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مدرب برمين يعتذر لبيتزارو

ديوكوڤيتش يشارك في ٣ بطوالت 
ومتخوف من «فالشينغ ميدوز»

كشف مدرب فيردر برمين األملاني فلوريان كوهفيلدت، عن أنه 
اعتــذر ملهاجمه البيروڤي املخضرم كالوديو بيتزارو (٤١ عاما) 
إلبقائه على مقاعد الالعبني االحتياطيني في مباراته الرســمية 

األخيرة في املالعب.
واســتمرت مســيرة بيتزارو على مدى ثالثة عقود من الزمن 
وبدأت أوروبيا في صفوف برمين بالذات عام ١٩٩٩، ورمى زمالء 
بيتزارو به في الهواء إثر انتهاء مباراة امللحق ضد هايدنهامي التي 
ضمنت بقاء برمين ضمن أندية النخبة في «البوندسليغا»، قبل 

أن يعتذر منه املدرب الذي يصغره بأربع سنوات.
وقال كوهفيلدت: «كنت معه بعد نهاية املباراة واعتذرت له ألنني 
لم أمتكن من إشراكه في آخر مباراة رسمية له، الوضع لم يكن 
مناسبا أبدا»، وكتب بيتزارو على حسابه على تويتر: «شكرا يا 

شباب، فيردر برمين في الدرجة الثانية، أبدا!».

لم يحسم الصربي نوفاك ديوكوڤيتش، املصنف أول عامليا في 
التنس واملتعافي من ڤيروس كورونا املســتجد، مشاركته في 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة «فالشينغ ميدوز» من عدمها، 
بحسب ما أشار أمس في مقابلة مع الصحيفة الرياضية الصربية 

«سبورتسكي جورنال».
وقال ديوكوڤيتش الذي انتقد سابقا اإلجراءات الصحية املشددة 
املقرر اعتمادها في نيويورك: «ال أعرف ما اذا كنت سأخوض 
البطولة، ولن ألعب طبعا في دورة واشــنطن»، مؤكدا مشاركته 

بطوالت «روالن غاروس» الفرنسية ومدريد وروما.
وأعلــن ديوكوڤيتش في الثاني من يوليــو اجلاري تعافيه مع 
زوجته يلينا من ڤيروس «كوفيد-١٩»، بعد التقاطه العدوى خالل 
مشــاركته في دورة «أدريا تور» اخليرية التي نظمها في دول 

البلقان الشهر املاضي.
وستكون فالشــينغ ميدوز األولى بني البطوالت الكبرى بعد 
استئناف املوســم االحترافي الذي علقت منافساته في مارس 
بسبب «كوفيد-١٩»، وتنطلق في ٣١ أغسطس وراء أبواب موصدة.

ماتيوس: الكانتارا
 األنسب لـ «الريدز»

 «NBA » رابطة الـ
ر من تفشي «كورونا» ُحتذِّ

أكد أسطورة بايرن ميونخ لوثار ماتيوس، صحة األنباء املتعلقة 
باقتــراب جنم الفريق الباڤاري تياجو ألكانتارا من االنتقال إلى 
ليڤربــول، وأكد ماتيوس في تصريحــات لصحيفة «ليڤربول 
إيكو» أن الالعب قد ينتقل إلى ملعب «آنفيلد»، وقال: «بالنسبة 
لتياجو، أنا متأكد متاما من أنه ســيغادر»، مضيفا من الواضح 
أن ليڤربول سيحظى بشعبية كبيرة معه، وسيحب كرة القدم، 

وفريق يورغن كلوب هو املناسب له.
وارتــدى ألكانتارا (٢٩ عاما) قميص بايرن عام ٢٠١٣، قادما من 
برشــلونة، حيث ينتهي تعاقده في عمالق أليانز آرينا بنهاية 
املوســم املقبل، ويأمل بايرن ميونخ احلصول على ٣٠ مليون 

جنيه إسترليني مقابل بيعه إلى «الريدز».

 (NBA) حذر مفوض رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
آدم سيلفر، من أن «تفشيا مهما» لڤيروس كورونا املستجد في 
صفوف األندية سيطيح باستئناف املوسم أواخر الشهر اجلاري.

وعلقت منافسات الدوري اعتبارا من ١١ مارس بسبب «كوفيد- ١٩»، 
ومن املقرر أن يستأنف مبوجب صيغة معدلة ومختصرة تشارك 
فيها ٢٢ من الفرق الـ ٣٠ في البطولة، على أن تنطلق في مجمع 
ديزني وورلد في مدينة أورالندو بوالية فلوريدا في ٣٠ يوليو.

