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»احتاد الكرة« يسقط ديون األندية
أعلن االحت��اد الكويتي لكرة 
ال���ق���دم، إس��ق��اط دي���ون جميع 
األندية لديه، في ظل الظروف 
االستثنائية؛ بسبب فيروس 

كورونا املستجد.
كما قرر االحتاد، عبر موقعه 
الرسمي، إعفاء األندية من رسوم 
االش��ت��راك اخل��اص��ة بتسجيل 
منتسبيها في مسابقات املوسم 

القادم.
وت����أت����ي خ���ط���وة االحت�����اد 
لتخفيف األع��ب��اء امل��ال��ي��ة عن 
األن��دي��ة، وال��ت��ي زادت وطأتها 

بسبب جائحة كورونا.
وتستعد األن��دي��ة الكويتية 
ل���ع���ودة ال���ن���ش���اط منتصف 
أغسطس املقبل، وفقا ملقترح 
االحت���اد، ال��ذي ينتظر موافقة 
اللجنة الثالثية املشكلة من هيئة 
ال��ري��اض��ة واللجنة األوملبية 

ووزارة الصحة.

توصل العمالق البافاري بايرن ميونخ، إلى اتفاق 
شبه نهائي مع مانشستر سيتي على ضم جناحه 
األملاني ليروي ساني، بعدما استقر الناديان على 

كافة تفاصيل التعاقد.
ويرتبط ساني )24 ع��اًم��ا( بعقد مع مانشستر 
سيتي حتى نهاية املوسم املقبل، لكنه يرفض كل 

محاوالت السيتيزنس لتجديد تعاقده.
وبحسب صحيفة “بيلد” األملانية، فإن بايرن اتفق 

مع ساني على توقيع عقد ميتد ل�5 سنوات.
وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف خزائن النادي 

البافاري 50 مليون يورو.
وحاول بايرن ميونخ ضم ساني الصيف املاضي، 

إال أن إصابته بقطع ف��ي ال��رب��اط الصليبي خالل 
مواجهة ليفربول في كأس ال��درع اخليرية، أوقفت 

املفاوضات.
وشارك ساني مع مانشستر سيتي في 135 مباراة 
بجميع املسابقات، منذ انتقاله للنادي قادًما من شالكه 
في 2017، سجل خاللهم 39 هدًفا وصنع 45 آخرين.

»يويفا« غير قلق من تشديد 
إجراءات اإلغالق في لشبونة

أكد االحتاد األوروبي لكرة القدم )ويفا( ان تشديد إجراءات 
اإلغالق ملواجهة فيروس كورونا املستجد في لشبونة التي 
من املقرر ان تستضيف ما تبقى من مسابقة دوري األبطال، ال 

يستدعي حاليا أي تعديل في خططه.
وعلّق االحتاد القاري مسابقتيه لألندية )دوري األبطال 
و”يوروبا ليغ”( اعتبارا من مارس املاضي بسبب “كوفيد-
19”. وهو أعلن في وقت سابق من الشهر احلالي، عزمه على 
استكمال املسابقة األم في لشبونة بني 12 أغسطس و23 منه، 
على ان تقام مبارياتها )اعتبارا من الدور ربع النهائي( بنظام 

بطولة مصّغرة.
لكن سلطات العاصمة البرتغالية أعلنت األسبوع املاضي، 
انها ستفرض اعتبارا من األول من يوليو، إجراءات عزل في 
19 من أحياء الضواحي، ملواجهة تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وأفاد متحدث باسم االحتاد وكالة فرانس برس، “نأمل في 
ان تسير األمور على ما يرام، ونتمكن من تنظيم الدورة في 

البرتغال. في الوقت احلالي، ال أسباب لوضع خطة بديلة«.
وأض��اف “نتابع الوضع بشكل يومي وسنتخذ التدابير 

الالزمة في حال دعت احلاجة«.
وفي وقت الحق، أفاد االحتاد القاري أن رئيسه السلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين اجتمع عبر تقنية االتصال بالفيديو 
برئيس ال��وزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ورئيس احتاد 
اللعبة في البالد فرناندو غوميش، للبحث في آخر املستجدات 
املرتبطة باستضافة لشبونة ملا تبقى من دوري األبطال 
هذا املوسم. وقال “ويفا” إنه “خالل االجتماع، أكدت جميع 
األط���راف التزامها الكامل بالعمل معا متعاونني من أجل 
تقدمي حدث ناجح في لشبونة. ناقش املشاركون حقيقة 
أن ه��ذه بطولة غير مسبوقة متثل حتديات كبيرة، لكنهم 
أكدوا اعتقادهم بأن الظروف الضرورية ستكون متاحة في 
البرتغال الستضافة مباريات +فاينل اي��ت+ دوري أبطال 

