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ميسي يجري «املسحة» في منزله!

كورونا يخرج تراوري من إسبانيا

ولفرهامبتون يضم سيلفا 
بـ ٤٦ مليون دوالر

ال عودة قريبة للجماهير في إيطاليا

ذكرت صحيفة «أوليه» األرجنتينية أن برشــلونة أرسل 
فريقا طبيا إلى منزل ليونيل ميسي إلخضاعه إلى فحص 
ڤيروس كورونا «املسحة»، وفي حال جاءت النتيجة سلبية 
سيكون ليو جاهزا للتدرب للمرة األولى حتت قيادة رونالد 

كومان اليوم.
وذكرت الصحيفة أن الفكرة املبدئية كانت أن يخضع ميسي 
للفحص صباح اإلثنني (اليوم)، لكن حتى يتم تسريع عودته 
للتدريبات مت إرسال الفريق الطبي إلى منزله بالفعل، وكان 
جنم برشــلونة قد أعلن قبل يومني في مقابلة صحافية 
مطولة استمراره مع ناديه بعد أن منعه الرئيس جوسيب 
ماريا باتروميو من الرحيل وطالبه بتسديد الشرط اجلزائي 

البالغ ٧٠٠ مليون يورو.

خرج آدم تراوري جناح وولفرهامبتون اإلجنليزي من قائمة 
املنتخب اإلسباني املشارك في النسخة الثانية من دوري 
األمم األوروبي بعدما جاءت نتيجة إيجابية لألجسام املضادة 
لڤيروس كورونا املســتجد خالل االختبار الذي خضع له 

على هامش معسكر الفريق في مدريد.
وغاب تراوري عن املباراة املباراة األولى أمام أملانيا بسبب 
عدم وضوح نتيجة االختبار الذي خضع له مما تســبب 
في إرجاء مغادرته إلجنلترا. وفي وقت سابق جاءت نتيجة 
اختبار تراوري لڤيروس كورونا سلبية ومبوجب القانون 

اإلسباني مت السماح له بالتدريب مع زمالئه.

حطم نادي وولفرهامبتون اإلجنليزي الرقم القياسي ألغلى 
صفقة في تاريخ النادي بتعاقده مع فابيو ســيلفا املهاجم 
الشاب لفريق بورتو البرتغالي مقابل نحو ٣٥ مليون جنيه 

استرليني (٤٦ مليون و٥٠٠ ألف دوالر).
ووقــع ســيلفا (١٨عاما) عقــدا ميتد خلمســة أعوام مع 
وولفرهامبتون بعد أن ســجل ظهــوره األول مع بورتو 

العام املاضي في سن السابعة عشر.
وحطم وولفرهامبتون الرقم القياســي ألغلى صفقة في 
تاريخه للعــام الثاني على التوالي بعــد تعاقده في العام 
املاضي مع راؤول خيمينيز من صفوف بنفيكا مقابل ٣٠ 

مليون استرليني.
ويستهل وولفرهامبتون مشواره في املوسم اجلديد من 
الدوري اإلجنليزي املمتاز مبالقاة شــيفيليد يونايتد في 

١٤ سبتمبر اجلاري.

استبعدت احلكومة اإليطالية إمكانية عودة اجلماهير للمدرجات 
خالل املوسم الكروي املقبل في ظل استمرار أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد. وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء 
اإليطالــي خالل املباحثات التي جرت في روما اليوم: «في 
االســتاد األمر أشبه باملظاهرات، حيث إن جتمعات الناس 
أمر ال مفر منه، مثلــه مثل املدرجات حيث تدخل وتخرج 
اجلماهير، أعتقد أن فتح املالعب حاليا أمر غير مناسب باملرة».

