن، الذي لم يخسر 
منذ استئناف الدوري، إلى املركز 

السادس.
وغ����اب فيليبي ك��اي��س��ي��دو 
مهاجم التسيو اآلخ���ر بسبب 
اإليقاف أيضا كما ع��اد لوكاس 
ليفا العب الوسط ألول مرة منذ 
اخلضوع جلراحة في الركبة في 

أبريل املاضي.
ومع ذلك كاد التسيو أن يتقدم 
بهدف مبكر عندما أرسل جوني 
ك��رة عرضية قوية بالقرب من 
امل��رم��ى ل��ك��ن أخ��ف��ق اث��ن��ان من 

زمالئه في التسجيل.
لكن ف��ي املقابل منح هاكان 
شالهان أوغلو التقدم مليالن من 
أول هجمة تقريبا للفريق في 
الدقيقة 23 بتسديدة اصطدمت 
بجيل باتريتش إلى داخل شباك 

احلارس توماس ستراكوشا.
وسجل إبراهيموفيتش هدفا 
أل��غ��اه احل��ك��م بسبب التسلل 
لكن بعد دقيقتني ه��ز املهاجم 
ال��س��وي��دي ال��ش��ب��اك م��ن عالمة 
اجل����زاء ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 34 بعد 

ملسة يد من ستيفان رادو مدافع 
التسيو.

وكاد ستراكوشا أن يتصدى 
لركلة ج��زاء املهاجم املخضرم 
البالغ عمره 38 عاما لكن الكرة 

ملست قدمه ودخلت الشباك.
وتقدم التسيو إل��ى الهجوم 
وبات يعاني دفاعيا وكان ميالن 
أك��ث��ر خ��ط��ورة ف��ي ك��ل هجمة 
مرتدة ولم تكن هناك أي مفاجأة 
عندما أض���اف أن��ت��ي ريبيتش 
الهدف الثالث قبل م��رور ساعة 

من اللعب.
وأه��در ثيو هرنانديز فرصة 
لتسجيل الهدف ال��راب��ع مليالن 
بعد مجهود فردي وتوغل بالكرة 

بالقرب من منطقة جزائه.

7 alwasat.com.kw

»احتاد الكرة« يستنكر التطاول 
وينفي التالعب املالي

أصدر االحت��اد الكويتي لكرة القدم، 
بياًنا استنكر من خالله، التطاول عليه، 
نافًيا وج��ود تالعب مالي في إي��رادات 

بطولة خليجي 23.
وشدد احتاد الكرة، رفضه املساس 
بسمعة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 
وك��ذل��ك رف���ض اإلس����اءة واالت��ه��ام��ات 
امل��وج��ه��ه ل��أن��دي��ة أع��ض��اء اجلمعية 

العمومية بعد إسقاط املديونيات.
وج���اء ن��ص ال��ب��ي��ان كالتالي »من 
جديد تطلق ألسنة وأقالم سهامها جتاه 
االحتاد الكويتي، ظنا منها بأن السكوت 

ضعف وليس حلًما«.
وأضاف البيان »تابعنا باستنكار كل 
ما مت تداوله من تطاول على االحت��اد، 
وخاصة فيما يتعلق ب��امل��وارد املالية 

املترتبة على بطولة خليجي 23 التي 
استضافتها الكويت، وأوج��ه الصرف 

املتعلقة بها«.
وتابع »هناك رقابة محلية مالية تتم 
عبر الهيئة العامة للرياضة، وكذلك 
رق��اب��ة خ��ارج��ي��ة م��ن قبل االحت��ادي��ن 
الدولي واآلسيوي، مبا ال ميس القواعد 

والتعليمات املتعلقة بأوجه الصرف«.
ونوه »وبالتالي فإن االحتاد الكويتي 
تعامل مع إي���رادات خليجي 23 بذات 
التعامل الذي تعاقبت عليه االحتادات 
املتتالية وحتت نفس القواعد الرقابية 
التي جتبر كافة الهيئات الرياضية على 

