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أعلن نــادي ميالن اإليــطــالــي عــن إصابة 
حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما 

بفيروس كورونا.
وقــال النادي في بيان رسمي نشره عبر 
حسابه على مــوقــع الــتــواصــل االجتماعي 
“تويتر” : “يعلن أي سي ميالن أن النتائج 
ــس ظــهــرت بها  الــتــي وردت مــن املختبر أم
إيجابية عينات كل من جيانلويجي دوناروما 
و)اجلــنــاح النرويجي( ينس بيتر هاوغي 
باإلضافة إلى ثالثة آخرين من أعضاء الفريق 

بدون أعراض”. 
وأوضــح العمالق اإليطالي أنه مت اتخاذ 
ــراء العزل املنزلي للمصابني على الفور  إج

وإبالغ السلطات الصحية املعنية محلياً.
وذكر النادي في ختام بيانه أنه لم تظهر 

االثنني أي حاالت جديدة ضمن العينات.

واصل نادي الكويت نزيف النقاط 
بعد التعادل أمام كاظمة بهدف في كل 
شبكة، وذلك في املباراة التي جمعتهما 
فــي ختام املرحلة الثالثة للدوري 

الكويتي األحد.
الكويت تقدم عبر عبد الله البريكي 
في الدقيقة 73، وتعادل كاظمة عن 
طريق ناصر فرج بالدقيقة 80 ركلة 

جزاء.
ورفع الكويت رصيده إلى 5 نقاط 

فيما بلغ كاظمة النقطة الثانية. 
املباراة جاءت مثيرة بني الفريقني، 
حيث سعى كل منهما لتجاوز تعثره 

باجلولة املاضية. 
ــدا بشكل أفــضــل من  البرتقالي ب
خالل السيطرة على منطقة املناورات 
ومحاولة شن هجمات مؤثره إال أن 
التفوق الدفاعي ظل األبــرز لألبيض 
الذي حتول للهجوم ومبادلة السفير 

السيطرة. 
نشاط وحيوية

غلب النشاط الهجومي على أداء 
الفريقني بالشوط الثاني على أمل 
ــالث وجـــاءت  ــث اقــتــنــاص الــنــقــاط ال
االنفراجة لألبيض بالدقيقة 73 عبر 
عرضية سامي الصانع التي حولها 

عبد الله البريكي داخل الشباك. 
انــدفــع كاظمة بحثا عــن الــعــودة 
ومتكن من احلصول على ركلة جزاء 
انبرى لها ناصر فرج مسجال التعادل 

بالدقيقة 80.
ومر الوقت املتبقى بني محاوالت 
هنا وهناك لم تسفر عن جديد لتنتهي 

املباراة بالتعادل. 
ــي مــبــاراة ثانية حقق النصر  وف
الــفــوز على خيطان )2-0( بهدفي 
سالم املسالتي )49(، مشعل فــواز 

 .)60(
ورفــع بذلك النصر رصيده إلى 6 
نقاط، فيما توقف خيطان عند نقطة 

وحيدة. 
القادسية بالعالمة الكاملة

وواصل القادسية انتصاراته، بعد 
أن قلب الطاولة على الساحل وحول 

تأخره بهدف إلى الفوز )1-2(.
تقدم للساحل تاليسون في الدقيقة 
ـــادل بــدر املــطــوع النتيجة  17، وع
للقادسية في الدقيقة 45 من ركلة 
جــزاء، قبل أن مينح سالم البريكي 
األصــفــر الــفــوز بــالــهــدف الــثــانــي في 

الدقيقة 84.
ــى 9  ورفـــع الــقــادســيــة رصــيــده إل
نقاط ليستعيد الصدارة متفوقا على 
الفحيحيل، بــفــارق األهــــداف، فيما 

توقف الساحل عند 6 نقاط. 
دخل القادسية اللقاء بنهج هجومي 
مــعــتــمــدا عــلــى لـــوكـــاس قــاوتــشــيــو 
بــالــهــجــوم أمـــام بـــدر املـــطـــوع، عيد 
الرشيدي مع مساندة أحمد الظفيري 

