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مانشستر يونايتد يتأهل بالصف الثاني
إلى دور الثمانية في الدوري األوروبي
حجز مانشستر يونايتد البطل السابق
مكانه في دور الثمانية للدوري األوروبي
لكرة القدم بعد فوزه بتشكيلة من الصف
ال��ث��ان��ي  1-2على ضيفه الس��ك لينتس
ليحسم نتيجة املباراتني لصاحله .1-7
وسيحصل يونايتد على مكافأة مبواجهة
كوبنهاجن في كولونيا يوم االثنني بعد فوز
ال��ن��ادي الدمنركي على ضيفه اسطنبول
باشاك شهير التركي - 3صفر في وقت
سابق ليعدل تأخره - 1صفر ذهابا.
وتأخر يونايتد بطل نسخة  2017لثاني
أبرز مسابقة لألندية في قارة أوروبا بهدف
رائع من فيليب فيسنجر في الدقيقة  55قبل
أن يرد جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال.
وبعد أن وض��ع قدما في دور الثمانية
بفوزه - 5صفر أم��ام مستضيفه لينتس
ذه��اب��ا ف��ي م��ارس اذار دف��ع امل���درب أول��ي
جونار سولشار بتشكيلة من الصف الثاني
في أولد ترافورد.
وقال سولشار إن العبي الصف الثاني
ك��ان��وا بحاجة للمشاركة للحفاظ على
لياقتهم قبل الذهاب إلى أملانيا حيث يقام ما
تبقى من البطولة في صورة دورة مصغرة
إذ يسعى الفريق إلنهاء املوسم بأفضل
طريقة ممكنة.
وأبلغ امل��درب النرويجي شبكة بي.تي
سبورت ”تعلمنا أن الالعبني بحاجة للعب

من أجل احلفاظ على هذه احلدة.
”بعضهم لم يلعب منذ فترة طويلة.
بعض الالعبني لم يلعبوا منذ العزل العام.
بالنسبة ل��ي ك��ان تدريبا ج��ي��دا .أجنزنا
العمل وكل منهم لعب لعدة دقائق واآلن
سنواجه كوبنهاجن“.
وس���دد امل��داف��ع أن��دري��س أن����درادي في
ال��ع��ارض��ة للفريق ال��زائ��ر ف��ي الدقيقة
العاشرة واقترب املهاجم ماركو راج��وز
مرتني من هز الشباك خالل الشوط األول
الذي جاء من طرف واحد.
وت��ق��دم لينتس بشكل مستحق بعد
أن سجل فيسنجر هدفا رائعا في شباك
احلارس سيرجيرو روميرو بتسديدة من
 25مترا.
واستفاق يونايتد بعد تأخره وأدرك
لينجارد التعادل بعد عمل رائع من خوان
ماتا.
وأكمل البديل مارسيال انتفاضة يونايتد
في الدقيقة  88بتسديدة من مسافة قريبة.
وأنقذ روميرو يونايتد بشكل رائع بعد
أن تصدى حملاولة بكعب القدم من راجوز
من مسافة مترين في الوقت احملتسب بدل
الضائع.
وسيقام دور الثمانية كبطولة مصغرة
في أربع مدن أملانية على أن يقام النهائي
في  21اغسطس في كولونيا.

فرحة لينغارد العب مانشستر يونايتد

لوكاكو وإريكسن يقودان إنتر للتأهل
لدور الثمانية على حساب خيتافي
ه�����ز روم����ي����ل����و ل���وك���اك���و
وكريستيان إريكسن الشباك
ليتأهل إن��ت��ر م��ي�لان إل��ى دور
الثمانية في ال��دوري األوروب��ي
لكرة القدم بفوزه - 2صفر على
خيتافي.
وأقيمت املواجهة من مباراة
واح���دة على ملعب محايد في
جيلسنكيرشن بأملانيا حيث
مت تعديل جدول املباريات بعد
تأجيل املنافسات في مارس آذار
بسبب جائحة كوفيد.19 -
وب���دأ خيتافي ،ال���ذي احتل
امل���رك���ز ال��ث��ام��ن ف���ي ال����دوري
اإلسباني ،املباراة بقوة واقترب
من افتتاح التسجيل لكن سمير
ه��ان��دان��وف��ي��ت��ش ح���ارس إنتر
تصدى بطريقة رائعة لضربة
رأس من نيمانيا مكسيموفيتش.
ورد إنتر بقوة وأنقذ ديفيد
س����وري����ا ح������ارس خ��ي��ت��اف��ي
م���ح���اول���ت�ي�ن م����ن امل���ه���اج���م
األرجنتيني الوت��ارو مارتينيز
قبل أن يفتتح لوكاكو التسجيل
عقب تلقيه كرة طويلة ليتفوق
على تشابيير إتشيتا ويسجل
في الزاوية السفلى للمرمى.
وحت���س���ن أداء خ��ي��ت��اف��ي
ف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي وأب��ع��د
ه��ان��دان��وف��ي��ت��ش ض��رب��ة رأس

