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توتي: أنا وروما 
سنلتقي مجددًا

تأجيل بداية 
إنتر وأتاالنتا 

في «الكالتشيو»

شكوك حول 
احتضان املجر 

لـ «السوبر األوروبي»

١٢٠٠ دوالر عقوبة 
تقبيل الكرة في 

الدوري اإلكوادوري

أعرب أســطورة نــادي روما 
اإليطالــي لكرة القــدم الدولي 
السابق فرانشيسكو توتي عن 
اعتقاده أنه ســيعود «عاجال أم 
الذي  العاصمة  إلى نادي  آجال» 
انتقلت ملكيته إلى رجل األعمال 

األميركي دان فريدكني.
وقال «امللك» توتي الذي دافع عن 
ألوان روما ملدة ٢٤ عاما قبل ان 
يصبح مسؤوال في إدارته عام 
٢٠١٩، في مقابلة مع صحيفة «ال 
ريبوبليكا» احمللية «من الطبيعي 
االعتقاد، أنه عاجال أم آجال، أنا 
وروما سنلتقي مجددا. لكنني 
ال أحدد اللحظة، خصوصا أنني 
ال أنتظر حدوث ذلك باجللوس 
مكتوف األيــدي دون فعل أي 

شيء في بيتي».

لن يبدأ فريقا انتر ميالن واتاالنتا 
املوســم اجلديد مــن الدوري 
القدم املقرر في  اإليطالي لكرة 
١٩ اجلاري بل في األسبوع الذي 
يليه وذلك بسبب مشوارهما في 
املســابقتني األوروبيتني خالل 
شهر أغسطس كما أعلنت رابطة 
الدوري امس. وانتهى موســم 
٢٠١٩/٢٠٢٠ غير االعتيادي بسبب 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
في ٢١ أغسطس بالنسبة الى انتر 
ميالن الذي خسر نهائي مسابقة 
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) 
أمام اشبيلية االسباني ٢-٣، في 
اتاالنتا في  حني توقف مشوار 
ربع نهائي مسابقة دوري األبطال 
في ١٢ أغسطس بخسارته امام 
باريس سان جرمان الفرنسي ١-٢.
وكان انتــر ميالن حل وصيفا 
ليوڤنتوس املوسم املاضي، وجاء 
اتاالنتا في املركز الثالث علما بان 
الفريقني سيعاودان تدريباتهما 
األسبوع املقبل. وستعلن رابطة 
البرنامج  الدوري اإليطالي عن 
الكامل ملوسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ اليوم.

لكرة  يأمل االحتــاد األوروبي 
القدم (يويفا) إقامة مباراة كأس 
بايرن  الســوبر األوروبي بني 
ميونخ األملاني بطل دوري األبطال 
وإشبيلية اإلسباني بطل الدوري 
األوروبي، في موعدها احملدد لها 
٢٤ اجلاري في العاصمة املجرية 
بودابست، وذلك رغم إغالق املجر 
حدودها أمام األجانب بســبب 
زيادة أعداد املصابني بڤيروس 
كورونا املستجد. وابتداء من يوم 
امس ســيكون متاحا لألجانب 
الذين لديهم سبب وجيه للسفر 
إلى املجر دخول البالد، ومن غير 
الواضح ما إذا كان ذلك سيتضمن 

عشاق كرة القدم والالعبني.
وأوضح يويفا في تصريحات 
األملانية: « يويفا  األنباء  لوكالة 
يعمل بشكل وثيق مع االحتاد 
املجري من أجل اتخاذ إجراءات 
تضمن ســالمة كل املشجعني 
واملشاركني في املباراة». وأضاف: 
«شروط دخول املجر لكل الفئات 
املستهدفة مثل الالعبني والشركاء 
واملوظفون ووســائل اإلعالم 
واجلماهير، هي جزء من النقاش».

