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ديربي برلني اليوم
تنطلق مساء اليوم مباريات 
املرحلة الـ ٢٧ من الدوري االملاني 
لكرة عندما يلتقي اجلاران هرتا 
برلــني مــع اونيــون برلــني في 

«ديربي» العاصمة.
وأعلن اونيون أن مدربه أورس 
فيشــر ســيكون بإمكانه أن يقود 
الفريــق في مبــاراة الديربي اليوم 
بعد أن جــاءت نتيجة الفحوصات 

التي خضع لها سلبية.

وســيعود فيشــر للفريق بشكل 
فوري لقيادة التدريبات بعد أن غاب 
عن املباراة التي خسرها فريقه أمام 

بايرن ميونخ يوم األحد املاضي.
وكان املدرب السويسري البالغ ٥٤ 
عاما ترك احلجر الصحي للفريق قبل 

هذه املباراة بسبب ظروف عائلية.
وفــي الظــروف الطبيعيــة، كان 
يتوقــع أن ميتلــئ امللعــب األوملبي 
املكون من ٧٤ ألف مقعد باجلماهير.

مباراة اليوم بتوقيت الكويت
أملانيا (املرحلة الـ ٢٧)

٩:٣٠beIN sports HD١هرتا برلني - اونيون

الذوادي: مونديال ٢٠٢٢ 
في متناول اجلميع

اعتبر أمني عام اللجنة العليا للمشاريع واالرث، اجلهة املنظمة 
لكأس العالم (قطر ٢٠٢٢)، حسن الذوادي، أن مونديال بالده 
ســيكون «في متنــاول اجلميع» من الناحية املادية وســط 
الركود االقتصادي الذي يشهده العالم جراء تفشي ڤيروس 

كورونا املستجد.
وقــال الذوادي فــي اتصال عبــر تقنية الفيديــو في ندوة 
«ليدرزويــك. دايركت»: «قلنا دائما ومنذ اليوم االول، بأنها 
(كأس العالم) ستكون في متناول اجلميع. نريد من جميع 

الذين يرغبون، ان يتمكنوا من املجيء الى كأس العالم».
وأضاف «لقد برهنا خالل بطولة العالم لالندية (ديسمبر عام 
٢٠١٩) من خالل استقبالنا ألنصار جميع االندية املشاركة، 
بأن االنتقال في متناول اجلميع من ناحية رحالت الطيران 

او االقامة».
وأعرب عن خشيته من الركود االقتصادي الذي يطال العالم 
بسبب وباء «كوفيد-١٩»، مما قد يجعل بعض االنصار يعدلون 
عــن التوجه الى قطر خالل املونديال املقرر في خريف عام 
٢٠٢٢، وقال في هذا الصدد «نحن ندخل مرحلة ركود، ومما 
ال شك فيه، ثمة قلق في ما يتعلق باالقتصاد العاملي وقدرة 

االنصار على تسديد نفقات السفر».
وختم «املشكلة التي نواجهها حاليا هي معرفة كيف ستكون 

العودة» بعد انتهاء هذه االزمة.
وســتكون قطــر اول دولة عربية وشــرق أوســطية تنظم 
كأس العالــم لكرة القــدم في الفترة مــن ٢١ نوفمبر الى ١٨ 

ديسمبر ٢٠٢٢.

حسن الذوادي

تشلسي يحتفظ بجيرو لعام آخر

٩ مالعب الستئناف 
الدوري البرتغالي

راحة ١٠ أيام 
بني املوسمني في إيطاليا

جدد تشلسي االجنليزي عقد مهاجمه الفرنسي أولفييه جيرو 
ملدة عام حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ كما اعلن النادي اللندني.

وكان متديد عقد املهاجم املخضرم (٣٣ عاما) الفائز مبونديال 
روسيا ٢٠١٨ ضمن صفوف منتخب بالده متوقعا منذ ابريل 
لكن النادي أكده رسميا، حيث قال في بيان رسمي «لقد مت 

جتديد عقد املهاجم لعام اضافي».
وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفســكايا «اوليفييه العب 
نريد بقاءه في صفوف الفريق من اجل احملافظة على التوازن 

املهم بني اخلبرة والشبان اصحاب املواهب الواعدة».
ويعتبر جيرو ثالث افضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا 
بتسجيله ٣٩ هدفا في ٩٧ مباراة دولية خلف ميشال بالتيني 

(٤١ هدفا) وتييري هنري (٥١).

