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برشلونة بريء من «التشويه»

٤٫٥ مليارات دوالر خسائر 
األندية األوروبية بسبب «كورونا»!

حفل زفاف يلغي معسكر شالكه

قرعة دوري األبطال اجلمعة

أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم أن نتائج التحقيقات 
التي أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للمحاسبة، 
بشــأن تعاقد النادي مع شــركة ملتابعة حساباته بشبكات 
التواصل االجتماعي، برأته من إدعاءات تنظيم حملة تشويه 
بحق رموز مهمة للنادي. وذكر نادي برشلونة في بيان أن 
شركة احملاسبة خلصت إلى أنه: «في التعاقد املتعلق مبتابعة 
وحتليل حســابات التواصل االجتماعي، لم يوجه برشلونة 
بشن أي حملة تشهير بحق أي شخص». كذلك كشفت عملية 
التدقيق أن برشلونة لم يدفع ما يزيد على أسعار السوق مقابل 
احلصول على خدمات شركة «آي ٣ فنتشرز». وكانت وسائل 
إعالمية في إســبانيا قد رددت في فبراير املاضي أن شركة 
«آي ٣ فنتشــرز»، كانت على صلة بحسابات أخرى نشرت 
أخبارا سلبية بشأن شــخصيات في برشلونة ومعارضني 

محتملني جلوسيب بارتوميو رئيس النادي.
وبعدها، فسخ برشلونة عقده مع الشركة بعد فترة قصيرة.

كشفت دراسة أجرتها رابطة األندية األوروبية (ايكا) أن أندية كرة 
القدم األوروبية ستخسر نحو ٤ مليارات يورو (٤٫٥ مليارات 
دوالر) من عائداتها بســبب األزمة الناجمة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ١٩). وذكرت ايكا أن خسائر املوسم احلالي 
ستبلغ ١٫٦ مليار يورو بينما ستصل خسائر املوسم املقبل في 
مسابقات الدوري في الدول الـ ٥٥ األعضاء باالحتاد األوروبي 
للعبة (يويفا) إلى ٢٫٤ مليار يورو. ومن بني مســابقات الدوري 
في أوروبا، تبلغ خسائر ١٠ مســابقات دوري، منها الدوريات 
اخلمس الكبرى في إجنلترا وإيطاليا وأملانيا وإسبانيا وفرنسا، 
٣٫٦ مليارات يورو، وســتبلغ اخلســائر في إيرادات مبيعات 
التذاكر ١٫٥ مليار يورو خالل املوسمني احلالي واملقبل. وكانت 
٧ من تلك الدوريات الـ ١٠، قد شــهدت استئناف املنافسات أو 
استكمالها، لكن املباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما 

ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا واسكتلندا.
وشهدت عائدات البث التلفزيوني تراجعا كبيرا ولم يتضح بعد 

املوعد احملتمل لعودة اجلماهير إلى الستادات.
وقال تشارلي مارشال الرئيس التنفيذي لرابطة األندية األوروبية: 
«النتائــج تظهر أن التأثير املالي ألزمــة كوفيد ١٩ على األندية 
األوروبية، طبقا ملا هو واضح لدينا حتى اآلن، هو بالفعل مثل 
صدمة زلزالية، رغم أن أغلب املســابقات جرى استئنافها من 
جديد». وأضاف: «التأثيرات املالية ال تتوقف باستئناف املنافسات. 
وإمنا ستستمر في املوسم املقبل وعلينا اتخاذ إجراءات لتعزيز 

استدامة صناعة كرة القدم على املدى الطويل». 

قرر نادي شالكه األملاني لكرة القدم عدم إقامة املعسكر التدريبي 
السنوي للفريق، استعدادا للموسم، في بلدة ميترسيل النمساوية، 

حرصا على عدم إفساد حفل زفاف.
وجرى تأخير موعد املعسكر التدريبي ليقام بني ٢١ و٢٩ أغسطس، 
بعدما اختتمت منافسات املوسم املنقضي في موعد متأخر بعد 
فترة توقف بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩)، 
وبالتالي تنطلق منافسات املوسم املقبل في موعد متأخر عن املعتاد.

وذكرت صحيفة «فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ» أن زوجني 
قد أجريا بالفعل حجز الفندق حلفل زفافهما خالل تلك الفترة 
املقررة ملعسكر شالكه، وأن النادي قرر التنازل عن االستفادة 

من أولوية احلجز كي ال يفسد احتفاالت الزوجني.
ونقلت الصحيفة عن العــروس أندريا غروير قولها: «كان رد 
فعل إدارة النادي وديا ورقيقا بشكل هائل. لقد أنقذوا لي حفل 
الزفاف، وأنا ممتنة للغاية لشالكه إزاء هذا».  ولم يعلن بعد عن 
املوقع الذي سيقيم فيه شالكه معسكره التدريبي، علما بأنه أقام 

معسكره في ميترسيل في األعوام األربعة املاضية.