أوروبا املقررة الختتام موسم 2020-2019«.
وفرض رئيس الوزراء البرتغالي اخلميس املاضي االغالق 
على أحياء في الضواحي الشمالية للعاصمة اعتبارا من األول 

من يوليو، ملواجهة تفشي وباء “كوفيد19-” فيها.
وتشمل اإلج����راءات نطاق خمس بلديات بينها بلدية 
لشبونة، حيث ستقتصر التجمعات على خمسة أشخاص 
كحد أقصى، بعدما كانت 10 في مناطق العاصمة، و20 في 

املناطق األخرى من البالد.

روما يتوصل إلى 
اتفاق لتمديد إعارة 
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أتلتيكو يعرقل برشلونة..
ويقرب الريال من لقب »الليغا«

ت���اب���ع ب��رش��ل��ون��ة ع��ودت��ه 
املتعثرة من إجازة قسرية تسبب 
بها فيروس كورونا املستجد، 
وتعادل للمرة الثالثة في آخر 
ارب����ع م��ب��اري��ات أم����ام ضيفه 
أتلتيكو م��دري��د 2-2، أول من 
أمس في املرحلة 33 من الدوري 
اإلسباني لكرة القدم، ما سيمنح 
الفرصة للمتصدر وغرميه ريال 
م��دري��د باالبتعاد عنه بفارق 
ارب���ع ن��ق��اط ب��ح��ال ف���وزه على 
ضيفه خيتافي خامس الترتيب 

اخلميس.
وواص��ل برشلونة، املتصدر 
السابق وحامل اللقب في آخر 
سنتني نزيف النقاط بعد تعادله 
مع اشبيلية سلبا ثم سلتا فيغو 
)2-2(، ف��ي م���ب���اراة شهدت 
تسجيل ثالثة أه��داف من نقطة 

اجلزاء ورابع عن طريق اخلطأ.
ويعاني برشلونة األمرين 
هذا املوسم، فبعدما أقال مدرب 
إرنستو فالفيردي مطلع العام 
احلالي، لم ينجح خليفته كيكي 
سيتيني ف��ي حت��س��ني نتائجه 
بشكل ملموس، ما وضعه حتت 
م��وج��ة م��ن االن��ت��ق��ادات آخرها 
م���ن جن����وم ال��ف��ري��ق أب��رزه��م 
األوروغوياني لويس سواريز 
صاحب ثنائية التعادل املخيب 

مع فيغو.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ت��اب��ع أتلتيكو 
مدريد الذي استعاد عافيته بعد 
تعادل مخيب أمام أتلتيك بلباو، 
نتائجه االيجابية علما بانه 
حقق ثالثة انتصارات متتالية 
قبل مواجهته الثالثاء على ملعب 

“كامب نو«.
وأقيمت املباراة وسط تقارير 
ع��ن خ��الف��ات ف��ي غ��رف مالبس 
ب��رش��ل��ون��ة وت��وت��ر ب��ني النجم 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل ميسي 
ومساعد امل��درب إي��در سارابيا، 
في ظل خسارة الفريق صدارة 
ال�����دوري ل��ري��ال م���دري���د، لكن 
مشاهد مباراة الثالثاء اظهرت 

حديثا جانبيا بني الرجلني.
كما أن اللقطات التلفزيونية 
أظهرت أن ميسي يتجاهل بشكل 
واضح سارابيا في مباراة سلتا 
فيغو االخيرة، حيث ابتعد قائد 
الفريق األرجنتيني عن املدرب 
املساعد لسيتيني خالل محاولة 
األخير إعطاءه تعليمات خالل 
فترة استراحة التوقف لشرب 

املياه.
واُتهم برشلونة في املاضي 
بسلطة العبيه الكبار مثل ميسي 
وج���ي���رارد بيكيه وسيرجيو 
ب��وس��ك��ي��ت��س ال���ذي���ن س��اه��م��وا 

بشكل أس��اس��ي ف��ي النجاحات 
التي حققها الفريق في األع��وام 

املاضية.
الهدف ال�700 مليسي

وخ��اض برشلونة املواجهة 
في ي��وم أعلن فيه رحيل العب 
وسطه البرازيلي أرت���ور )23 
ع��ام��ا( ل��ق��اء 72 مليون ي��ورو 
ت��ض��اف إل��ي��ه��ا ع��ش��رة ماليني 
م��ن احل��واف��ز وامل��ك��اف��آت، ال��ى 
ي��وف��ن��ت��وس االي���ط���ال���ي، قبل 
تأكيد التعاقد مع العب الوسط 
البوسني ميراليم بيانيتش )30 
ع��ام��ا( ل��ق��اء 60 مليونا، م��ع 5 