لوكاكو يحاول التسديد على املرمى

من خاميي ماتا قبل أن يحصل
الفريق اإلسباني على فرصة
هائلة إلدراك التعادل حني قضى
حكم الفيديو املساعد بوجود
ملسة يد داخل املنطقة ضد دييجو
جودين مدافع إنتر.
لكن البديل خورجي مولينا

استبعاد بيل من تشكيلة ريال
مدريد ملواجهة مانشستر
سيتي في دوري األبطال

غاريث بيل

استبعد جاريث بيل مهاجم ريال مدريد من تشكيلة الفريق
ملواجهة مستضيفه مانشستر سيتي يوم اجلمعة في دور الستة
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مما يلقي مبزيد من الشكوك على
مستقبله مع العمالق اإلسباني.
وكانت آخر مباراة خاضها بيل البالغ من العمر  31عاما مع
ريال مدريد في يونيو حزيران حني فاز على مايوركا 2-صفر
ول��م يظهر في آخ��ر سبع مباريات للفريق في ال���دوري حيث
شاهد بيل من مقاعد البدالء ريال مدريد وهو يتفوق على غرميه
برشلونة ليفوز باللقب.
وسجل بيل أكثر من  100ه��دف مع ال��ن��ادي اإلسباني منذ
وصوله في صفقة قياسية في  2013لكنه جترع أسوأ مواسمه
مع الفريق حيث سجل ثالثة أهداف فقط في كل املسابقات.
ويرتبط الالعب الويلزي بعقد حتى  2022وكان قد اقترب من
االنتقال إلى الدوري الصيني في صفقة كبيرة العام املاضي قبل
أن تفشل الصفقة في آخر حلظة.
ومن وقتها انقسمت آراء اجلماهير بشأن بيل حيث أبدى بعض
املشجعني غضبهم مما وصفوه عدم التزام الالعب الويلزي مع
النادي.
وتسببت إصاباته املتكررة في ضيق اجلماهير بينما قال وكيل
أعماله إن بيل لن يغادر النادي رغم خروجه من حسابات املدرب
زين الدين زيدان.

( 38عاما) سدد كرة سيئة خارج
املرمى من عالمة اجلزاء لتنتقل
السيطرة بعد ذلك إلنتر.
وب��ع��د أن أض����اع ل��وك��اك��و،
ال��ذي سجل اآلن في آخر ثماني
مباريات ب��ال��دوري األوروب��ي،
فرصة ذهبية من مدى قريب ،أكد

إنتر انتصاره عن طريق البديل
إريكسن.
واستغل العب وسط توتنهام
هوتسبير السابق ،بعد حلظات
من اشتراكه كبديل ،خطأ دفاعيا
م��ن ج��ي��ن��ي داك���ون���ام ليسجل
الهدف الثاني للفريق اإليطالي.

شاختار وكوبنهاجن يبلغان دور
الثمانية في الدوري األوروبي
أصبح شاختار دونيتسك وكوبنهاجن
أول املتأهلني ل��دور الثمانية في ال��دوري
األوروب��ي لكرة القدم مع استئناف ثاني
أبرز مسابقة لألندية في أوروب��ا نشاطها
بعد توقف خمسة أشهر بسبب جائحة
فيروس كورونا.
وس��ح��ق ش��اخ��ت��ار م��ن��اف��س��ه األمل��ان��ي
فولفسبورج  1-5في مجموع املباراتني
بعد تفوقه - 3صفر إيابا في كييف بينما
فاز كوبنهاجن على اسطنبول باشاك شهير
التركي - 3صفر على أرضه ليعدل النتيجة
بعد خسارته ذهابا - 1صفر.
وفي وقت الحق يلعب مانشستر يونايتد
مع ضيفه النمساوي السك لينتس بعد أن
تفوق عليه - 5صفر في مارس اذار بينما
يستقبل انتر ميالن منافسه اإلسباني
خيتافي في مواجهة من مباراة واحدة بعد
إلغاء مباراة الذهاب بسبب الوباء.
وأه��در شاختار العديد من الفرص في
ال��ش��وط األول أم��ام فولفسبورج وأكمل
الفريقان الشوط الثاني بعشرة العبني.
وط��رد دافيت كوتشوالفا مدافع الفريق
صاحب الضيافة في الدقيقة  66بسبب
عرقلة منافس رغ��م أن ركلة اجل��زاء التي
احتسبت جراء املخالفة ألغاها حكم الفيديو
املساعد بعد أن قضى بأنها مت��ت خ��ارج
املنطقة .كما طرد جون أنطوني بروكس
مدافع فولفسبورج بعدها بأربع دقائق
حل��ص��ول��ه ع��ل��ى االن����ذار ال��ث��ان��ي وحسم
شاختار التأهل بثالثة أهداف سريعة في

