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ت��ت��رق��ب األن���دي���ة واحت����اد ال��ك��رة 
الكويتي نتائج االجتماع الذي يجمع 
اللجنة الثالثية املشكلة م��ن هيئة 
الرياضة واللجنة األوملبية ووزارة 
ال��ص��ح��ة م��ع احل��ك��وم��ة ب��ش��أن ملف 
السماح للرياضيني من الدول املمنوع 
دخ���ول مواطنيها للبالد لاللتحاق 

بالفرق.
وكان قرار تعليق الطيران القادم 
من 31 دولة قد انعكس على ترتيبات 
األندية التي ترتبط مع مدربني أجانب  

والعبني محترفني من تلك البالد.
ف��ي ال��وق��ت ذات����ه ب����دأت األن��دي��ة 
حتركاتها ل��وض��ع خطط بديلة من 
خ��الل االستعانة مب��درب��ني م��ن فرق 
املراحل السنية أو البحث عن تعاقدات 
محلية حتسبا لعدم السماح لألجانب 
بالعودة. كما يبقى حل االنتقال لدولة 
كمحطة انتقالية وق��ض��اء 14 يوما 
قبل العودة اقتراحا مطروحا في عدة 

أندية.
وي���ت���ص���در ال���ق���ادس���ي���ة ق��ائ��م��ة 
املتضررين إلى جانب كاظمة، العربي، 
اليرموك واجل��ه��راء الذين يفتقدون 

االحتاد الكويتي لكرة القدمألجهزتهم الفنية.

مانشستر سيتي يتعاقد مع آكي مدافع بورمنوث
أع��ل��ن مانشستر سيتي امل��ن��اف��س في 
ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز ل��ك��رة القدم 
تعاقده مع نيثن آكي مدافع بورمنوث ملدة 

خمس سنوات.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل املالية 
لكن وس��ائ��ل إع���الم بريطانية ذك���رت أن 
سيتي دفع 40 مليون جنيه استرليني )52 
مليون دوالر( لبورمنوث مقابل احلصول 
على خدمات الالعب البالغ من العمر 25 
عاما إضافة إلى مليون جنيه استرليني 

تبعا لبنود أخرى.
وقال آكي في بيان ”سيتي أفضل فريق 

في إجنلترا خالل العقد األخير.
”االنتقال إل��ى سيتي حلم حت��ول إلى 
حقيقة. إن��ه فريق كبير ميلك العبني من 

طراز رفيع.
”يحظى بيب جوارديوال بتقدير كبير 
ف��ي العالم كله. االجن����ازات التي حققها 
امل��درب تتحدث عن نفسها. النجاح الذي 

حققه ال يصدق وطريقة لعبه تعجبني“.
وهبط بورمنوث من الدوري املمتاز في 
اليوم األخير للموسم وكان آكي واحدا من 
الالعبني الذين فضلوا الرحيل لالستمرار 

في دوري األضواء.
وت��درج الدولي الهولندي، ال��ذي لعب 
أيضا في مركز الظهير األيسر، في الفئات 
السنية في أكادميية تشيلسي الذي أعاره 

في البداية إل��ى ب��ورمن��وث قبل أن ينضم 
نهائيا للنادي املنتمي للساحل اجلنوبي في 

يونيو حزيران 2017.
وقضى آكي فترات إع��ارة في واتفورد 
وريدينج قبل أن يخوض 121 مباراة مع 
ب��ورمن��وث في كل املسابقات وسجل 11 
هدفا. واحتل سيتي املركز الثاني خلف 
ليفربول بطل ال���دوري املمتاز ويتطلع 

لتعزيز مركز قلب ال��دف��اع حيث يسعى 
ج��واردي��وال لتحسني فرص املنافسة على 

اللقب املوسم املقبل.
وآك���ي ه��و ث��ان��ي صفقات سيتي بعد 
التعاقد مع اجلناح اإلسباني فيران توريس 
من بلنسية ملدة خمس سنوات يوم الثالثاء 
في صفقة قدرتها وسائل إعالم بريطانية 

بنحو 23 مليون يورو )27 مليون دوالر(.

