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ف��رض ال��ت��ع��ادل اإلي��ج��اب��ي نفسه على مواجهة 
العربي والقادسية التجريبية، التي انتهت بنتيجة 
)1-1(، ف��ي كالسيكو ن����ادر، اس��ت��ع��دادا ل��ع��ودة 
املنافسات احمللية. ومتثل مواجهة القطبني بروفة 
أخيرة لهما قبل انطالق مشوار املوسم اجلديد، الذي 
يستأنف باللقاء املؤجل بني الكويت والنصر، السبت 
املقبل، قبل أن تقام مواجهات اجل��ول��ة 15 يومي 

20،21 أغسطس اجلاري.
العربي والقادسية في غياب مدربيهما حاوال 
تقدمي األفضل وفقا ملدى جاهزيتهما، بقيادة املدرب 
املؤقت أحمد العثمان مع األخضر، في املقابل قاد 
كل من صالح الشيخ، فهد األنصاري وب��در املطوع 
صفوف امللكي. الشوط األول الذي شهد مشاركة أولى 

لسيكو كيتا مع العربي خرج بالتعادل السلبي، بعد 
أداء متوازن من الفريقني.

فيما جاء الشوط الثاني، أكثر إثارة بعد هدف مبكر 
للعربي عبر ركلة جزاء نفذها السنوسي الهادي في 

لقطة شهدت طرد مدافع األصفر الواعد ناصر سالم.
وعاد األصفر ألجواء املباراة وأدرك التعادل بعد 
مضي 30 دقيقة من الشوط الثاني عن طريق البديل 
النيجيري جيمس أوك��اس��و من ضربة رأسية إثر 

عرضية بدر املطوع.
وحاول مدربا الفريقني إشراك معظم الالعبني من 
أجل منح الفرصة ملدربي الفريقني اللبناني باسم 
مرمر واإلسباني بابلو فرانكو للوقوف على جاهزية 

جانب من مباراة العربي والقادسيةاجلميع من خالل متابعتهما للمباراة تليفزيونيا.

شاختار يضرب موعدًا
مع إنتر ميالن

إشبيلية يتأهل لقبل نهائي الدوري األوروبي
على حساب وولفرهامبتون

أح��رز لوكاس أوكامبوس العب 
وس��ط اشبيلية ه��دف��ا م��ن ضربة 
رأس ق��رب النهاية ليمنح فريقه 
اإلس��ب��ان��ي ال��ف��وز 1 -ص��ف��ر على 
ولفرهامبتون وان���درارز ويصعد 
إلى قبل نهائي ال��دوري األوروب��ي 
لكرة القدم يوم الثالثاء بعدما دفع 
الفريق اإلجنليزي ثمن إهداره ركلة 

جزاء مبكرة.
وس��دد راؤول خيمنيز مهاجم 
ولفرهامبتون ركلة ج��زاء سهلة 
تصدى لها بونو حارس اشبيلية في 
الدقيقة 13 من مواجهة أقيمت من 

جولة واحدة.
وف��ش��ل ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون بعدها 
ف��ي ارس���ال ت��س��دي��دة واح���دة نحو 
امل��رم��ى إث���ر هيمنة ف��ري��ق م��درب 
إسبانيا وريال مدريد السابق يولن 

لوبتيجي.
وسيلتقي اشبيلية، الفائز باللقب 
خمس مرات، مع مانشستر يونايتد 
في قبل النهائي في كولونيا يوم 

األحد املقبل.
واس��ت��ح��وذ ال��ف��ري��ق اإلس��ب��ان��ي 
على الكرة بنسبة 73 باملئة خالل 
املباراة وحصل على 14 ركلة ركنية 
مقابل ال شيء للفريق اإلجنليزي في 

مباراة من جانب واحد.
وبدا ولفرهامبتون، الذي يشارك 
في دور الثمانية ملسابقة أوروبية 
ألول م��رة منذ 48 ع��ام��ا، متأثرا 
باملوسم الطويل الذي خاض خالله 

59 م��ب��اراة بينها 17 في ال��دوري 
األوروبي بداية من 25 يوليو متوز 

من العام املاضي.
ورغم أن ولفرهامبتون بدأ بقوة 
عبر وج��ود آدام��ا ت��راوري في قلب 

األح����داث ليصنع ف��رص��ة مبكرة 
حولها راؤول خيمنيز برأسه في يد 

بونو مباشرة.
لكن املهاجم اإلسباني القوي دخل 
منطقة اجلزاء وسقط إثر عرقلة من 

دييجو كارلوس ليحتسب احلكم 
ركلة ج��زاء فشل ف��ي خيمنيز في 

تسجيل منها هدف السبق.
وب���دا خيمنيز، ال���ذي ع���ادة ما 
ينتظر حترك حارس املرمى، متردد 
وفكر مرتني إذ أطلق تسديدة تصدى 

