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برشلونة يستعد ملواجهة بيتيس من دون مهاجمني

رياضة

ماتيوس يدعم االعتراف
بألعاب الرياضة اإللكترونية

أكد القائد األسبق للمنتخب األملاني ،لوثار ماتيوس ،دعمه للرياضة
اإللكترونية.
وقال ماتيوس في تصريح له على هامش معرض ألعاب احلاسوب،
في مدينة كولونيا األملانية ،إن اعتراف االحت��اد الرياضي األوملبي
األملاني رسميا باأللعاب التنافسية «مسألة وقت».
ورأى ماتيوس 58 ،عاما ،أن هناك حاجة لبعض الوقت «ثم يتم
االعتراف بهذه األلعاب ،لن ميكن التحايل على ذلك ،وأعتقد أن ذلك
صحيح».
وأوضح ماتيوس ،أول من يحصل على لقب أفضل العب كرة قدم في
العالم ،أن الشباب يبدي حماسة كبيرة لهذا النوع من الرياضة« ،وإذا
كان اإلنسان مغرما بشيء فيجب أال نقف أمامه».
وأكد ماتيوس أن كرة القدم بالنسبة له متارس في امللعب ،ولكنه قال
إن بعض الشباب لديهم فهم آخر لذلك ،ويرون أن الرياضة االفتراضية
هي أيضا كرة قدم.
وأظهرت دراس��ة تزايد االهتمام بكرة القدم االفتراضية ،غير أن
ماتيوس يؤكد في الوقت ذاته أنه ال ميارس ألعابا حاسوبية.

ملدة  12شهر ًا ..وضع رياضيني
أميركيني حتت املراقبة

ذكرت صحيفة يو.إس.ايه ت��وداي ،أن الرياضيني األمريكيني
ريس إميبودن ،وجوين بيري ،مت وضعهما حتت املراقبة ملدة 12
شهرا ً ،بسبب احتجاجات سياسية خالل ألعاب األمريكتني.
جلس متسابق السالح إميبودن على إح��دى ركبتيه ،ورفعت
بيري متسابقة اإلطاحة باملطرقة قبضتها خ�لال ع��زف النشيد
الوطني األمريكي أثناء مراسم توزيع امليداليات في وقت سابق
هذا الشهر ،في انتهاك التفاق يوقعه الرياضيون األمريكيون قبل
املنافسات الدولية.
ورغم ذلك سيكون بوسع إميبودن وبيري املشاركة في أوملبياد
طوكيو .2020
وأبلغت الرئيسة التنفيذية للجنة األوملبية األمريكية ،سارة
هيرشالند ،الرياضيني بالقرار ،وقالت« :االحتجاجات املستقبلية
ستواجه بعقوبات أشد ،سيكونان في فترة مراقبة خالل األشهر
 12املقبلة».

برشلونة يعاني من اإلصابات مع بداية املوسم

بدأ برشلونة مرحلة العد التنازلي ملواجهة
األح��د املقبل أم��ام ري��ال بيتيس على ملعب
الكامب ن��و ،في ثاني ج��والت الليغا ،وسط
غيابات عديده ضربت صفوفه ك��ان آخرها
الفرنسي عثمان دميبيلي الذي سيبتعد عن
املالعب ملدة  5أسابيع.
وانضم صاحب الـ 22عاما ً لقائمة مصابي
«البالوغرانا» ،بعد أن أعلن النادي االثنني أن
األشعة التي أجراها أثبتت وجود متزق في
عضلة الفخذ اخللفية اليسرى ،وسيغيب عن
الفريق على مدار  5أسابيع.

وحل��ق دميبيلي ب��األوروج��وائ��ي لويس
سواريز الذي اضطر ملغادرة مباراة أثلتيك
بلباو منذ ال��ش��وط األول بسبب آالم في
العضلية النعلية للساق اليمنى ،وسيغيب
حتى فترة التوقف الدولي في سبتمبر املقبل.
كما أن اجلميع داخل أروقة «البرسا» ما زال
يترقب يترقب حالة النجم األرجنتيني وقائد
الفريق ،ليونيل ميسي ،الذي شفي من إصابة
عضلية أبعدته ع��ن م��ب��اراة س��ان ماميس
امل��اض��ي��ة ،م��ن أج��ل حت��دي��د م��دى جاهزيته
لدخول قائمة مباراة البيتيس.