نيثن آكي
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الروسية ألكسندروفا تخرج من 
بطولة باليرمو على يد فيرو

 تعرضت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا املصنفة الثامنة 
لهزمية مفاجئة بنتيجة 7-5 و6-2 أمام الفرنسية فيونا 

فيرو في الدور الثاني لبطولة باليرمو للتنس للسيدات.
وكان انتصار فيرو هو الثاني لها فقط في مسيرتها أمام 
العبة ضمن أول 30 مركزا في التصنيف العاملي بعد أن 
حصلت على 12 نقطة لكسر اإلرسال في املواجهة واستغلت 

خمس منها لتبلغ دور الثمانية.
ورغم بعض اللحظات املتوترة في البداية عندما خسرت 
أول أشواط إرسالها، لم ُتظهر فيرو )23 عاما( أي عالمات 
على التراجع في أول بطولة تقام بعد استئناف منافسات 
التنس عقب التوقف ملدة خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-

.19
وأبلغت فيرو الصحفيني ”لم أحصل على راحة حقا بني 
م��ارس ومايو ألنني أمتلك ملعبا في منزلي حيث ميكنني 

املران.
”أعتقد أنها كانت مباراة جيدة من جانبي اليوم. كانت 
بدايتي بطيئة ألن تسديداتها قوية حقا، استغرق األمر 
بعض الوقت ألعتاد على ذل��ك. أنا سعيدة للغاية بأدائي 

اليوم“.
وتلتقي فيرو في الدور التالي مع اإليطالية سارة إيراني 
املشاركة ببطاقة دع��وة خاصة واملصنفة اخلامسة عامليا 
سابقا والتي هزمت التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-3 
و6-4 و6-3 لتحقق الفوز 180 في مسيرتها على املالعب 

الرملية.
كما تأهلت ألياكسندرا ساسنوفيتش العبة روسيا 
البيضاء إل��ى دور الثمانية بفوزها -6صفر و6-2 على 

اإليطالية جاسمني باوليني.

ملف األجانب على طاولة اجتماع 
الثالثية مع احلكومة

نادال: أمريكا املفتوحة للتنس ستشهد 
منافسات قوية رغم انسحابات

يعتقد اإلس��ب��ان��ي رف��ائ��ي��ل 
نادال أن بطولة أمريكا املفتوحة 
ل��ل��ت��ن��س ه���ذا ال���ع���ام ستشهد 
منافسات قوية رغ��م انسحاب 
بعض األسماء الالمعة بسبب 
مخاوف صحية تتعلق بالسفر 
إلى الواليات املتحدة في خضم 

جائحة كورونا.
وخ��س��رت البطولة املقامة 
على مالعب صلبة وتنطلق في 
31 اغسطس حامل لقب فردي 
الرجال بسبب معارضة نادال 

السفر إلى نيويورك.
كما انسحبت آشلي بارتي 
امل��ص��ن��ف��ة األول�����ى ع��امل��ي��ا من 
البطولة األسبوع املاضي بسبب 

مخاوف من الوباء.
وقال نادال في مؤمتر صحفي 
عبر تقنية الفيديو من إسبانيا 
”ال تزال أمريكا املفتوحة بطولة 
كبيرة. إنها واحدة من البطوالت 

األربع الكبرى.
”لست متغطرسا ألق��ول إن 

البطولة لم تعد كبيرة مبا يكفي 
ألني سأغيب عنها.

”بالطبع ستقام البطولة 
ف��ي ظ����روف خ��اص��ة لكنها ال 
تزال من األرب��ع الكبرى والفوز 
بلقبها يشعرك بالفخر مثل بقية 

البطوالت الكبرى األخرى“.

وسجلت ال��والي��ات املتحدة 
أك��ب��ر ع��دد إص��اب��ات بفيروس 
كورونا في العالم إذ جتاوزت 
4.79 مليون حالة باإلضافة 
إلى أكثر من 157 ألف وفاة وفقا 

إلحصاءات رويترز.
وت��وق��ع ن����ادال، ال���ذي حقق 

19 لقبا في البطوالت األرب��ع 
الكبرى، املزيد من االنسحابات 
في األسابيع املقبلة لكنه عبر عن 
أمله في حتسن الظروف من أجل 

البطولة.
وقال الالعب اإلسباني إنه ال 
ميكنه احلكم بصواب أو خطأ 
قرار إقامة أمريكا املفتوحة في 

خضم اجلائحة.
وأض����������اف ”أع����������رف أن 
ت��ص��ري��ح��ات��ي ق���د ي���ك���ون لها 
تداعيات. من الصعب القول هل 
ك��ان املنظمون على ص��واب أو 

خطأ في قرار إقامة البطولة.
”أحترم ال��ن��واي��ا الطيبة 
واجلهود الكبيرة التي يقوم بها 
االحتاد األمريكي للتنس واحتاد 

احملترفني.
”أحترم أيضا أن الكثير من 
الالعبني يعيشون ظروفا صعبة 
ويحتاجون خل��وض بطوالت. 
يحتاجون لبعض األموال النهم 

يواجهون مصاعب مالية“.

