
كشف تقرير صحفي إجنليزي، عن اقتراب 
البرازيلي ويليان جنم تشيلسي، من االنتقال 

إلى صفوف اجلار اللندني آرسنال.
وكان ويليان قد أعلن رحيله عن تشيلسي 

بعد 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« اإلجنليزية، 
فإن املهاجم البرازيلي خضع للفحص الطبي 
آلرسنال، واقترب موعد انتقاله بشكل نهائي 

في صفقة مجانية.
ومن املتوقع أن يوقع ويليان على عقد 3 
سنوات، حيث سيحصل على راتب أسبوعي 

بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني.
ُيذكر أن تشيلسي حاول اإلبقاء على خدمات 
اجلناح البرازيلي صاحب الـ32 عاما، وعرض 
عليه عــقــًدا ملــدة عامني فقط وهــو مــا رفضه 

الالعب.

 اضطر مانشستر يونايتد إلى بذل 
ــى قبل  ــاق قبل أن يصل إل مجهود ش
ــدوري األوروبـــي لكرة القدم  نهائي ال
بعدما سجل برونو فرنانديز هدفا من 

ركلة جزاء في الدقيقة 95 ليقود فريقه 
للفوز 1 -صفر على كوبنهاجن بعد 
وقت إضافي. وسيلتقي يونايتد، الذي 
فــاز بالبطولة فــي 2017، مــع الفائز 

من مــبــاراة أشبيلية وولفرهامبتون 
ــن أجـــل حــجــز مقعد في  وانـــــدرارز م
النهائي عقب جتاوز خصمه الدمنركي 
ــاراة ممتعة فــي دور  ــب العنيد فــي م

الثمانية. وضــمــن إنــتــر مــيــالن أيضا 
التأهل لقبل النهائي بعد الفوز 1-2 
على باير ليفركوزن في مباراة أخرى 
بدور الثمانية الذي تقام كل منافساته 

بطريقة املباراة الواحدة في أملانيا.
وسيطر كوبنهاجن على الشوط 
األول وأهدر عدة فرص في ظل معاناة 
دفــاع يونايتد في التعامل مع محمد 

درامي ويوناس ويند.
ــه تــقــدم بهدف  واعتقد يونايتد أن
قبل االستراحة بعد تسديدة قوية من 
ميسون جرينوود لكن احلكم ألغى 
الهدف بعد اللجوء إلــى حكم الفيديو 
املساعد بسبب التسلل. وحتسن أداء 
يونايتد كثيرا فــي الــشــوط الثاني، 
وصنع عددا كبيرا من الفرص، رغم أن 
ويند كاد أن يسجل للفريق الدمنركي. 
ــرة مــرتــني من  ــك ــى ال ــرم ـــار امل ورد إط
فرنانديز وجرينوود، وسجل ماركوس 
ــورد هــدفــا ألــغــاه احلــكــم بسبب  ــف راش
التسلل وتألق كارل-يوهان جونسون 
ــي ليصل  ــرك ــدمن ــق ال ــري ــف حــــارس ال
ــت إضــافــي. وحسم  ــى وق الفريقان إل
فرنانديز املباراة بركلة جزاء احتسبها 
احلكم لصالح أنطوني مارسيال، الذي 
حرمه احلارس من عدة فرص محققة، 
إثر سقوطه داخل املنطقة بعد تدخل من 

املدافع أندرياس بيالند.
وحاول كوبنهاجن إدراك التعادل في 
آخر ربع ساعة من الوقت اإلضافي لكن 
دفاع يونايتد، الذي بدا مهزوزا طوال 
املباراة، متاسك ليحجز الفريق مقعده 

في قبل النهائي.