لها بونو بسهولة.
وك��ان��ت ه���ذه أول رك��ل��ة ج��زاء 
ي��ه��دره��ا امل��ه��اج��م امل��ك��س��ي��ك��ي مع 
ولفرهامبتون بعد تسجيل اخر 

ثماني ركالت.
وهيمن اشبيلية على امل��ب��اراة 
بعد ذل��ك حيث م��رر العبوه الكرة 
بحرية في وسط امللعب لكن دون أي 

خطورة سوى فتح بعض الثغرات.
وج��اء الشوط الثاني متشابها 
حيث ب��دا ولفرهامبتون سعيدا 
بتبادل العبي اشبيلية للكرة حول 

وسط امللعب.
لكن الفريق اإلس��ب��ان��ي اخترق 
دفاعات ولفرهامبتون قبل النهاية 
بدقيقتني إذ ع��ادت ال��ك��رة للخلف 
إث��ر ال��رك��ل��ة الركنية 13 ليرسل 
األرجنتيني إيفر بانيجا متريرة 
عرضية متقنة على رأس أوكامبوس 
ال����ذي ح��ول��ه��ا إل���ى ش��ب��اك روي 

باتريسيو حارس ولفرهامبتون.

فرحة العبي إشبيلية

التعادل يحسم كالسيكو
 العربي والقادسية الودي

هل يستطيع بايرن ميونيخ إيقاف ميسي؟

أكد ليون غوريتسكا العب خط وسط 
ب��اي��رن ميونيخ بطل املانيا أن الفريق 
ي��درس كيفية إيقاف النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي، قبل اللقاء املرتقب مع 
برشلونة اإلسباني اجلمعة في ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وق���ال غ��وري��ت��س��ك��ا )25 ع��ام��اً( عند 
سؤاله عن كيفية إيقاف ميسي إن »آالف 
االشخاص قبلي حاولوا اإلجابة عن هذا 

السؤال«.
وتابع »إنه أمر جيد أنه بعد أن لعبت 
ضد )البرتغالي كريستيانو( رونالدو 
بعض املرات، أن تلتقي العباً آخر أثر فيك 

في العقد األخير من الزمن«.
وتستكمل منافسات املسابقة القارية 
األهم في العاصمة البرتغالية ليشبونة 
بنظام اإلقصاء من مباراة واحدة اعتباراً 
م��ن ال���دور رب��ع ال��ن��ه��ائ��ي، ال���ذي ينطلق 
األربعاء بلقاء أتاالنتا اإليطالي وباريس 

سان جيرمان بطل فرنسا.
وأك��د الدولي األملاني أن إيقاف ميسي 
»ال ميكن القيام به إال بشكل جماعي، ألنه 
العب موهوب. ال أعرف كيف ولكن علينا 

أن نفرض إيقاعنا عليهم«.
سجل ميسي هدفه احل��ادي والثالثني 
هذا املوسم أمام نابولي اإليطالي السبت 
)3-1( عندما أقصاه من املسابقة ويتطلع 
لتحقيق لقبه اخلامس في دوري االبطال 

مع النادي الكاتالوني.
أم��ا بايرن الساعي لتحقيق الثالثية 
هذا املوسم بعد تتويجه بلقبي ال��دوري 
للعام الثامن توالياً والكأس احملليني، فاز 
مببارياته ال�13 جميعها منذ استئناف 
امل��ن��اف��س��ات ب��ع��د ت��وق��ف ق��س��ري بسبب 

فيروس كورونا املستجد.
ويقدم العمالق البافاري مستويات 
هائلة آخ��ره��ا عندما ت��ف��وق 4-1 على 
تشيلسي االنكليزي في إي��اب دور ثمن 
النهائي )7-1 مجموع املباراتني(، بقيادة 
جنمه البولندي روب��رت ليفاندوفسكي 
ه��داف املسابقة ه��ذا املوسم ال��ذي سجل 
هدفني وصنع آخرين أمام النادي اللندني 

السبت.
ورغ��م ذل��ك، إال أن غوريتسكا يؤكد أن 
مباراة برشلونة تشكل اختباراً صعباً 
»ما من طريق سهل اآلن. نحن هنا حتت 

أشعة شمس البرتغال ونستعد ملباراة في 
األدوار االقصائية في دوري االبطال. نحن 

جاهزون لها. مباريات االقصاء رائعة«.
ف��ي ح��ني أن ه��ن��اك جن��وم ال��ى جانب 
ميسي كاالوروغوياني لويس سواريز 
والفرنسي أنطوان غريزمان، يؤكد العب 
شالكه السابق أن نتائج بايرن ال تعود 