وينطلق موسم دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم في 
١٩ سبتمبر اجلاري، حيث من املقرر إقامة جميع املباريات 
بدون جماهير رغم إعالن األندية عن أملها في عودة اجلماهير 
للمدرجات. ومن املقرر أن تنتهي قريبا مجموعة من القيود 
اخلاصة مبكافحة ڤيروس كورونا في إيطاليا، لكن وزارة 

الصحة تعتزم جتديدها.

كروس: مولر لن يعود إلى «املانشافت».. املستقبل للشباب
أبــدى توني كروس الفائــز مع منتخب 
أملانيا بلقب مونديال ٢٠١٤ تفهمه للصخب 
املصاحب لدعوات عــودة توماس مولر 
للمنتخب الوطني، لكنه يعتقد أن املدرب 
يواخيم لوف سيلجأ عوضا عن ذلك لتطوير 

قدرات أمثال كاي هافيرتز. 
ومت إبالغ مولر وماتــس هوميلز وجيروم 
بواتينغ في ٢٠١٩ أنهم لن تتم دعوتهم مجددا 
للمنتخب األملاني، لكن مولر (٣١ عاما) صنع 
أكبر عدد من األهداف  املوســم املاضي من 
الدوري األملاني وساهم في فوز بايرن بثالثية 
«البوندسليغا» والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وقال كروس في مقابل مع صحيفة «بيلد ام 

سونتاج» أمس:«حدسي يخبرني ان لوف ال 
يعود في قرارته»، وصنف كروس الدعوات 
املطالبة بعودة مولر بأنها رد فعل طبيعي، 
لكنه أوضح «لوف لم يستبعد الالعبني الثالثة 
الفائزين بلقب كأس العالم ألنهم كانوا سيئني، 
لكنه أراد السير في اجتاه جديد، لقد نشد 
التغيير ووضع ثقته في الالعبني الشباب»، 
الفتا إلى أن مولر قدم موسما متميزا لكن 
مدرب «املانشــافت» ال يكترث للمستوى 

احلالي، لكن للمشروع اخلاص بالسنوات 
القليلة املقبلة.

املتوقع أن يصبح هافيرتز  ومن 
جــزءا ال يتجــزأ من 

مستقبل املنتخب األملاني، حيث غادر الالعب 
البالــغ من العمر ٢١ عاما معســكر املاكينات 
األملانية قبل املباراة أمام سويســرا بدوري 
األمم األوروبي، من أجل إكمال صفقة انتقاله 
من باير ليفركوزن إلى تشلسي اإلجنليزي.

وذكر كروس جنم وسط ريال مدريد اإلسباني، 
أنه إذا استمر هافيرتز على نفس املنوال فإنه 
ســيكون من الصعب إيقافــه، لكن ال توجد 
ضمانات ودائما توجد عقبات في 
الطريــق، مؤكــدا ان كاي لديه 
إمكانات هائلة إذا استغلها بإمكانه 
أن يصبح في غاية األهمية 

للمنتخب الوطني.

تيم وسيرينا يواصالن التقدم.. وأنس تودع «فالشينغ ميدوز»
واجه دومينيك تيم املصنف الثاني مكافحة 
كبيرة من مارين شيليتش لكنه خرج في النهاية 
بالفوز على البطل الســابق ٦-٢ و٦-٢ و٣-٦ 
و٦-٣ ليبلغ الدور الرابع (دور ١٦) في بطولة 

أميركا املفتوحة للتنس «فالشينغ ميدوز».
وفاز النمساوي تيم باملباراتني السابقتني أمام 
الالعب الكرواتي املصنف ٣١ وسرعان ما فرض 
سيطرته خالل آخر مباريات الفترة املسائية 
في ملعب آرثر آش وكسر إرساله مرتني في 

كل مجموعة من أول مجموعتني.
وقال تيم بعد املباراة:«أعتقد أن البداية السريعة 
كانت بسببه في املقام األول، لقد خاض مباراتني 
صعبتني في األدوار األولى حيث شارك في 

مباراتني طويلتني».