ستقام قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، ونهائي دوري 
أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية يوم اجلمعة املقبل.

وحســمت ٤ أندية عبورها رسميا لربع النهائي وهي: أتاالنتا، 
أتلتيكو مدريد، اليبزيغ، وباريس سان جيرمان.

بينما يتبقى ٤ فرق تنتظر التأهل، من مواجهات: (تشلسي وبايرن 
ميونخ)، (نابولي وبرشلونة)، (ريال مدريد ومان سيتي)، و(ليون 
ويوڤنتوس). وستقام قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب األرض 
في النهائي (ألســباب إدارية)، وسيكون من املمكن أن تتواجه 
الفرق من نفس البلد. ومن املقرر أن تقام مباريات ربع ونصف 
النهائي، والنهائي على هيئة دورة مصغرة بخروج املغلوب في 
لشبونة بالبرتغال، أغسطس املقبل. وستقام املباريات على ملعبي 

بنفيكا (سيستضيف املباراة النهائية)، وسبورتنغ لشبونة.
املباريات املتبقية من دور الـ ١٦ ســتقام يومي ٧ و٨ أغسطس، 
بينما جترى مباريات ربع النهائي بني ١٢ و١٥ من الشهر نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي يومي ١٨ و١٩ أغسطس، على أن 
يلعب النهائي يوم ٢٣ من الشهر نفسه.

ريبيري بعد تعرض منزله لعملية سطو: هذا األمر لن مير وال أقبل به

أتاالنتا لتحقيق االنتصار الـ ١٢ على حساب سامبدوريا
يحل اليوم في املرحلة الـ ٣١ من الدوي 
اإليطالي ســمبدريا ضيفا على أتاالنتا 
الذي مير بواحدة من أفضل حاالته حيث 
يسير بخطوات ثابتة نحو املشاركة في 
دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على 
التوالي وذلك بتحقيقه فوزه الثامن على 
التوالي ما رفع رصيده إلى ٦٣ نقطة في 
املركز الرابع وبــات يهدد إنتر (الثالث 

برصيد ٦٤ نقطة).
وفاز أتاالنتا في مبارياته الـ١١ األخيرة 
في جميع املســابقات بينها الفوز على 
ڤالنسيا اإلسباني في ثمن نهائي دوري 
األبطال (٤-١ و٤-٣) ما حجز لها مكانا 
في دور الثمانية في مشاركته التاريخية 

األولى.
في املقابل يســعى ســمبدوريا (الرابع 
عشــر برصيد ٣٢ نقطة) لالبتعاد أكثر 
عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية، حيث 

يبتعد فقط بسبع نقاط عن ليتشي. 
وفــي بقيــة املباريــات يلعــب اليــوم 
فيورنتينــا مــع كاليــاري وجنوى مع 
نابولي، وروما مع بارما، وبولونيا مع 
ساسوولو وتورينو مع بريشيا. إلى ذلك، 
ألقى العب فريق فيورنتينا الفرنســي 

فرانك ريبيري بظالل من الشــك حول 
مستقبله في البالد بعد تعرض منزله 
لعملية سطو. ونشر الالعب البالغ من 
العمر ٣٧ عاما مقطع ڤيديو عبر حسابه 
على «تويتر»، يظهر أمتعة شــخصية 
ملقاة على األرض، واآلثار التي خلفها 

اللصوص. 
وأحلق ريبيري الڤيديو برســالة كتب 
فيها «عــدت إلى املنزل من املباراة ضد 
بارما (٢-١ األحد املاضي ضمن املرحلة 
الثالثني من الدوري اإليطالي). هذا املنزل 
في إيطاليا، حيث قررت متابعة مسيرتي 
بعد سنوات عديدة كبيرة في ميونيخ 
(مع فريقها بايرن). هذا ما اكتشفته...». 
وأضــاف «نعم، زوجتــي فقدت بعض 
احلقائــب، بعــض املجوهــرات، لكــن 
احلمدهللا، هذا ليس األمر األساسي. ما 
يصدمني هو الشعور بأنني مكشوف، 