وم��ن املنتظر أن ي��واص��ل بطل إسبانيا
استعداداته مبدينة جوان جامبر الرياضية،
بتكثيف اجلرعات التدريبية.
ويسعى برشلونة لتدارك خسارة اجلولة
االفتتاحية أم��ام «أس���ود ال��ب��اس��ك» بحصد
النقاط الثالث أمام الفريق األندلسي ليعود
سريعا ً للمنافسة على البطولة التي توج بها
آخر موسمني.
دميبلي مستمر
من جهة أخرى أكد وكيل أعمال الفرنسي
عثمان دميبلي أن موكله ال يفكر مطلقاً في

الرحيل عن برشلونة اإلسباني هذا الصيف.
وقال موسى سيسوكو وكيل أعمال دميبلي
في بيان له أن الالعب سيبقى في برشلونة
«بنسبة .»1000%
وأض��اف «دميبلي ال يخطط للرحيل عن
برشلونة مطلقا ،يشعر بالسعادة في النادي،
ويعتزم البقاء لفترة طويلة».
وأش����ار «دمي��ب��ل��ي مقتنع ب��ال��ب��ق��اء رغ��م
ال��ع��روض التي تلقاها م��ن أن��دي��ة أوروب��ي��ة
ك��ب��رى ،ه��و بالفعل ف��ي أك��ب��ر ن���ادي على
االطالق».

فيليكس جاهز ملواجهة ليغانيس ..وغموض في موقف كوستا
ش��ارك البرتغالي الواعد ج��واو فيليكس بشكل طبيعي في مران
فريقه أتلتيكو مدريد ،أول من أمس ،ليعلن بذلك جاهزيته ملواجهة
ليجانيس األح��د املقبل على ملعب (بوتاركي) ،في اجلولة الثالثة
لليجا.
فيما ال زال��ت الشكوك حتوم حول املهاجم دييجو كوستا ،الذي
يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية.
وك��ان فيليكس ،الصفقة األغلى في تاريخ النادي املدريدي بعد
انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل  120مليون يورو،
قد استبدل خالل مباراة خيتافي ،األحد املاضي ،في افتتاح الليجا بعد
شعوره بآالم عضلية.
وش��ارك في جزء من م��ران اليوم املدافع املونتينيجري ستيفان
سافيتش ،وكوستا الذي يغيب عن املالعب منذ  10أغسطس اجلاري
بداعي إصابة عضلية خالل مباراة يوفنتوس الودية.
وال زالت فرص الالعب في اللحاق مبواجهة ليجانيس قليلة ،بعد
أن أنهى أيضا فترة اإليقاف لثماني مباريات ،عقب طرده خالل مباراة
برشلونة في الدور الثاني من املوسم املاضي ،على ملعب (الكامب نو).
واشتمل املران حتت أعني األرجنتيني دييجو سيميوني على بعض
اجلمل اخلططية واألفكار التي يرغب املدرب في تطبيقها مع جتربة
الالعبني في مراكز مختلفة.
واستهل األتلتي مسيرته في الليجا يوم األحد املاضي باالنتصار
بهدف نظيف ،سجله ألفارو موراتا في شباك خيتافي.