فقط إلى أهداف ليفاندوفسكي.
واعتبر أنه »في الوقت الراهن نلعب 
كمجموعة واح����دة، إض��اف��ة ال��ى ج��ودة 
الالعبني على املستوى الفردي. لدينا خطة 
واضحة وقوتنا من دون الكرة ميكن أن 

تشكل الفارق«.
وحذر غوريتسكا الذي وصل الى بايرن 
ف��ي يوليو 2018 م��ن خ��ط��ورة التشيلي 
ارتورو فيدال الذي لعب في صفوف بايرن 
بني عامي 2015 و2018 قبل االنتقال الى 
برشلونة »تعرفت عليه ألسابيع قليلة 
ولعبت ضده م��رات ع��دة. إنه العب ميلك 

ذهنية قوية ولياقة بدنية عالية«.
وأردف »الحظت ذلك خالل اختبارات 
اللياقة التي أجريتها إلى جانبه، بإمكانه 

حتمل األلم«.

لقطة ميسي الشهيرة مع مدافع بايرن ميونيخ بواتينغ

خبرة سيرينا متنحها الفوز 
األول بعد العودة

عادت املخضرمة سيرينا وليامز إلى منافسات 
التنس ألول مرة منذ أزم��ة جائحة كوفيد- 19، 
وف��ازت على برناردا بيرا لتصبح على موعد في 
ال���دور الثاني م��ع شقيقتها فينوس ف��ي بطولة 
للالعبات األولويات في كنتاكي بالواليات املتحدة.

وستلعب سيرينا املصنفة األول��ى مع فينوس 
في البطولة املقامة على األراض��ي الصلبة بعدما 
فازت شقيقتها غير املصنفة على فيكتوريا أزارينكا 
املصنفة األولى عامليا سابقا 6-3 و6-2 في الدور 
األول. وب��دأت سيرينا املباراة بشكل ضعيف في 
املجموعة األولى أمام مواطنتها بيرا لكنها تعافت 
سريعا وسددت سبعة إرس��االت ساحقة وأنقذت 
11 من 13 فرصة لكسر إرسالها لتفوز 4-6 و4-6 

و6-1، ثم أبلغت الصحفيني رضاها عن مستواها.
وقالت سيرينا التي تنوي املشاركة في بطولة 
أم��ري��ك��ا املفتوحة م��ن 31 أغسطس وح��ت��ى 13 
سبتمبر أيلول ”هذا أداء جيد بصفة عامة ألني لم 
ألعب منذ فترة. شاركت الكثير من الالعبات في 
بعض املسابقات وضد العبات أخريات لكني كنت 

أتدرب فقط لذا هذا أداء جيد بالنسبة لي“.

إلغاء ماراتون فرانكفورت 
بسبب فيروس كورونا

انضم سباق ماراتون فرانكفورت األملاني الى 
قافلة األح���داث الرياضية التي وقعت ضحية 
فيروس كورونا املستجد هذا العام، بعد أن أعلن 
املنظمون إلغاء السباق ال��ذي كان مقررا في 25 

أكتوبر.
وقال مدير املاراتون جو شيندلر »في مواجهة 
الصعوبات التي أحدثها هذا الوباء العاملي، فإن 

إلغاء حدث رياضي يعتبر أمرا ثانويا«.
وتابع »ل��م نتخذ ه��ذه اخلطوة بسهولة وقد 
بذلنا قصارى جهدنا إليجاد احللول. اآلن علينا أن 

نواجه احلقيقة املرة بأن اإللغاء ال مفر منه«.
ويعتبر ماراتون فرانكفورت الذي انطلق عام 
1981، ثاني أكبر ماراتون في أملانيا بعد برلني، 

وشهد عام 2019 مشاركة قرابة 27 ألف شخصا.
وألغي في وقت سابق ماراتون برلني الذي كان 

مقررا هذا العام في سبتمبر.
وميلك الكيني ويلسون كيبسانغ الرقم القياسي 
ملاراتون فرانكفورت بزمن ساعتني وثالث دقائق 

و42 ثانية حققه عام 2011.
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ض��رب شاختار دونيتسك موعدا 
مع إنتر ميالن في ال��دور قبل النهائي 
للدوري األوروبي لكرة القدم بعد أن هز 
الرباعي البرازيلي جونيور مورايس 
وتايسون وآالن باتريك ودودو الشباك 
في انتصار 4-1 على بازل السويسري 
ف��ي م��واج��ه��ة م��ن ط���رف واح���د ب��دور 

الثمانية.
وسيتقابل بطل أوكرانيا مع إنتر 
ميالن ف��ي دوس��ل��دورف بعد مواجهة 
يوم األح��د في كولونيا بني مانشستر 
يونايتد الفائز ب��ال��دوري األوروب���ي 
2017 واشبيلية الذي فاز بلقب ثاني 
أرفع مسابقة لألندية في أوروبا خمس 