العمل بشفافية وحرص«.
وشدد »احتاد الكرة لن يقف مكتوف 
األي����دي، ب��ل نتبع ال��ق��ن��وات ال��الزم��ة 

للحفاظ على حقوقنا، بدأنا في اتخاذ 
خ��ط��وات قانونية جت��اه ك��ل م��ن أس��اء 
وش��وه سمعة رئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة«.
وق���ال ال��ب��ي��ان »احت���اد ال��ك��رة شعر 
ب��االس��ت��ي��اء مم��ا ت��ع��رض ل��ه أع��ض��اء 
اجلمعية العمومية من اتهامات مشينة 
بقبول ال��رش��وة عقب م��ب��ادرة االحت��اد 
بإسقاط الديون املالية واالشتراكات 

السنوية عن األندية في املوسم املقبل«.
وأمت »ي��ؤك��د االحت���اد أن ه��دف��ه من 
املبادرة هو تخفيف األعباء على األندية 
ومساعدتها بعد تأثر جميع القطاعات 
بجائحة ك��ورون��ا. مت تكليف الشئون 
القانونية برفع قضية أخ��رى ضد من 

23 التي فاز بها املنتخب العمانياتهم االحتاد برشوة األندية«. بطولة خليجي 

بايرن ميونيخ بطاًل لكأس أملانيا على حساب ليفركوزن
حافظ ب��اي��رن ميونيخ على 
آماله في حصد الثالثية بعدما 
تغلب 4-2 على باير ليفركوزن 
ف��ي امل��ل��ع��ب األومل���ب���ي ببرلني 
السبت ليحرز لقب كأس أملانيا 
للمرة 20 ف��ي تاريخه ومي��دد 

رقمه القياسي.
وح��ص��د ب���اي���رن ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
احمللية للمرة 13 إذ رد املدرب 
هانز-ديتر فليك، ال��ذي تولى 
املسؤولية بشكل م��ؤق��ت بعد 
إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر 
تشرين ال��ث��ان��ي، اجلميل لثقة 
إدارة النادي فيه باالنتصار في 
أول مباراة نهائية بعد تعيينه 

بشكل دائم.
كما أصبح فليك أول أملاني 
يفوز بالثنائية احمللية كالعب 

ومدرب.
وم��ن��ح دي��ف��ي��د أالب���ا التقدم 
ل��ب��اي��رن م���ن رك��ل��ة ح����رة في 
الدقيقة 16 بعد خطأ ضد روبت 
ليفاندوفسكي عند حدود منطقة 
اجلزاء ووضع املدافع النمساوي 
الكرة من فوق احلائط في مرمى 

لوكاس هراديتسكي.
وض��اع��ف ب��اي��رن م��ن تقدمه 
عندما مرر يوشوا كيميش الكرة 
إلى سيرج جنابري في الناحية 
اليمنى وس���دد ال��الع��ب البالغ 
عمره 20 عاما ك��رة منخفضة 
في الشباك محرزا هدفه 20 هذا 

املوسم بجميع املسابقات.
وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 
-3صفر بتسديدة قوية من مدى 
بعيد ف��ش��ل ه��رادي��ت��س��ك��ي في 
التعامل معها لتمر من بني قدميه 

إلى داخل املرمى ليرفع املهاجم 
البولندي رصيده إلى 50 هدفا 

بجميع املسابقات.
وقلص ليفركوزن الفارق بعد 
ذل��ك بأربع دقائق عندما قابل 
زف��ني بيندر مت��ري��رة عرضية 
م��ن ركلة ركنية بضربة رأس 
داخل الشباك لكن ليفاندوفسكي 
أع��اد ال��ف��ارق إل��ى ثالثة أه��داف 
بلمسة رائعة فوق احلارس في 
الدقيقة 89 بعد متريرة إيفان 

بريشيتش.
وتدخل حكم الفيديو املساعد 
الحتساب ركلة جزاء لليفركوزن 
في الدقيقة الثانية من الوقت 
ب��دل الضائع بعد ملسة يد ضد 

