
رياضـة
الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠

27

كلوب: تركيز ليڤربول 
ال ينصب على األرقام القياسية

ماتيتش يجدد الوالء  لـ «اليونايتد»

فليك: اآلن هدفنا «األبطال»

فيدرر: أطمح للتواجد 
في «وميبلدون ٢٠٢١»

قال مدرب ليڤربول يورغن كلوب إن فريقه يسير في طريقه 
لتحطيم رقم مان سيتي القياسي بحصد ١٠٠ نقطة في موسم 
واحد بالدوري اإلجنليــزي املمتاز لكرة القدم، لكنه أكد أن 

التركيز ال ينصب على تسجيل أرقام جديدة. 
وقــال كلوب الذي حقق فريقه ١٧ فــوزا في ١٧ مباراة على 
أرضه في أنفيلد بالدوري هذا املوســم: «لم نحضر إلى هنا 
ونحقــق األرقام التي حتققت بســبب التفكير في حتطيم 
األرقام القياســية، ينصب تركيزنا دائما بنسبة ١٠٠٪ على 

املباراة وهذا األمر لن يتغير».
وأضاف: «إذا كنا نريد حتقيق رقم قياسي من النقاط فهذا 
يعني الفوز بكل املباريات وهذا أمر غير معقد. يعرف الالعبون 

ذلك وال نحتاج إلى تذكير املجموعة بهذا األمر».
ويحتــاج «الريدز» إلى ١٢ نقطة من آخر ٥ مباريات الجتياز 

الرقم القياسي لـ «مان سيتي» في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.
ويلعب ليڤربول في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون، صاحب 

املركز الـ ١٥، غدا األربعاء.

جدد نادي مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم امس عقد العب 
خط وسطه الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش حتى عام ٢٠٢٣.

وشارك ماتيتش (٣١ عاما) في ٢٧ مباراة مع «اليونايتد» في كل 
املسابقات خالل املوسم اجلاري.

وكان ماتيتــش قد انضم إلى مان يونايتد قادما من تشلســي 
عام ٢٠١٧ وكان من املفترض أن ينتهي عقده في يونيو ٢٠٢١.

وقال ماتيتش: «ال يزال لدي الكثير ألقدمه وأجنزه خالل مسيرتي 
االحترافية كالعب، ويشرفني أن أمتكن من ذلك مع مان يونايتد».

وأضاف: «إنه أمر مثير حقا أن أكون جزءا من هذا الفريق، لدينا 
توازن جيد بني عناصر الشباب واخلبرة بالفريق».

من ناحيته، قــال املدير الفني ملــان يونايتد أولي غونار 
سولســكاير: «نيمانيا هنا منذ ٣ مواسم، ويدرك حقا قيم 

اللعب لفريق مان يونايتد».

قال املدير الفني لفريق بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم هانزي 
فليك إن لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف املقبل لفريقه، وذلك 
بعد أن توج بايرن هذا املوسم بثنائية الدوري والكأس في أملانيا.

وأضاف فليك: «أتطلع بالفعل، بعد فترة اإلجازة، إلى إعداد الفريق 
للهدف املقبل، وهو بالطبع يتمثل في دوري أبطال أوروبا».

وأردف فليك: «نعــرف أن مثل هذه املواجهات التي حتســم 
مبباراة واحدة، ليســت بســيطة. حيث يفترض بك أن تكون 
مستعدا ألقصى درجة». ومضى فليك الذي قاد الفريق لتحقيق 
١١ انتصارا متتاليا منذ استئناف منافسات الدوري والكأس في 
أملانيا في منتصف مايو: «الالعبون سيكون لديهم الوقت اآلن 

اللتقاط األنفاس والتعافي الذهني وجتديد الطاقة».

أعرب النجم السويسري روجيه فيدرر عن أمله باملشاركة 
فــي بطولة وميبلدون، ثالث البطــوالت األربع الكبرى في 
التنس، العام املقبل، بعدما مت إلغاؤها هذه السنة بسبب تبعات 

ڤيروس كورونا املستجد.
وقال فيدرر في اتصال بواسطة تقنية الڤيديو على هامش 
إطالق حذاء رياضي خاص به «بطبيعة احلال، أفتقد وميبلدون، 
كنت أود التواجد فيها حاليا واللعب على امللعب الرئيسي».