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد كوبنهاجن 
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»ليدز« يتعاقد مع جاك هاريسون 
ملوسم واحد من مانشستر سيتي

جاك هاريسون
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األوروبي الدوري  نهائي  لقبل  يونايتد  مبانشستر  تصعد  فرنانديز  جزاء  ركلة 

أعلن ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري 
اإلجنليزي املمتاز، أنه أعاد استعارة اجلناح 
جاك هاريسون ملدة موسم واحد من مانشستر 
سيتي، وتعاقد مع املهاجم جو جلهاردت ملدة 4 

سنوات من ويجان أتلتيك.
وقضى هاريسون )23 عاما( آخر موسمني 
مع ليدز على سبيل اإلعارة وخاض 91 مباراة 

وسجل 10 أهداف في كافة املسابقات.
وقال ليدز، إنه أكمل التعاقد معه على سبيل 

اإلعارة بنية التعاقد معه بشكل نهائي.
وانتقل جلهاردت )18 عاما(، الــذي خاض 
أول مــبــاراة مــع ويــجــان فــي أغسطس 2018 
وعــمــره 16 عــامــا فــي كـــأس رابــطــة األنــديــة 
اإلجنليزية، إلى ليدز في صفقة لم يتم الكشف 

عن قيمتها.

ــدث صفقات ليدز خالل  ــذا الثنائي أح وه
فترة االنتقاالت احلالية، عقب التعاقد نهائيا 
مع احلارس إيالن ميلييه واجلناح البرتغالي 

هيلدر كوستا في وقت سابق هذا الشهر.
وسبق لهاريسون العب الشباب السابق في 
مانشستر يونايتد وليفربول اللعب ملنتخب 

إجنلترا حتت 21 عاما.
وشـــارك فــي 46 مــبــاراة هــي كــل مباريات 
ـــدرب  ــادة امل ــي ــق ـــــدوري املــوســم املــاضــي ب ال
األرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي قاد الفريق 
للعودة لــلــدوري املمتاز بعد غياب 16 عاما 

بفوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.
ــذي لعب ملنتخبات  ــاض جــلــهــاردت، ال وخ
إجنلترا بني حتت 16 و18 عاما، 19 مباراة في 

كافة املسابقات مع ويجان في املوسم املاضي.

ويليان ُينهي الفحص الطبي في أرسنال

أعلن منظمو سباق »لومان 24 ساعة« 
أحد أبرز سباقات التحّمل للسيارات أنه 
سيقام خلف أبــواب موصدة في سبتمبر 

بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقــال بيار فيون رئيس نــادي الغرب 
للسيارات )كلوب دو لويست( املنظم 
ـــزن أن أعــظــم سباق  لــلــحــدث »مـــن احمل
للتحمل في العالم سيقام هذا العام بدون 

متفرجني على جانبي الطريق«.
وجــذب السباق الــذي يعد من األبــرز 
حول العالم في العام املاضي 252 ألف 

مشجع.
ــاف »نظراً للقيود التي ينطوي  وأض
عليها تنظيم حدث على مستوى املهرجان 
على مدى عدة أيام في ظل الوضع احلالي، 
اخترنا مع سلطات احلكومة احمللية اجراء 

السباق خلف ابواب موصدة ».
وستقام النسخة 88 من سباق »لومان 
24 ساعة« على حلبة ال ســارث يومي 
19 و20  سبتمبر، علما أنها كانت مقررة 
سابقا في 13 و14 يونيو املنصرم، لكنها 

أرجئت بسبب »كوفيد19-«.  24 ساعة« سباق لومان 

24 ساعة« سيقام خلف أبواب موصدة سباق »لومان 

أحــرز البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن 
هدفا وأرهق دفاع باير ليفركوزن ليقود فريقه للفوز 1-2 

والتأهل إلى قبل نهائي الدوري األوروبي لكرة القدم.
ووضع نيكولو باريال الفريق اإليطالي في املقدمة بعد 

15 دقيقة من البداية بعدما تابع تسديدة من لوكاكو.
وبعدها بست دقائق عزز لوكاكو النتيجة عندما أثبت 
قوته وتسلم الكرة داخل منطقة اجلــزاء وخلفه املدافع 
إدمــونــد تابسوبا لكنه اســتــدار بجسده ووضعها في 

الشباك.
وقلص جناح ليفركوزن كاي هافرتس، الذي ذكرت 
تقارير أن تشيلسي يسعى لضمه، الفارق للفريق األملاني 
لكن يرجع الفضل في بقاء ليفركوزن في املباراة للحارس 