وسلطان العنزي من وسط امللعب.
ولعب سلطان صلبوخ مع ضاري 
ــراف، باملقابل اعتمد  سعيد على األط
الساحل على التأمني الــدفــاعــي مع 
تطبيق الــهــجــوم العكسي حملاولة 
استغالل قدرات إدواردو مع ليو وعبد 

العزيز إياد.
ــي االســتــحــواذ  ــر ف ــف وجنـــح األص
ــدف السبق إال أن  ـــاول خطف ه وح
تألق نواف املنصور حارس الساحل 
ومــن أمــامــه خــط الــدفــاع حرمهم من 
التسجيل، قبل أن يضعهم تاليسون 

في املقدمة بحلول الدقيقة 17.
وحـــاول األصــفــر الــعــودة وأضــاع 
عدة فرص أبرزها لبدر املطوع، عيد 
الرشيدي وقاوتشيو، وأنقذ ضاري 

حمد مرمى الساحل من هدف محقق.
وكــاد أبــنــاء أبــو حليفة يعززون 
تقدمهم لــوال براعة خالد الرشيدي، 
وقبل صــافــرة نهاية الــشــوط األول 
متكن بدر املطوع من معادلة النتيجة 
من ركلة جزاء، احتسبها احلكم سعد 

الفضلي إثر إعاقة عيد الرشيدي.
هجوم متواصل

واصــل القادسية نهجه الهجومي 
بالشوط الثاني، كما لم يختلف أداء 
الساحل الــذي واصــل اللعب بطريقة 

متوازنة بني الدفاع والهجوم.
وحملت محاوالت األصفر مالمح 
اخلطورة، إال أنها لم تسفر عن جديد 
في الوقت الذي اتسمت فيه محاوالت 

الساحل رغم قلتها باخلطورة.
ــرة األداء تــرتــفــع مع  ــي بـــدأت وت
تنشيط الصفوف والدفع بالعناصر 
الــبــديــلــة، ومـــع الــدقــيــقــة 84 متكن 
البديلني عدي الصيفي وسالم البريكي 
من صناعة الفارق عندما مرر الصيفي 
للبريكي ليمنح األصفر هدف التقدم، 

لقطة من مباراة الكويت وكاظمةلينتهي اللقاء 1-2.

العكايشي يدعم هجوم األبيض
أعلن املهاجم التونسي أحمد العكايشي 
عــن انــضــمــامــه رســمــيــا لــنــادي الــكــويــت 

الكويتي.
وقال العكايشي عبر حسابه على موقع 
الــتــواصــل االجتماعي “فيسبوك”: “مت 
بفضل الله توقيع عقدي اجلديد وخوض 
جتربة جديدة في منطقة اخلليج العربي 
وحتديدا مع عميد األندية الكويتية نادي 

الكويت”.
وتــابــع: “بإذن الله لــدي إصـــرار كبير 
وحتد جديد ألقدم املستوى الذي يليق بي 
ويليق باسم الكرة التونسية ألكمل مسيرة 
إخواني الالعبني احملترفني خارجيا وأرفع 
ــالدي تونس اخلــضــراء فــي احملافل  علم ب

الدولية.. دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح”.
وجتدر اإلشــارة إلى أن العكايشي )31 
عــامــا( كــان ينشط فــي األهــلــي القطري، 
ــه أن عـــزز صــفــوف الشحانية  وســبــق ل
والعهد اللبناني كما احــتــرف أيــضــا في 
الــدوري السعودي حيث حمل ألوان احتاد 

جدة واالتفاق.

