
أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن فريقه 
لن يخوض املباريات على ملعبه )سانتياجو برنابيو( عندما 

يتم استئناف املوسم.
وفي رسالة وجهها ملشجعي النادي امللكي، قال بيريز: 
»اتخذنا قرار اللعب في ستاد الفريدو دي ستيفانو، وهو 

امللعب التدريبي لريال مدريد«.
وأضاف: »هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة 

أعمال البناء في ملعب سانتياجو برنابيو«.
وتخوض جميع فرق الدوري اإلسباني حصصا تدريبية 
كاملة استعدادا الستئناف املوسم في 11 يونيو اجلاري، 

بعد توقفه منذ م���ارس امل��اض��ي؛ بسبب أزم���ة فيروس 
كورونا املستجد. وتقرر استئناف مباريات الليجا، دون 
حضور جماهيري، ليخسر ريال مدريد بذلك عاملي األرض 
واجلمهور في الصراع احملتدم على اللقب، إذ يحتل امليرجني 

املركز الثاني بفارق نقطتني عن برشلونة.

سانتياغو برنابيو
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النغليه: برشلونة سيخوض 
مباريات نهائية ونحن بخير جسديًا

كليمنت النغليه
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ريال مدريد يختار ملعبه الستكمال »الليغا«

يقول الفرنسي كليمنت النغليه مدافع نادي 
برشلونة، إن الفريق بخير جسدياً، بسبب العمل 
اجليد الذي قام به الالعبون في احلجر املنزلي 
وذل��ك مع استئناف ال��دوري اإلسباني بعد 10 

أيام.
ونشر املوقع الرسمي للنادي مقتطفات من 
حديث تلفزيوني أجراه النغليه أكد فيه الالعب 
أن املباريات ال�11 املتبقية، كل واحدة منها مبثابة 
بطولة »سنحتاج إلى احلصول على أكبر عدد 

ممكن من النقاط للفوز باللقب«.
وأض��اف: »بعد التوقف سيعود كل شيء إلى 
نقطة الصفر، وعلينا أن نفوز باملباريات مرة 
أخرى، ومن املؤكد أن ريال مدريد وبقية الفرق قد 

عملوا بشكل جيد جداً«.
وفيما يتلعق بالتدريبات قال: »نحن بصحة 
جيدة، لقد قمنا بعمل جيد في املنزل، ك��ان من 

اجليد بالنسبة لنا أن نكون قادرين على العمل 
البدني في هذا الوقت من السنة«.

وتابع قوله: »في املقابل كان لدينا أيضاً املزيد 
من الوقت للتعافي، هي فترة راح��ة بالنسبة 
للعديد م��ن الالعبني ال��ذي��ن ل��م يحصلوا على 
عطالت في السنوات األخيرة،  العبون مثل ميسي 
أو غريزمان تقريبا لم يحصلوا على استراحة 
أبداً، عليهم دائماً لعب كأس العالم أوكوبا أميركا 

أوبطولة أمم أوروبا ...اآلن لديهم وقت للراحة«.
وأب��دى الالعب رأيه فيما يتعلق بالتغييرات 
اخلمسة معتبراً أياها أمراً جيداً لكنه أشار إلى أن 
املخاطرة ستكون شديد في ظل كثرة املباريات 
واحلرارة املرتفعة »علينا أن نعد أنفسنا بأفضل 
طريقة ممكنة لتجنب اإلصابات، أنا موقوف في 
املباراة القادمة ضد مايوركا، لكنني مستعد للعب 

بدنياً«.

حلق ناي ليفربول بركب املناهضني ملقتل األميركي من 
أصل إفريقي جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في 

الواليات املتحدة األميركية.
واستغل ن��ادي ليفربول ع��ودة التمارين اجلماعية 
للتعبير عن رفضه حلادثة مقتل جورج فلويد على يد أحد 
رج��ال الشرطة، حيث جتمع الالعبون في وسط ملعب 

أنفيلد وجسدوا احلركة املناهضة للعنصرية.
ونشر النادي الصورة على صفحته الرسمية على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر وكتب »ال��ق��وة هي 

الوحدة«.
ونشر معظم العبي الفريق األحمر مثل الهولندي 
فيرجل فان داي��ك، ترنت أكسندر-أرنولد، االسكتلندي 
أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون الصورة 
ذاتها عبر حساباتهم على تويتر مع عبارة »القوة في 
الوحدة«. وقام احلساب الرسمي للنادي بإعادة نشرها 

جميعها.
ونشر معظم العبي الفريق األحمر مثل الهولندي 
فيرجل فان داي��ك، ترنت أكسندر-أرنولد، االسكتلندي 
أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون الصورة 
ذاتها عبر حساباتهم على تويتر مع عبارة »القوة في 
الوحدة«. وقام احلساب الرسمي للنادي بإعادة نشرها 
جميعها. وع���ادت ال��ت��دري��ب��ات اجلماعية ف��ي إنكلترا 

استعداداً الستئناف الدوري في السابع عشر من الشهر 
احلالي. ويسعى ليفربول إلى حتقيق حلمه والفوز بلقب 

ال��دوري اإلنكليزي للمرة األول��ى منذ ثالثني عاماً حيث 
تفصله 6 نقاط فقط عن حسم لقب الدوري.