وستقام املباريات دون جمهور، ومبوجب إجراءات صحية تشمل 
إخضاع اجلميع لفحوص دورية لكشف «كوفيد-١٩»، على أن تقيم 
كل الفرق في املجمع الذي بات يصطلح على تسميته «الفقاعة».

وتوقع ســيلفر أن يكون عدد مــن الالعبني اآلتني الى فلوريدا 
مصابني بالڤيروس، لكنه رأى أن تسجيل إصابات إضافية بعد 
دخول أفراد الفرق في احلجر الصحي في املجمع سيتسبب في 
مشــكلة أكبر للدوري. وأوضح أنه «بالتأكيد اذا مت تسجيل أي 
تفش مهم على اإلطالق ضمن املجمع سنضطر لإلغالق مجددا».

هرتا برلني يرصد ١٦٩مليون دوالر ألجل «األبطال»

أكد رئيس نادي هرتا برلني األملاني 
لكرة القدم فيرنر جيجنباور أنه يتطلع 
إلى عودة الفريق من جديد إلى املشاركة 
األوروبية عبر حتقيق مركز في الدوري 
األملاني أفضل من الذي حققه في املوسم 

املنقضي.
وأحرز هرتا برلني املركز العاشر في 
«البوندسليغا» بعد موسم شهد فترات 
تخبط للفريق، الذي تولى مسؤوليته 
أربعة مدربني خالل املوسم، منها فترة 
مخيبة لألمــال ملدة ١١ أســبوعا حتت 
قيادة يورغن كلينسمان املدرب السابق 

للمنتخب األملاني.

يتطلــع إلى االرتقاء بــه ليكون ضمن 
األندية الكبيرة على املدى البعيد.

ونفى جيجنباور الشــائعات حول 
وجود خالفات بني النادي واملســتثمر 
ويندهورست، قائال: «نحن في مشاورات 
مســتمرة حول املســار الذي يجب أن 
يســلكه هرتــا»، ومــن ناحيتــه، قال 
ويندهورست في تصريحات لصحيفة 
«شــبورت بيلــد» األســبوعية إنه لن 
يتدخل في الشــؤون الرياضية وإمنا 
هناك حاجة إلى تكثيف التعاون فيما 
يتعلق باألمور الهيكلية، منها اجلوانب 

التسويقية وتعزيز الدخل.

وقــال جيجنباور فــي تصريحات 
نشرتها صحيفة «بيلد» األملانية أمس: 
«بالنظر إلى األمــام، هدفنا هو إحراز 
أحد املراكز املتقدمة في جدول الدوري، 
وهذا من أجل املشاركة األوروبية، ويا 
حبذا لو في دوري األبطال». وشــارك 
هرتا برلني في دوري أبطال أوروبا مرة 
واحدة، في موسم ١٩٩٩/ ٢٠٠٠ ووصل 

حينها إلى دور املجموعات الثاني.
ويحظى نــادي هرتــا برلني بدعم 
املستثمر الرس ويندهورست الذي أعلن 
مؤخرا استثمار ١٥٠ مليون يورو أخرى 
(١٦٩ مليــون دوالر) في النادي، الذي 

ألونسو يعود إلى «فورموال١»
.. وشوماخر على خطى والده
أعلن فريق رينو الفرنسي املشارك في بطولة العالم للفورموال 
واحد أمس، ان بطل العالم مرتني االسباني فرناندو ألونسو سيعود 
للدفــاع عن ألوانه في ٢٠٢١، بعــد أكثر من عامني على ابتعاده عن 

الفئة األولى.
وستكون هذه املرة الثالثة التي يقود فيها ألونسو لصالح رينو، 
الفريق الذي أحرز معه لقب بطولة العالم للسائقني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.