ماليني من احلوافز.
وواص���ل سيتيني استبعاد 
امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي ان��ط��وان 
غ���ري���زم���ان ع����ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة 
االس��اس��ي��ة، وه����ذه امل����رة ضد 
الفريق ال��ذي تألق في صفوفه 
ق��ب��ل ال����ق����دوم ال����ى ال��ف��ري��ق 
الكاتالوني. واحتفظ سيتيني 
ب��الع��ب ال��وس��ط ال��ي��اف��ع ريكي 
بوتش )20 ع��ام��ا(، فيما أع��اد 
املهاجم الشاب أنسو فاتي )17 

عاما( الى مقاعد البدالء.
في املقابل، اجرى االرجنتيني 
دي��ي��غ��و س��ي��م��ي��ون��ي خمسة 
تغييرات على التشكيلة الفائزة 
على االفيش اخيرا، وكان العب 
ال��وس��ط ك��وك��ي اب���رز الغائبني 

اليقافه.
ول��م يفز أتلتيكو مدريد في 
آخ��ر 19 م��ب��اراة ضد برشلونة 
في ال���دوري )6 ت��ع��ادالت و14 

خسارة(.
وب��ال��ن��ي��ران ال��ص��دي��ق��ة، هز 
املهاجم دييغو كوستا شباك 
فريقه عن طرق اخلطأ، محاوال 
ابعاد ضربة ركنية مليسي )12(.

حصل برشلونة على ركلة 
ج��زاء بعد عرقلة من التشيلي 
ارت���ورو فيدال على البلجيكي 
يانيك فيريرا كاراسكو، صدها 
احل��ارس االملاني م��ارك اندريه 

تير شتيغن امام كوستا.
ل��ك��ن حل��س��ن ح���ظ االخ��ي��ر، 
أعادها احلكم بسبب تقدم تير 
شتيغن عن خط املرمى، وسجل 
منها زميله ه��ذه امل��رة س��اوول 

نيغيز هدف التعادل )19(.
وم����ن رك���ل���ة ج�����زاء اي��ض��ا 
ل��ب��رش��ل��ون��ة ب��ع��د ع��رق��ل��ة على 
الظهير االمين البرتغالي نلسون 
سيميدو، ترجمها ميسي بحرفنة 
على طريقة “بانينكا” مستعيدا 

تقدم فريقه )50(.
وهذا الهدف الرقم 700 مليسي 
)630 م��ع برشلونة و70 مع 
منتخب ب��الده(، رافعا رصيده 
الى 22 هدفا في صدارة ترتيب 

الهدافني.
لكن سيميدو اه��در ما حققه 
بتسببه بركلة ج���زاء جديدة 
ام��ام املتألق كاراسكو، ترجمها 
ساوول مرة ثانية امنا بصعوبة 
كبيرة، اذ صدها تير شتيغن قبل 
ان تدخل مبساعدة القائم االمين 

.)62(
 فوز اشبيلية بعد 4 تعادالت

ونفض اشبيلية الرابع غبار 
اربعة تعادالت متتالية بتحقيقه 
فوزا سهال على ارض ليغانيس 

وصيف القاع -3صفر.
وب����ات اشبيلية ع��ل��ى بعد 
نقطتني م��ن أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د 

الثالث.
س��ج��ل ل��ل��ف��ري��ق االن��دل��س��ي 
أوليفر توريس البالغ 25 عاما 
)23 و35( وم��ن��ي��ر احل���دادي 

)82(. وأب��ق��ى ري���ال مايوركا 
على آماله بالبقاء ملوسم ثان 
على التوالي بني الكبار، وذلك 
بتحقيقه فوزه األول منذ العودة 
م��ن توقف دام ألكثر م��ن ثالثة 
أشهر بسبب فيروس كورونا 
املستجد، وج��اء بنتيجة كبيرة 
على حساب ضيفه سلتا فيغو 

.1-5
وك��ان الفوز على سلتا فيغو 
ال���ذي حسمه ف��ري��ق اجل��زي��رة 
ف���ي ش���وط���ه األول ب��ت��ق��دم��ه 
بثالثة أه��داف للكرواتي أنتي 
بودميير )13 من ركلة ج��زاء( 
والكولومبي خ��وان هرنانديز 
)27( وأليخاندرو بوسو )40(، 
بست نقاط ألنه جاء على حساب 
ص��اح��ب امل��رك��ز السابع عشر، 
ليتقلص الفارق الذي يفصلهما 
ال��ى 5 نقاط قبل خمس مراحل 