وشــدد على أن البطولة العريقة هي من «أهم أهدافي ولهذا 
أقوم ببذل جهود شــاقة وأخطط للقيام بتدريبات جسدية 
على مدى ٢٠ أسبوعا على أمل املشاركة في وميبلدون» في 

صيف العام ٢٠٢١.
ورأى فيدرر ان «هذا العام كان استثنائيا حتى اآلن. آخر مباراة 
(خيرية) خضتها كانت ضد رافا (في إشــارة الى اإلسباني 

رافايل نادال) في جنوب إفريقيا (في فبراير)».
وتابع «شاركت في بطولة أستراليا املفتوحة، ومنذ ذلك احلني 
خضعت لعمليتــني جراحيتني، اعتمدت على عكازين خالل 
فترة التعافي، ولم تقم بطولــة وميبلدون، أرجئت األلعاب 
االوملبية، ثم عشــنا فترة ڤيروس كورونا واحلجر الصحي 

وقيود السفر».
وتوقفت اللقــاءات االحترافية في التنس اعتبارا من مارس 
املاضي بســبب ڤيروس كورونا املســتجد، ومن املقرر ان 
تعود منافسات احملترفني واحملترفات اعتبارا من أغسطس.

«الثعالب» في حتد صعب أمام «املدفعجية».. وتشلسي في ضيافة كريستال
«السيتي» يواصل السقوط خارج ملعبه بخسارته من ساوثامبتون

وفــي املرحلة الـــ ٣٣، مني مان 
سيتي بخسارته الثالثة تواليا خارج 
ملعبه بســقوطه أمام ساوثمبتون 
٠-١. وعلى ملعب «ســانت ماريز» 
علــى الســاحل اجلنوبــي، خســر 
«السيتي» للمرة االولى منذ ٥ سنوات 
في ثالث مباريات تواليا في الدوري 
خارج ملعبه، بسقوطه أمام مضيفه 

ساوثمبتون ٠-١.
ويدين ساوثمبتون بالفوز الى 
حارس مرماه املتألق اليكس ماكارثي 
الــذي انقــذ مرماه مــن ٦ محاوالت 
خطرة، علما بأن مانشستر سيتي 

سدد ٢٤ مرة باجتاه عرينه.
االوكرانــي  الظهيــر  وخســر 
اولكسندر زينتشنكو الكرة في وسط 
امللعب فوصلت الى تشي ادامس الذي 
ملح حارس سيتي البرازيلي اديرسون 
خارج منطقته فسدد كرة لولبية من 

٤٠ مترا لتسكن شباكه (١٦).

ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الى 
دوري االبطال املوسم املقبل.

والفوز كان الرابع تواليا الرسنال 
في مختلف املسابقات بعد خسارتني 
متتاليتــني بعــد االســتئناف ضد 
مانشستر سيتي ٠-٣ وبرايتون ١-٢.

وسيحاول تشلسي استغالل أي 
عثرة لليستر عندما يحل ضيفا على 
كريستال باالس الذي ضمن البقاء 
فــي «دوري االضــواء» لكنه عانى 
بعد االستئناف بخسارته مبارياته 
الثالث االخيرة أمام ليڤربول ٠-٤ 
وبيرنلي ٠-١ وليستر سيتي ٠-٣.

ويحــوم الشــك حول مشــاركة 
العب الوسط الفرنسي نغولو كانتي 
في صفوف تشلســي بعد تعرضه 
لإلصابة في عضلة الساق اخللفية في 
مباراة فريقه االخيرة ضد واتفورد.
ويلعب اليوم أيضا واتفورد مع 

نوريتش سيتي. 