فرض االحتاد اإلكوادوري لكرة 
القدم غرامة مالية قيمتها ١٢٠٠ 
دوالر على األرجنتيني سيرخيو 
لوبيز، العب فريق أوكاس، لقيامه 
بتقبيل الكرة خالل مباراة ضد 
ماكارا (١-٠) اجلمعة في الدوري 
احمللــي، في ظل تفشــي وباء 
كورونا املستجد. وبات لوبيز أول 
العب تتم معاقبته بهذه الغرامة 
الدوري  التي فرضتهــا رابطة 
انتشــار  اإلكوادوري ملكافحة 

ڤيروس «كوفيد-١٩».
الوحيد  الالعب  لوبيز  ولم يكن 
الــذي مت تغرميه فــي املرحلة 
احلاديــة عشــرة، األولى منذ 
الدوري اإلكوادوري  استئناف 
الذي توقف ملدة خمســة أشهر 
بســبب الوباء، حيث مت فرض 
الغرامة ذاتها على خمسة العبني 
آخرين لقيامهم بتبديل قمصانهم، 
وهو فعل آخر محظور اآلن، كما 
لعدم  الفرق  متت معاقبة بعض 
االمتثال للتدابير الصحية أبرزها 
ليغا دي بورتوفييخو لعدم توفيره 
مجموعة اإلســعافات األولية، 
وبرشلونة اس سي لعدم توفير 
املعقمات أو صابون تطهير اليدين.

راشفورد يواصل حتركاته 
ملكافحة فقر األطفال في بريطانيا

مان يونايتد يريد ضم أوباميكانو

ساني: أفتقد حساسية املباريات

إبراهيموڤيتش ميدد عقده 
مع ميالن حتى الصيف املقبل

أعلن مهاجم مــان يونايتد 
واملنتخب اإلجنليزي لكرة 
القدم ماركوس راشفورد، 
عــن تشــكيله فريق عمل 
من عالمات جتارية غذائية 
ملكافحة فقــر األطفال في 

بريطانيا.
ومتت اإلشادة براشفورد (٢٢ 
عاما) ملجهوداته في احلملة 
لتوســيع نطاق  الناجحــة 
املجانية  املدرسية  الوجبات 
لألســر الفقيرة خالل أزمة 

انتشار ڤيروس كورونا املستجد، حينما كانت احلكومة تعتزم 
في ذلك الوقت إنهاء العمل بها توفيرا للنفقات.

وقال راشفورد: «كان علينا التفكير في أفضل طريقة لفعل 
ذلك، وكذلك التفكير في أن تستفيد تلك العائالت من الوجبات 
ألكبر وقت ممكن بدون مشاكل».  وكان النجم اإلجنليزي 

قد استفاد من تلك الوجبات خالل فترة الدراسة.
وأضاف: «أردنا أن نقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك 
ضم أفضل األشــخاص ملجموعة عملنا، ومعرفة ما إذا كان 

وجودهم سيساعدنا أكثر».

ذكــر تقرير إخباري أن نادي مان يونايتد اإلجنليزي لكرة 
القدم يرغب في ضم املدافع دايوت أوباميكانو من اليبزيغ 
األملاني، وذلــك بعد العروض القوية التي قدمها الالعب في 
دوري أبطــال أوروبا. وذكرت صحيفة «ذا تاميز» اليوم أن 
املدير الفني ملان يونايتد أولي غونار سولسكاير يرغب في 

تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو (٢١ عاما).
جتدر اإلشارة إلى أن أوباميكانو، الذي استدعي للمرة األولى 
ضمن قائمة املنتخب الفرنسي، مدد عقده مؤخرا مع اليبزيغ 
حتى عام ٢٠٢٣. ولم يســتبعد رئيس نادي اليبزيغ أوليفر 
مينتزالف رحيل أوباميكانو عن الفريق، لكنه أشار إلى أن 

مفاوضات لن جترى إال في حالة تلقي عرض مغر.
وكان اليبزيغ قد رفض العام املاضي عرضا من أرســنال 

اإلجنليزي قيمته ٦٠ مليون يورو.