وأنقذ تيم نفسه من كسر إرساله في خمس 
مناسبات في املجموعة الرابعة، بينما استغل 
الفرصة الوحيدة لكسر إرسال شيليتش في 
الشوط السادس ليحسم االنتصار بعدما رد 

الالعب الكرواتي الكرة في الشبكة.
وســيلعب تيم في املباراة املقبلة مع الكندي 
فيلكس أوجيه-ألياســيم الذي فاز ٦-١ و٦-٠ 

و٦-٤ على الفرنسي كورنتني موتيه.
التونسية  السيدات، خرجت  وفي منافسات 
أنس جابر من البطولة بعد الهزمية ٧-٦ و٦-٣ 
أمام صوفيا كينني املصنفة الثانية في الدور 
الدور  إلى  الثالث للمسابقة، وصعدت كينني 

الرابع ألول مرة في مسيرتها.
وكسرت أنس املصنفة ٣١ عامليا إرسال كينني 

لتتقدم ٤-٢ في املجموعة االفتتاحية لكن الالعبة 
األميركية ردت سريعا بكسر إرسال الالعبة 
التونسية قبل أن تتفوق في الشوط الفاصل.

وسددت أنس ٣٥ ضربة ناجحة مقابل ١٤ لكينني 
لكن الالعبة التونسية ارتكبت ٣٢ خطأ سهال 

مقابل ٢٣ فقط لالعبة األميركية.
وخســرت كينني، التي أكدت أنها شــعرت 
ببعض الضغط بعد حصد اللقب في ملبورن، 
مبجموعتني متتاليتني في مسابقتها الوحيدة 
لالستعداد للمشاركة في بطولة أميركا املفتوحة.

وقلبت األميركية ســيرينا وليامس تخلفها 
باملجموعة األولى أمام مواطنتها سلون ستيفنز 
إلى فوز ٢-٦ و٦-٢ و٦-٢ لتحجز بطاقتها إلى 

دور ثمن النهائي في البطولة.

«NBA» ١٧ ثالثية تعيد تورونتو للمنافسة.. ودنفر يهزم كليبرز في
قلب تورونتو رابتورز 
حامل اللقب تأخره مبباراتني 
أمام بوسطن سلتيكس إلى 
تعادل ٢-٢، بعد فوزه عليه 
١٠٠-٩٣ فــي نصف نهائي 
املنطقــة الشــرقية ضمــن 
دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفــني (NBA)، فيما 
عادل دنفر ناغتس خصمه 
لوس أجنليس كليبرز ١-١ 

في الغربية.
في املباراة األولى، عوض 
الكاميروني باسكال سياكام 
البطيئــة لينهــي  بدايتــه 
املواجهة برصيد ٢٣ نقطة 
و١١ متابعة، وأضاف زميله 
املوزع املتألق كايل الوري 
٢٢ نقطــة و١١ متابعــة و٧ 
متريرات حاســمة بينها ٤ 

وايد وورلد اوف سبورتس 
كومبليكس». وقال سياكام 
«يبدو وكأننــا ننطلق من 
جديد، نواجه فريقا رائعا، 
لــن تكــون األمور ســهلة، 
نعــرف ذلك، لــذا يجب أن 
نتابع العمل اجلاد». ولعب 
التسديد من خارج القوس 
دورا كبيرا في فوز تورونتو 
(٣٨٫٦٪)، بينها ٥ محاوالت 
ناجحة لفريد فان فليت (١٧ 
نقطــة) و٤ من ٤ للعمالق 
االســباني ســيرج ايبــاكا 
(١٨ نقطــة و٧ متابعــات)، 
في املقابل اكتفى بوســطن 
بتسجيل ٧ ثالثيات من ٣٥ 

محاولة.
وكان جايسون تايتوم 
أفضل مســجل لبوســطن 

مع ٢٤ نقطة و١٠ متابعات، 
وأضــاف كيمبــا ووكر ١٥ 
نقطة و٨ متريرات حاسمة 
وجايلــن بــراون ١٤ نقطة 
لكنه اكتفــى بثالثيتني من 

