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أح��رز البديل الوت���ارو مارتينيز 
مهاجم إنتر ميالن هدفا رائعا مبجهود 
فردي ليقود ناديه للفوز 2 -صفر على 
نابولي ويتمسك الفائز باملركز الثاني 
في دوري ال��درج��ة األول��ى اإليطالي 

لكرة القدم أول من أمس.
وارت���دى إن��ت��ر، ال���ذي ث��أر لنفسه 
بعض الشيء من الهزمية أمام نابولي 
في قبل نهائي كأس إيطاليا، قمصان 
املوسم اجلديد حيث ظهرت اخلطوط 
السوداء والزرقاء بشكل غير مستقيم 

كما جرت العادة.
وتقدم إنتر بهدف بعد م��رور 11 
دقيقة حيث وضع دانيلو دامبروسيو 
ال���ك���رة ف���ي امل���رم���ى ب��ع��د مت��ري��رة 

كريستيانو بيراجي.
وص��ن��ع ف��ري��ق امل����درب ج��ي��ن��ارو 
ج��ات��وس��و ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص لكن 

إنتر أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 
74 عندما استحوذ مارتينيز على 
الكرة في منتصف امللعب وتخلص من 
رقيبه وركض بسرعة نحو املرمى ثم 
أطلق تسديدة قوية في مرمى احلارس 

أليكس ميريت من 25 مترا.
وب��ات إنتر، ال��ذي ضمن في وقت 
س��اب��ق ال��وج��ود ف��ي امل��رب��ع الذهبي 
والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في 
امل��وس��م املقبل، ميلك 79 نقطة قبل 
اجلولة األخيرة ويتأخر بأربع نقاط 

عن يوفنتوس البطل.
وبقي نابولي، بطل كأس إيطاليا، 
في املركز السابع بينما ينصب تركيزه 
على إي��اب دور الستة عشر ب��دوري 
أبطال أوروب��ا في ضيافة برشلونة 
في الثامن من أغسطس بعدما تعادل 

لقطة من مباراة إنترميالن ونابولي1-1 ذهابا.

الدوري البلجيكي:
 املوسم اجلديد ينطلق 

من دون جمهور
أق��ر مجلس إدارة رابطة ك��رة القدم في بلجيكا باإلجماع 
انطالق موسم 2020-2021 من ال��دوري احمللي وراء أبواب 

موصدة.
وجاء في بيان صادر عن الرابطة »بعد التشاور مع السلطات 
السياسية واالخذ بعني االعتبار قرارات مجلس االمن الوطني 
باألمس، اتخذ مسؤولو رابطة الدوري البلجيكي هذا القرار من 

أجل ضمان صحة اجلميع هنا وحول العالم«.
وناشدت الرابطة أنصار االندية مبتابعة مباريات فرقهم من 
منازلهم وتفادي التجمعات في مجموعات كبيرة لعدم التأثير 

على املوسم اجلديد املقرر انطالقه في 8 اغسطس.
وك��ان النشاط الكروي في بلجيكا توقف في م��ارس ولم 
ي��ع��اود نشاطه ومت تتويج ب��روج بطاًل ل��ه، لكنه سيعاود 
بخوض مباراة نهائي الكأس احمللية بني انتورب وكلوب بروج 

السبت في بروكسل.

السد يجدد للهاجري
 ويتعاقد مع تاباتا

جدد نادي السد القطري التعاقد مع العبه سالم الهاجري 
حتى عام 2023، كما أعلن عن التعاقد مع العبه السابق تاباتا 

ملوسم واحد قادماً من الريان أول من أمس.
وسبق لتاباتا )39 عاماً( أن مثل نادي السد موسمي 2013-

2014 و2014-2015 معاراً من الريان.
وكان السد الفائز على اخلور 2-1 قبل أيام في أول مباراة 
بعد استئناف ال��دوري القطري، قد جدد لنجميه عبد الكرمي 

حسن وأكرم عفيف في وقت سابق من الشهر احلالي.
كما أعلن السد ع��ن التعاقد م��ع الع��ب ف��ي��اري��ال السابق 

اإلسباني سانتي كازورال.

