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رياضة

سيضطر العب الوسط البرازيلي، فيليبي 
كوتينيو، إلى الخضوع لجراحة لعالج تمزق في 

الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، وفقًا ملا 
أفاده النادي »الكتالوني«. وبحسب الفريق، فإن 
الالعب سيخضع لجراحة باملنظار »خالل األيام 
املقبلة«، ولم يحدد الفترة التي سيغيب فيها عن 
املستطيل األخضر. ُيذكر أن البرازيلي كوتينيو 

)28 سنة( شارك في 14 مباراة هذا املوسم، سجل 
خاللها ثالثة أهداف وصنع هدفني.

قرر االتحاد املونتنيغري لكرة القدم عدم تجديد 
عقد مدربه، البوسني فاروق هادزيبيغيتش، 

الالعب السابق ومدرب ريال بيتيس، ليحل 
مكانه هذا األسبوع املدرب املحلي ميردراغ 

رادولوفيتش. وأبدى املدرب اندهاشه من عدم 
تجديد عقده، ألنه لم يتم إبالغه رسميًا بالقرار 

: »أرى أن القرار رسمي وأن مونتنيغرو 
ً
قائال

أصبح لديها مدرب منتخب جديد، ال أزال أنتظر 
أن يتصل بي أحد من االتحاد ويبلغني بالقرار«.

أعلن فريق فياريال اإلسباني رسميًا حصوله 
على خدمات العب الوسط الفرنسي إيتيان كابو 

حتى شهر حزيران/يونيو 2023، لتعويض غياب 
بيثنتي إيبورا لفترة طويلة بسبب اإلصابة. 

وأبرم النادي اإلسباني اتفاقًا مع فريبق واتفورد 
اإلنكليزي بشأن انتقال الالعب، في صفقة تقدر 

بمليوني يورو، وفقًا ملصادر مطلعة على الصفقة. 
وسبق أن لعب مع أندية تولوز وتوتنهام 

وواتفورد، وخاض 400 مباراة رسمية.

كوتينيو سيخضع 
لجراحة في الركبة 

ويغيب عن برشلونة

مونتنيغرو تقرر عدم 
تجديد عقد مدرب 

المنتخب هادزيبيغيتش

فياريال يضم كابو من 
فريق واتفورد اإلنكليزي 

حتى 2023

أكد نائب رئيس 
االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، 
القطري سعود 
المهندي، إلغاء 
مسابقتي كأس 
آسيا للشباب 
والناشئين 
2020 المقررة 
إقامتهما في 
أوزبكستان 
والبحرين 
تواليًا، وذلك 
بسبب تداعيات 
انتشار فيروس 
كورونا. وأشار 
المهندي في 
تصريح لوكالة 
»فرانس برس«: 
»قرار إلغاء 
بطولتي آسيا 
تحت 16 عامًا 
وتحت 19 عامًا 
جاء بناء على 
توصية من لجنة 
ُتوجت السعودية باللقب في آخر نهائي عام Getty( 2018(المسابقات«.

إلغاء كأسي آسيا
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رياضة

العديد من النجوم 
العرب تألقوا في دوريات 

مختلفة عام 2020

زيدان: خسرنا نقطتين لكن ينبغي أن نواصل
أكد الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد، بعد التعادل )1 – 1( مع إلتشي، أن فريقه 
خسر نقطتني، معربًا عن حزنه لعدم تحقيق الفوز، خصوصًا بعد الشوط األول 
الذي قدم فيه النادي »امللكي« مستوى جيدًا. وقال زيدان، في هذا اإلطار »فقدنا 
نقطتني«، مؤكدًا أن املباراة »تعقدت بشدة« بعد هدف التعادل إللتشي، وأصبح 
من الصعب للغاية إحــراز هدف الفوز رغم »الفرص التي سنحت« للميرينغي. 

وتابع املدرب الفرنسي حديثه قائاًل »عجزنا عن تسجيل الهدف الثاني، ألنهم 
دافعوا على نحو رائع«، معترفًا بأن التغييرات التي أجراها في املنعطف األخير 
لم تمنح الفريق اإلضافة التي كان يتمناها. وأضاف زيدان »يجب أن نواصل، ألن 
»الليغا« طويلة للغاية. لدينا مباراة أخرى قريبًا«، في إشارة إلى مواجهة سيلتا 

فيغو، مؤكدا أنه سعيد باملستوى الذي ظهر به جميع الالعبني.

... وغرناطة يزيد محن فريق فالنسيا
زاد غرناطة محن ضيفه فالنسيا، عندما تغلب عليه )2 - 1( في املرحلة الـ16 من 
بطولة الــدوري اإلسباني. وقلب غرناطة الطاولة على ضيفه فالنسيا الذي كان 
البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 36، فأدرك أصحاب 
األرض التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط األول بواسطة 
البرازيلي روبرت كينيدي، قبل أن يسجلوا هدف الفوز بواسطة خورخي مولينا 
مــدريــد )2  أمــام ريــال  تــوازنــه بعد خسارته  الدقيقة 88. واستعاد غرناطة  فــي 
األخيرة  األربــع  مبارياته  في  الثالث  الفوز  فحقق  املاضية،  املرحلة  في  -صفر( 
والسابع هذا املوسم، معززًا موقعه في املركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق 

نقطة واحدة خلف برشلونة.

ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد 
مع نيوكاسل

واصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله للمباراة الثانية على التوالي في منافسات 
»البريميرليغ«، وهذه املرة أمام نيوكاسل في الجولة الـ16. وبعد تعادله في الجولة 
املرة  السلبي هذه  التعادل  الريدز في فخ  السابقة مع ويست بروميتش، سقط 
على ملعب نيوكاسل، ورغم التعادل يحتل ليفربول الصدارة برصيد 33 نقطة 
الــثــانــي، فــي املقابل أصــبــح رصيد  نــقــاط عــن مانشستر يونايتد  بــفــارق ثــالث 

نيوكاسل 19 نقطة في املركز الـ14.

وفاة رئيس فريق شابيكوينسي بعد إصابته 
بفيروس كورونا

أعلن فريق شابيكوينسي، املنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، 
أن رئيس النادي توفي بسبب فيروس كورونا. وأضاف النادي في بيان »نشعر 
بحزن عميق ونحن نعلن وفاة باولو ريكاردو ماجرو رئيس شابيكونيسي«. 
إلى  وتولى ماجرو رئاسة شابيكوينسي في شهر آب/أغسطس 2019 وقــاده 
االستقرار املالي في العام الحالي الصعب. وكان شابيكوينسي تعّرض لكارثة 
في عام 2016 بعد وفاة العديد من العبيه في حادث تحطم طائرة أثناء سفره 

ملواجهة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نهائي كأس »كوبا سودامريكانا«.