 ليفربول خالل التدريبات

ليفربول يتضامن مع قضية جورج فلويد

قال فريد مهاجم البرازيل السابق إنه سيترك كروزيرو 
ويعود إلى ناديه السابق فلومينيسي وفاجأ اجلماهير 
بإعالنه أن��ه سيقود دراج��ت��ه ملسافة 600 كيلومتر 

لالنضمام لفريقه اجلديد.
ووقع املهاجم البالغ عمره 36 عاما عقدا ملدة موسمني 
وقال إنه سيبدأ دعم فريقه بعمل خيري بقيادة دراجته 

من بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو.
وكتب فريد في انستجرام ”الهدف هو تقدمي مواد 
غذائية أساسية ألربعة آالف عائلة في هذه الرحلة إلى 

مركز تدريب فلومينيسي والتي أبدأها اليوم.
”اعتمد عليكم خالل هذه الرحلة التضامنية. أقود 
الدراجة وأنتم تتبرعون من منازلكم ونحن سويا في هذا 

األمر من أجل قضية أكبر“.
ويرحل فريد، الذي أصبح ثالث أبرز هداف في تاريخ 
فلومينيسي في فترته األول ما بني 2009 و2016، عن 
كروزيرو بعد هبوط إلى الدرجة الثانية بنهاية املوسم 

املاضي.
وتوقفت منافسات كرة القدم في البرازيل في مارس 
آذار ولم تبدأ بطوالت الواليات حتى اآلن. وعادت بعض 
األندية في ريو دي جانيرو للتدريبات بدون احتكاك يوم 

االثنني. فريد مهاجم البرازيل السابق 

فريد يترك كروزيرو ويقود دراجته إلى فلومينيسي

أعرب ماركوس راشفورد مهاجم فريق 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي عن خشيته 
من أن يصبح املجتمع »منقسماً أكثر من 
أي وق��ت مضى« في أعقاب مقتل املواطن 

األميركي جورج فلويد اإلثنني املاضي.
وانضم راشفورد إلى عدد كبير من جنوم 
الرياضة الذين طالبوا بالتغيير بعد حادثة 
مقتل فلويد على يد الشرطة، ما أدى إلى 
حالة اضطراب وأعمال شغب في مختلف 
الواليات األميركية وإلى فرض حظر جتول 

في مدن كبرى عدة.
ودارت مواجهات في أكثر من عشرين 
مدينة بينها ل��وس أجنليس وشيكاغو 
وأتالنتا، ما دف��ع السلطات في ه��ذه املدن 
إل���ى ف���رض ح��ظ��ر جت���ول ل��ي��الً، ف��ي حني 
استدعت واليات عدة قوات احلرس الوطني 
للمساعدة في السيطرة على االضطرابات 
األهلية التي لم تشهد ال��والي��ات املتحدة 

مثيالً لها منذ سنوات عدة.
ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات 

اآلالف للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد 
وتوقيف آخرين في قضية فلويد، الذي 
قضى اختناقاً بعدما ثّبته الشرطي األبيض 

ديريك شوفني على األرض بساقه.
ول���م ي��ق��ف ع��ال��م ال��ري��اض��ة متفرجاً 

بحيث أب��دى العديد من النجوم احلاليني 
والسابقني في الواليات املتحدة وخارجها 
امتعاضهم من سوء استعمال القوة من قبل 
الشرطة، وبينهم راشفورد ال��ذي قال في 
تغريدة على تويتر: »أعلم أنكم لم تسمعوا 

أخباري منذ بضعة أي��ام، لقد كنت أحاول 
فهم ماذا يجري في العالم، في الوقت الذي 
كنت أطلب فيه من الناس أن يتحدوا، وأن 
يعملوا معاً وأن يكونوا متحدين، يبدو لي 
أننا )املجتمع( منقسمون أكثر من أّي وقت 
مضى، الناس يتأملون والناس بحاجة إلى 

إجابات«. 
وأض��اف »أرواح السود مهمة.. ثقافة 
السود مهمة.. مجتمعات السود مهمة« في 

إشارة لدعمه حملة »بالك اليفز ماتر«.
وحل��ق راش��ف��ورد بزميله في املنتخب 
اإلنكليزي ج��اي��دون سانشو ف��ي تناول 
القضية. وكان جناح بوروسيا دورمتوند 
األملاني احتفل بتسجيله أحد أهدافه الثالثة 
في املباراة التي فاز فيها فريقه األحد 1-6 
على بادربورن بلفتة تضامنية مع فلويد، 
وذلك بارتدائه قميصاً حتت قميص الفريق 
ُكِتَب عليه »العدالة جلورج فلويد«، وقال 
بعد املباراة: »ال ينبغي اخلوف من التحدث 

بصراحة عن احلق«.