قالت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم إن ٩ مالعب اجتازت 
االختبارات بنجاح وحصلت على الضوء األخضر الستضافة 
مباريات عند اســتئناف املســابقة بعد توقف بسبب جائحة 

كورونا. 
وأضافــت الرابطــة أن ٦ مالعــب أخرى حتتاج لتحســينات 

وستخضع جلولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة. 
وحصلــت مالعــب فيتوريــا غيمارايش وتونديــال وبورتو 
وســبورتنغ ولشبونة وماريتيمو وبراغا وبورتيمونينسي 
على الضوء األخضر إضافة إلى مركز التدريب اخلاص باملنتخب 
الوطني في لشبونة والذي سيستخدم أيضا في بعض املباريات.
وقالــت الســلطات الصحيــة إن مالعب فيتوريا ســيتوبال 
وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس 

دي فيريرا حتتاج إلى حتسينات.
ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري املؤلف من ١٨ فريقا 

مالعبها للتفتيش.
وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا 
حامل اللقب قبل توقف املســابقة، مع تبقي ١٠ مباريات على 

نهاية املوسم.

حدد االحتاد اإليطالي لكرة القدم ٢٠ اغسطس موعدا إلنهاء 
املوســم احلالي الذي اليزال متوقفا بسبب جائحة كورونا 

على أن يبدأ املوسم التالي في األول من سبتمبر.
واليــزال االحتاد اإليطالي يرغب في اســتكمال املوســم في 
أول ثــالث درجات لــدوري احملترفني لكنه قال في بيان إنه 
سيلغي مسابقات دوري الهواة وشبه احملترفني هذا املوسم.

وسيتم اتخاذ قرار بشأن دوري الدرجة األولى للسيدات بعد 
تقييــم مدى التزام األندية باالجــراءات الصحية والتوصل 

التفاق بشأن أمور مالية أخرى.
وتوقــف الدوري اإليطالي منذ التاســع من مارس ويعتمد 
قرار اســتئناف النشــاط على موافقة احلكومة التي حددت 
٢٨ الشــهر اجلاري التخاذ قــرار، على ان تقام كل املباريات 

بدون جماهير.
ويتبقــى ١٢ جولة على نهاية الــدوري اإليطالي إلى جانب 

بعض املباريات املؤجلة من جوالت سابقة.
ويتصدر يوڤنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على 

التوالي، املسابقة بفارق نقطة واحدة عن التسيو.

كلوب: حضور التدريبات اختياري لالعبي ليڤربول

الزجاج االمامي لسيارة محمد صالح محطم خالل دخوله ملركز التدريبات

تصّدع زجاج سيارة صالح
لفت املصري محمد صالح، جنم ليڤربول، األنظار أثناء قدومه 
حلضــور املران األول للريدز، عقــب أزمة ڤيروس كورونا 
املســتجد. ووفقــا لصحيفة «ذا صن»، فــإن صالح وصل 
مركز تدريبات ليڤربول، بسيارة زجاجها األمامي متصدع.
وتوقعــت الصحيفة، تصدع زجاج الســيارة أثناء قدوم 
صالح إلى مران ليڤربول، السيما أن الالعب ميتلك مجموعة 

مثيرة لإلعجاب من السيارات للمفاضلة بينها.

قال مدرب ليڤربول يورغن كلوب 
إنــه لن يجبر أي العــب في الفريق 
علــى حضور التدريبات إذا لم يكن 
يشعر باألمان لذلك مع خوض متصدر 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
أول حصــة تدريبية منــذ أكثر من 

تسعة أسابيع.
وتوقف الــدوري املمتاز منذ ١٣ 
مارس بســبب جائحة كورونا لكن 
األنديــة عادت للتدريبــات اآلن في 

مجموعات صغيرة.
وقال كلوب لشــبكة سكاي بعد 
أول جلســة مران مع عشرة العبني 
فــي يوم مشــمس في ميلــوود إنه 
يتوقــع حضور بقية الالعبني لكنه 

لن يضغط عليهم. 
وقــال املــدرب األملانــي «القرار 
متروك لهم، قلت لالعبني قبل جلسة 
املران إنكم هنا بإرادتكم احلرة. في 
العادة عندما يوقع الالعب عقدا فإنه 
يلتزم باحلضور في أي وقت أطلب 
منه ذلــك. لكن في هــذه احلالة إذا 
لم تشــعر باألمان  يجــب أال تكون 
هنا. ال توجد قيود أو عقوبات أو أي 
شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه 

بنسبة ١٠٠٪».
الــدوري  وســيقرر مســؤولو 
األسبوع املقبل موعد عودة التدريبات 
الطبيعية التــي تتضمن التحامات 
واتصاال بني الالعبني، حيث يأملون 

في استئناف النشاط في يونيو.
وكان ليڤربول يتصدر املسابقة 
بفارق ٢٥ نقطة عن مان سيتي الثاني 
وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز 
بــأول ألقابه في الدوري املمتاز منذ 

١٩٩٠ قبل توقف املوسم.