ميالن يعلن إصابة حارسه دوناروما 
بفيروس كورونا

دوناروما

النصر تخطى خيطان.. والقادسية بالعالمة الكاملة

الكويت يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع كاظمة

املهاجم التونسي أحمد العكايشي 

ــوج نهضة بــركــان املغربي بلقب  ت
الكونفيدرالية اإلفريقية، بعد فوزه على 
بيراميدز املصري )0/1(، في املباراة 
ــوالي عبد الله  النهائية على ملعب م

بالرباط، األحد.
وسجل لنهضة بركان يوسوفا دايو، 

في الدقيقة 15.
ــاز بــركــان ألول مــرة فــي تاريخه  وف
بلقب إفريقي، علما بأنه خسر النهائي 
فــي النسخة السابقة للبطولة، أمــام 

الزمالك املصري.
ــاء، أنــــذر احلكم  ــق ــل ـــع بــدايــة ال وم
الكاميروني ألــيــوم نيانت، إسماعيل 
مقدم، مدافع الفريق املغربي، في الدقيقة 
الثالثة، بعد تدخل قوي على أحد العبي 

بيراميدز. 
ــي الدقيقة 15، نفذ النمساوي  وف
ضربة ثابتة، أدت إلى دربكة في مربع 
عمليات بيراميدز، لتصل الــكــرة إلى 
ياجور الذي سدد، قبل أن يكملها دايو في 

املرمى، مسجال هدف التقدم لبركان
وشهدت الدقيقة 24 عمال فنيا جيدا 
لبيراميدز، أنهاه محمد فاروق بتسديدة 

قوية إلى جانب القائم.
وكانت الفعالية الهجومية تنقص 
العبي بيراميدز، حيث استحوذوا على 

ــرة، لكن دون تهديد كبير ملرمى  ــك ال
احلارس العروبي.

وفي الدقيقة 62، انقض محمد فاروق، 
العب الفريق املصري، علي كرة من ركلة 

حرة، كادت أن تدخل مرمى بركان. 
وهــدد البديل الغاني أنطوي مرمى 
الفريق املغربي برأسية، مرت بجانب 

القائم في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 71، بعد خطأ دفاعي من 
بيراميدز، وصلت الكرة للمهاجم لعشير 

أمام املرمى، لكنه سدد عاليا.
واستمر بيراميدز فــي استحواذه 
على الكرة، لكنه وجــد صعوبة كبيرة 
الختراق دفاع نهضة بركان، الذي واصل 

محاولة االعتماد على املرتدات. 
وقبل نهاية املــبــاراة بدقيقتني طرد 
احلكم العب بركان، بكر الهاللي، بعد 

تدخله على أحد العبي بيراميدز. 
ــاول بيراميدز استغالل النقص  وح
العددي، لكن النتيجة لم تتغير، ليحسم 

نهضة بركان اللقب.

نهضة بركان بطاًل للكونفيدرالية اإلفريقية 
على حساب بيراميدز

جانب من تتويج نهضة بركان املغربي باللقب األفريقي

رونالدينيو يكشف عن 
إصابته بفيروس كورونا

انضم البرازيلي رونالدينيو إلى قائمة املصابني بفيروس كورونا 
املستجد بحسب ما أعلن جنم برشلونة السابق.

  
وكان رونالدينيو )40 عاماً( يستعد للمشاركة في حدث كروي ترعاه 
أوتو تراك قبل أن تأتي نتائج فحوص كورونا اإليجابية التي ستمنعه من 

احلضور.
وظهر رونالدينيو في مقطع فيديو مؤكداً إصابته بالفيروس ومعتذراً بشأن 

عدم قدرته على االلتقاء مبشجعيه.
ونشر النجم السابق لبرشلونة اإلسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميالن 
اإليطالي مقطع فيديو قال فيه: “حتياتي أيها األصدقاء، العائلة، املشجعون، لقد 
أجريت اختبار كوفيد والنتيجة إيجابية، أنا بخير، ال أعاني من العوارض في 