ألفونسو ديفيز.
وس��دد ك��اي هافرتس الكرة 

بشكل رائع في الزاوية اليمنى 
العليا ملرمى القائد مانويل نوير 
من آخ��ر لعبة في امل��ب��اراة لكن 
ب��اي��رن حافظ على لقبه ال��ذي 

أحرزه في املوسم املاضي.
وه����ذا ه���و ال���ف���وز 17 على 
ال���ت���وال���ي ل���ب���اي���رن بجميع 
املسابقات ومدد سجله اخلالي 
من الهزمية إلى 26 مباراة منذ 

ديسمبر كانون األول.
وتفوق بايرن 3 -صفر على 
تشيلسي في ذهاب دور الستة 
عشر ب��دوري أبطال أوروب��ا مع 
إقامة مباراة اإلياب الشهر املقبل.
وي��س��ت��ط��ي��ع ل��ي��ف��رك��وزن، 
ال��ذي احتل املركز اخلامس في 
الدوري، التأهل لدوري األبطال 
لو حصد لقب الدوري األوروبي 

ال����ذي ت��ف��وق ف��ي��ه 3-1 على 
رينجرز في مباراة الذهاب بدور 

الستة عشر.
من جهته أك��د ح��ارس مرمى 
بايرن ميونيخ مانويل نوير أنه 
ورفاقه في الفريق أثبتوا »في 
األسابيع األخيرة مدى حماسنا 

وتعطشنا« إلحراز األلقاب.
وأض���اف نوير ف��ي تصريح 
لقناة »س��ك��اي« عقب حتقيق 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة احمل��ل��ي��ة )ال����دوري 
وال��ك��أس( »م��ا حققناه، شيء 
مميز. أمامنا اآلن فترة قصيرة 
للراحة، ثم سنستعد ونحاول 
بكل تأكيد حتقيق الثالثية« في 
إش��ارة إلى لقب مسابقة دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا إذ خطا خطوة 
كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه 

على مضيفه تشيلسي اإلنكليزي 
3 -صفر ذهابا.

من جهته، قال مدرب الفريق 
البافاري هانزي فليك »نغادر 
امل��ل��ع��ب بفخر مل��ا ح��ق��ق��ن��اه. ما 
أظ��ه��ره ال��ف��ري��ق ف��ي األسابيع 
األخ��ي��رة مثير. ك��ان ذل��ك رائعا 
بكل بساطة. أنا سعيد جدا جدا. 
الفريق فعال ورائع. اليوم، هناك 

فرح فقط«.
أما املهاجم الدولي البولندي 
روب��رت ليفاندوفسكي صاحب 
ثنائية ف��ي امل��ب��اراة النهائية 
والتي رفع بها غلته من األهداف 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل��س��اب��ق��ات ه��ذا 
املوسم إلى 51 هدفا فقال »لعبنا 
بشكل جيد، سواء في الهجوم أو 
في الدفاع. أظهرنا في الشوط 
الثاني أننا أفضل فريق وأننا 

نريد الفوز بالكأس«.
وأعرب املهاجم توماس مولر 
ع��ن أس��ف��ه ل��غ��ي��اب اجلماهير، 
وق���ال »إن���ه أم��ر م��ح��زن بعض 
الشيء. عندما تغيب اجلماهير 
ع��ن امل��ب��اراة النهائية ملسابقة 
ال��ك��أس، فالشعور ليس نفسه 
خالل تواجدها. لقد جنحنا في 
ال��ت��ت��وي��ج، لكن غيابهم مؤلم 
ق��ل��ي��الً«. وق���ال املهاجم سيرج 
غ��ن��اب��ري »ن��ح��ن س��ع��داء ج��دا 
بتحقيقنا للثنائية. في الشوط 
األول، ك��ان��ت امل���ب���اراة حتت 
سيطرتنا متاما، وكان بإمكاننا 
تسجيل هدف أو هدفني آخرين. 
ث���م، رد ل��ي��ف��رك��وزن مب��رت��دات 
كثيرة، لكن في النهاية فزنا 2-4 