تواليا في املراحل الثالث االخيرة.
في املقابل، حقق ارســنال فوزا 
ثمينا خارج ملعبه ضد ولڤرهامبتون 
العنيد بهدفني نظيفني ليحتفظ بأمل 

األمتار األخيرة من املوسم احلالي، إذ 
باإلضافة إلى مواجهة «املدفعجية» 
اليــوم، يتعني عليه لقــاء توتنهام 
وشيفيلد يونايتد ومان يونايتد أيضا 

يواجه ليستر سيتي بطل الدوري 
االجنليزي عام ٢٠١٦ خطر التخلي 
عن املركز الثالث عندما يحل ضيفا 
على ارسنال في افتتاح املرحلة الـ 
٣٤ اليــوم. وميلــك «الثعالــب» ٥٨ 
نقطة متقدما بفــارق نقطة واحدة 
عن تشلسي الذي يلعب خارج ملعبه 
ضد جاره اللندني كريستال باالس.
وبعد أن حصد نقطتني فقط من 
اصــل ٩ ممكنة في مبارياته الثالث 
األولى بعد استئناف الدوري منتصف 
الشهر املاضي، استعاد ليستر سيتي 
نغمة االنتصارات في نهاية األسبوع 
بفوزه الصريح على كريستال باالس 
بثالثية نظيفة بينها هدفان ملهاجمه 
جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافني 
برصيد ٢١ هدفا رافعا رصيده الى ١٠١ 
هدف في الدوري االجنليزي املمتاز 

خالل مسيرته.
ويواجه ليستر مباريات قوية في 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 
اجنلترا (املرحلة الـ ٣٤)

٨beIN SPORTS HD١كريستال - تشلسي
٨beIN SPORTS HD٥واتفورد - نوريتش

١٠:١٥beIN SPORTS HD٢أرسنال - ليستر
إسبانيا ( املرحلة الـ ٣٥)

٨:٣٠beIN SPORTS HD٣ڤالنسيا - بلد الوليد
١١:٠٠beIN SPORTS HD٣سلتا ڤيغو - أتلتيكو مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٣١)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤ليتشي - التسيو

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤ميالن - يوڤنتوس

ل «الغواصات الصفراء» برشلونة ينتفض وُيعطِّ
تنفس برشــلونة ومدربه 
كيكي سيتني الصعداء بالعودة 
من ملعب ڤياريال بفوز كبير 
٤-١ فــي املرحلــة الـــ ٣٤ من 
الــدوري اإلســباني عــاد من 
خالله الى ســكة االنتصارات 
بعد تعادلني مخيبني ليقلص 
الفارق مع املتصدر ريال مدريد 
إلى ٤ نقاط. وأكد برشــلونة 
تفوقه على ڤياريال الذي مني 
بهزميته األولى بعد خمســة 
انتصارات وتعادل منذ العودة 
من التوقف القسري، إذ لم يذق 
طعم الهزمية أمام «الغواصة 
الصفراء» منذ مــارس ٢٠٠٨ 
حني خســر على ملعبه ١-٢، 
في حني تعود هزميته األخيرة 
في ملعب منافسه الى اكتوبر 

٢٠٠٧ بنتيجة ١-٣.
وكشر برشلونة عن أنيابه 
باكرا وافتتح التسجيل بعد ٣ 
دقائق عبر النيران الصديقة، 
إذ حول باو توريس الكرة في 
شباك فريقه عن طريق اخلطأ 
بعد عرضية من جوردي ألبا، 
لكن وكما حصل في املباراتني 
األخيرتني ضد سلتا وأتلتيكو، 
ســمح برشــلونة لڤياريــال 
بهــدف مورينــو  بالعــودة 
(١٤)، مسجال هدفه الـ ١٦ في 
«ال ليغا» هذا املوســم. وعاد 
برشلونة للتقدم مجددا بهدف 
رائــع لألوروغواياني لويس 

ســواريز من تسديدة لولبية 
أطلقهــا من مشــارف املنطقة 
فــي الزاوية اليســرى العليا 
بعد مجهود فردي مميز للنجم 
األرجنتيني ليونيل ميســي 
(٢٠)، وأضاف غريزمان الثالث 
بتسديدة ساقطة رائعة بعد أن 
تبادل الكرة مع ميســي الذي 
حضرها للفرنســي بتمريرة 
خلفية مميــزة (٤٥)، ليحقق 
بذلك أفضل موسم له من حيث 

التمريرات احلاسمة (١٩).
وسجل النادي الكتالوني 
الهــدف الرابع عبــر البديل 
أنســو فاتي بعد توغله في 
اجلهة اليسرى قبل تسديده 

الكــرة أرضية فــي الزاوية 
اليمنى (٨٦). 