فرحة العبي شاختار دونيتسك

الدقائق األخيرة .وكسر جونيور مورايس
حالة اجلمود في الدقيقة  89مستفيدا من
مت��ري��رة دودو العرضية وأح���رز الهدف
الثالث في الوقت احملتسب بدل الضائع بعد
ثوان من الهدف الثاني الذي سجله البديل
مانور سولومون بإنهاء رائع لهجمة.
وسجل املهاجم فارع الطول يوناس ويند
هدفني وأضاف اجلناح راسموس فالك هدفا
ليمنحا كوبنهاجن االنتصار على اسطنبول

أرسنال يعلن عن خطط لالستغناء عن
 55موظف ًا مع تضرر اإليرادات جراء كورونا
بعد أقل من أسبوع على فوزه
بكأس االحت��اد اإلجنليزي لكرة
القدم وضمان التأهل إلى الدوري
األوروبي في املوسم املقبل ،وفي
ظل تفاوضه على عقد جديد بعدة
ماليني ملهاجمه بيير-إميريك
أوب��ام��ي��اجن ،أع��ل��ن أرس��ن��ال عن
خطط لالستغناء عن  55موظفا.
وق������ال أرس����ن����ال إن ه���ذه
التخفيضات نتيجة التداعيات
امل��ال��ي��ة جل��ائ��ح��ة كوفيد.-19
وأث��ار اإلع�لان غضبا فوريا على
وسائل التواصل االجتماعي من
املشجعني الذين قارنوا املبالغ
الضخمة املخصصة لإلبقاء
على الالعبني الكبار بالوظائف
املفقودة في النادي الواقع بشمال
لندن.
وق�����ال ال����ن����ادي ف���ي ب��ي��ان
”تضررت أرب���اح ال��ب��ث وأي��ام
املباريات واألنشطة التجارية
بشدة وهذه التداعيات ستستمر
إلى موسم  2021-2020املقبل
على األقل“.
وأكد النادي أنه بذل كل ما في
وسعه لتقليل النفقات ،مبا في
ذل��ك تطوع الالعبني واملوظفني
ال���ك���ب���ار وامل���دي���ري���ن بخفض
أج���وره���م ،م��ض��ي��ف��ا ”لكن من
الواضح اآلن أننا يجب أن نقلل
نفقاتنا ب��ص��ورة أكبر لنضمن
استمرار العمل بطريقة مستدامة
ومسؤولة“.
وتابع ”ال نتعامل مع األمر
باستهانة ودرس��ن��ا كل جوانب
ال���ن���ادي وم��ص��روف��ات��ن��ا قبل

نادي أرسنال

ال��وص��ول لهذه النقطة .تلقينا
أيضا دعما ماليا كبيرا من مالكنا
على صعيد إع���ادة متويل دين
االستاد.
”كل ه���ذه اخل���ط���وات قللت
من تأثير اجلائحة على النادي
وس���اع���دت���ن���ا ع��ل��ى م��واص��ل��ة
االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ف��ري��ق .ه��ذا
األم��ر سيستمر في أن تكون له
األولوية“.
واحتل أرسنال املركز الثامن
في ال���دوري اإلجنليزي املمتاز
لكن فوزه بالكأس للمرة  14في