فلويد مقتل  حادثة  بعد  مضى«  وقت  أي  من  أكثر  منقسم  »مجتمع  من  يخشى  راشفورد 

ق��ال ن��ادي مانشستر يونايتد املنافس في 
دوري إجنلترا املمتاز لكرة القدم إنه مدد عقد 
إعارة املهاجم النيجيري أوديون إيجالو املنتمي 
إلى شنغهاي شينهوا الصيني ليستمر الالعب 

في صفوفه حتى نهاية يناير 2021.
وق���دم إيجالو )30 ع��ام��ا( ب��داي��ة ق��وي��ة في 
صفوف يونايتد مسجال أربعة أهداف في ثماني 
مباريات بعد انضمامه إليه قادما من النادي 
الصيني بناء على عقد اإلع��ارة املبدئي والذي 

ينتهي في 31 مايو املنصرم.

ويستمر عقد إيجالو احلالي مع شنغهاي 
شينهوا حتى ديسمبر 2022 وقالت شبكة سكاي 
إنه يتوقع أن ميدد ارتباطه بالنادي املنافس في 

الدوري الصيني املمتاز حتى نهاية 2024.
ويأمل إيجالو في العودة لهز الشباك من جديد 
عند استئناف مباريات الدوري االجنليزي املمتاز 

في 17 يونيو اجلاري.
وتوقفت مباريات ال���دوري املمتاز بسبب 
األزمة الصحية لفيروس كوفيد19- في مارس 

املاضي.

مانشستر يونايتد ميدد إعارة 
2021 النيجيري إيجالو حتى يناير 

أعلن نادي فاسكو دا غاما املشارك في الدرجة 
األولى لدوري كرة القدم البرازيلي، ان 16 العبا 

في صفوفه مصابون بفيروس كورونا املستجد.
وأف��اد املسؤول الطبي في النادي ماركوس 
تيكسييرا في شريط مصور بث عبر قناة الفريق 
على موقع »يوتيوب«، ان فاسكو دا غاما أخضع 
350 شخصا من أف���راده، مبا يشمل الالعبني 
واجلهاز الفني وموظفني، لفحوص »كوفيد-

.»19
وت��اب��ع »وج���دن���ا ان 16 ري��اض��ي��ا ج��اءت 
نتائجهم إيجابية. مت فصلهم عن بقية املجموعة، 
وسيبقون على ت��واص��ل م��ع اجل��ه��از الطبي، 
وسيخضعون لفحوص )دوري��ة( الى ان نتأكد 

انهم لم يعودوا قادرين على نقل الفيروس الى 
بقية أفراد التشكيلة«.

وباتت البرازيل ثانية دول العالم من حيث 
عدد اإلصابات بفيروس كورونا بعد الواليات 
املتحدة. وسجلت في الدولة األميركية اجلنوبية، 

29 ألف حالة وفاة معلنة بسبب »كوفيد19-«.
وعاود فريق مدينة ريو دي جانيرو، كغيره 
م��ن بعض أن��دي��ة ال��ب��الد، التمارين ف��ي اآلون��ة 
األخيرة، على رغم اتساع نطاق تفشي الوباء في 
البالد. وأثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو 
جدال في األيام األخيرة، مع دعوته الى معاودة 
نشاطات ك��رة القدم في البالد، على رغ��م أزمة 

»كوفيد19-«.                

16 العبًا من فاسكو دا غاما 
مصابون بفيروس كورونا

النيجيري إيجالو

راشفورد

ستكون األي��ام القادمة حاسمة بشأن مستقبل 
أبرز أوراق برشلونة اإلسباني في سوق االنتقاالت 
القادمة، إذ من املمكن أن تكون الوجهة إلى مانشستر 

سيتي اإلنكليزي.
ونشرت صحيفة سبورت الكاتالونية املقربة 
من ن��ادي برشلونة تقريراً مطوالً حتدثت به عن 
قرب البرتغالي نيلسون سيميدو من االنتقال إلى 

مانشستر سيتي حامل لقب الدوري املمتاز.
وذك��رت سبورت أّن األس��ب��وع ال��ق��ادم سيكون 
حاسماً بشأن اتفاق مانشستر سيتي وبرشلونة 
على قيمة الصفقة خاصة بعدما أعطى سيميدو 

الضوء األخضر للرحيل إلى إنكلترا.
وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي حاول 
إدخ��ال البرتغالي اآلخر كانسيلو في املفاوضات 
لكن بطل الليغا يريد أن يكون املقابل مادياً خالصاً 
خاصة وأن املبلغ احملتمل يصل إل��ى 40 مليون 

يورو.
وي��ع��ّد ال��س��ع��ر ال��ت��ي ذك��رت��ه س��ب��ورت ملبياً 
لطموحات برشلونة خاصة وأّن��ه جلب سيميدو 
منذ ثالثة مواسم بقرابة 30 مليون يورو علماً أّن 
سيميدو فشل في حجز مكان أساسي له عقب عودة 

سيرجي روبيرتو لشغل مركز الظهير.

مانشستر سيتي يستعد خلطف 
سيميدو من برشلونة 