على نهاية املوسم.
وبعد أن قلص إياغو أسباس 
الفارق في مستهل الشوط الثاني 
)50(، أعاده بودميير الى ثالثة 
بعد دقيقتني فقط )52(، ممهدا 
الطريق أم��ام مايوركا لتحقيق 
ف��وزه األول في امل��راح��ل الست 
األخ��ي��رة، وحت��دي��دا منذ تغلبه 
على إيبار 2-1 في 7 مارس، أي 
في املرحلة األخيرة قبل توقف 
املوسم بسبب “كوفيد19-”، 
ق��ب��ل أن يحسم س��ال��ف��ا سيفيا 
األم��ور نهائيا لصالح أصحاب 

األرض بهدف خامس )60(.
ويقبع إسبانيول في املركز 
األخير برصيد 24 نقطة قبل أن 
يحل اخلميس ضيفا على ريال 
سوسييداد القوي، فيما يحتل 
ليغانيس املركز التاسع عشر 
قبل األخير ب�25 نقطة وبفارق 

اربع عن مايوركا الثامن عشر.

لقطة من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ثنائية فرنانديز تقود مانشستر يونايتد 
للفوز على برايتون في »البرمييرليغ«

أح��رز برونو فرنانديز هدفني رائعني 
ليقود مانشستر يونايتد للفوز -3صفر 
على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون 
في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
ويستمر في سباق إنهاء املوسم في املربع 

الذهبي.
وعزز يونايتد املتألق مسيرته اخلالية 
من الهزائم إلى 15 مباراة بجميع املسابقات 
واستعاد املركز اخلامس برصيد 52 نقطة 
من 32 مباراة بفارق نقطتني خلف تشيلسي 
صاحب املركز الرابع الذي تتبقى له مباراة 
بينما يتقدم على ولفرهامبتون وان��درارز 

بفارق األهداف.
وشعر أول��ي ج��ون��ار سولشار م��درب 
يونايتد بالرضا عن النتيجة واألداء بعدما 
احتفل فريقه بانتصاره األول في الدوري 

على ملعب برايتون منذ عام 1982.
وقال سولشار لهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( ”من املمتع متابعتهم عند 

التعبير عن أنفسهم بهذا الشكل“.
وأض��اف ”تأتي الثقة من األداء وإدراك 
أن��ك نفذت الشيء الصحيح... لقد عملوا 
بجدية كبيرة خالل فترة التوقف ونعرف 

أننا نلعب من أجل الكثير من األهداف“.
وت��اب��ع ”جاء ال��ه��دف الثالث مبجهود 
جماعي للفريق. من الرائع متابعة تقدم 
العديد م��ن الالعبني بسرعة إل��ى األم��ام 
إلى اجلانب اآلخ��ر. أنهى برونو فرنانديز 

الهجمة بشكل مميز“.
وأبلغ سولشار شبكة سكاي سبورتس 
”هدف ميسون )ج��ري��ن��وود( األول كان 

مذهال ولقد أدى بشكل رائ���ع. إن��ه شاب 
واع��د، ونحن نعرف أنه عندما يتقدم إلى 
األم��ام يكون خطيرا. ك��ان يتعاون بشكل 

رائع“.
وسيطر يونايتد على املباراة من البداية 
وسدد فرنانديز في القائم من 20 مترا قبل 
أن يضعه جرينوود البالغ من العمر 18 
عاما في املقدمة بهدف من انطالقة فردية 

في الدقيقة 16.
وضاعف فرنانديز العب وسط منتخب 
البرتغال، ال��ذي سدد في القائم في بداية 
املباراة، النتيجة بتسديدة أبدلت اجتاهها 

في الدقيقة 29 بعد بناء رائع للهجمة.

وسجل يونايتد هدفا ثالثا جميال إذ مرر 
نيمانيا ماتيتش كرة طويلة إلى جرينوود 
وأرسل املهاجم متريرة عرضية متقنة إلى 
فرنانديز ليضعها في الشباك من عشرة 

أمتار.
وأه���در البديل دانييل جيمس فرصة 
لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 حيث 
انفرد باملرمى قبل أن يتألق احلارس ماثيو 

رايان.
ويلتقي يونايتد بعد ذلك مع بورمنوث 
املهدد بالهبوط بينما يحل برايتون ضيفا 
على نوريتش سيتي متذيل الترتيب يوم 

السبت.