هذا األمر ال مير، وأنا ال أقبل به!». 
وتابــع «بفضل اهللا زوجتــي وأطفالي 
كانــوا في أمان مبيونيــخ، ولكن كيف 
ميكنني أن أكون واثقا اليوم؟ كيف نشعر 
بالراحة للبقاء هنا اليوم بعد ما جرى»، 
ما أثار تســاؤالت عن استعداده للبقاء 

في إيطاليا بعد هذه السرقة. 
وأوضــح الالعب الدولي الســابق «أنا 
ال أســعى خلف املاليني، مازلت أركض 
خلف الكرة ألنها شــغفي. لكن شــغف 
أم ال، عائلتي تأتي أوال، وســوف نتخذ 

القرارات الضرورية لسالمتنا». 
وأفــادت وســائل إعــالم إيطاليــة بان 
مقتنيات ثمينة سرقت من ڤيال الالعب 

الكائنة على مرتفعات فلورنسا.
وبحسب املوقع االلكتروني لفيورنتينا، 
اتصل رئيسه روكو كوميسو بالالعب، 

مبديا «أسفه وتأثره» ملا جرى.
وأضاف بحسب بيان نشره النادي، ان 
حوادث كهذه تتسبب «بصدمات فعلية 
ملن يتعرضون لها السيما عندما يفتقد 
الصفاء الــذي يجب ان يتوافر لكل منا 

عندما يترك عائلته في املنزل». 
وشدد كوميسو على ان النادي سيقوم 
«بكل ما ميكن من أجل ان يستعيد فرانك 
الطمأنينة املطلوبة وسنواجه معه هذه 
اللحظة السيئة. أنا واثق من ان مشجعي 
فيورنتينا سيكونون مع فرانك أيضا من 
خالل إشعاره بالعاطفة الكبيرة وحبهم 

لبطلنا الكبير».

«السبيرز» يتجاوز «التوفيز».. و«طاح احلطب» بني لوريس وسون
أحيــا توتنهام هوتســبر 
آماله الضئيلة باملشاركة في 
املسابقات األوروبية في املوسم 
املقبــل، بفوزه علــى ضيفه 
إيڤرتون ١-٠ في ختام املرحلة 
الثالثة والثالثني من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وطبع فوز «الســبيرز»، 
وهو الـ ٢٠٠ ملدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو في الدوري 
املمتــاز (ســبق لــه تدريــب 
تشلســي ومــان يونايتــد)، 
مشــادة بــني قائــده حارس 
املرمى الفرنسي هوغو لوريس 
الكــوري  املهاجــم  وزميلــه 
اجلنوبي سون هيونغ- مني 

بعيد انتهاء الشوط األول.
واندفع احلــارس الدولي 
نحو زميله وبدت عليه عالمات 
الغضب، ليــرد األخير بحدة 
أيضا، ما دفع عددا من زمالئهما 

للتدخل والفصل بينهما.
الشــوط  وقبيــل بدايــة 
الثاني، تبادل لوريس وسون 
مصافحة وديــة قبل العودة 
ألرض امللعــب، بحســب مــا 
أظهرت القنوات التلفزيونية.
وقال لوريس بعد املباراة 
إن: «مــا حصــل بينــي وبني 

وأكــد احلارس املتوج مع 
منتخــب بــالده بلقــب كأس 
العالــم ٢٠١٨ في روســيا، ان 
سوء التغطية الدفاعية لسون 

في املوســم املاضــي وصيفا 
لليڤربول في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، رصيده الى ٤٨ 
نقطة في املركز الثامن، بفارق 
نقطة خلف أرسنال السابع، 
والذي من املقرر ان يحل ضيفا 

عليه في املرحلة الـ ٣٥.
في املقابل، فشل «التوفيز» 
بقيادة املدرب اإليطالي كارلو 
أنشــيلوتي، فــي مواصلــة 
نتائجه اإليجابية بعد العودة، 
وتلقى خســارته األولى بعد 
تعــادل وفوزيــن متتاليــني، 
ليتجمد رصيده عند ٤٤ نقطة 

في املركز احلادي عشر.
ولم يتأخر توتنهام لهز 
الشــباك، وحقــق ذلــك في 
الدقيقــة ٢٤ عبــر النيــران 
إيڤرتون  الصديقة لالعــب 
مايــكل كــني الــذي حــول 
تســديدة مــن األرجنتيني 
جيوفاني لو سيلسو العب 
توتنهام، الى شباك حارس 