أدوريز يترك «الساحرة املستديرة» نهائيًا

مارسيلو: هدف «امليرنغي» حصد املزيد من األلقاب

أعلــن أريتز أدوريــز مهاجم 
أتلتيــك بلباو، وهــو أكبر العب 
سنا يسجل ملنتخب إسبانيا في 
مباراة دولية، اعتزاله في سن ٣٩ 

نزوال على «رغبة جسده».
وخاض أدوريــز ٤٤٣ مباراة 
في الدوري اإلسباني مع ڤالنسيا 
وريــال مايوركا وبلباو وســجل 

١٥٨ هدفا. 
وقال على تويتر إنه اتخذ قرار 
االعتــزال بعد أن نصحه األطباء 
باخلضــوع جلراحة الســتبدال 

مفصل الورك.

أكد البرازيلي مارســيلو جنم 
ريال مدريد، أن «امليرنغي» يسعى 
ملواصلــة إجنازاته التاريخية في 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وحصد 
املزيــد من األلقاب في الســنوات 

املقبلة.
وقال مارسيلو، خالل تصريحات 
نقلتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية: 
«ما يجعلني سعيدا هو التفكير في 
الرغبة في الفوز باملزيد من األلقاب، 
وهذا ما علمني إياه ريال مدريد».

وأضاف: «الفوز بدوري األبطال 
٣ مرات متتالية، و٤ مرات خالل ٥ 
سنوات هو إجناز تاريخي، لكننا ال 
نريد أن نكتفي بذلك، ونطمح الى  

حصد املزيد من األلقاب».
وتابع: «ما حدث حدث، وعلينا 
اآلن أن نستمر في الفوز، واأللقاب 
هــي التي حتــدد كل قصــة وكل 

مت اختياره ملواجهة إيطاليا وديا 
وسجل هدف التعادل ١-١ والذي 

كان أول أهدافه الدولية. 
وفي وقت الحق من العام ذاته 
أصبح أكبر العب سنا يسجل مع 
منتخب إسبانيا وعمره ٣٥ عاما 
و٢٧٥ يوما عندما هز الشباك في 
االنتصار ٤-٠ على مقدونيا وهو 
الهدف الثاني له مع بالده في ١٣ 

مباراة.
وخــاض ١٧ مبــاراة فــي كل 
املســابقات مع بلباو هذا املوسم 

وسجل هدفا واحدا.

أتعلم من اجلميع في كل مران وكل 
مباراة، ويجب أن نكون شاكرين 
للعب كرة القدم بصحة جيدة كل 
يــوم، لكن اللعب مع ريال مدريد 
أفضل ناد في العالم فرصة فريدة».

وقال: «الوصول إلى ريال مدريد 
كان شــيئا رائعــا واحللم أصبح 
حقيقة، وعشت الكثير من الليالي 
الساحرة وحلظات رائعة، لكن إذا 
اضطررت إلــى اختيار ذكرى لي 
ســتكون يوم تقدميي، حيث كان 

األمر أشبه بالتواجد في فيلم».
وواصــل: «كان الوصــول إلى 
هنا حلظة فخر بالفعل، ولكن أن 
أكون القائد الثاني خلف راموس، 

فهي مسؤولية كبيرة».
واختتم: «لدينا هدف، ونحاول 
أن نفعل كل ما بوسعنا حتى يسير 

كل شيء على أكمل وجه».

وأضــاف «نصحنــي األطباء 
بضرورة الذهــاب إلى جراح في 
أسرع وقت ممكن الستبدال مفصل 
الورك من أجل ممارســة حياتي 
الطبيعية قدر االمكان. لألسف قال 
جسدي (كفى)، ال أستطيع مساعدة 
زمالئي في امللعب بالطريقة التي 
أحبها.. هذه هي حياة أي رياضي 

محترف».
وخاض أدوريز مباراته األولى 
مع منتخب إسبانيا في ٢٠١٠ في 
سن ٢٩ لكنه انتظر ست سنوات 
بعدها الســتدعائه مجددا عندما 

مسيرة، لكن ما حققته هنا هو ما 
يبقى معي، وعلمني ريال مدريد 
أشياء كثيرة مثل احترام اجلميع 
والعمــل كفريــق، والقتــال حتى 

النهاية والفوز».
وأردف: «ريال مدريد ناد كبير 
للغاية، وارتداء هذا القميص ثقيل 
جــدا، وتعلمت الكثير طوال هذه 
السنوات، وكل يوم أتعلم املزيد 
عــن ريال مدريــد وتاريخه، فهو 

ليس مجرد نادي كرة قدم».
واســتكمل: «من اخلارج كنت 
أرى ريال مدريد مؤسسة كبيرة، 
وحــني وصلــت رأيــت أن كل ما 
فكرت فيــه كان صحيحا، وكنت 
أعلم أنــه علّي أن أحــارب كثيرا 
وانتظــر فرصتي، ولم أستســلم 

في أي حلظة».
وزاد: «لقــد عملت بجد وكنت 