وأعرب رينو في بيان عن «سعادته بالتأكيد ان فرناندو ألونسو، 
الى جانب الفرنسي استيبان أوكون، سيكونان سائقينا في موسم 
٢٠٢١». ويتم ألونسو التاسعة والثالثني من العمر في ٢٩ يوليو، وقاد 
خالل مســيرته االحترافية التي بدأت في العام ٢٠٠١، لصالح فرق 
عدة هي ميناردي، ورينو، وفيراري، وماكالرين، وابتعد الســائق 
اإلسباني املخضرم عن منافسات الفورموال واحد في ختام موسم 
٢٠١٨ بعد أربعة أعوام مخيبة نسبيا مع ماكالرين، وانتقل خلوض 
منافسات مختلفة مثل ســباقات «اندي كار» في الواليات املتحدة 
ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توج بلقبها العاملي 

في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
إلى ذلك، أكد مايك شــوماخر مجددا علــى رغبته في خوض 
منافسات سباقات «فورموال١»، التي يحمل والده األسطورة األملاني 
مايكل شوماخر الرقم القياسي لها بإحراز لقب بطولة العالم سبع 
مرات. وقال مايك شــوماخر:«ال توجد خطة بديلة، ولم تكن هناك 
خطة بديلة أبدا، ألنه عندما تكون هناك خطة بديلة، فأنت ال تسعى 

لتنفيذ خطتك األساسية بالشكل املناسب».

استفاد تشلسي من عودة ليستر إلى 
إهدار النقــاط وانتزع منه املركز الثالث، 
بعد فوزه الصعب على كريستال باالس 
٣-٢ ومعادلــة الثانــي مضيفه أرســنال 
املنقوص عدديا ١-١ في الدقائق األخيرة، 
في املرحلــة ٣٤ من الــدوري االجنليزي 
لكرة القدم، ليرفع تشلسي رصيده الى ٦٠ 
نقطة، مقابل ٥٩ لليستر بطل ٢٠١٦، فبات 
األخير على بعد ٤ نقاط من مان يونايتد 
اخلامس الذي يختتم املرحلة اليوم على 

أرض أستون ڤيال.
كان أرسنال األفضل في الشوط األول 
واســتهله بضغــط أثمــر هدف الســبق 
عن طريق هدافــه الغابوني بيار اميريك 
اوباميانغ مترجما عرضية بعيدة من الشاب 
بوكايو ساكا (٢١)، رافعا رصيده الى ٢٠ 
هدفا في الدوري هذا املوسم، لكن منعطف 
املباراة بالنسبة لفريق «املدفعجية» كان 
طرد مهاجمه البديل الشاب ادوارد نكيتياه 
(٢١ عاما) اثــر خطأ متهور على جاميس 
جاسنت بعد ثوان على نزوله (٧٥)، واستغل 
ليستر الطرد على أكمل وجه، بهدف التعادل 
من فــاردي (٨٥)، وأكدته تقنية الڤيديو 
بعدما كان على حافة التسلل، ورفع فاردي 
رصيده الى ٢٢ هدفا في صدارة الهدافني، 

بفارق هدفني عن وصيفه اوباميانغ.
وقال حارس أرسنال مارتينيز: «كان 

يجــب ان نفوز، قبل طرد ادوارد نكيتياه 
قدمنا مباراة رائعة وكان يجب ان نسجل 
هدفني او ثالثة، وأعرف ايدي، ليس العبا 
عدوانيــا، انزلــق ولم يرغــب بإصابته، 

والبطاقة احلمراء قاسية».
بدوره، قال فاردي: «بعد تأخرنا بدأنا 
نشــعر بالذعر قليال، عملــوا بجهد اكبر 
بعد الطرد، لكن التزمنا بخطتنا وأدركنا 

التعادل».
وفي املباراة الثانية، حقق تشلسي فوزا 

صعبا على مضيفه وجاره كريستال باالس 
٣-٢، مقتربا من ضمان بطاقة التأهل الى 
دوري أبطال أوروبا، وذكر مدرب «البلوز» 
الدولي السابق فرانك المبارد أن فريقه كان 
محظوظــا في الدقائــق اخلمس األخيرة، 
مضيفا لكن تعني علينا السيطرة أفضل 
علــى املباراة، وكانــت اللحظات األخيرة 

عصيبة علينا.
واســتغل واتفــورد املهــدد بالهبوط 
مواجهــة ضيفه نوريتش ســيتي متذيل 