مرماه جوردان بيكفورد.
وضمــن املرحلة الـــ ٣٤، 
الذي توج  يســعى ليڤربول 
بطــال قبل أســبوعني تقريبا 
الــى حتطيم الرقم القياســي 
من حيث عــدد النقاط خالل 
موسم واحد واملسجل باسم 
مان سيتي (١٠٠ نقطة موسم 
٢٠١٧-٢٠١٨) عندما يحل ضيفا 

على برايتون اليوم.
ويحتاج «الريدز» الى ١٢ 
نقطة فــي مبارياته اخلمس 
األخيرة لكي ينجح في حتقيق 

ذلك.
ولم يخسر ليڤربول سوى 
مباراتــني هــذا املوســم أمام 

واتفورد وأمام مان سيتي.
يذكر ان ليڤربول خرج من 
مسابقتي الكأس احملليتني كما 
فقد لقبه بطــال ألوروبا بعد 
خســارته ذهابا وإيابــا أمام 
أتلتيكو مدريد في ثمن النهائي 
قبل توقف املســابقة القارية 

في مارس.
ايضــا  اليــوم  ويلعــب 
مــان ســيتي مع نيوكاســل 
يونايتد، وشــيفيلد يونايتد 
مع ولڤرهامبتون، ووست هام 

مع بيرنلي.

فــي اللحظــات األخيــرة من 
الشــوط األول، كان الســبب 

األساسي لهذه املشادة.
ورفــع توتنهام الذي حل 

البطل ليڤربول يحّل ضيفًا على برايتون في املرحلة الـ ٣٤ اليوم

«ســوني» هو جــزء من كرة 
القدم أحيانا. ال توجد مشكلة. 
فــي نهايــة املبــاراة كان في 
إمكانكم ان تروا اننا سعداء».

برمين باٍقٍٍٍ في «دوري األضواء»
احتــاج فيردر برمين إلى هــدف في الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحســم به 
بقاءه في الدرجة األملانية األولى، بعد تعادله 
مع مضيفه هايدنهــامي ٢-٢ في إياب ملحق 
الصعود والهبوط. وانتهت مباراة الذهاب بني 
الفريقني بالتعادل السلبي على أرض برمين.

وضمن األخير تواصل مســيرته في الدرجة 
األولــى منذ العــام ١٩٨١، بأفضليــة األهداف 
املســجلة خارج ملعبه. وفي مباراة اإلياب، 
انتظر برمين املتوج بطال للدوري أربع مرات 
آخرها في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، حتى الدقيقة 
٩٠+٤ ليضمن البقاء، بهدف منحه التقدم ٢-١، 
قبل أن يعادل املضيف بركلة جزاء في الدقيقة 
٩٠+٧. وتقدم برمين في الدقيقة الثالثة بهدف 
عن طريق اخلطأ لنورمان ثويركوف في مرمى 
فريقــه، قبــل ان يعادل تيم كالينديينســت 
للمضيف في الدقيقة ٨٥. وطمأن الســويدي 

لودفيغ أوغوستينســون برمين بتســجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠+٤، قبل أن يعادل 
كالينديينست مجددا بتسجيل الهدف الثاني 

لهايدنهامي من ركلة جزاء.
وهو الهدف األول لالعب الســويدي لصالح 
فريقه في الدوري هذا املوســم. وكان برمين 
قد حل في املركز الســادس عشــر (من أصل 
١٨) فــي ترتيب الدرجة األولى، بفارق نقطة 
واحدة فقط عن فورتونا دوســلدورف الذي 
هبط مباشرة إلى الدرجة الثانية.  في املقابل، 
فشــل هايدنهامي الذي حــل ثالثا في الدرجة 
الثانيــة، في حتقيق حلم خوض منافســات 
دوري األضواء للمرة األولى في تاريخه. وقال 
قائد برمين الهولندي دافي كالســن «عندما 
ترون املوسم الذي خضناه، إلى أي حد كان 
صعبا مــن البداية، هذا (البقــاء في الدرجة 

األولى) ميثل راحة كبيرة جدا لنا».

«البرسا» للضغط على الريال وإسقاط «اجلار» إسبانيول
يدخل برشلونة دربي كاتالونيا اليوم 
أمام ضيفه إســبانيول املتذيل متطلعا 
للضغط على غرميه ريال مدريد وتقليص 
الفارق الى نقطة مؤقتا، ضمن املرحلة 

٣٥ من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويبتعد النادي امللكي بفارق اربع نقاط 
في صدارة الليغا عن برشلونة برصيد 
٧٧ نقطة مــن ٣٤ مباراة مع تبقي أربع 
مباريات على ختام املوسم، الطامح مع 
نهايته لتحقيق لقبه الثاني في الدوري في 
ثماني سنوات بعد لقب أخير عام ٢٠١٧.