قال العب بايرن ميونخ ليروي ســاني إنه يشعر بأنه عاد 
تقريبا إلى طبيعته عقب فترة من الغياب الطويل عن املالعب 
بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، وذلك قبل عودته 
للمشــاركة مع املنتخب األملاني في دوري األمم األوروبية 
لكرة القدم. وأضاف ساني (٢٤ عاما) في مقطع ڤيديو نشره 
االحتاد األملاني لكرة القدم قبل مواجهتي إسبانيا وسويسرا: 
«أنا جاهز بنســبة ٨٠٪، بالطبع أنا مفتقد حلساسية وإيقاع 
املباريات، ومن هنا تأتي النسبة املتبقية». وستكون تلك املرة 
األولى التي يكون فيها ساني متواجدا مع املنتخب األملاني 
حتت قيادة يواكيم لوف، منذ تعرضه لإلصابة في أغسطس 
٢٠١٩، لكن ســاني يقول إن هناك إيجابيات من فترة غيابه 
الطويلة حيث قال: «كان علي أن أعمل من أجل العودة، أود 
القول انه كان عاما جيدا ألنني كنت قادرا على التعلم أكثر»، 
كما كشف ساني عن تعرفه على نفسه وإمكاناته بشكل أفضل.

وأدى تعرضــه لإلصابة العام املاضي إلى تأجيل انتقاله إلى 
بايرن ميونخ، وكان عليه االحتفال من بعيد بفوز فريقه بلقب 
دوري أبطال أوروبا، حيث قال عن فوز الفريق بالبطولة على 
حساب باريس سان جرمان الفرنسي: «كنت سعيدا جدا لهم 

على املستوى الشخصي».

أعلن نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم عن متديد عقد مهاجمه 
املخضرم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش حتى نهاية موسم 
٢٠٢٠/٢٠٢١. وجاء في بيان للنادي «اي ســي ميالن سعيد 
باإلعالن ان زالتان ابراهيموڤيتش جدد عقده مع النادي حتى 
٣٠ يونيو ٢٠٢١». وانضم ابراهيموڤيتش (٣٨ عاما) إلى ميالن 
في يناير الفائت من لوس اجنلس غاالكسي األميركي بعقد 
لستة اشــهر مع خيار التمديد لسنة إضافية. ومنذ عودته 
الثانية إلى ملعب سان سيرو بعد فترة أولى بني ٢٠١٠ و٢٠١٢، 
ســجل ١١ هدفا في ٢٠ مباراة في جميع املسابقات منها ١٠ 
أهداف خالل ١٨ مباراة في الدوري احمللي، وساهم في قيادة 
الفريق الى املركز السادس املؤهل الى الدور التمهيدي للدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ». وتابــع بيان النادي اللومباردي « 
االثنني انضم زالتــان ابراهيموڤيتش الى زمالئه واملدرب 
ستيفانو بيولي في (ميالنيلو سبورت سنتر) حيث شارك 

في احلصة التدريبية األولى للموسم».

كالسيكو أول بني ريال وبرشلونة في أكتوبر
سيقام الكالسيكو األول في املوسم 
اجلديــد بني الغرميــني ريــال مدريد 
وبرشــلونة علــى ملعــب األخير في 
«كامب نو» في ٢٥ أكتوبر، بعد أن مت 
الكشــف عن جدول مباريات الدوري 
االســباني لكرة القدم، وسط إمكانية 
غياب النجم االرجنتيني ليونيل ميسي 

عن املباراة احلدث.
ويلتقي الفريقان في الكالســيكو 
الثاني فــي ١١ أبريل ٢٠٢١ على ملعب 
ســانتياغو برنابيــو فــي العاصمــة 
االســبانية في مســعى فريق املدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ على 
اللقب الذي احرزه في يوليو الفائت.

ومن غير الواضح إذا ما ســيكون 
جنم برشلونة ليونيل ميسي حاضرا 

في هاتني املباراتني املوسم املقبل في 
ظــل رغبته فــي الرحيل عــن النادي 
الكاتالونــي هذا الصيــف، وهو غاب 
االثنــني عن احلصة التدريبية االولى 
بإشراف املدرب اجلديد الهولندي رونالد 
كومان بعد ان تغيب األحد عن جلسة 
فحوصات الكشف عن ڤيروس كورونا 

املستجد.
ويفتتح برشــلونة موســمه على 
ارضه أمام التشي أسوة بريال مدريد 
الذي يستضيف خيتافي في املرحلة 
األولى، اال انه سيتم إرجاء املباراتني 
إلفســاح املجــال للمزيد مــن الراحة 
للفرق التي شــاركت املوســم الفائت 
في املســابقات األوروبية التي انتهت 
الشهر املاضي بسبب املوسم الطويل 

الذي تسبب به «كوفيد-١٩» بعد توقف 
املنافسات القارية ألكثر من أربعة اشهر.