فرحة العبي مانشستر يونايتد

قال نادي روما املنافس في دوري الدرجة األولى 
االيطالي لكرة القدم إنه توصل الى اتفاق مبدئي 
لتمديد إعارة العب الوسط هنريخ مخيتاريان من 

أرسنال حتى نهاية املوسم املقبل.
وانضم مخيتاريان )31 عاما( إل��ى الفريق 
االي��ط��ال��ي ف��ي ب��داي��ة امل��وس��م بعد ف��ت��رة مخيبة 
استمرت 18 شهرا مع أرسنال املنافس في الدوري 

االجنليزي املمتاز.
وق���ال م��خ��ي��ت��اري��ان مل��وق��ع ن���ادي روم���ا على 

االنترنت ”السعادة ال تسعني“.
وتابع ”أنا سعيد بتمديد وج��ودي هنا النه ال 

يزال أمامي أشياء كثيرة أسعى لتحقيقها“.
وسجل الدولي األرميني ستة أه��داف وصنع 
أربعة في كل املسابقات مع نادي روما. وكان عقد 

االعارة لروما ينتهي يوم الثالثاء.
وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي روما 
”نحن سعداء بقرار هنريخ البقاء وسيساعدنا 

على التطور“.
وتابع ”هدف ال��ن��ادي لم يتغير ويتمثل في 
التعاقد مع العبني مثل هنريخ أظهروا تعطشهم 
واحترافيتهم وتصميمهم على النجاح وهو أمر 

يعكس صورة النادي وجماهيره“.
ويحتل روما املركز اخلامس برصيد 48 نقطة 
وميضي في طريقه للتأهل للدوري األوروب��ي. 
ويتأخر بتسع نقاط عن أتالنتا الذي يحتل املركز 
الرابع واألخير املؤهل لدوري االبطال قبل عشر 

مباريات من النهاية.

يوفنتوس يتخطى عقبة جنوة
ويشق طريقه نحو لقب »الكالتشيو«

ف��از يوفنتوس 3-1 على ج��ن��وة املتواضع 
ليحافظ على فارق النقاط األربع في صدارة دوري 
الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة القدم بفضل هدف 
م��ن انطالقة ف��ردي��ة سجله ب��اول��و دي��ب��اال وه��دف 
بتسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو وآخر 
عبر دوجالس كوستا. وصمد جنوة بشجاعة في 
الشوط األول وتصدى احلارس ماتيا بيرين لكل 
محاوالت ناديه السابق لكنه لم يستطع الوقوف 

في وجه روعة يوفنتوس في الشوط الثاني.
وميلك يوفنتوس 72 نقطة من 29 مباراة بينما 
يأتي التسيو في املركز الثاني ولديه 68 نقطة بعد 

فوزه 2-1 على مستضيفه تورينو في وقت سابق.
وبقي جنوة في املركز 17 برصيد 26 نقطة 
متقدما بنقطة واح��دة ومركز واح��د على منطقة 
الهبوط لكنه لعب مباراة إضافية مقارنة بالفرق 

الثالثة األخيرة.
وأنقذ احلارس بيرين مجموعة من الفرص بينما 
تكتل جنوة في منتصف ملعبه خالل أغلب فترات 

الشوط األول، وج��اءت أخطر فرصة عن طريق 
رونالدو بعد مجهود من ديباال لكن بيرين تصدى 

للمحاولة.
وكسر يوفنتوس صمود جنوة بعد خمس دقائق 
من الشوط الثاني، حيث تلقى ديباال الكرة خارج 
منطقة اجل���زاء، وجت��اوز ثالثة مدافعني وسجل 

بتسديدة أبدلت اجتاهها.
وبعد سبع دقائق تلقى رون��ال��دو متريرة من 
ميراليم بيانيتش وتوغل بالكرة في منتصف ملعب 
جنوة قبل أن يطلق تسديدة قوية من 25 مترا ليرفع 

رصيده إلى 24 هدفا في الدوري هذا املوسم.
وسجل البديل كوستا هدفا ثالثا بعدما أطلق 
تسديدة هائلة في شباك احلارس بيرين في الدقيقة 
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وراوغ أندريا بينامونتي العب جنوة منافسه 
خوان ك��وادرادو وسجل من زاوية ضيقة ليقلص 
الفارق وتهتز شباك يوفنتوس ألول مرة في خمس 

مباريات في كل املسابقات منذ استئناف املوسم.

رونالدو يحاول املرور من العب جنوة