بطولة مصر: الجونة يستعيد الصدارة مؤقتًا... 
وفوز أول للمقاولين

استعاد فريق الجونة صدارة الدوري املصري لكرة القدم مؤقتًا بعد فوزه الثالث 
تواليًا، عندما تغلب على ضيفه مصر املقاصة بهدف نظيف في ملعب الجونة 
للجونة  فوز  هدف  نغويم  الكاميروني جوناثان  الخامسة. وسجل  املرحلة  في 
في الدقيقة 11، رافعًا رصيد فريقه إلى 11 نقطة من خمس مباريات في املركز 
لعب  والــذي  السابق،  واملتصدر  اللقب  األهلي حامل  أمــام  نقطتني  بفارق  األول، 
فــوزه على ضيفه  القمة في حــال  ثــالث مباريات فقط ويملك فرصة استعادة 
ـــ14. في  ال وادي دجلة، في وقــت تجمد رصيد املقاصة عند 4 نقاط في املركز 
املقابل، أنهى املقاولون العرب سلسلة هزائمه الثالث املتتالية، وحقق فوزه األول 
ملعب  في  نظيفني  بهدفني  األهلي  البنك  على ضيفه  تغلب  عندما  املوسم  هــذا 
»املقاولون العرب«. وحصد املقاولون العرب أول ثالث نقاط له هذا املوسم بعد 
ثالث خسائر متتالية، وتخلص من املركز األخير، إذ أصبح في املركز الـ17 وله 

مباراة مؤجلة مع اإلسماعيلي.

باريس ـ العربي الجديد

كشفت صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
الـــشـــهـــيـــرة، عــــن األســــمــــاء الـــتـــي ســتــتــنــافــس 
عــلــى الـــفـــوز بــجــائــزة أفــضــل العــــب مــغــاربــي 
الجزائري  النجم  لعام 2020، والتي فاز بها 
ريــــاض مــحــرز الـــعـــام املـــاضـــي، كــمــا كــــان قد 
األســطــوري  موسمه  بعد   2016 عــام  حققها 
ــلـــيـــزي.  ــقـــة فــــريــــق لــيــســتــر ســـيـــتـــي اإلنـــكـ بـــرفـ
ويــتــقــدم األســمــاء املــرشــحــة الــتــي تــم اإلعــان 
عنها، النجم الجزائري رياض محرز مهاجم 
ــتـــي، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة آخـــر  ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
نــســخــة، حــيــث تــم تــرشــيــحــه هـــذه املــــرة وفقًا 
ــداف الــتــي ســجــلــهــا وكـــان  ــ لــلــمــجــلــة إلــــى األهــ
لها تأثير كبير على نتائج فريقه اإلنكليزي 
رغم قّلة مشاركاته، إضافة إلى تألقه الدائم 
مــع منتخب »املـــحـــاربـــن«، وآخـــر ذلـــك هدفه 
كما  زيمبابوي.  منتخب  بمرمى  التاريخي 
جـــاء ضــمــن املــرشــحــن العـــب جـــزائـــري آخــر، 
رامي  مونشغادباخ،  بوروسيا  وهو ظهير 
بن سبعيني، الذي بدوره نجح في أن يكون 

ليبرون  أنجليس اليــكــرز،  لــوس  احتفل نجم 
إنجاز  الـــ36، بتحقيق  جيمس، بعيد مياده 
أول  بــات  املظفرة، عندما  جديد في مسيرته 
العب في تاريخ الدوري األميركي للمحترفن 
األقـــل في  نــقــاط على  السلة يسجل 10  لــكــرة 
ألف مباراة على التوالي في الدوري املنتظم، 
ــــان أنــطــونــيــو  لـــيـــقـــود فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز عـــلـــى سـ

سبيرز )121 – 107(.
وســـجـــل جــيــمــس 26 نــقــطــة وحـــقـــق اإلنـــجـــاز 
بها اليكرز  تــقــدم  الــتــي  السلة  لــدى تسجيله 
الثاني.  الــربــع  منتصف   )37  –  46( بنتيجة 
وبدأت سلسلة جيمس في 6 كانون الثاني/
يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن ألوان 
أنطونيديفيس  كليفاند كافالييرز. وساهم 
والــــوافــــد الــجــديــد األملـــانـــي ديــنــيــس شــــرودر 
بفوز ليكرز أيضا، فسجل األول 20 والثاني 
21 نقطة. كما خاض ويسلي ماتيوز أفضل 
مــبــاراة لــه مــنــذ االنــتــقــال إلـــى صــفــوف ليكرز 
وسجل 18 نقطة جميعها من رميات ثاثية. 
القياسية  ونهض ميامي هيت من خسارته 
بــفــارق 47 نــقــطــة أمــــام مــيــلــووكــي بــاكــس في 

أحد أهم الاعبن املهمن في تشكيلة الفريق 
»البوندسليغا«،  إلـــى  انــتــقــالــه  مــنــذ  األملــانــي 
كــمــا ســاهــم الــاعــب الــســابــق لــنــادي بــــارادو 
 )16( الـــجـــزائـــري فـــي تــأهــل فــريــقــه لـــلـــدور الــــــ
كــان  أن  بــعــد  ــا،  ــ أبــطــال أوروبـ ملسابقة دوري 
املـــجـــمـــوعـــات  فــــي دوري  قــــد ســـجـــل هـــدفـــن 
للمسابقة األوروبية األعرق. وضمت القائمة 
كــذلــك اســمــن مـــن املــنــتــخــب املــغــربــي، وهــمــا 
ــرابـــط الـــاعـــب الــــذي تــألــق بــرفــقــة  ســفــيــان أمـ
فــريــق هــيــاس فــيــرونــا، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
فــيــورنــتــيــنــا فـــي فــتــرة االنـــتـــقـــاالت الصيفية 
املاضية، إضافة إلى مواطنه أشرف حكيمي 
الــــذي يــتــألــق حــالــيــًا مــع إنــتــر مــيــان ويــؤكــد 
بذلك املستويات التي قدمها سابقًا مع فريق 
بــوروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي. وحــضــر في 
قائمة املرشحن للفوز بجائزة أفضل العب 
مـــغـــاربـــي، نــجــم املــنــتــخــب الــتــونــســي إلــيــاس 
السخيري، الــذي بــرز بشكل الفــت مع فريقه 
كـــولـــون فـــي الـــــــدوري األملــــانــــي، وصـــــار أحــد 
أعــمــدتــه األســاســيــة، كما أصــبــح أحــد أفضل 
العبي الوسط الدفاعي في »البوندسليغا«. 

ذاته  املنافس  على  األخــيــرة، وتغلب  مباراته 
بنتيجة )119 – 108(.