روسيا تطلب من االحتاد 
الدولي أللعاب القوى 

تأجيل قراره حول إلغاء 
محتمل لعضويتها

 طلب االحتاد الروسي أللعاب القوى املوقوف من االحتاد 
الدولي تأجيل قراره حول حزمة جديدة محتملة من العقوبات 

قد تصل إلى االستبعاد نهائيا.
وتفاقمت متاعب االحتاد الروسي أللعاب القوى في األشهر 
األخيرة، وتورط عدد من مسؤوليه ومدربيه الكبار في فضائح 

منشطات.
واالحتاد الروسي موقوف منذ ما يقرب من خمس سنوات 
بسبب قضية منشطات ضخمة، ول��م يستطع دف��ع غرامات 
مباليني ال���دوالرات إلى االحت��اد الدولي أللعاب القوى كانت 
مستحقة في أول يوليو متوز بسبب انتهاكه لوائح مكافحة 

املنشطات.
وبعد فشل االحتاد الروسي في دفع الغرامات، أوقف االحتاد 
الدولي أللعاب القوى عملية كان يشارك مبوجبها الرياضيون 
ال��روس الذين ينافسون في بيئة خالية من املنشطات في 

املسابقات الدولية كرياضيني محايدين.
كما قال االحت��اد الدولي إن مجموعة العمل املشرفة على 
جهود استعادة عضوية االحتاد الروسي أوقفت أعمالها حتى 

اجتماع مجلسه التنفيذي في 29-30 يوليو.
وفي خطاب اطلعت عليه رويترز، طلب االحتاد الروسي من 
االحتاد الدولي عدم تقرير مصيره في اجتماع املجلس التنفيذي 

هذا األسبوع.
وق��ال االحت��اد الروسي في اخلطاب ال��ذي وقعه أليكسي 
بلوتينكوف النائب األول لرئيس االحت��اد بتاريخ 28 يوليو 
متوز ”باألخذ في االعتبار العمل الذي أجنزناه بالفعل ونوايانا 
احلسنة في استمرار هذا العمل، نأمل بشدة أن يدرس املجلس 
التنفيذي احتمال تأجيل القرار املتعلق بقضية االحتاد الروسي 

إلى تاريخ الحق ويواصل التعاون في حل هذه املسألة“.
وقال االحت��اد إن املتاعب املالية منعته من دفع الغرامات. 
وأضاف أنه لم ميلك األموال الكافية لتغطية الغرامة والتكاليف 
البالغة 6.31 مليون دوالر وأنه لم يتلق أي أموال منذ ديسمبر 

كانون األول املاضي.

100 هدف أتالنتا يقترب من 
بعد فوزه على بارما

اق��ت��رب أتالنتا م��ن الوصول 
إلى 100 هدف في دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكرة القدم هذا 
املوسم وم��دد مسيرته اخلالية 
من الهزائم إلى 17 مباراة عندما 
عدل تأخره بهدف لينتصر 1-2 
على مستضيفه بارما أول من 

أمس.
ورفع أتالنتا رصيده إلى 98 
هدفا ويحتاج إلى هدفني آخرين 
ف��ي مباراته األخ��ي��رة ض��د إنتر 
ميالن يوم السبت املقبل ليصبح 
أول فريق يسجل 100 هدف في 

موسم واحد منذ أن فعلها كل من 
ميالن وإنتر ميالن ويوفنتوس 

في موسم 1951-1950.
ك��م��ا ي��س��ع��ى ف��ري��ق امل���درب 
جيان بييرو جاسبريني، الذي 
ي��واج��ه ب��اري��س س��ان جيرمان 
في دور الثمانية ل��دوري أبطال 
أوروب���ا ي��وم 12 أغسطس آب، 
إلنهاء املوسم في املركز الثاني 
والتي ستكون أفضل نتيجة في 

تاريخه.
وأص��ب��ح رص��ي��ده 78 نقطة 
متقدما بنقطتني على إنتر الذي 

يستضيف ن��اب��ول��ي ف��ي وق��ت 
الحق.