تاريخه وه��و رق��م قياسي يوم
السبت امل��اض��ي ضمن للنادي
املشاركة لعام آخر في البطوالت
األوروب��ي��ة وإمكانية احلصول
ع��ل��ى م��ا ي��ص��ل إل���ى  40مليون
جنيه استرليني ( 52.58مليون
دوالر) من املشاركة في الدوري
األوروبي.
واستشاطت اجلماهير غضبا
بالفعل م��ن قيام ال��ن��ادي بدفع
رات��ب أسبوعي يبلغ  350ألف
جنيه استرليني ملسعود أوزيل
الع��ب منتخب أملانيا السابق،

وال��ذي لم يشارك في أي مباراة
منذ استئناف امل��وس��م ،وكانت
اإلش�����ارة ل��رات��ب��ه ش��ائ��ع��ة في
مئات التدوينات من املشجعني
الغاضبني.
ك��م��ا ي��س��ع��ى أرس���ن���ال لضم
البرازيلي ويليان من تشيلسي
ب��رات��ب أسبوعي ضخم أيضا،
بينما ذكرت وسائل إعالم محلية
هذا األسبوع أن النادي اللندني
ع���رض ع��ل��ى أوب��ام��ي��اجن رات��ب��ا
أسبوعيا يبلغ  300أل��ف جنيه
استرليني لتمديد عقده.

باشاك شهير ليضرب موعدا محتمال مع
مانشستر يونايتد في دور الثمانية والذي
سيقام بني العاشر و 21اغسطس اب في
أربع مدن أملانية.
وه��ز ويند الشباك من ضربة رأس ال
تصد وال ترد بعد أربع دقائق و نفذ بنجاح
ركلة جزاء في الدقيقة .53
وكلل فالك جهود كوبنهاجن بهدف رائع
من مجهود فردي في الدقيقة .62

الدوري األوروبي يعزز طموح
أملانيا لتنظيم األوملبياد
عندما تستأنف منافسات الدوري األوروبي بإقامة املباريات
التسع األخيرة ،اعتبارا من وحتى  21أغسطس اجل��اري ،في
(راي��ن-رور) غرب أملانيا ،سيكون ذلك مبثابة ترويج للمنطقة،
وتعزيز لطموحها الستضافة أوملبياد .2032
وكذلك ستكون البطولة املصغرة ،مبثابة تعويض ملنطقة
(راي��ن-رور) بعد إلغاء «نهائيات راي��ن-رور  ،»2020احلدث
ال��ذي ك��ان م��ن املفترض أن يتنافس فيه م��ا يقرب م��ن 3700
ري��اض��ي ،ف��ي  19ري��اض��ة ،مب��دن دوس��ل��دورف ودويسبورج
وأوبرهاوزن وآخن ونيوس.
وتقرر إلغاء ذلك احلدث ،الذي كان مقررا في يونيو املاضي،
بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد.
وق��ال أرم�ين الش��ي��ت ،رئيس وزراء والي��ة شمال ال��راي��ن-
فيستفاليا« :إن��ن��ي م��س��رور للغاية ب��أن امل��ب��ادئ (املتعلقة
باإلجراءات الوقائية) التي وضعناها أقنعت اليويفا (االحتاد
األوروبي لكرة القدم)».
وتابع« :الثقة في منطقتنا مبثابة إشادة بالرياضة في الوالية،
والهياكل الرائعة ألنديتها واستاداتها ،وكذلك سلطاتها املعنية».
كما أبدى مايكل مرونز ،صاحب مبادرة التقدم بطلب استضافة
أوملبياد  ،2032ترحيبه بتنظيم منطقة (راي��ن-رور) مثل هذه
األحداث الكبرى .وستقام جميع مباريات الدوري األوروبي دون
جماهير .وأعلنت قوات األمن ،أنها ال تتوقع جتمع أعداد كبيرة
من املشجعني خ��ارج االس��ت��ادات ،أو انتهاكات لقواعد التباعد
اجلسدي.

احلكومة األملانية تؤيد
عودة اجلماهير
أعلنت احلكومة األملانية ،تأييدها املبدئي خلطة رابطة الدوري
األملاني إلعادة اجلماهير إلى االستادات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ،وهي املسؤولة عن قطاع
الرياضة ،إن االتفاق الذي أعلنت عنه الرابطة «خطوة جديرة
بالترحيب» .وف��ي سياق متصل ،رح��ب متحدث باسم وزارة
الصحة باخلطة ،مشيرا إلى أن املهم اآلن هو التنفيذ الفعلي لها
على األرض ،بالتنسيق مع السلطات واألندية .وطالب مبراعاة
معدالت اإلصابة في كل منطقة ،خالل تنفيذ هذه اخلطة.