وكـــان بــاكــس ألــحــق بميامي خــســارة فادحة 
الــفــائــز  )144 – 97( فـــي مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا 
29 رمــيــة ثــاثــيــة قــبــل يــومــن، فــي وقـــت كــان 
أفضل مسجل  غــوران دراغيتش  السلوفيني 
في صفوف ميامي الذي حل وصيفًا املوسم 
املاضي بتسجيله 26 نقطة، وأضاف زمياه 
مــتــابــعــات و10  نــقــطــة و8  ــايـــو 22  ــبـ اديـ بــــام 
تــمــريــرات حــاســمــة، وتــايــلــر هــيــرو 21 نقطة 

و15 متابعة.
وكان باكس في طريقه إلى تجديد فوزه على 
ميامي عندما تقدم عليه بفارق 14 نقطة في 
الــربــع الــثــالــث، لكن ميامي نجح فــي الــعــودة 
في املــبــاراة وخــرج فــائــزًا. وحقق نجم باكس 
الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــمــبــو »تــريــبــل 
و10  متابعة  و13  نقطة   26 بتسجيله  دبـــل« 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة. وألـــحـــق بــروكــلــن نتس 
الـــخـــســـارة األولــــــى فـــي أتـــانـــتـــا هـــوكـــس هــذا 
 33 بفضل   )141  –  145( عليه  بفوزه  املوسم 
ايرفينغ  لــكــايــري  و25  دورانــــت  لكيفن  نقطة 

بينها 17 في الربع األخير.
بوسطن سلتيكس  فريق  تغلب  املــقــابــل،  فــي 
على ممفيس غريزليز )126 – 107( بفضل 42 
نقطة لجايلن براون )رقم قياسي شخصي(. 
كما قاد كواهي لينارد فريقه لوس أنجليس 
ــــى الــــفــــوز عـــلـــى بـــورتـــانـــد تـــرايـــل  كــلــيــبــرز إلـ
نقطة.   28 بتسجيله   )105  –  128( بـــايـــزرز 
وكان لينارد خاض أول مباراة له بعد غياب 

ــى قـــد شــهــدت تــواجــد  ــ وكـــانـــت الــقــائــمــة األولـ
الذي  ناصر،  بن  إسماعيل  الجزائري  النجم 
يتطور من مباراة إلى أخرى مع فريقه ميان 
اإليطالي، ويؤكد بذلك املوهبة التي كان قد 
أبـــان عنها مــع املــنــتــخــب الــجــزائــري فــي أمــم 
أفريقيا 2019، وحينها تم اختياره كأفضل 
العـــب فـــي املــســابــقــة. أمـــا الـــاعـــب الــجــزائــري 
الثاني في القائمة، فقد كان سعيد بن رحمة، 
ــذي رغـــم وضــعــيــتــه الــصــعــبــة الــحــالــيــة مع  الــ
فــريــقــه ويــســتــهــام يــونــايــتــد، إال أنـــه كـــان قد 
املاضي مع  املوسم  ظهر بأفضل مستوياته 
قريبًا  كــان  بريتنفورد، حيث  السابق  فريقه 
البريميرليغ،  إلــى  للصعود  قيادته  جــدًا من 
أمــام فولهام.  الفاصلة  املــبــاراة  قبل خــســارة 
مغربين  نجمن  حــضــور  القائمة  وشــهــدت 
بـــن املــنــافــســن عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، وهــمــا 
الـــحـــارس يــاســن بــونــو الــــذي ســاهــم بشكل 
اإلسباني  إشبيلية  فريقه  تتويج  فــي  كبير 
بــلــقــب الــــــدوري األوروبـــــــي املـــوســـم املـــاضـــي، 
إضـــافـــة إلـــى حــكــيــم زيــــاش الــــذي قـــاد فريقه 
ــردام، لــحــصــد لــقــب  ــتــ ــســ الـــســـابـــق أيــــاكــــس أمــ
الــدوري الهولندي، قبل أن ينتقل إلى فريقه 
الحالي.  املــوســم  مــن  بــدايــة  الحالي تشلسي 
وكــانــت املــفــاجــأة فــي حــضــور اســم العــب في 
الـــدوريـــات الــعــربــيــة، وهـــو الــنــجــم التونسي 
عــلــي مـــعـــلـــول، الـــــذي كــــان لـــه دور بـــــارز في 
دوري  بلقب  املــصــري  األهــلــي  فريقه  تتويج 
أبــطــال أفــريــقــيــا نــهــايــة الــشــهــر املــاضــي أمــام 

غريمه الزمالك.

عن املباراتن األخيرتن إلصابة في فمه إثر 
تلقيه كــوعــا وقـــد ارتــــدى قــنــاعــًا واقـــيـــًا، وفــي 
مباراة أخرى، تغلب تشارلوت هورنتس على 

داالس مافريكس )118 – 99(.
دخــلــت بيكي هــامــون، مــســاعــدة مـــدرب ســان 

أصبحت  أن  بعد  التاريخ  سبيرز،  أنطونيو 
امـــرأة تــقــود فريقًا فــي دوري كــرة السلة  أول 
أن حلت  للرجال، بعد  للمحترفن  األميركية 
بـــــداًل مـــن املــــــدرب جـــريـــج بــوبــوفــيــتــش عقب 
مخالفتن  على  بوبوفيتش  وحــصــل  طـــرده. 

فنيتن مع تبقي ثاث دقائق و56 ثانية في 
الــربــع الــثــانــي خــال خــســارة سبيرز )121 – 

107( من لوس أنجليس اليكرز.
وقالت هامون بعد اإلنجاز الكبير »لم أدخل 
املــلــعــب الــلــيــلــة وأنــــا أفــكــر فـــي أنــنــي ســأكــون 
املدربة، لكن هكذا جرت األمور وتعاملت مع 
املوقف، وكنت أتمنى نتيجة مختلفة. وبشكل 
عام، كنت أود الفوز أكثر من أي شيء الليلة«. 
)43 سنة( »نحن مجموعة  وأضافت هامون 
ــبـــذل  ــتـــحـــدة مــــن املـــــدربـــــن املـــســـاعـــديـــن ونـ مـ
كـــل جــهــد مــمــكــن ملــســاعــدة الــفــريــق، وتــعــاون 
االقتراحات  خــال  من  معي  املساعدين  بقية 
واملــســاعــدة فــي الــتــغــيــيــرات«، وتــابــعــت »عند 
طرد بوب اتحدنا جميعًا وتحولنا إلى فريق 

مختلف«.
ــلـــمـــدرب فــي  ــامــــون مـــســـاعـــدة لـ ــبـــحـــت هــ وأصـ
ســبــيــرز مــنــذ شــهــر آب/أغــســطــس عـــام 2014 
وخـــاضـــت مــســيــرة فـــي الــلــعــب ملــــدة 16 سنة 
ومـــثـــلـــت فـــريـــقـــي نـــيـــويـــورك لــيــبــرتــي وســــان 
ــاز، فتحت  ــجــ ــهـــذا اإلنــ أنــطــونــيــو ســــتــــارز. وبـ
هامون الباب أمام دخول املرأة بقوة إلى عالم 