سافر الدولي املكسيكي هيرفينغ لوزانو اليوم الثالثاء للعاصمة
إليطالية روم��ا من أج��ل اخلضوع لكشف الطبي متهيدا لالنضمام
لنابولي قادما ً من أيندهوفن الهولندي.
ووصل لوزانو ملطار ليوناردو دا فينشي ،منتصف اليوم ،حيث كان
في انتظاره عشرات من رابطة مشجعي «اآلت��زوري» ،حسبما جاء في
مقاطع الفيديو املتداولة عبر اإلنترنت.
وسيجري صاحب الـ 24عاما ً الكشف الطبي داخل أحد املراكز الطبية
في روما ،وفي حالة تخطيه بنجاح سيوقع مباشرة على عقود انتقاله
لوصيف بطل إيطاليا حتت إمرة املدرب املخضرم كارلو أنشيلوتي.
واختير لوزانو من قبل اإلدارة الفنية لنابولي من أجل تدعيم مركز
اجلناح ،ليصبح ثاني تدعيمات الفريق بعد املدافع اليوناني كونستاس
مانوالس الذي انضم من روما مقابل  36مليون يورو.
وحتى موعد اإلع�لان الرسمي عن إمتام الصفقة ،تتكهن التقارير
الصحفية ب��أن إدارة نابولي ستدفع  42مليون ي��ورو أليندهوفن،
ليصبح بذلك الصفقة األغلى في تاريخ ال��ن��ادي بعد األرجنتيني
جونزالو إيجواين الذي جاء في  2013من ريال مدريد مقابل  37مليون
يورو.
وبدأ الالعب املكسيكي مسيرته مع نادي باتشوكا في  ، 2013وعلى
مدار  4مواسم خاض معه  149مباراة سجل خاللها  43هدفا ،وتوج
معه بلقبي املرحلة اخلتامية للدوري (كالوسورا) في  ،2016وبطولة
الكونكاكاف (.)17-2016
ثم حط الدولي املكسيكي الرحال بعد ذلك إلى أوروب��ا عبر بوابة
أيندهوفن الذي ارت��دى قميصه على مدار  3مواسم ،حيث شارك في
 79مباراة وسجل  40هدفاً ،وقاده للتتويج بلقب الدوري في موسم
(.)18-2017
ويستعد نابولي الفتتاح شريط مباريات املوسم في «السيري آ»
السبت املقبل خارج الديار أمام فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي.

محكمة التحكيم الرياضية ستنظر
في قضية السباح سون علن ًا

البرتغالي الواعد جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

مانشستر يونايتد يختبر قدرته على اإلبداع
أعطت أول مباراتني ملانشستر يونايتد في
ال���دوري اإلجنليزي املمتاز ،انطباعا واضحا
باألسلوب الذي يتبعه أولي جونار سولسكاير،
لكنها أظهرت في الوقت ذات��ه نقص اخليارات
املتاحة لديه.
وبعد الفوز  0-4على تشيلسي في اجلولة
االف��ت��ت��اح��ي��ة ،ت��ع��ادل امل���ان يونايتد  1-1مع
وولفرهامبتون أمس اإلثنني ،بعدما أه��در بول
بوجبا ركلة جزاء في الشوط الثاني ،ليبدد آمال
ناديه في انتزاع صدارة املسابقة.
وإل��ى جانب الشعور باحلسرة على ضياع
ركلة اجلزاء فإن اليونايتد سينظر إلى سيطرته
مندهشا م��ن ع��دم تسجيل
ً
على ال��ش��وط األول
املزيد من األهداف بعدما افتتح أنطوني مارسيال
النتيجة بعد مرور  27دقيقة.
وحظي مارسيال ،ال��ذي يلعب ك��رأس حربة
بالقميص رق��م  9بعد رحيل روميلو لوكاكو،
بإشادة كبيرة على الهدف الذي سجله بتسديدة
متقنة وكذلك لدوره املؤثر في هجمات ناديه.
لكن في الوقت ذات��ه ف��إن املهاجم الفرنسي
يحارب عادته باللعب على اجلانب األيسر بحثًا
عن االستحواذ على الكرة ،وهو ما يجعله يؤدي
نفس دور زميله ماركوس راشفورد ويتسبب
في افتقار اليونايتد للمهاجم في وسط منطقة
اجلزاء.
وعمل سولسكاير بجدية وبشكل ف��ردي مع
مارسيال في املران على استخراج أفضل ما ميلك
في منطقة اجلزاء بالقرب من املرمى.
وق���ال امل����درب ال��ن��روي��ج��ي «ك��ل��م��ا ك���ان في
مواقع مناسبة للتسجيل ،زادت األه��داف التي