أوكاش هراديتسكي بتصديه لعدة فرص خطيرة.
وبهذا الفوز تأهل إنتر ملواجهة الفائز من مباراة 
شاختار دونيتسك األوكراني وبــازل السويسري يوم 
الثالثاء. aaaaaوبعد أن سجل لوكاكو الهدف الثاني، 
حصل على فرصة إلضافة هدف آخر بعد احتساب ركلة 
جــزاء ملصلحته بسبب ملسة يد ضد العب منافس، لكن 

احلكم ألغى القرار بعد العودة إلى حكم الفيديو املساعد.
وعانى تابسوبا طوال املباراة الحتواء خطورة القوي 
لوكاكو البالغ عمره 27 عاما الذي سجل رقما قياسيا بهز 

الشباك في تسع مباريات متتالية في الدوري األوروبي.
وفي ظل البحث عن لقبه األول منذ الفوز بكأس إيطاليا 
2011، أشرك إنتر املهاجم أليكسيس سانشيز في الشوط 
الثاني واقترب في مناسبتني من التسجيل لوال تدخل 

الدفاع في اللحظة األخيرة.
وتدخل حكم الفيديو مــرة أخــرى إللغاء ركلة جزاء 
للوكاكو بداعي وجــود ملسة يد من أحد زمالئه قبل أن 
يرسل كريستيان إريكسن متريرة. واستمر تألق لوكاكو 

رغم ضغط تابسوبا وسجل كرة خطيرة بجوار املرمى.
وأظهر لوكاكو تواضعه الكبير رغم كل هذا التألق 
وقال ”بالنسبة لي أفضل العب في املباراة هو نيكولو 
باريال. إنه يلعب كرة القدم بطريقة مذهلة وبنضوج 

وبأداء رفيع. إنه بالفعل العب رائع“.

صراع على الكرة بني لوكاكو والعبي باير ليفركوزن 

لوكاكو املتألق يقود إنتر ميالن للفوز على ليفركوزن

أكــد األوروجــويــانــي دييجو جودين، مدافع 
اإلنتر، عقب تأهل فريقه لنصف نهائي الدوري 
األوروبــي، بالفوز على باير ليفركوزن )1-2( 
في دور الثمانية على ملعب »اســبــرت أرينا« 

مبدينة دوسلدورف األملانية.
وقال جودين، إنه يجب على فريقه االستمتاع 
بهذا التأهل، الــذي لم يحدث في تاريخ النادي 
منذ 2010، عندما توج بلقب دوري األبطال على 

حساب بايرن ميونخ.
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات لشبكة )ســكــاي 
سبورت( عقب اللقاء: »علينا االستمتاع بهذا 
التأهل ألن إنتر يلعب في نصف النهائي بعد 10 
سنوات. املباراة املقبلة ستكون مبثابة نهائي 
بالنسبة لنا. علينا خوضها بهذه العقلية. هي 

مباراة واحدة، وستكون نهائي بالنسبة لنا«.

واستعاد صاحب الـ34 عاما مكانه كأساسي 
في تشكيلة املدرب أنطونيو كونتي، بعد موسم 

كانت بدايته صعبة بالنسبة لالعب الالتيني.
ــال فــي هــذا الــصــدد: »كــل مــا قدمته خالل  وق
مسيرتي، أقدمه داخل امللعب. أعتقد أنني بدأت 
أستوعب أفكار املدرب بعد وقت طويل، تعلمت 
كيف أحتـــرك فــي املــســاحــات، وهــي الطريقة 
املختلفة متاما مع أتلتيكو مدريد، وكذلك منتخب 
ــع: »الــلــعــب بــهــذا النظام  ــاب ـــــواي«. وت أوروج
مختلف، على أن أبــذل مجهودا كبيرا للضغط. 
ولكنني أشعر أنني أفضل اآلن. اخلبرة تأتي 
مــن مــواقــف صغيرة فــي امللعب«. وسيضرب 
اإلنــتــر بهذا الــفــوز، مــوعــدا فــي نصف النهائي 
اإلثنني املقبل، أمام املتأهل من شاختار دونيتسك 

األوكراني وبازل السويسري.