رفائيل نادال

غلطة سراي يضم أردا توران

أعلن ن��ادي غلطة س��راي التركي رسمياً عن 
ضم النجم املخضرم أردا توران العب برشلونة 

وأتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر.
وذك��ر غلطة س��راي عبر موقعه الرسمي أن 
توران كان واحدا من الالعبني الذين نشأوا في 
النادي ثم انتقلوا لتمثيل الكرة التركية في القارة 

األوروبية.

ولم يذكر النادي مدة عقد ت��وران، لكنه أكد 
أن الالعب الذي قضى املوسم املاضي مع فريق 
باشاك شهير، سيكمل مسيرته الكروية من حيث 
بدأ مع فريق غلطة سراي. وسبق لتوران أن لعب 
مع غلطة س��راي في الفترة ما بني ع��ام 2005 
و2011، حيث حقق مع الفريق لقب ال��دوري 

التركي موسم 2008--2007.

أردا توران

أالفيس يتعاقد مع مدرب 
إسبانيول السابق

أعلن نادي أالفيس اإلسباني لكرة القدم، تعيني 
بابلو ماشني املدرب السابق إلسبانيول، على رأس 

جهازه الفني للفريق في املوسم املقبل.
وأوض��ح النادي الباسكي في بيان له أن عقد 

ماشني ميتد ملوسم واحد فقط.
وعدل ماشني البالغ من العمر 45 عاماً عن فكرة 
تدريب فريق كينغداو هيونداي الصيني نهاية 
يوليو املنصرم بعد أسبوع من خبر التعاقد بني 
الطرفني ألسباب شخصية وفق بيان نشره على 
حسابه على »تويتر«. ولم تتكل فترة ماشني مع 
إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية بالنجاح 
املوعود. وبدأت مسيرة ماشني التدريبية في نادي 
نومانسيا مع الفئات العمرية عام 2000 ليتدرج 
إلى أن بلغ الفريق األول عام 2011، واستلم بعدها 
فريق جيرونا )2014-2018(، ث��م انتقل إلى 
إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بني العامني 2018 

و2019، فإسبانيول في املوسم احلالي.                  

اليويفا: على األندية اإلبالغ 
عن قيود السفر قبل كل مباراة

قال االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم )اليويفا( إن 
األندية املشاركة في املسابقات القارية في املوسم 
املقبل قد تخسر مباريات إذا لم تبلغ االحتاد بقيود 

السفر الهادفة لتجنب انتشار عدوى كوفيد19-.
وأوض���ح اليويفا أن��ه سينشر قائمة بالقيود 

املعروفة للسفر بني الدول قبل كل مباراة.
ويتعني على األن��دي��ة إب��الغ اليويفا ب��أي قيود 
إضافية غير معروفة قبل 48 ساعة على األق��ل 
من املباراة وعدم القيام  بذلك سيؤدي إلى اعتبار 
الفريق خاسراً بنتيجة 3-0.   وأضاف اليويفا »اذا 
أخفق ن��اد في إب��الغ إدارة اليويفا قبل يومني من 
املباراة بقيود لم ينشرها االحتاد سيتحمل النادي 
املسؤولية وسيتم اعتباره خاسراً«.  وأشار اليويفا 
إلى أن النادي الذي سيواجه منافساً غير مسموح 
له بالسفر للبلد سيتوجب اختيار مكان محايد. 
واذا فشل صاحب الضيافة في اقتراح مكان مناسب 

للعب سيخسر املباراة.  

االحتاد األملاني أللعاب القوى: 
تفادينا خسائر كبيرة

أعلن يورجن كيسينج رئيس االحتاد األملاني 
أللعاب القوى أن االحت��اد تفادى تكبد خسائر 
كبيرة، وذلك بإقامة منافساته احمللية املقررة 

مطلع األسبوع املقبل.
وق��ال كيسينج في مؤمتر صحفي عقد عبر 
االتصال املرئي عن بعد إن االحتاد كان سيتكبد 
خسائر كبيرة في حالة ع��دم إقامة املنافسات 
املقررة في براونشفيج، مؤكدا أن تلك املنافسات 