وهذا هو أهم شيء«.
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ليستر وتشلسي يستعيدان التوازن 
ويونايتد يواصل االنتصارات

أوليفييه جيرو سجل هدف تشيلسي األول

استعاد كل من ليستر سيتي وتشلسي توازنه 
بفوز األول على ضيفه كريستال ب��االس -3
صفر، والثاني على ضيفه واتفورد -2صفر، 
وواصل مانشستر يونايتد انتصاراته باكرامه 
وفادة ضيفه بورمنوث 5-2 في املرحلة الثالثة 

والثالثني من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
في املباراة األول��ى عاد بطل موسم 2015-
2016 إل��ى سكة االن��ت��ص��ارات بعد تعادلني 
وخسارة منذ استئناف املنافسات الشهر املاضي 
بعد تعليقها ألكثر من ثالثة أشهر بسبب فيروس 
كورونا املستجد، بثالثية النيجيري كيليشي 
ايهياناتشو )49( وهدافه جاميي ف��اردي )77 

و4+90(.
وك��س��ر ف����اردي ص��ي��ام��ه ع��ن ال��ت��ه��دي��ف في 
امل��ب��اري��ات ال��ث��الث األخ��ي��رة، لينفرد ب��ص��دارة 
الهدافني برصيد 21 هدفا بفارق هدفني أمام 
ش��ري��ك��ه ال��س��اب��ق ال��غ��اب��ون��ي ب��ي��ار إمييريك 
أوباميانغ مهاجم أرسنال الذي يحل ضيفا على 

ولفرهامبتون الحقا.
وقال فاردي »تسجيل هدفني واحلصول على 
النقاط الثالث هو كل ما ميكن أن تطلبه. نعلم ان 
االمر يتعلق بنا. ونحن في هذا املركز عن جدارة 
وعلينا أن نواصل عملنا. إذا لعبنا بهذا النسق 
من اآلن حتى نهاية امل��وس��م، سنحصد بعض 

النقاط«.
وعزز ليستر مركزه الثالث برصيد 58 نقطة، 
ف��ي ح��ني جتمد رص��ي��د كريستال ب���االس عند 
42 نقطة في املركز الثاني عشر بعد تعّرضه 

للخسارة الثالثة على التوالي.
وانتظر ليستر حتى الشوط الثاني لهز شباك 
الضيوف، فافتتح التسجيل عبر إيهياناتشو 
بتسديدة م��ن مسافة قريبة إث��ر مت��ري��رة من 

البلجيكي يوري تيلمانز )49(.
واض���اف ف���اردي ال��ه��دف الثاني م��ن مسافة 
قريبة اثر متريرة من البديل هارفي بارنز )77( 
رافعا رصيده إلى 100 هدف في البرمير ليغ، 
قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث 
لفريقه اثر متريرة من بارنز أيضا من منتصف 
امللعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل املنطقة قبل 
أن يسددها بعيدا عن متناول احلارس اإلسباني 

فيسينتي غوايتا )4+90(.
وف��ي الثانية، استعاد تشلسي نغمة الفوز 
عقب خسارته ام��ام ج��اره اللندني وس��ت هام 
يونايتد 2-3 األرب��ع��اء وع��م��ق ج���راح ضيفه 

واتفورد بالفوز عليه بثنائية نظيفة.
وحسم تشلسي نتيجة امل��ب��اراة في شوطها 
االول بتسجيله الهدفني عبر الفرنسي أوليفييه 
جيرو )28( والبرازيلي ويليان )43 من ركلة 

جزاء(.
وعزز تشلسي موقعه في املركز الرابع برصيد 
57 نقطة، فيما جتمد رصيد واتفورد عند 28 