التدريب في كرة السلة األميركية.
وواصلت هامون في حديثها »بالتأكيد هذه 
ــا جــزء  خــطــوة كــبــيــرة ولــحــظــة مــحــوريــة، وأنــ
مــن هـــذه املــنــظــومــة مــنــذ عـــام 2007 وقضيت 
ــذا وقــت  ــ 13 ســنــة فـــي مــؤســســة ســـبـــيـــرز، وهـ
في  وقتًا طويًا  الفريق  استثمر  كما  طويل، 

تأسيسي وتطويري«.
)فرانس برس(

السلة األميركية: إنجازات تاريخية لجيمس وهامونفرانس فوتبول: مرشحو جائزة أفضل العب مغربي
أعلنت صحيفة »فرانس 

فوتبول« قائمة 
المرشحين لجائزة أفضل 

العب مغاربي لعام 2020

حقق ليبرون جيمس 
رقمًا قياسيًا جديدًا مقابل 

تحقيق بيكي هامون 
إنجازًا تاريخيًا

)Getty/محرز حصد الجائزة في نسختها األخيرة )مايكل ريغان

)Getty/أبطال آسيا جرت في الدوحة بنجاح الفت )سيمون هولمز

الجماهير عادت للمدرجات في المنافسات التي استضافتها قطر )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( بيكي هامون أول سيدة تقود فريق سلة أميركية

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

عــــلــــى مــــــــــدار عــــــــام كــــــامــــــل، عــكــف 
الرياضي الدولي بأسره  املجتمع 
على إيجاد حلول فعالة ُتسهم في 
تنشيط الحياة الرياضية بعد تفّشي جائحة 
ــا حـــث دولـــــة قــطــر على  ــيـــروس كــــورونــــا، مـ فـ
املبادرة إليجاد حلول مبتكرة تعيد عالم كرة 

القدم إلى سابق عهده.
الــريــاضــي  للمشهد  املــتــابــع  عــلــى  يخفى  وال 
الــدولــة العربية  الــذي حققته  أصــداء النجاح 
ودورهــا املحوري في استضافة سلسلة من 
والدولية  واإلقليمية  املحلية  االستحقاقات 
خال عام 2020، لتتصدر بذلك موقع الريادة 

قطر وبطوالت 
كرة القدم

منافسات آمنة في المالعب

وتطور  والدولية  المحلية  البطوالت  تنظيم 
 ،2022 قطر  لمونديال  التحتية  البنية  في  العمل 
العربية على  الدولة  يعتبران تأكيدًا على قدرات 
مستقبال  الكبرى  الرياضية  المحافل  استضافة 

ويبشر بإنقاذ البطوالت

تقرير

على خــارطــة الــريــاضــة الــعــاملــيــة، عبر إرســاء 
ــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  ــدة فــــي الـــحـ ــديــ مــعــايــيــر جــ

وسامة املشاركن كافة.
ــك فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســتــعــد فــيــه  ــ يــــأتــــي ذلــ
دولـــة قــطــر، بعد أقــل مــن عــامــن، الستضافة 
مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022، 

حــيــث تــســتــهــدف اخــتــبــار جــاهــزيــة مختلف 
استضافة  عبر  ومرافقها،  البطولة  استادات 
عدد من األحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز 
تقديم تجربة مميزة للمشجعن وزوار قطر 
خــال املــونــديــال األول مــن نــوعــه فــي منطقة 

الشرق األوسط والعالم العربي.
وبعد النجاح في استضافة منافسات بطولة 
ــرق الـــقـــارة  دوري أبـــطـــال آســـيـــا ملــنــطــقــتــي شــ
وغربها، وتحديدًا نهائي البطولة الذي شهد 
املتميز  والتنظيم  مشجع،  آالف   10 حــضــور 
لــــكــــأس األمــــيــــر بـــحـــضـــور 12 ألـــــف مــشــجــع، 
ــام عــن إنــجــاز مبهر؛  ــ تــتــحــدث هــنــا لــغــة األرقـ
أبطال آسيا  فقد شــارك في منافسات دوري 
وحــدهــا مــا يــقــرب مــن 900 فــرد مــن الاعبن 
والــطــواقــم الــفــنــيــة مــن 30 فــريــقــًا خــاضــت 76 
مباراة على عدد من استادات مونديال قطر 
2022، شكلت خالها أكبر حيز آمن من نوعه 
منذ ظهور الوباء، فيما يعرف باسم »الفقاعة 

الطبية«.
وقـــد شــهــد نــهــائــي كـــأس األمــيــر اإلعــــان عن 
جــاهــزيــة اســتــاد أحــمــد بــن عــلــي املــونــديــالــي. 
ــيـــاق، أشـــــاد نـــاصـــر الــخــاطــر،  وفــــي هــــذا الـــسـ
الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، 
بجهود كل من شارك في إنجاح الحدث وقال: 
»تتوج تلك الليلة جهود فريق متكامل عِمل 
خال الشهور املاضية من دون كلل بالتعاون 
مع الشركاء إلنجاح استضافة دوري أبطال 
ــر الـــــــذي شــهــد  ــ ــيـ ــ ــائــــي كــــــأس األمـ ــهــ ــا ونــ ــيــ آســ

استمتاع آالف املشجعن بحضوره بأمان«.
وأضــــــــاف الــــخــــاطــــر، بــحــســب بـــيـــان إعـــامـــي 
»نتطلع  واإلرث:  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة 
ــة إلــــى تــنــظــيــم املــزيــد  ــادمـ ــقـ خــــال األشـــهـــر الـ
األمــان  أعــلــى مستويات  وفــق  الفعاليات  مــن 
ــم عـــلـــى تــلــك  ــالـ ــعـ ــة، وأن يــتــغــلــب الـ والــــســــامــ
ــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، وأن تـــدب  الـــجـــائـــحـــة فــــي الـ
لطاملا  التي  الرياضة  عالم  في  ثانية  الحياة 

استمتعنا بها«.
وقـــد شــهــدت مــنــافــســات دوري أبـــطـــال آســيــا 
ونهائي كأس األمير حضورًا بارزًا لعدد من 
قــيــادات االتـــحـــادات الــعــاملــيــة والــقــاريــة، ومــن 
بــيــنــهــا جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس االتــحــاد 
ــاد  ــا( والـــــــذي أشــ ــفـ ــيـ ــقــــدم )فـ الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
ــة قــــائــــا: »اســـتـــطـــاعـــت قــطــر  ــدوحــ بـــجـــهـــود الــ
خال األشهر الثاثة املاضية أن تثبت لعالم 
اللعبة وقدرتها على  الــقــدم مــدى جمال  كــرة 
رغم  بها،  الجماهير  ومشاركة  االستمرارية 