الوقت احلالي”.
وسيبقى رونالدينيو معزوالً في الفندق الذي يقيم فيه في بيلو هوريزونتي 
)جنوب-شرق البالد( حيث كان من املفترض أن يشارك في حدث تنظمه إحدى 
الشركات الراعية في ملعب مينيراو الذي شهد تتويجه بطالً ملسابقة كوبا 

ليبرتادوريس ألندية أميركا اجلنوبية عام 2013 بألوان أتلتيكو مينيرو.
ــالده بعدما احتجز  ــاد رونالدينيو فــي أواخـــر أغسطس إلــى ب وع
وشقيقه روبرتو دي أسيس الذي يشغل أيضاً منصب مدير أعماله، 
في البارغواي ملدة خمسة أشهر بسبب استخدامهما جوازي سفر 

مزورين.
وانضم رونالدينيو إلــى قائمة من أبــرز جنــوم العالم 
الذين سبق وأن متكن منهم فيروس كورونا مثل مواطنه 
نيمار والفرنسي مبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

وغيرهم. رونالدينيو

الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا 
يحدد موعد اعتزاله

قال املهاجم الكوري اجلنوبي املخضرم لي 
ــدوري أبطال  دونــغ-غــوك الهداف التاريخي ل
آسيا لكرة القدم إنه سيعتزل منافسات اللعبة 
الشعبية في نهاية املوسم احلالي بعد مسيرة 

حافلة استمرت على مدار 23 عاماً.  
وسيخوض لــي )41 عــامــا( الــذي سبق له 
التتويج مرتني بلقب دوري أبطال آسيا مباراته 
احمللية األخيرة في الــدوري الكوري اجلنوبي 
مع فريقه تشونبوك موتورز في مواجهة دايغو 
في أول نوفمبر املقبل والتي من املمكن أن يتوج 

خاللها بلقب الدوري احمللي للمرة الثامنة. 
ــدأ مسيرته الــكــرويــة مــع فريق  وكـــان لــي ب

بوهانغ ستيلرز وسريعاً عزز مكانته كواحد 
من أفضل املهاجمني على صعيد الكرة اآلسيوية 
عندما ساعد فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال 

آسيا في موسم 1998-1997. 
وكان ضمن تشكيلة منتخب كوريا اجلنوبية 
في نهائيات كأس العالم 1998 كما حصل على 

لقب هداف كأس آسيا في 2000. 
لكن بسبب اإلصابات وتراجع مستوى األداء 
لم يشارك مع منتخب بالده في نهائيات كأس 
العالم 2002 على أرضها حيث وصلت لقبل 
ــدرب الهولندي جوس  النهائي حتت قيادة امل

هيدينك. 

املغربية حجيج تفوز 
برئاسة االحتاد 

اإلفريقي للطائرة
انــتــزعــت املــغــربــيــة بشرى 
حجيج، مقعد رئــاســة االحتــاد 
اإلفــريــقــي للكرة الــطــائــرة من 
منافسها املصري عمرو علواني 
فــي االنــتــخــابــات الــتــي اجريت 
األحــد على هامش اجتماعات 
ــاد  ــالحت ــنــفــيــذي ل ــت ــب ال ــت ــك امل
االفريقي الختيار مجلس إدارة 

جديد.
ــمــاعــات  ومتــــت خــــالل اجــت
مجلس إدارة االحتــاد اإلفريقي 
للكرة الطائرة مناقشة املوقف 
املالي واحلساب اخلتامي قبل 
ــــراء االنــتــخــابــات حــيــث مت  إج
التصويت “أون الين” وفقا 
لـــظـــروف جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وأعلن االحتاد اإلفريقي فوز 
رئيسة االحتــاد املغربي بشرى 
حجيج مبقعد الرئاسة لــدورة 
قــادمــة مــن 2020 الــى 2024 
بحصولها على 42 صوتاً مقابل 

12 صوتاً لعلواني. 
وسيطر علواني على مقعد 
رئاسة االحتــاد اإلفريقي طيلة 
19 عاما توالياً منذ انتخابه عام 

.2001