نقطة في املركز السابع عشر.
يونايتد يواصل تألقه

وفي الثالثة، واصل مانشستر يونايتد تألقه 
وض��غ��ط��ه ع��ل��ى ليستر سيتي وتشلسي في 
املنافسة على البطاقتني األخيرتني املؤهلتني 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، وذلك 
بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي معمقا جراح 

ضيفه بورمنوث صاحب املركز قبل األخير.
وس��ّج��ل م��اي��س��ون غ��ري��ن��وود )29 و54(، 
وم��ارك��وس راش��ف��ورد )35 م��ن ركلة ج��زاء(، 

وال��ف��رن��س��ي أن��ت��ون��ي م��ارس��ي��ال )2+45( 
والبرتغالي برونو فرنانديش )59( أه��داف 
مانشستر يونايتد، وجونيور ستانيسالس 

)16( وجوشوا كينغ )49 من ركلة جزاء(.
ورفع يونايتد رصيده إلى 55 نقطة في املركز 
اخلامس، في حني تعقدت مهمة بورمنوث في 

البقاء بتجمد رصيده عند 27 نقطة.
وك���ان ب��ورمن��وث ال��ب��ادئ بالتسجيل عبر 
ستانيسالس بعدما تخطى املدافع هاري ماغواير 
وس��دد بيمناه ف��ي ال��زاوي��ة الضيقة للحارس 

اإلسباني دافيد دي خيا )16(.
وهو الهدف األول لستانيسالس مع بورمنوث 
هذا املوسم أنهى به أيضا نظافة شباك يونايتد 
على ملعبه »أول��د ت��راف��ورد« ل�500 دقيقة في 
جميع املسابقات منذ أن اه��ت��زت بهدف العب 
بيرنلي جاي رودريغيز )صفر2-( في 22 يناير 
املاضي. وأدرك غرينوود التعادل بعدما استلم 
الكرة من فرنانديش داخل املنطقة وسددها بقوة 
ارتطمت بيد احلارس آرون رامسدايل وتابعت 

طريقها نحو الشباك )29(.
واحتسب احلكم مايك دين ركلة جزاء لصاحب 
الضيافة بعد ملسة يد على ادم سميث نفذها 

راشفورد بنجاح إلى يسار احلارس )35(.
وكسر راش��ف��ورد صياما ع��ن التسجيل في 
املباريات األربع األخيرة رافعا رصيده إلى 15 
هدفا، كما أصبح أول العب إنكليزي يسجل 20 
هدفا للفريق في جميع املسابقات في موسم واحد 
منذ واين روني في موسم 2011-2012 عندما 
سّجل 34 هدفا، وفقا ملنصة »أوبتا« لالحصاءات 

الرياضية.
وق��ال راش��ف��ورد »إن��ه بالتأكيد وق��ت مثير. 
جميعنا في الئحة الهدافني. مايسون )غرينوود( 
كان في القمة، أنتوني )مارسيال( كذلك. لقد كانا 
رائعني طوال املوسم ومن املهم املضي قدما اآلن«.

وانهى مارسيال الشوط األول بهدف ثالث 
عندما تلقى متريرة من فرنانديش على مشارف 
املنطقة سددها بروعة المست العارضة وعانقت 

الشباك )2+45(.
وقلص جوشوا كينغ النتيجة من ركلة جزاء 
بعد ملسة يد على البديل العاجي ايريك بايي 
)51(، لكن غرينوود أعاد الفارق إلى سابق عهده 
بهدفه الشخصي الثاني من تسديدة من داخل 

املنطقة بعيدا عن متناول احلارس )54(.
وختم فرنانديش املهرجان بهدف خامس من 
ركلة حرة مباشرة في الزاوية البعيدة )59(، 
ليرفع رصيده مع اليونايتد إلى ستة أه��داف، 
باالضافة إلى خمس متريرات حاسمة في تسع 
مباريات منذ انضمامه للفريق في يناير املاضي 

قادما من سبورتنغ لشبونة.
وح���ذا أرس��ن��ال ح���ذو مانشستر يونايتد 
وحقق فوزه الثالث تواليا عندما فرمل مضيفه 
ولفرهامبتون بالفوز عليه بثانئية نظيفة سجلها 
بوكايو ساكا )43( والفرنسي البديل ألكسندر 