وكان بارما الفريق األفضل في 
الشوط األول وتقدم قبل دقيقتني 
ع��ل��ى االس��ت��راح��ة ع��ن��دم��ا شق 
جرفينيو طريقه قبل أن ميرر 

الكرة إلى ديان كولوسيفسكي.
واص���ط���دم���ت ال���ك���رة ب��أح��د 
مدافعي أتالنتا ليسجل الالعب 
ال��س��وي��دي ف���ي ش��ب��اك ن��ادي��ه 
السابق محرزا هدفه العاشر هذا 

املوسم.
وحتسن أداء الفريق الزائر 

كثيرا في الشوط الثاني وعادل 
رسالن مالينوفسكي النتيجة في 
الدقيقة 70 عندما أطلق تسديدة 
م��ن ركلة ح��رة سكنت الشباك 

بعد أن اخترقت احلائط الدفاعي 
لبارما. ووض��ع صانع اللعب 
أل��ي��خ��ان��درو جوميز ال��ك��رة من 
ب��ني ق��دم��ي أح��د مدافعي بارما 

وسدد بقدمه اليسرى في شباك 
احلارس لويجي سيبي من خارج 
منطقة اجل���زاء ليمنح أتالنتا 

النقاط الثالث في الدقيقة 83.

فرحة العب أتالنتا

غوارديوال يحسم موقف أغويرو 
من مواجهة ريال مدريد

ك���ش���ف اإلس����ب����ان����ي ب��ي��ب 
غ���واردي���وال، م���درب مانشستر 
س��ي��ت��ي، م��وق��ف األرج��ن��ت��ي��ن��ي 
سيرجيو أغ��وي��رو م��ن م��ب��اراة 
الفريق اإلجن��ل��ي��زي أم���ام ري��ال 
مدريد في إياب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، املقرر إقامتها في 

السابع من أغسطس املقبل.
وخضع أغ��وي��رو، البالغ من 
العمر 32 ع��ام��ا، جل��راح��ة في 
الركبة اليسرى في 24 يونيو 
امل��اض��ي ف��ي ب��رش��ل��ون��ة بسبب 
إص��اب��ة ت��ع��رض ل��ه��ا ق��ب��ل ذل��ك 
التاريخ بيومني، خالل مواجهة 
»امل��ان سيتي« أم��ام بيرنلي في 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ووف��ق��ا ل��غ��واردي��وال فيتعني 
على الالعب األرجنتيني، الذي 
يعاني من متاعب منذ استئناف 
ال��ت��دري��ب��ات، مواصلة برنامج 
التعافي، ولن يتمكن من خوض 
م��ب��اراة إي��اب التشامبيونزليج 

أمام الريال.
وسيسعى الفريق اإلجنليزي 

للتأهل إل��ى املرحلة التالية في 
البطولة األوروب���ي���ة، مستغال 

فوزه في لقاء الذهاب على امللكي 
بهدفني لهدف.

أغويرو

تشافي: أحب أفكار سيتني
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 إنترميالن يهزم نابولي
 ويستعيد وصافة »الكالتشيو«

اعترف العب الوسط األسطوري السابق لفريق برشلونة 
تشافي هيرنانديز، أن »هدفه الرئيسي كان وال يزال هو تدريب 
الفريق الكتالوني في يوم من األي��ام«، رغم أنه يرّكز في الوقت 

احلالي على قيادة السد القطري.
وفي مقابلة مع صحيفة »ماركا« اإلسبانية، قال تشافي: »ال 
أخفي ذلك، وقلتها دائًما، هدفي الرئيسي، عندما ميكن حتقيقه، 