وفــي الصــراع من أجل 
املشــاركة القاريــة، فــرط 
خيتافي في نقطتني مهمتني 
حللم املشــاركة في دوري 
األبطال بتعادله مع مضيفه 

أوساسونا ٠-٠.
تقام اليوم مباراتان في 
انطالق اجلولة الـ ٣٥، حيث 
يستضيف ڤالنسيا نظيره 
بلد الوليد، بينما يسعى في 
أتلتيكو  الثانيــة  املواجهة 
مدريــد إلــى تأمــني املركز 
الثالث عندمــا يجل ضيفا 

على سلتا ڤيغو.

بارتوميو: ميسي سيعتزل مع البرسا.. 
والـ VAR منحاز للريال

.. وزيدان: 
سئمت الشكاوى 

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إن القائد 
ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهنات 
أن الالعب األرجنتيني لم يعد يرغب في متديد تعاقده الذي 
ينتهي العام املقبل. وأبلغ بارتوميو شبكة (موفيستار) 
اإلسبانية التلفزيونية «ميســي قال إنه سينهي عمله 
ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة. لن أشرح التفاصيل 
ألن تركيزنا ينصب على املســابقة ونحن نتفاوض مع 
العديد من الالعبني، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا 
فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول». ووجه بارتوميو 

انتقادات لنظام حكم الڤيديو املساعد (VAR)، مشيرا إلى 
أنه يشهد انحيازا لصالح ريال مدريد، الغرمي التقليدي 
لبرشلونة ومنافسه على لقب الدوري اإلسباني. وقال: 
«نظام VAR ال يرتقي ملا كنــا نتطلع إليه جميعا. فمنذ 
تطبيقه، شهدنا العديد من املباريات التي لم تكن عادلة 
وكانت األفضليــة دائما لنفس الفريق، بينما تضررت 
العديد من الفرق». وتابع: «النظام الڤار يجب أن يساعد 
احلكم، وفي املباريات األخيرة، ميكن للجميع مالحظة 

كيف أن النظام ال يستخدم بشكل جيد».

صرح املديــر الفني لريال مدريد زين الدين 
زيدان بأنه قد سئم من كثرة الشكاوى حول 

أن فريقه يستفيد من القرارات التحكيمية.
وقال زيدان في تصريحاته للصحافيني: «لقد 
سئمت من كثرة ما يقال لي إننا نحقق الفوز 

بسبب احلكام».
وأضــاف: «هذا لــن يتغير. لكــن الالعبني 
يســتحقون االحترام. وأي شيء لن يلهينا 

عن هدفنا».

يصطدم يوڤنتــوس حامل اللقب في املواســم الثمانية املاضية 
ومتصــدر الترتيب مبضيفه ميالن في قمة مباريات املرحلة احلادية 
والثالثني من الدوري اإليطالي لكرة القدم. وحقق يوڤنتوس العالمة 
الكاملة ملبارياته األربع التي خاضها في البطولة منذ اســتئنافها بعد 
أكثر من ثالثة أشــهر من تعليق نشاطها نتيجة تفشي وباء ڤيروس 
كورونا في البالد منتصف شهر مارس املاضي، فيما حقق ميالن ثالثة 
انتصارات وتعادال وحيدا. وقدم ميالن في املرحلة السابقة هدية غالية 
ليوڤنتوس بالفوز على مالحقه التسيو بثالثية نظيفة، ما منح «السيدة 
العجوز» فارقا مريحا في جدول الترتيب بلغ ســبع نقاط. ويتصدر 
الـ «بيانكونيري» الترتيب برصيد ٧٥ نقطة، مقابل ٦٨ لالتسيو الذي 