ظروف الجائحة التي نواجهها جميعًا«.
وأضاف إنفانتيو، بحسب البيان »لقد وفقت 

قطر تقود كرة القدم 
إلى بر األمان وسط تقلبات 

الجائحة العالمية

)Getty( 2022 استاد أحمد بن علي الجديد يستعد الستضافة مونديال

األمير وشهدنا سويًا  كــأس  نهائي  بحضور 
اإلعان عن جاهزية رابع استادات املونديال، 
وحضرت كذلك املباراة النهائية لدوري أبطال 
ــا جــمــيــعــا حــضــور مـــا يــزيــد عن  ــنـ آســـيـــا، ورأيـ
املــبــاراتــن، وتطبيق  10 آالف مشجع فــي كــا 
بــروتــوكــوالت الصحة والــســامــة، ومــا بذلته 
اللجنة املحلية املنظمة من جهود لضمان أن 
بمنافسات  والــاعــبــون  املــشــجــعــون  يستمتع 
الدوحة وقــال »لقد  آمنة«، وأثنى على جهود 
أرست قطر معايير جديدة الستئناف النشاط 

الكروي في حقبة ما بعد الكورونا«.
وأعــــــــرب إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو عـــقـــب مــــا شــــهــــده خـــال 
كأس  بطولة  تقام  بــأن  تفاؤله  عــن  املنافسات 

وكافة  القطرية  والهيئات  والسلطات  الــقــدم 
االتـــحـــادات األعــضــاء والــفــرق املــشــاركــة على 

نجاح استضافة دوري أبطال آسيا«.
ــيــــس االتـــــحـــــاد اآلســـــيـــــوي أن هـــذه  وأكـــــــد رئــ
الــبــطــولــة مــا كــانــت لــتــرى الــنــور لـــوال تكاتف 
جـــهـــود كـــافـــة األطـــــــراف املــعــنــيــة، وقـــــال »لــقــد 
جسدت هذه البطولة بما ال يدع مجااًل للشك 
وحــــدة وتــمــاســك وصـــمـــود الـــكـــرة اآلســيــويــة 

واستعدادها للوقوف في وجه التحديات«.
ألكسندر  الــكــؤوس  أغــلــى  نهائي  حضر  كما 
تشيفرين، رئيس االتــحــاد األوروبـــي، والــذي 
تــحــدث عــن أهمية مــا بذلته قطر مــن جهود 
ــــودة كــرة  لــتــقــديــم نـــمـــوذج يــحــتــذى بـــه فـــي عـ

ــالـــم 2022 فــــي عـــالـــم »خــــــال مــــن فـــيـــروس  ــعـ الـ
ــال »نــثــق أيــضــًا بـــأن الــبــطــوالت  كــــورونــــا«، وقــ
مثل  قطر،  ستنظمها  التي  املقبلة  الرياضية 
ــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة املــــقــــرر انـــطـــاقـــهـــا فــي  كـ
منافساتها  ســتــجــرى  املــقــبــل  فــبــرايــر/شــبــاط 
ــنــــة تـــضـــمـــن ســــامــــة الـــاعـــبـــن  فــــي أجــــــــواء آمــ

والجماهير«.
الشيخ سلمان بن  ذاتـــه، أشــاد  السياق  وفــي 
إبراهيم آل خليفة، رئيس االتحاد اآلسيوي، 
بــجــهــود دولــــة قــطــر فــي اســتــضــافــة البطولة 
ــة بــعــد تــوقــفــهــا  ــيـــويـ ــارة اآلسـ ــقــ األبــــــرز فـــي الــ
أعبر  أن  »أوّد  وقـــال  الجائحة،  انتشار  جـــراء 
لكرة  الــقــطــري  لــاتــحــاد  امتناننا  عميق  عــن 

القدم على مستوى العالم. وأشــار تشيفرين 
إلى الضرر الكبير الذي لحق بكرة القدم هذا 
الـــعـــام بــســبــب الــجــائــحــة، مــوضــحــًا أن آثـــاره 
أثناء  الخاوية  ت في مشاهدة املدرجات  تجلَّ
املباريات وحرمان الجماهير من االستمتاع 
بمتابعة الرياضة التي يحبونها. كما أعرب 
تشيفرين عن سعادته بحضور نهائي كأس 
العالم،  رابع استادات كأس  األمير، وتدشن 
ورؤيــــة الــجــمــاهــيــر تــهــتــف فــي املـــدرجـــات من 
له  بأنها مميزة  اللحظة  جديد، واصفًا هــذه 
عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي ولـــكـــرة الـــقـــدم في 

جميع أنحاء العالم.
وأضاف تشيفرين، بحسب بيان اللجنة »لقد 

نــجــحــت قــطــر فـــي اســتــقــبــال هـــذه الجماهير 
استقبااًل آمنا بفضل ما فرضته من إجراءات 
بهذه  نرحب  الفيروس.  من  للحماية  وقائية 
اإلجراءات، وكلنا أمل بأن نرى الجماهير في 

املدرجات مجددًا في أقرب وقت«.
ملونديال  التحتية  بالبنية  تشيفرين  وأشــاد 
التي سيحظى  املميزة  والتجربة   2022 قطر 
بقاء  »مــع  قــائــًا:  الاعبون واملشجعون،  بها 
أقل من عامن على انطاق صافرة املونديال، 
نشعر جميعًا بالتفاؤل تجاه مونديال 2022، 
ــنـــرى نــســخــة مـــونـــديـــالـــيـــة رائـــعـــة  وبـــأنـــنـــا سـ
الــاعــبــون واملــشــجــعــون في  بــهــا  سيستمتع 

عالم خال من كوفيد-19«.
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تأجيل مــبــاريــات، إصــابــة العبني 
ــات بــتــوقــف  ــبـ ــالـ ــطـ ــفــــني، مـ ــوظــ ومــ
املـــــنـــــافـــــســـــات، هــــــا هــــــو الـــــــــدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم يــجــد نفسه 
مــجــددًا تحت تهديد فــيــروس كــورونــا الــذي 
يفتك بالبالد بقوة في اآلونــة األخيرة. فهل 
تــتــوقــف الــبــطــولــة قــســريــا مــثــلــمــا حــــدث في 
القدم لثالثة  املوسم املاضي إثر توقف كرة 