١١ محاولة.
وبعد خسارة قاسية في 
املباراة األولــى في نصف 
نهائي الغربية، عوض دنفر 
ناغتس وعادل السلســلة 
مع لوس أجنليس كليبرز 
١-١ بفوزه املستحق عليه 
١١٠-١٠١. ظواســتهل دنفر 
السلســلة مرهقــا من فوز 
شــاق على يوتا جاز ٤-٣ 
معوضا تخلفــه ١-٣، لكن 
العبيــه أظهــروا شراســة 
أمــام  مناســبة للمعادلــة 

كواهي لينارد ورفاقه.

ثالثيات.  ويسعى تورونتو 
إلى حتقيق فوز ثالث تواليا 
في مباراتــه اليوم ليتقدم 
للمرة األولى في السلسلة 
املقامة في فقاعة أورالندو، 
علــى غرار باقــي مباريات 
األدوار اإلقصائية بســبب 
تفشــي ڤيــروس كورونا 

املستجد.
وبعد يومني من تسجيل 
البريطاني أو جي أونونوبي 
ســلة ثالثية قاتلة منحت 
رابتورز الفوز، قدم الفريق 
الكندي مباراة دفاعية قوية 
وأجبر بوسطن على االكتفاء 
بنســبة ٢٠٪ من التسديد 
من خــارج القــوس، فيما 
جنح بتســجيل ١٧ ثالثية 
على ملعب «إي أس بي ان 

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري األمم األوروبية
٥:٠٠beIN sports HD٣كازاخستان ـ بيالروسيا

٩:٤٥beIN sports HD٣البوسنة والهرسك ـ پولندا
٩:٤٥beIN sports HD١هولندا ـ إيطاليا
٩:٤٥beIN sports HD٦النمسا ـ رومانيا

٩:٤٥beIN sports HD٥ايرلندا الشمالية ـ النرويج
٩:٤٥beIN sports HD٤التشيك ـ اسكتلندا
٩:٤٥beIN sports HD٢ألبانيا ـ ليتوانيا

كشرت البرتغال حاملة اللقب عن أنيابها بفوزها 
الكبيــر على كرواتيا ٤-١، وعــادت كل من بلجيكا 
وفرنســا بفوز ثمني خارج القواعد على الدمنارك 
والسويد، فيما عانت اجنلترا للتغلب على ايسلندا 
في مستهل مشــوارها في النسخة الثانية من 

دوري األمم األوروبية في كرة القدم.
وأكرمــت البرتغــال، فــي غيــاب جنمها 
كريستيانو رونالدو املصاب، وفادة ضيفتها 
كرواتيا، وصيفة بطلة العالم ٤-١ في بورتو، 
موجهة إنذارا شــديد اللهجة إلى منافسيها 
بأنها لن تتخلى بسهولة عن لقب النسخة 

األولى الذي نالته على حساب هولندا.
ورغم غياب رونالدو بســبب التهاب 
في أصبع قدمه اليمنى، حيث تابع املباراة 
من املدرجات، قدم املنتخب البرتغالي أداء 
رائعــا وكان بإمكانه الفــوز بنتيجة أكبر 
بالنظــر الى الفرص الكثيــرة التي خلقها، 
لوال تألق حــارس مرمى كرواتيا دومينيك 
ليفاكوفيتش في التصدي للعديد من الكرات 
ومساعدة خشباته الثالث. وفي املجموعة ذاتها، 
أهدى جنم باريس سان جرمان كيليان مبابي 
منتخب بالده فرنســا، بطل العالم، فوزا ثمينا 
على مضيفه الســويدي ١-٠ في سولنا، وسجل 
املهاجم الشاب هدف الفوز في الدقيقة ٤١ من مجهود 
فردي، فيما أهدر مهاجم برشلونة اإلسباني أنطوان غريزمان 