املكسيكي لوزانو يصل إلى
إيطاليا متهيد ًا لالنضمام لنابولي

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في بيان أول من أمس ،أن القضية
املتهم فيها السباح الصيني سون يانغ بطل العالم واألوملبياد عدة
مرات بانتهاكات تتعلق باملنشطات ،سيتم النظر فيها علناً في كسر
لإلجراءات املعتادة.
وتقدمت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات بالتماس ضد قرار
االحتاد الدولي للسباحة بتبرئة سون من ارتكاب أي مخالفات خالل
اختبار عشوائي للمنشطات في سبتمبر املاضي.
وكشفت الوثائق املسربة لوسائل اإلعالم أن سون طلب من املشرفني
على االختبار أوراق اعتمادهم فيما حطم أعضاء في فريقه القوارير
التي حتتوي على عينات دمه مبطرقة .ونفى السباح البالغ من العمر
 27عاما ارتكاب أي مخالفة.
وشارك سون في بطولة العالم للسباحة الشهر املاضي في كوريا
اجلنوبية في ظل الطعن ال��ذي تقدمت به الوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات وجتاهله ثالثة منافسني عقب السباقات س��واء برفضهم
مصافحته أو الصعود معه على منصة التتويج.
وأي��د سباحون آخ��رون تلك االحتجاجات علنا لكن سون قال إنه
تصرف «من أجل مصالح كافة الرياضيني» وأنه كان عرضة «لشتائم
وافتراءات» وقال محامو سون الشهر املاضي إنه يريد نظر قضيته علنا ً
لتبرئة اسمه.

زيادة عدد فرق الدوري األميركي
إلى  28في 2022

سيسجلها».
وأضاف «لقد سجل هدفا رائعا لكني أريده أن
يضيف خمس محاوالت للكرات العرضية .لقد
فعل واحدة األسبوع املاضي أمام تشيلسي ،لذلك
يحتاج إلى أربعة على األقل».
القدرة على اإلبداع
لكن أصعب شيء أمام سولسكاير سيتمثل في
مشكلة االفتقار لإلبداع في وسط امللعب.

وض�����م خ����ط وس�����ط ال���ي���ون���اي���ت���د أم����ام
وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون ،اث��ن�ين م��ن الع��ب��ي ال��وس��ط
املدافعني ،وهما بول بوجبا وسكوت مكتوميناي
بينما بذل جيسي لينجارد مجهودا كبيرا حتت
ثالثي الهجوم الذي ضم دانييل جيمس كجناح
أمين.
وك��ان ضغط اليونايتد م��ؤث��رًا خاصة من
الظهيرين آرون وان بيساكا ول��وك ش��او ،لكن

عندما انخفض إيقاع اللعب وامتلك الشياطني
احلمر الكرة ،في غياب صانع اللعب رقم ،10
ظهرت املعاناة.
وال��ش��يء ال���ذي ال ج���دال فيه أن خ��ط دف��اع
اليونايتد بات أكثر صالبة بعد ضم وان بيساكا
وه��اري ماجواير أغلى مدافع في العالم بعدما
ان��ض��م ه��ذا الصيف مقابل  80مليون جنيه
إسترليني.

أعلنت رابطة الدوري األمريكي لكرة القدم ،أن مدينة سانت لويس
بوالية ميزوري ،سيتم منحها فريقا إضافيا.
ومن املقرر أن يدخل الفريق الدوري في  ،2022ليرفع عدد األندية
املشاركة في الدوري األمريكي للمحترفني إلى  28فريقا ،وفقا ملا ذكرته
الرابطة في بيان صدر.
ويخطط النادي للعب في ستاد يتسع لـ 22500متفرج ،ستتم
إقامته ،وسيكون موقعه في وسط مدينة سانت لويس.
وذكرت الرابطة أيضا أن النادي سيكون أول فريق أغلب مالكه من
السيدات في تاريخ الكرة بالواليات املتحدة األمريكية.
وتتضمن مجموعة املالك سبع سيدات من أعضاء عائلة تايلور ،مالك
شركة إنتربرايز هولدينجز ،اخلاصة بتأجير السيارات.