أشهر نظرًا للتفشي الضخم للفيروس؟
ُطرح هذا السؤال مجددًا بعدما أعلنت رابطة 
الــثــالثــاء، تسجيل 18 إصــابــة بني  ــــدوري،  الـ
العبني وأفــراد من طواقم األنــديــة، وهــو رقم 
قياسي يسجل منذ بدء إجــراء الفحوصات 
ــو الــفــائــت.  ــايـ ــار/مـ األســبــوعــيــة فـــي شــهــر أيـ
ــاالت فــــي الـــفـــحـــوصـــات  ــ ــحـ ــ وظــــهــــرت هـــــذه الـ
الــتــي خضع لها 1479 العــبــا ومــوظــفــا، بني 
اإلثــنــني 21 كــانــون األول/ديــســمــبــر واألحـــد 
27 كانون األول/ديسمبر، وهي أرقام مقلقة 
ــبـــار، كــــون مــعــدل  ــتـ ــا بــعــني االعـ يــجــب أخـــذهـ
في  أعلى منه  املمتاز  الـــدوري  فــي  االنتشار 

»البريميرليغ« 
تحت تهديد 

»كورونا«

تواجه أندية »البريميرليغ« أزمة جديدة بسبب الموجة الثانية من فيروس 
من  إذ  الجديدة،  الساللة  ظهور  بعد  حاليًا  بريطانيا  تضرب  التي  »كورونا« 
الممكن أن تتوقف المنافسات مجددًا في حال قررت الحكومة البريطانية 

تعليق كل النشاطات الرياضية مثلما حصل في شهر آذار/مارس 2020
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رياضة

تقرير

ــــدن الــكــبــرى األكـــثـــر تـــضـــررًا فـــي إنــكــلــتــرا.  املـ
وأدى ذلــك إلــى إرجـــاء مباراتني فــي املرحلة 
األولــى  »البريميرليغ«  منافسات  مــن  الــــ16 
بــــني فـــريـــقـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــضــيــفــه 
إيفرتون، اإلثنني. ومن ثم توتنهام وضيفه 
فولهام، األربعاء، بسبب وجود إصابات في 
صفوف الضيفني. وأشار توتنهام في بيان 
أكدته الرابطة »طلب فولهام التأجيل بسبب 
حاالت كورونا املتزايدة في صفوف العبيه 

وموظفيه«.
وقــبــل قليل مــن اإلعـــالن عــن إرجـــاء املــبــاراة، 
عـــّلـــق مـــــدرب تــوتــنــهــام الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مــوريــنــيــو بــســخــريــة عــلــى فــيــديــو نــشــره في 
حسابه على حسابه في »إنستغرام«  ظهر 
فيه العبوه ينتظرون مصير اللقاء »املباراة 
الساعة السادسة مساء. ال نعرف بعد ما إذا 

كنا سنلعب. أفضل دوري في العالم«.

توقف المنافسات
ســيــتــي  ملـــانـــشـــســـتـــر  األول  ــريــــق  ــفــ الــ عــــــــاود 
الــتــمــاريــن، عــلــى أن يبقى الــقــســم األكــبــر من 
أقفله  أن  بعد  وذلــك  مغلًقا  التدريبي  املــركــز 
بالكامل ملدة 48 ساعة إثر إعالنه عن حاالت 
ــه. وال تــــــزال املـــواجـــهـــة  ــفـــوفـ ــديــــدة فــــي صـ جــ
املرحلة  أمــام مضيفه تشيلسي في  املرتقبة 
ــد مــجــهــولــة  ــ ــوم األحـ ـــ17 فـــي املــنــافــســات يــ ــ ــ ال

املصير.
وســـبـــق لــســيــتــي أن أعـــلـــن يــــوم عــيــد املــيــالد 
بالفيروس،  الــنــادي  أفــراد في  أربعة  إصابة 
البرازيلي  كايل ووكــر واملهاجم  املــدافــع  هــم 
غــابــريــال جــيــزوس إضــافــة الـــى عــامــَلــني في 
ــان شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد  ــ ــريـــق. وكــ ــفـ طــــواقــــم الـ
إصابات  الترتيب كشف عن وجــود  املتذيل 
فــي صفوفه، إال أن 18 العبا كــانــوا متاحني 
للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف أمام 
مضيفه بيرنلي، الثالثاء. فيما غاب املدرب 
النمساوي لساوثهامبتون رالف هازنهوتل 
عــن الــلــقــاء الــــذي انــتــهــى بــالــتــعــادل السلبي 
أمـــام ضيفه ويــســت هـــام يــونــايــتــد، إلصــابــة 

أحد أفراد عائلته بفيروس »كورونا«.
ــريــــق وســــت  ــفــ ــــب املـــــــــــدرب الــــجــــديــــد لــ ــالــ ــ وطــ
بروميش، سام أالردايس، بتوقف املنافسات، 
ُمناشدًا إثر الخسارة بخماسية نظيفة على 
أرضه ضد ليدز يونايتد، الثالثاء، السلطات 
بتوقيف املنافسات من أجل الحد من انتشار 
الفيروس، وقال في هذا اإلطار »مهما فعلنا، 
حــتــى مـــع إجـــــراء الــعــديــد مـــن الــفــحــوصــات، 
وارتــــداء الــكــمــامــات، وغــســل الــيــديــن، ال زلنا 
نلتقط العدوى في كل أنحاء البالد«، متابعا 
»صحة الجميع هي األهــم. عندما أسمع أن 
بشكل  تنتشر  للفيروس  الــجــديــدة  الــســاللــة 
أسرع وبنسبة 70 في املائة، فإن أفضل شيء 

نفعله هو إيقاف املوسم«.

خطر على كأس إنكلترا؟ 
كـــانـــت املـــــبـــــاراة األولـــــــى الـــتـــي تـــأجـــلـــت هـــذا 
املوسم في الدوري بسبب فيروس »كورونا« 
مــــقــــررة بــــني أســــتــــون فـــيـــال ونـــيـــوكـــاســـل فــي 
ــر.  ــبـ ــمـ ــع مـــن شــهــر كـــانـــون األول/ديـــسـ ــرابــ الــ
وحتى هذه املرحلة، لم يتأثر جدول البطولة 
متأخًرا  بــدأ   2021-2020 موسم  لكن  كثيرًا. 
استمر  بعدما  السابقة،  املــواســم  عــن  بشهر 

ظهور حاالت كورونا 
كثيرة في الجولتين 

األخيرتين

البورتا: أعتقد أن ميسي ينتظر عرضًا 
من رئيس برشلونة الجديد

جوان  برشلونة،  لرئاسة  املحتمل  املرشح  قــال 
ينتظر  ميسي  ليونيل  أن  يعتقد  أنـــه  البـــورتـــا، 
بعد  وذلــك  للنادي،  الجديد  الرئيس  من  عرضًا 
وقال  أخيرًا.  الالعب  أجراها  تلفزيونية  مقابلة 
البورتا: »لم يقل ميسي في أي لحظة إنه ينوي 
الرحيل وفتح الباب أمام تقديم الرئيس الجديد 
عرضا رياضيا قويا يمنحه الحافز«، من مقره 
االنتخابي في برشلونة. وباملثل، اعتبر البورتا 
أن »ســتــة أعــــوام مــن الــقــيــادة قــد تــكــون طويلة 
للغاية أحيانًا. فترتان رئاسيتان مدة كل منهما 
أعــوام بحد أقصى هما مناسِبتان في  خمسة 
رأيــــي«. وكـــان ميسي قــال فــي مقابلة مــع قناة 
إذا  إنــــه  اإلســبــانــيــة   )La Sexta( الســيــكــســتــا 
إلى مغادرة برشلونة في 30 حزيران/ اضطر 