ركلة جزاء في الثواني األخيرة من اللقاء.
ويعتبــر هذا الفوز والنقاط الثالث بداية جيدة لفرنســا 
ضمــن مجموعــة صعبة تضم أيضا البرتغــال بطلة أوروبا 
عام ٢٠١٦ وحاملة لقب النسخة األولى من هذه البطولة العام 

املاضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم.
وفــي املجموعة الثانيــة، أنقذ مهاجم مان ســيتي رحيم 
ســترلينغ منتخب بالده إجنلترا من فخ مضيفتها إيســلندا 

بتســجيله هدف الفوز ١-٠ في ريكيافيك من ركلة جزاء في 
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع.

وعانت إجنلترا األمرين أغلب فترات املباراة رغم أنها كانت 
صاحبة األفضلية والســيطرة، لكنها وجدت صعوبة في فك 
التكتل الدفاعي ألصحاب األرض، وزادت محنها بإكمالها املباراة 
بعشرة العبني منذ الدقيقة ٧٠ اثر طرد مدافع مان سيتي كايل 
ووكــر لتلقيه اإلنذار الثاني، وانتظــرت الوقت بدل الضائع 
لتســجيل هدف الفوز. وقال سترلينغ: «كانت مباراة صعبة 
جدا ويجب أال ننســى أننا عائدون للتو من إجازة وبالتالي 
من الصعب اســتعادة اإليقاع الذي كنا عليه قبلها»، مضيفا: 
الطــرد أثر علينا كثيرا، خصوصا أننــا كنا بحاجة الى دعم 
هجومي للضغط بشــكل أكبر، لكننــا جنحنا في النهاية في 

كسب ثالث نقاط ثمينة ومهمة في بداية املشوار.
وحذت بلجيكا حذو اجنلترا وعادت بفوز ثمني من خارج 
القواعد بتغلبها على مضيفتها الدمنارك ٢-٠ سجلهما جايسون 

ديناير (٩) ودريس مرنتز (٧٧).
قمة املتعة

إلــى ذلك، يتطلع منتخب إيطاليا للفوز على مســتضيفه 
الهولندي في املواجهة التي جتمعهما اليوم الستعادة أفضل 
مستوياته ومواصلة سلسلة انتصاراته التي توقفت بتعادل 
مخيب ١-١ مع نظيره البوسني اجلمعة، فيما يسعى منتخب 
«الطواحــني» لتوســيع الفارق في صــدارة املجموعة األولى 
باملســتوى األول ببطولة الــدوري األوروبي، بعد فوزه على 
پولنــدا فــي أول مواجهاته ١-٠، كما يلتقي منتخب النمســا 
نظيــره الروماني على ملعب وورثرســي ســتاديوم، ضمن 
منافسات اجلولة الثانية من املجموعة األولى املستوى الثاني، 
وتأمل النمسا الفوز للمرة الثانية تواليا بعد جتاوز النرويج 
٢-١، فيما يسعى املنتخب الروماني ألول فوز بعد تعادله مع 
إيرلندا الشمالية ١-١، كما تلتقي ايرلندا الشمالية مع النرويج، 
وتســتضيف اسكتلندا منتخب التشيك، فيما يلعب منتخب 

ألبانيا مع نظيره الليتواني.

والسويد، فيما عانت اجنلترا للتغلب على ايسلندا 

فردي، فيما أهدر مهاجم برشلونة اإلسباني أنطوان غريزمان 

٢٠١٦عام ٢٠١٦عام ٢٠١٦ وحاملة لقب النسخة األولى من هذه البطولة العام 

قمة للمتعة.. إيطاليا في ضيافة «الطواحني» في اجلولة الثانية بدوري األمم األوروبية

البرتغال تدك كرواتيا برباعية.. 
وفوز أول لبلجيكا وفرنسا وإجنلترا