الترتيــب ليتغلــب عليه 
٢-١، ليحقــق فوزه االول بعد 

٣ خسارات تواليا.
٣ مباريات اليوم

تختتم اليــوم املرحلة الـ ٣٤ للدوري 
اإلجنليزي املمتاز «البرمييرليغ» بإقامة 
٣ مواجهات، حيث يستضيف في األولى 
إيڤرتون حادي عشر الترتيب (٤٤ نقطة) 
نظيره ســاوثهامبتون الثالث عشر (٤٣ 
نطقة) في مواجهة لن تكون ســهلة على 
فريق املدرب اإليطالي كارلو انشيلوتي الذي 
خسر مواجهة توتنهام في اجلولة املاضية 
٠-١، ويسعى للتعويض أمام خصم صعب 
اليوم، وفي املواجهة الثانية يســتضيف 
بورمنوث التاسع عشر (٢٧ نقطة) توتنهام 
هوتسبير ثامن الترتيب (٤٨ نقطة) الذي 
يحل ضيفا ثقيال على فريق يعاني الكثير، 
وفي طريقه ملغادرة الدوري األقوى عامليا، 
فيما ستكون ثالث املواجهات بلقاء يجمع 
أستون ڤيال الثامن عشر (٢٧ نقطة) على 
معلبه مع مان يوناتيد اخلامس (٥٥ نقطة) 
في مواجهة يسعى خاللها املضيف للخروج 
من شــبح الهبوط، فيما يأمل «الشياطني 
احلمــر» لتعزيز حظوظهــم بحجز مقعد 
متقدم ميكنهم من اللعب في دوري األبطال 

األوروبي املوسم املقبل.

تراوري هدف كبار أوروبا
بات اجلناح القوي بنادي وولڤرهامبتون االجنليزي أداما 
تراوري، هدفا ألندية مان سيتي اإلجنليزي ويوڤنتوس 
اإليطالي وبرشــلونة االسباني، وذلك بحسب ما أوردته 
شــبكة «ESPN» العاملية، مع اســتعداد النجم اإلسباني 
لالنتقال بنهاية املوسم احلالي إذا فشل فريقه في بلوغ 

دوري أبطال أوروبا.
وأضحــى تراوري صاحب الـــ ٢٤ عاما، الذي انتقل 
إلى «الذئاب» قادمــا من ميدلزبره مقابل ١٨ مليون جنيه 
إسترليني في أغسطس ٢٠١٨، أحد أهم الالعبني في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم، بعدما سجل ٤ أهداف، وقدم 
تسع متريرات حاسمة، ويأتي في املرتبة الثانية بصناعة 

اللعب خلف جنم مان سيتي كيفني دي بروين.

الالنا لن يلعب مع ليڤربول
أكد مدرب ليڤربول اإلجنليزي يورغن كلوب أن العب الوسط 
الالنا لن يحمل ألوان ليڤربول املتوج بلقب الدوري االجنليزي 
لكرة القدم بعد اآلن حلمايته مــن أي اصابة قد تعكر انتقاله 
احلر الى فريق آخر. وكان الالنا (٣٢ عاما) قد مدد عقده حتى 
نهاية املوســم املشوه بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد 

بنية ترك النادي األحمر في نهايته.
وفيما استعاد الالعب، املنضم الى ليڤربول من ساوثمبتون 
في ٢٠١٤، لياقته بعد تعرضه لإلصابة، ال يريد كلوب الزج به في 
التشكيلة حفاظا عليه، وقال:«من الواضح أن آدم يريد الرحيل في 
الصيف، وكل األمور معه مت االتفاق عليها، وأمتنى له األفضل»، 
يذكر أن الالنا مرشح لالنتقال الى ليستر سيتي والعودة للعب 

حتت إشراف املدرب االيرلندي الشمالي براندن رودجرز.

إيقاف داير ٤ مباريات
أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم أمس إيقاف العب 
توتنهام هوتســبير إريك داير ٤ مباريات بعد صعوده 
الى املدرجات والتجادل مع مشــجع على هامش مباراة 

في مسابقة كأس االحتاد في مارس املاضي.
وتأتي العقوبة على خلفية «سوء التصرف» بسبب 
مشادة في املدرجات بني داير وأحد املشجعني في ختام 
مباراة فريقه ضد نوريتش في الدور اخلامس من كأس 
االحتــاد في الرابع من مارس، والتي انتهت بخســارة 

توتنهام بركالت الترجيح (٣-٢) بعد التعادل (١-١).
وبحســب التقارير، رأى داير ان شــقيقه يتعرض 
ملضايقات في املدرجات، وسارع للدفاع عنه، ولم تشهد 

املشادة اي احتكاك جسدي.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٤)

٨beIN SPORTS HD٥إيڤرتون - ساوثهامبتون
٨beIN SPORTS HD١بورمنوث - توتنهام

١٠٫١٥beIN SPORTS HD١أستون ڤيال - مان يوناتيد

إيڤرتون للتعويض أمام ساوثهامبتون 
و«الشياطني احلمر»  إلغراق أستون ڤيال

تشلسي يرتقي ثالثاً بشّق األنفس وليستر يفرض التعادل على أرسنال