هو تدريب برشلونة«.
وأض��اف الالعب، ال��ذي داف��ع عن أل��وان برشلونة من 1998 
إلى 2015، وظهر اسمه مجددا كمرشح الستالم اإلدارة الفنية 
للبلوجرانا، عقب خسارة لقب الليجا هذا املوسم لصالح الريال: 

»هذا هو بيتي، وسيكون )تدريبه( حلما«.
وتابع: »لكن اليوم، أركز على السد، في انتظار املوسم املقبل، 
عندما سيتعني علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة 

قصيرة أو طويلة، سأحضر«.
وأردف م��درب السد: »قبل كل ش��يء، يجب أن أحترم كيكي 
سيتني )مدرب برشلونة احلالي، املهدد باإلقالة(، وأمتنى للفريق 

كل التوفيق«.
وأوضح: »في بعض األحيان يلعب برشلونة بشكل جيد جدا، 
وأحيانا أخرى بشكل جيد، وفي بعض األحيان ال يلعب بشكل 
جيد. لكنني أحب أفكار سيتني احلالية، ومع الفرق التي دربها 

سابقا: السيطرة وتقدمي أسلوب لعب ممتع«.
كان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد قال األحد، 
في مقابلة مع صحيفة »موندو ديبورتيفو«: »لدي عالقات ممتازة 
مع تشافي ونتحدث عن العديد من املواضيع. لكن في العام املقبل 

لدينا عقد مع كيكي سيتني«.
وأكد تشافي استمتاعه بحالة صحية جيدة، بعدما كان أعلن 
السبت املاضي أنه أصيب بفيروس كورونا، وقال: »أشعر بأنني 
في حالة جيدة رغم العزل الصحي. أتطلع بفارغ الصبر للعودة 

سريعا لتدريب فريقي«.
وانضم تشافي هيرنانديز إل��ى صفوف السد كالعب عام 
2015، قبل أن يستلم إدارته الفنية العام املاضي، وجدد مطلع 

الشهر احلالي عقده معه حتى موسم 2021-2020.

تشافي هيرنانديز

2021 أسبوعًا  تقريب موعد طواف فرنسا 
لتفادي صدام مع أوملبياد طوكيو

أع���ل���ن االحت�������اد ال���دول���ي 
للدراجات الهوائية عن تقدمي 
موعد انطالق طواف فرنسا لعام 
2021 إلى 26 يونيو، من أجل 
السماح للدراجني باملشاركة في 
سباق جبل فوجي ضمن دورة 

األلعاب األوملبية في اليابان.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر عن 
االحتاد »لتجنب تداخل سباقات 
الدراجات الهوائية في األوملبباد 
)24، 25 و28 يوليو( مع طواف 
فرنسا )ال��ذي ك��ان مقرراً بني 2 
و25 يوليو( ... سينتهي طواف 
فرنسا في عطلة نهاية األسبوع 
ال��ت��ي تسبق ان��ط��الق األل��ع��اب 

األوملبية«.
وت��س��ب��ب ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد إل���ى إرج����اء أومل��ب��ي��اد 
طوكيو م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي الى 
الصيف املقبل حيث سينطلق في 
23 يوليو 2021 ويستمر حتى 

الثامن من أغسطس.
وك���ان م��ن امل��ق��رر أن ينطلق 
ط������واف ف���رن���س���ا 2021 م��ن 
العاصمة الدمناركية كوبنهاغن، 
إال أن عمدة املدينة طالب األسبوع 
الفائت بتعديل كي ال يصطدم 

ذلك مع استضافة املدينة ألحداث 
رياضية أخرى مثل كأس أوروبا 

في كرة القدم.
وكشف االحتاد عن روزنامته 
لعام 2021 التي ستتضمن 35 
سباقاً في 12 بلداً حيث غاب عن 

القائمة كل من سباق كاليفورنيا 
االم���ي���رك���ي و »راي������د ل��ن��دن« 

البريطاني.
وتسبب »كوفيد19-« بتأجيل 
موعد انطالق الطواف هذا العام 
من 29 أغسطس الى 20 سبتمبر.

طواف فرنسا