جودين: علينا االستمتاع بالنهائي املقبل

مدرب اليبزيج جليان ناجليسمان

ويليان

كشفت العبة التنس األملانية، جوليا جورجيس، 
عن أسباب عدم مشاركتها في النسخة املرتقبة من 

بطولة أمريكا 
وقالت جورجيس: »قررت أال أشارك في نسخة 
هــذا العام من بطولة أمريكا املفتوحة؛ ألنني ال 
أشعر باالرتياح للسفر إلى نيويورك وتعريض 
نفسي وفريق عملي ألي مخاطر غير ضرورية، في 
ظل تفشي اإلصابات مبرض كوفيد19 بالواليات 
املتحدة«. وتبرز الواليات املتحدة األمريكية ضمن 
أكثر الدول التي تضررت من وباء كورونا املستجد.

وكانت أزمة تفشي اإلصابات بفيروس كورونا، 
أدت لتوقف فعاليات التنس حول العالم، منذ مارس 

املاضي وحتى وقت قريب.
ولهذا، ستكون بطولة فالشينج ميدوز املقررة 
من 31 أغسطس احلالي، وحتى 13 سبتمبر املقبل، 
هي أولى بطوالت جراند سالم األربع الكبرى بعد 

فترة التوقف.
وأضافت: »ال تزال هناك العديد من االستفسارات 

التي ال جتد إجابة عن إجـــراءات احلجر الصحي 
احملتملة، بعد العودة من الــواليــات املتحدة إلى 
أوروبــا«. وتابعت: »لهذا قررت البقاء في أوروبا 

والتركيز على البطوالت التي تقام في أوروبا«.
وأشارت جورجيس املصنفة 38 عامليا، إلى أنها 
ستستأنف مشاركاتها في بطوالت الرابطة العاملية 
للمحترفات، من خالل بطولة روما التي تقام في 

نهاية سبتمبر املقبل.
وأردفت: »سأشارك بعد ذلك في بطولة فرنسا 
املفتوحة )روالن جــاروس(، إذا أمكن إقامتها في 

ظروف آمنة«.
ــن تــكــون جورجيس هــي الالعبة الــبــارزة  ول
الوحيدة التي تغيب عن فالشينج ميدوز، حيث 
يغيب أيضا كل من حامل اللقب اإلسباني رافائيل 
نــادال األسترالية أشلي بارتي املصنفة األولــى 
عامليا، حيث أكدا مع عدد من الالعبني والالعبات 
عدم املشاركة في هذه النسخة من فالشينج ميدوز؛ 

بسبب التخوفات من فيروس كورونا املستجد.

جورجيس: لهذه األسباب لن أشارك 
في بطولة أميركا املفتوحة مدرب اليبزيج: سنتخطى أتلتيكو مدريد

أكــد مــدرب اليبزيج، جليان ناجليسمان، أن كل الالعبني 
يؤمنون بإمكانية النجاح، وتخطي مواجهة ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أن الفريق يعمل 

لتحويل هذا االعتقاد إلى واقع.
وقــال ناجليسمان، في تصريحات لوسائل إعــالم النادي: 
»هناك روح جيدة واألوالد يستمتعون«، ولم يبد اهتماما بشأن 
ثبوت إصابة العبي منافسه، انخل كوريا وشيمي فرساليكو 

بفيروس كورونا.
وأضاف: »ليس لديها أي تأثير على استعدادنا بأي حال. لن 
جنعل هذه األنباء تؤثر فينا. سنستمر بشكل طبيعي وتركيزينا 

على مباراة اخلميس«.
وتابع: »يويفا لديه بروتوكول يحدد ما يجب فعله. األندية 
أبلغت ومت تطبيق البروتوكول. هناك الئحة سارية، وإذا انحسر 

األمر في حالتني فلن يكون لهما تأثير على مباراة اخلميس«.
وكثف الفريق األملاني تدريباته مؤكدا أن ذلك ضروريا لكي 

يثبت الالعبني أنفسهم في األيام املقبلة.
وختم: »سنسعى إليجاد وتيرتنا، التي جتمع بني الهجوم 

والديناميكية وإحباط هجمات املنافس«.