حتمل أهمية كبيرة للرعاة.
وتشكل املنافسات امل��ق��ررة ي��وم��ي السبت 

واألح����د امل��ق��ب��ل��ني، ف��رص��ة مهمة للرياضيني 
للمنافسة على أعلى مستويات واستعراض 
قدراتهم، بعد تأجيل أوملبياد طوكيو إلى العام 
املقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا. وأبدى 
الرياضيون املشاركون ترحيبا بالقرار، وقالت 
ماليكا ميهامبو بطلة العالم في الوثب الطويل إن 

القرار »يساعدنا لفعل ما نعشق«.
وسجل نحو 500 ري��اض��ي مشاركتهم في 
املنافسات التي تقام دون حضور جماهير في ظل 

بروتوكول صحي ووقائي صارم.

ريفر باليت سيجدد ملعبه األسطوري
أعلن نادي ريفر باليت األرجنتيني 
لكرة القدم، أن سيستغل فرصة اقامة 
امل��ب��اري��ات ب��دون حضور اجلمهور 
بسبب األزم��ة الصحية الناجمة عن 
انتشار فيروس كورونا املستجد، 
من أجل إج��راء عملية جتديد مللعبه 
»مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو 

ليبرتي« األسطوري.
ولفت النادي إلى أنه يريد حتويل 
العشب إلى »نظام هجني حديث، من 
أج��ل وض��ع حد للعديد من املشاكل 
الكامنة في البالد«. كما ستتم إزالة 
م��ض��م��ار أل��ع��اب ال��ق��وى وتوسعة 

املدرجات في أقرب وقت ممكن.
وسيستفيد ريفر من أن مباريات 
األشهر املقبلة ستقام خلف أب��واب 
موصدة بسبب »كوفيد- 19« للقيام 
ب��أع��م��ال ال��ت��ج��دي��د وج��ع��ل امللعب 

»أفضل ملعب في البالد«.
وس��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ري��ف��ر خ��وض 
م���ب���اري���ات���ه امل��ق��ب��ل��ة ف����ي ك���أس 
ليبرتادوريس على أرضه، ضد ساو 
باولو البرازيلي في 30 سبتمبر وال 
ليغا دي كيتو اإلك���وادوري في 21 

أكتوبر على ملعب آخر.

وق���د ي��ض��ط��ر ري��ف��ر الستئجار 
ملعب خلوض هاتني املباراتني كون 
امللعب امل��وج��ود ف��ي مجمعه غير 
مجهز بالشكل املناسب من اجل النقل 

التلفزيوني.
وأذن������ت وزارة ال��ص��ح��ة في 
األرجنتني الثالثاء للفرق باستئناف 
ال��ت��دري��ب اع��ت��ب��ارا م��ن العاشر من 
أغسطس، بعد خمسة أشهر تقريبا 

من توقف أي نشاط رياضي.

ومت ب��ن��اء امل��ل��ع��ب ع���ام 1938، 
ليكون أكبر ملعب في األرجنتني، 
وقد شهد رفع قائد املنتخب الوطني 
السابق م��اري��و كامبس رف��ع كأس 
العالم عام 1978. وقبل ذلك بعشر 
س���ن���وات، ح��ص��ل��ت ف��ي��ه »م��أس��اة 
البوابة رقم 12« التي قتل فيها 71 
شخصاً إثر تدافع في نهاية كالسيكو 
األرجنتني بني ريفر باليت وخصمه 

بوكا جونيورز.

ملعب ريفر باليت

سان جيرمان يزاحم ليفربول على ضم ألكانتارا
اقترب تياجو ألكانتارا، من الرحيل عن بايرن ميونخ هذا 
الصيف، بعدما أبلغ ناديه األملاني برغبته في خوض جتربة 

جديدة خارج ملعب أليانز أرينا.
الدولي اإلسباني ارتبط ط��وال الفترة املاضية باالنتقال 
إلى ليفربول، في ظل رغبة امل��درب يورجن كلوب في الفوز 
بتوقيعه، قبل أن يتراجع الريدز عن الصفقة في األسابيع 
 ،»Abendzeitung Munchen« األخيرة. وبحسب صحيفة
ف��إن ب��اري��س س��ان جيرمان دخ��ل على خ��ط امل��ف��اوض��ات مع 

صاحب ال� 29 عاًما، حملاولة الفوز بخدماته.
يأتي ذلك في ظل بحث املدرب األملاني توماس توخيل، عن 

العب وسط جديد، يعزز به صفوف فريقه في املوسم القادم. ألكانتارا