وبعد أداء مخيب أمام كل من اتلتيكو 
مدريــد وســلتا ڤيغو، ظهر برشــلونة 
بصــورة مختلفــة خالل لقائــه األخير 
ضــد ڤياريال وخرج فائزا ٤-١ ليخفف 
الضغط عن مدربه كيكي سيتيني الذي 
أشرك الفرنســي أنطوان غريزمان بعد 
أن أبقــاه في املباراتــني املاضيتني على 

مقاعد البدالء.
وقدم األخير مباراة قوية، حيث ساهم 
في هدف فريقه االول بعدما ضغط على 
بــاو توريس مجبرا اياه على تســجيل 
هدف عكســي قبل ان يســجل شخصيا 

الهدف الثالث للنادي الكاتالوني.

ورغم أن اسبانيول يتذيل الترتيب 
وبات هبوطه الى الدرجة الثانية شــبه 
أكيد كونــه يبتعد بفــارق ١١ نقطة عن 
االفيس السابع عشــر الذي يحتل آخر 
املراكز اآلمنة، اال أن برشلونة يدخل اللقاء 
وفي ذهنه املباراة االخيرة التي جمعت 
الفريقني في الليغا في يناير الفائت والتي 
انتهت بالتعادل ٢-٢ وشهدت على طرد 
الهولندي فرنكي دي يونغ الغائب حاليا 

عن برشلونة بداعي االصابة.
وسيعول برشلونة على جنمه ليونيل 
ميسي أفضل هداف في الدوري هذا املوسم 
برصيــد ٢٢ هدفا، والــذي حقق أفضل 
موسم له من حيث التمريرات احلاسمة 
(١٩) بعد متريره الى غريزمان في املباراة 
أمام ڤياريال. ويخوض ڤياريال اخلامس 
مباراة قوية مع خيتافي السادس، كونهما 
يحتــالن املركزين املؤهلني الى الدوري 
االوروبي «يوروبا ليغ»، ويلتقي أيضا 

ريال بيتيس مع أوساسونا.
وعزز إشبيلية مركزه الرابع املؤهل 
الــى مســابقة دوري أبطــال أوروبــا، 
بفوزه١-٠ على ضيفــه إيبار في ختام 

املرحلة الرابعة والثالثني.

الى ذلك، اكتفى ريال سوسييداد 
بالتعادل ١-١ مع مضيفه ليفانتي.
ويدين إشــبيلية بفوزه الى 
األرجنتيني لوكاس أوكامبوس 
الــذي ســجل الهــدف الوحيد، 

وأنقــذ املرمى من فرصة محققة 
في الثواني القاتلة، حني حل بني 

اخلشــبات الثالث بديال للحارس 
التشــيكي توماش فاتســليك الذي 
خــرج مصابا بعد اســتنفاد فريقه 

التبديالت اخلمسة.
وجتمد رصيد إيبار عند ٣٥ نقطة 
في املركز السابع عشر، على بعد ست 

نقاط أمام ريال مايوركا، صاحب أول 
املراكز املؤدية للهبــوط الى الدرجة 
الثانيــة. في مبــاراة ضمن املرحلة 
ذاتهــا، واصل سوســييداد حتقيق 
النتائج املتواضعة منذ استئناف 
منافسات الليغا، مع فوز واحد في 

سبع مباريات مقابل تعادلني 
وأربع هزائم.

فــي املقابــل، حقــق 
ليفانتي التعادل الرابع 
مقابل فوزين وخسارة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

إجنلترا  -  املرحلة الـ ٣٤
٨beIN SPORTS HD١مان سيتي - نيوكاسل

٨beIN SPORTS HD٢شيفيلد يونايتد - ولڤرهامبتون
٨beIN SPORTS HD٣وست هام - بيرنلي
١٠:١٥beIN SPORTS HD١برايتون - ليڤربول

إسبانيا  -  املرحلة الـ ٣٥
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣خيتافي - ڤياريال

٨:٣٠beIN SPORTS HD٨ريال بيتيس - أوساسونا
١١:٠٠beIN SPORTS HD٣برشلونة - إسبانيول

إيطاليا  -  املرحلة الـ ٣١
٨:٣٠beIN SPORTS HD٦فيورنتينا - كالياري

٨:٣٠beIN SPORTS HD٤جنوى - نابولي
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤روما - بارما

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٧أتاالنتا - سامبدوريا
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٦بولونيا - ساسولو
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٨تورينو - بريشيا