وسيتم تأجيل أيضا مباراة اتلتيكو 
مدريــد االفتتاحيــة علــى ارضه أمام 

اشبيلية.
لذا ووفق التعديل املتوقع، سيبدأ 
النادي امللكي حملــة الدفاع عن لقبه 
خارج الديار ضد ريال سوسييداد في 
٢٠ الشهر اجلاري، على ان يستضيف 
برشلونة فريق ڤياريال بعدها بأسبوع 

في أولى مبارياته.
ســتقام املباريــات خلــف أبــواب 
موصــدة بوجــه اجلماهيــر ووفــق 
بروتوكول صحي صارم للحؤول دون 

تفشي ڤيروس «كوفيد-١٩».
ويفتتح املوسم في ١٢ أو ١٣ سبتمبر، 

اي بعد ثمانية أســابيع علــى انتهاء 
املوسم الفائت في ١٩ يوليو.

الى ذلك، كشف برشلونة عن هوية 
أعضاء اجلهاز الفني املساعد لرونالد 
كومان بعــد ظهورهم االثنني في أول 
تدريب يقوده املدير الفني الهولندي 

للفريق.
وذكر املوقع الرسمي لبرشلونة أن 
ألفريد شرويدر سيكون املدرب املساعد 
لكومان، فيما سيتولى السويدي هنريك 
الرسون العب برشلونة السابق مهمة 
املدرب املســاعد الثانــي، كما يتواجد 
كل من ألبــرت روكا ودانيل روميرو 
وخاومي بارتــرا كمدربي لياقة، فيما 
يتولــى خوزي رامــون دي ال فونتي 

مهمة تدريب حراس املرمى.

ميامي يصدم باكس.. 
وثاندر يجّر هيوسنت ملباراة سابعة

فاجأ ميامي هيت منافسه ميلووكي باكس أحد أبرز املرشحني إلحراز 
لقب بطل الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة بفوزه عليه 
١١٥-١٠٤ في مســتهل املواجهات بينهما في الدور الثاني من البالي 
اوف، في حني اجبر اوكالهوما سيتي ثاندر منافسه هيوسنت روكتس 

الى مباراة سابعة في الدور االول بعد تعادلهما ٣-٣.
وفرض جيمي باتلر نفســه جنما ملبــاراة ميامي وباكس من دون 
منازع بتسجيله ٤٠ نقطة (رقم قياسي شخصي) بينها ١٣ من آخر 

١٦ نقطة لفريقه و٢٧ في الشوط الثاني.
وبات باتلر ثالث العب فقط في تاريخ ميامي يســجل ٤٠ نقطة في 
مباريات البالي اوف لينضم الى النجمني ليبرون جيمس ودواين وايد.

وساهم السلوفيني غوران دراغيتش ليس فقط بتسجيله ٢٧ نقطة 
لكن من خالل مجهوده الدفاعي أواخر املباراة، حيث انتزع الكرة من 
جنم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونبمو الذي اكتفى ب ١٨ نقطة 
فقط بعد الرقابة الدفاعية احملكمة عليه مع ١٠ متابعات و٩ متريرات 

حاسمة. وتقام املباراة الثانية بني الفريقني اليوم في اورالندو.
وفرض اوكالهوما سيتي ثاندر مباراة سابعة على هيوسنت روكتس 
بفوزه عليه ١٠٤-١٠٠ بفضل ٢٨ نقطة لنجمه كريس بول بينها ١٥ في 
الربع األخير، كما سجل رميتني حرتني في الثواني األخيرة ليضمن 
الفوز لفريقه. أما افضل مسجل في صفوف هيوسنت فكان جيمس 

هاردن مع ٣٢ نقطة و٨ متابعات و٧ رميات حرة.
وتقام املباراة السابعة اليوم في اورالندو.