الكازيت )86(.
وصعد ارس��ن��ال ال��ى امل��رك��ز السابع مؤقتا 
برصيد 49 نقطة معززا حظوظه في املنافسة 
على بطاقة أوروبية املوسم املقبل، بفارق نقطتني 
ام��ام شيفيلد يونايتد ال��ذي يحل ضيفا على 
بيرنلي األحد، فيما تلقى ولفرهامبتون خسارته 
األولى بعد ثالثة انتصارات متتالية، واالولى في 
مبارياته السبع األخيرة التي حقق فيها خمسة 

انتصارات.

جانب من تتويج بايرن ميونيح بكأس أملانيا

إبراهيموفيتش يسجل وميالن يوجه ضربة 
قاضية آلمال التسيو في »الكالتشيو«

 إبراهيموفيتش يسجل في مرمى التسيو

إصابات جديدة بفيروس 
كورونا في الدوري املصري

أعلن رئيس اللجنة الطبية باالحتاد املصري لكرة القدم 
الدكتور محمد سلطان عن إصابة أحد العبي الزمالك وأحد 

أفراد جهازه اإلداري بفيروس كورونا املستجد.
وأوض��ح سلطان في تصريحات تلفزيونية أن اإلصابة 
اكتشفت عقب نتائج املسحة الطبية األولى التي أجريت على 

العبي الفريق واجلهاز الفني واإلداري والطبي اجلمعة.
وأضاف أن اللجنة الطبية غير مسؤولة عن التسريبات 
التي خرجت ظهر اليوم والتي مفادها عن إصابة العب 
الزمالك وإداري الفريق، مؤكدا »حرص اللجنة على عدم ذكر 
اسم أي من عناصر اللعبة مصاب في وسائل االعالم، تنفيذا 
للبروتوكول الطبي الذي وضعه احتاد الكرة بالتنسيق مع 

اللجنة«.
وتابع أن »اللجنة الطبية تخبر األندية بشكل رسمي 
التخاذ االج��راءات االحترازية بإبعاد الشخص املصاب عن 

باقي أعضاء الفريق، وتنفيذ البرنامج الطبي«.
وم��ن املقرر أن يخضع فريق الزمالك للمسحة الطبية 
الثانية الثالثاء املقبل، قبل االنتظام في معسكر إعدادي ببرج 

العرب نهاية األسبوع.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى إصابة العب الزمالك 

مصطفى فتحي وأحد اإلداريني بفيروس كورونا.
وك��ان ح��ارس الزمالك محمد ع��واد أعلن مطلع األسبوع 
املاضي عن إصابته بفيروس كورونا عقب إجرائه املسحة 
الطبية »بشكل ف��ردي«، إال أن اللجنة الطبية باحتاد الكرة 

أعلنت سلبية املسحة الطبية التي أجريت لالعب أمس.
وأعلن محمد سلطان أن املسحة الطبية ستجري للحكام 
قبل أسبوعني من استئناف بطولة الدوري في السابع من آب 

املقبل حسبما أعلن احتاد الكرة اخلميس املاضي.
من جهة، أعلن النادي اإلسماعيلي تاسع الدوري إصابة 
اثنني من أعضاء فريقه بفيروس ك��ورون��ا املستجد عقب 

صدور نتائج املسحة الطبية األولى.
وأوضح املوقع الرسمي للنادي أن نتيجة الفحص الذي 
خضع له الفريق األربعاء املاضي كشفت إصابة العب الوسط 
ن��ادر رمضان وأح��د أف��راد الطاقم الطبي أمي��ن ع��وض الله 
بفيروس »كوفيد- 19«. وأضاف أن الطاقم الطبي بالنادي 
اتخذ كافة اإلجراءات الوقائية حيال املصابني، وباقي أعضاء 

الفريق قبل انطالق تدريبات اليوم.