يواجه ليتشي الثامن عشر برصيد ٢٥ نقطة.
ويعول مدرب يوڤنتوس ماوريتسيو ساري في معركة احلصول 
على اللقب التاســع على التوالي للفريق ولقبه الشخصي األول في 
الـ«ســيري أ» على الثنائي املتألق البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
واألرجنتيني باولو ديباال اللذين سجال معا في املباريات األربع املاضية.
وأصبح رونالدو البالغ من العمر ٣٥ عاما، بعد تسجيل هدفه في 
مرمى اجلار تورينو (فاز يوڤنتوس ٤-١) أول العب للســيدة العجوز 
يسجل ٢٥ هدفا في موسم واحد من الدوري منذ األسطورة االيطالي-

االرجنتيني عمر سيفوري عام ١٩٦١.
في املقابل يطمح ميالن (الســابع برصيد ٤٦ نقطة) للدخول في 
املنافســة على التأهل إلى الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) بعدما بات 
حلم املشــاركة في دوري أبطال أوروبا صعب املنال نتيجة البتعاده 

بـ ١٧ نقطة عن اتاالنتا الرابع آخر املراكز املؤهلة للمسابقة الكبرى.
من جانبه، يأمل التسيو للخروج سريعا من كبوة اخلسارة أمام 

ميالن لإلبقاء على أمل بالفوز باللقب الثالث في تاريخه بعد موسمي 
١٩٧٣-١٩٧٤ و١٩٩٩-٢٠٠٠. وتعرض التسيو في املباريات األربع األخير 
خلسارتني مقابل فوزين، وهو نفس عدد اخلسارات التي لقيها خالل 

املراحل الـ ٢٦ التي سبقت إيقاف البطولة.
وال تبدو مهمة «النسور» صعبة أمام فريق يحاول جتنب الهبوط 

إلى الدرجة الثانية، وخسر مبارياته الست األخيرة.
وواصل أتاالنتا مشواره التاريخي وزحفه نحو املشاركة في دوري 
أبطال أوروبا، املسابقة التي وصل فيها هذا املوسم الى ربع النهائي في 
أول مشاركة، وذلك بفوزه على مضيفه كالياري ١-٠ في املرحلة الـ ٣٠.
ورفــع أتاالنتا رصيده الى ثمانية انتصارات متتالية في الدوري 
قبل العودة وبعدها، في إجناز غير مسبوق في «سيري أ» ملمثل مدينة 
برغامو (أفضل سلســلة سابقا كانت ٦ انتصارات متتالية)، ليضيفه 
الى رقمني قياسيني آخرين حققهما هذا املوسم، وهما أكبر فوز في 
تاريخه (٧-١ ضد أودينيزي على أرضه و٧-٢ ضد ليتشــي خارجها) 

وأعلى عدد أهداف خالل موسم واحد (٨٣ حتى اآلن).
وانتزع نابولي فوزا صعبا مــن ضيفه روما ٢-١، وتقدم نابولي 
بهدف ســجله خوزييه كاييخون في الدقيقــة ٥٥، وتعادل هنريك 
مخيتريان لروما في الدقيقة ٦٠، وأضاف لورينز إنســيني الهدف 

الثاني لنابولي في الدقيقة ٨٢.
ورفع نابولي رصيده إلى ٤٨ نقطة في املركز الســادس، بفارق 

األهداف خلف روما الذي يحتل املركز اخلامس.
وفي باقي املباريات، تغلب بريشــيا على هيالس فيرونا بهدفني 
دون رد، وفاز فيورنتينا على بارما ٢-١، وجتاوز سامبدوريا نظيره 

سبال بثالثية دون رد، وتعادل أودينيزي مع جنوى ٢-٢.

«اليوڤي» وميالن.. قمة خارج التوقعات
التسيو في مواجهة ليتشي.. وأتاالنتا يواصل التقدم.. وانسيني يصطاد «الذئاب»