بداية ناجحة لديوكوفيتش 
في «فالشينغ ميدوز».. وأوساكا تندد بالعنصرية

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
املصنــف أول عامليــا بنجــاح حملة 
تشــديد اخلنــاق على السويســري 
روجيــه فيــدرر واالســباني رافايل 
نادال في عدد ألقاب الغراند ســالم، 
بفوزه الســهل على البوسني دامير 
دجمهور ٦-١ و٦-٤ و٦-١ في الدور 
االول مــن بطولة الواليــات املتحدة 
املفتوحة احدى بطوالت األربع الكبرى 
في التنس. ويلتقي ديوكوفيتش في 
الدور التالي مع البريطاني كايل ادموند 
الفائز على الكازخســتاني الكسندر 
بوبليــك ٢-٦ و٧-٥ و٧-٥ و٦-٠. 
وبلــغ الــدور ذاتــه أيضــا اليوناني 
السادس  ستيفانوس تسيتسيباس 
عامليا والرابع في البطولة بفوزه على 
البرت راموس-فينوالس  االسباني 
٦-٢ و٦-١ و٦-١ فــي ســاعة و٣٨ 

دقيقة، واالملاني الكســندر زفيريف 
السابع عامليا واخلامس في فالشينغ 
ميدوز بتفوقه الصعب على اجلنوب 
افريقي كيفن اندرســون ٧-٦ (٢/٧) 
و٥-٧ و٦-٣ و٧-٥، ليضــرب األول 
موعدا مع االميركي ماكسيم كريسي 
املشــارك ببطاقة دعوة والفائز على 
الســلوفاكي جوزيــف كوفاليك ٦-١ 
و٢-٦ و٦-٤ و٦-٤، والثانــي مــع 
االميركي براندون ناكاشــيما الفائز 
على االيطالي باولو لورنتسي ٧-٦ 
(٧-٢) و٥-٧ و٦-٣ و٧-٥. كما بلغ 
الفرنسي جيل سيمون الدور الثاني 
على حســاب املصري محمد صفوت 

بنتيجة ٦-١،٦-٤ و٦-٤.
أوساكا تندد بالعنصرية مجددًا

لدى السيدات، بلغت التشيكية 

كارولينا بليشكوفا املصنفة ثالثة 
عامليــا واألولى في الــدورة الدور 
الثانــي بفوزهــا علــى األوكرانية 
اجنيلينــا كالينينــا بنتيجة ٦-٤ 
و٦-٠. وتلتقي بليشكوفا تاليا مع 

الفرنسية كارولني غارسيا.
وتأهلت اليابانية ناومي أوساكا 
التاسعة عامليا بفوزها على مواطنتها 

ميساكي دوي ٦-٢ و٥-٧ و٦-٢.
وكســبت أوســاكا املجموعــة 
األولى بســهولة، قبــل أن يتراجع 
مستواها في الثانية وخسرتها ٥-٧، 
لكنها استعادت توازنها في الثالثة 
احلاسمة وكسرت إرسال مواطنتها 
مرتــني وأنهتها فــي صاحلها ٦-٢ 
لتضرب موعدا في الدور الثاني مع 

اإليطالية كاميال جورجي.
ودخلــت أوســاكا الــى ملعــب 

«أرثــر أش» مرتديــة قناعا يحمل 
اسم بريونا تايلور، املوظفة الطبية 
األميركيــة من أصــل أفريقي التي 
قتلت برصاص الشرطة في شقتها 
بكنتاكي فــي مارس املاضي والتي 
أدت إلى تظاهرات عديدة شــهدتها 
الواليات املتحدة منــذ نهاية مايو 
ومقتــل جــورج فلويــد، األميركي 
من أصل افريقي الذي قتل على يد 

شرطي أبيض في ٢٥ مايو.
كما تأهلت التشــيكية األخرى 
بتــرا كفيتوفــا السادســة بفوزها 
علــى الرومانيــة ايرينا-كاميليــا 

٦-٣ و٦-٢.
وبلغت األملانية اجنليك كيربر 
بطلــة نســخة العــام ٢٠١٦ الدور 
الثاني بفوزها على األسترالية ايال 

تومليانوفيتش ٦-٤ و٦-٤.