يونيو املقبل، فــإنــه يــرغــب فــي أن يتم ذلــك بـــ »أفــضــل صـــورة ممكنة‹‹ واعــتــرف بأن 
لديه رغبة في االستمتاع بتجربة العيش في الواليات املتحدة. وشدد على أن رئيس 
برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، »خدعه في أمور كثيرة« على مدار عدة 
املاضي.  املــوســم  نهاية  مــن  أشهر  قبل ستة  برشلونة  عــن  بالرحيل  وطالبه  ســنــوات 
وتنتظر الصحف اإلسبانية هوية الرئيس الجديد لبرشلونة ملعرفة مصير ميسي في 

موسم 2021-2020.

»ليكيب« تختار ثمانية العبين من »الباريسي« 
في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

بــاريــس سان  فــريــق  مــن  العــبــن  ثمانية  الفرنسي  لــلــدوري  املثالية  التشكيلة  ضمت 
وبــاإلضــافــة  الفرنسية.  »ليكيب«  صحيفة  أعلنتها  الــتــي  للتشكيلة  وفــقــًا  جــيــرمــان، 
وماركينيوس،  نيمار  البرازيلين  مثل  التشكيلة  هــذه  فــي  األساسين  الالعبن  إلــى 
فيراتي،  ماركو  واإليطالي  ماريا  دي  أنخيل  واألرجنتيني  مبابي  كيليان  والفرنسي 
الرياضية اإلسباني خوان بيرنات والكوستاريكي كيلور نافاس  أضافت الصحيفة 
والفرنسي بريسنل كيمبيمبي. وكانت »ليكيب« أدرجت سبعة العبن فقط من باريس 
سان جيرمان في تشكيلتها املثالية للعام املاضي. كما ضمت التشكيلة املثالية التي 
كامافينجا  إدواردو  واألنغولي-الفرنسي  )ليل(؛  سيليك  زكــي  التركي  إصــدارهــا:  تم 
)ريـــن(؛ والفرنسي وســام بــن يــدر )مــونــاكــو(. كما وتــم اختيار هــذا الفريق مــن قبل 
صحافيي »ليكيب«، الذين اختاروا بترتيب األفضلية: خمسة العبن ملركز العب واحد 

أساسي وعشرة ملراكز تضم العبن اثنن، وفي حالة املدافعن نفس الشيء.

.... وبوكيتينو يصل إلى باريس نهاية األسبوع
يصل املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
ــــى أنــه  الــــذي تــشــيــر وســـائـــل إعــــالم فــرنــســيــة إل
سيخلف األملـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل فــي قــيــادة 
باريس سان جيرمان، إلى العاصمة الفرنسية 
نهاية األسبوع الحالي، حسبما أفادت صحيفة 

»لو باريزيان« الفرنسية.
بوكيتينو كمدرب جديد  تعين  تأكيد  يتم  ولــم 
للنادي »الباريسي«، في الوقت الذي لم يعلن فيه 
الثالثاء، قبل 6  إقالة توخيل سوى  النادي عن 
أشهر من انتهاء موسمه األخير مع الفريق. وشددت صحيفة »لو باريزيان« على أن 
الجهاز  القالئل في  لتوخيل، سيكون أحد األعضاء  السابق  املساعد  زومانا كامارا، 
الفني السابق الذين سيظلون في الجهاز الجديد، رغم أن استمراره ما زال يتوقف على 
موافقة بوكيتينو. وإذا تم تأكيد الخبر، وهو ما تراه وسائل اإلعالم وشيكًا، فسيكون 
باريس سان جيرمان هو الفريق الرابع الذي يقوده بوكيتينو بعد أن ظهر ألول مرة 
في إسبانيول، الذي قاده بن عامي 2009 و2012؛ وساوثهامبتون بن عامي 2013 
و2014؛ وتوتنهام بن عامي 2014 و2019. وُيعد األرجنتيني بوكيتينو املرشح األوفر 
لخالفة توخيل في باريس، إذ سبق له اللعب في النادي الفرنسي بن سنوات 2001 
و2003، ولم يدرب أي فريق منذ إقالته قبل عام من تدريب توتنهام اإلنكليزي. ولم 
يخِف بوكيتينو )48 سنة( مطلقا رغبته في قيادة »الباريسي«، أحد األندية العريقة 

في القارة األوروبية«.

الــكــرواتــي، فيما سجل  الـــدوري األوروبــــي ضــد أوسييك 
أيندهوفن ضد  الهولندي مــع  الـــدوري  لــه فــي  أول ظــهــور 
املباريات  فــي  يسجل  العــب  أول  أصبح  وبعدها  ألكمار. 
بعدها  اختير  ثم  الهولندي،  الفريق  مع  له  األولــى  الثالث 
ــــدوري الــهــولــنــدي. سجل الــالعــب في  العــب الشهر فــي ال
الثاني  املــوســم  فــي  أيندهوفن  لفريق  االفتتاحية  املــبــاراة 
لــه ضــد أوتــريــخــت، بعدها ظهر لــوزانــو فــي دوري أبطال 
أوروبــا ضد فريق باتي البيالروسي؛ ليسجل في الفوز 
بمباراة الذهاب من جولة التصفيات. وأحرز بعدها هدفه 
األول في مرحلة املجموعات بــدوري أبطال أوروبــا، حن 
توتنهام هوتسبر، وسجل  مــع  فــي 2-2  بــي إس  تــعــادل 
إنتر ميالن  مــع  أيندهوفن 1-1  تــعــادل  فــي  لــوزانــو هدفا 
في مباراة املرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبــا، قبل 
أن ينتقل بعدها إلى صفوف فريق نابولي اإليطالي. على 
املستوى الدولي، تلقى أول استدعاء للمنتخب الوطني في 