مرات وهو رقم قياسي.
وسيقام النهائي في 21 اغسطس في 

كولونيا.
وحجز اشبيلية مكانه ف��ي ال��دور 
قبل النهائي ب��ال��ف��وز 1 -ص��ف��ر على 
ولفرهامبتون واندرارز في مباراة دور 
الثمانية األخ��رى يوم الثالثاء بفضل 

هدف لوكاس أوكامبوس املتأخر.
وأهدر شاختار، الذي فاز بلقب ثاني 
أرف��ع مسابقة لألندية في أوروب��ا في 
2009، العديد من الفرص للفوز بفارق 

أكبر بعد أن هيمن على املباراة بفضل 
أسلوب اللعب من ملسة واحدة.

وض��ع مورايس الفريق األوكراني 
في املقدمة بضربة رأس في الدقيقة 
الثانية بعد خطأ من الصربي ديوردي 
نيكوليتش ح��ارس ب��ازل عقب ركلة 

ركنية.
وأص��ل��ح نيكوليتش ه���ذا اخلطأ 
بالتصدي للعديد م��ن احمل���اوالت في 
الشوط األول لكنه بدا بال حول أو قوة 
في الدقيقة 22 بعد أن كلل تايسون 
هجمة م��رت��دة س��ري��ع��ة م��ن شاختار 

بتسديدة أبدلت اجتاهها في املرمى.
وس��دد ماركوس أنطونيو في إطار 
املرمى من مسافة بعيدة في الدقيقة 40 
قبل أن يجعل باتريك النتيجة -3صفر 
من ركلة ج��زاء في الدقيقة 75 بعد أن 
اسقط يانيك مارتشاند منافسه تايسون 

في املنطقة.
وأكمل الظهير األمين دودو رباعية 
شاختار في الدقيقة 89 بتسديدة ال 
تصد وال ت��رد قبل أن يسجل البديل 
ريكي ف��ان فولفسفينكل ه��دف العزاء 
الوحيد لبازل في الوقت احملتسب بدل 

الضائع من مسافة قريبة.

فرحة العبي شاختار دونيتسك

توتنهام يتعاقد مع هويبرج 
وانضمام ووكر-بيترز لساوثامبتون

أع����ل����ن ت���وت���ن���ه���ام ه��وت��س��ب��ي��ر 
وساوثامبتون املنافسان في ال��دوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم تعاقد 
توتنهام مع بيير-إمييل هويبرج العب 
وس��ط الدمنرك من ساوثامبتون ملدة 
خمس سنوات بينما سينتقل الظهير 
كايل ووكر-بيترز إلى اجلهة املقابلة 

في تعاقد مماثل.
ولم يكشف الناديان عن التفاصيل 
املالية لكن وس��ائ��ل إع��الم بريطانية 
ذكرت أن توتنهام دفع لساوثامبتون 
مبلغا مبدئيا بقيمة 15 مليون جنيه 
استرليني )19.64 مليون دوالر( 
للتعاقد مع هويبرج البالغ من العمر 25 

عاما والذي كان يتبقى له عام في عقده.
وخ��اض هويبرج 134 م��ب��اراة مع 
ساوثامبتون ف��ي ك��ل املسابقات بعد 
االنضمام إلى النادي املنتمي للساحل 
اجلنوبي من بايرن ميونيخ األملاني في 

.2016
وق���ال ه��وي��ب��رج ف��ي مقطع فيديو 
بحساب توتنهام على تويتر ”الشيء 
األكثر أهمية بالنسبة لي اللعب مع 

فريق أرى نفسي معه لسنوات طويلة.
وتابع ”توتنهام واحد من هذه الفرق 
وأفخر باالنتساب اليه.. أعتقد أن هذا 
النادي ينتظره مستقبل رائع وأرغب أن 

أكون جزءا من هذا املستقبل“.
ومت جتريد ال��دول��ي الدمنركي من 
ش��ارة قيادة ساوثامبتون في يونيو 

حزيران بعد أن أعلن رغبته في الرحيل 
عن ال��ن��ادي للمدرب رال��ف هازنهوتل 

رافضا متديد التعاقد.
وأك���د س��اوث��ام��ب��ت��ون ت��ع��اق��ده مع 
ووكر-بيترز البالغ من العمر 23 عاما 
والذي قضى النصف الثاني من املوسم 

املاضي معارا إلى النادي.
وق���درت وس��ائ��ل إع���الم بريطانية 
قيمة الصفقة بنحو 12 مليون جنيه 

استرليني.

بيير-إمييل هويبرج