املــدرب خــوان كارلوس  فبراير/شباط 2016 تحت قيادة 
أوســـوريـــو، بــعــدهــا فـــاز بــــأول مـــبـــاراة لــه ضــد الــســنــغــال، 
ــارس/آذار 2016، وسجل أول هــدف دولــي في  فــي 25 مــ
مباراة الدور الثالث املؤهلة ملونديال 2018 ضد كندا. في 
تشكيلة  في  لوزانو  اختيار  تم   ،2017 يونيو/حزيران   8
املكسيك املؤلفة من 23 العبًا لكأس القارات في روسيا. 
وسجل ضد صاحب األرض في ختام دور املجموعات. 
في 4 يونيو/حزيران 2018، تم تسميته ضمن تشكيلة 
الفوز  الوحيد في  الهدف  العالم، وسجل  لكأس  املكسيك 
أمام  املونديال  يــودعــوا  أن  قبل  أملانيا،  اللقب  على حامل 
البرازيل في دور الـ 16. وضمه املدرب جيراردو مارتينو 
لوزانو في تشكيلة الفريق التمهيدية لكأس الكونكاكاف 
البطولة، كونه  الذهبية 2019، ومع ذلك تم استبعاده من 
لم يتعاف تماما من اإلصابة، لكن رغم ذلك فإن منتخب 

بالده نجح في حصد اللقب

أيوب الحديثي

لوزانو في 30  املكسيكي هيرفينغ  القدم  ُولــد العب كرة 
يوليو/تموز 1995، وانضم إلى فريق شباب باتشوكا في 
املكسيك في عام 2009. في 8 فبراير/شباط 2014، ظهر 
الــدوري ضد كلوب أميركا،  لوزانو في أول مباراة له في 
حيث سجل خاللها بعد دخوله كبديل. في أول بطولة له 
الثاني مع  باملركز  الــدوري  لوزانو  أنهى  األول  الفريق  مع 
باتشوكا. في 30 أغسطس/آب 2014، سجل لوزانو أول 
ثنائية لــه وكــانــت فــي شباك لــيــون. وفــي 19 مــــارس/آذار، 
سجل أول ثالثية »هاتريك« له في املباراة التي تغلب بها 
باتشوكا على فيراكروز، وواصل تألقه بعد ليتوج بلقب 
)كـــالوســـورا 2016( مــع فــريــقــه. فــي 19 يــونــيــو/حــزيــران 
2017، أعلن نادي أيندهوفن الهولندي توقيع لوزانو ملدة 
ســت ســنــوات، حيث خــاض أول مــبــاراة لــه فــي تصفيات 

هيرفينغ لوزانو

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
مكسيكي، لعب 

في الدوريين 
الهولندي 

واإليطالي، 
وتواجد ضمن 

تشكيلة منتخب 
بالده في كأس 

العالم 2018 في 
روسيا

األندية تواجه 
أزمة توقف 
جديدة سُتعرقل 
مسار الموسم 
)Getty(

مثلما  الرياضية،  النشاطات  إيقاف  البريطانية  الحكومة  قررت  حال  في 
لفيروس  الكبير  التفشي  بسبب   ،2020 عام  آذار/مــارس  شهر  في  حصل 
الطريق  نفس  على  تسير  ربما  األوروبية  الدول  حكومات  فإن  كورونا، 
وفي  كبير.  لخطر  األوروبية  الدوريات  يُعرض  الذي  األمر  وهو  أيضًا، 
حال تم تعليق الدوريات مجددًا ألكثر من شهر، ستكون ضربة قوية 
لكرة القدم، وستكون إعادة الجدولة صعبة ومعقدة مرة جديدة، 

خصوصًا مع تحديد موعد جديد لبطولة »يورو 2021« في الصيف.

مصير ُمشابه في الدوريات

وجه رياضي

املوسم الفائت حتى شهر تموز/يوليو إثر 
توقف قسري لثالثة أشهر بني آذار/مــارس 

وحزيران/يونيو.
غــونــار سولسكاير،  اولـــي  الــنــروجــي  أن  إال 
مدرب مانشستر يونايتد، أعرب عن خشيته 
مــن تــأثــيــر االســتــراحــة عــلــى جــــدول مــزدحــم 
أصــــال بــاملــبــاريــات »ال أرى فـــائـــدة مـــن أخــذ 
كــان اسمها. متى سنلعب  اســتــراحــة، مهما 
املباريات؟«. في حني أن الوضع الصحي في 
الساللة  ظــهــور  منذ  مقلًقا  يــبــدو  بريطانيا 

ــدوري املـــمـــتـــاز والــــدرجــــات األدنـــــــى.  لكن  ــ ــ الـ
عن  باإلعالن  طمأنت  »البريميرليغ«  رابطة 
تكّفلها بإجراء الفحوصات ألندية الدرجات 
الــدنــيــا، وكــانــت الــرابــطــة أكـــدت، الــثــالثــاء، أن 
البروتوكول الصحي املطبق ال يزال صارًما 
بما فيه الكفاية لتحاشي توقف املنافسات 
ــم الـــــفـــــائـــــت، وأشـــــــــارت  ــ ــــوســ ــل املــ ــا حــــصــ ــمــ كــ
ــة الـــــــدوري  ــ ــطـ ــ ــثــــق رابـ ــمــــي »تــ ــان رســ ــيــ ــــي بــ فـ
ــتـــاز بــشــكــل كـــامـــل فــــي بـــروتـــوكـــوالتـــهـــا  املـــمـ
وقواعدها، والطريقة التي تلتزم بها جميع 

الــجــديــدة، مــا أدى إلــى تسجيل رقــم قياسي 
فـــي اإلصــــابــــات هــــذا األســــبــــوع، فــــإن إجــــراء 
تــعــديــالت عــلــى الـــجـــدول ســيــشــكــل معضلة 

كبيرة.
وبــني الــثــامــن والــعــاشــر مــن كــانــون الثاني/
يـــنـــايـــر، ســتــنــافــس أنــــديــــة الــــــــدوري املــمــتــاز 
أو  اإلنكليزي وستسافر  االتــحــاد  كــأس  فــي 
تلتقي مــع أنــديــة مــن الــدرجــات األدنـــى التي 
الصحية.  البروتوكوالت  نفس  لديها  ليس 
إذ مـــن املـــقـــرر إقـــامـــة 14 مـــبـــاراة بـــني أنــديــة 

األنـــديـــة وتــطــبــقــهــا«. ومـــن املــؤكــد أن رابــطــة 
ــة لــتــحــديــد  ــ »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« ســـتـــواجـــه أزمــ
بسبب  املؤجلة  للمباريات  جــديــدة  مواعيد 
ــا«، خـــصـــوصـــا لـــأنـــديـــة  ــ ــ ــورونـ ــ ــ فــــيــــروس »كـ
الكبيرة التي ُتنافس في البطوالت األوروبية 
والتي ستواجه زحمة في مواعيد املباريات، 
ُيعاني العبو هــذه األندية من  وبالتالي قد 
اإلرهـــــاق والــتــعــب بــســبــب كــثــرة املــواجــهــات 

محليا وأوروبيا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الـــذي لعب ألنــديــة مثل مــيــالن اإليطالي  الياباني كيسوكي هــونــدا،  الــوســط  أعــلــن العــب 
وسيسكا موسكو الروسي وشارك في 3 نهائيات لكأس العالم مع املنتخب الياباني، أنه 
أنهى عقده الذي يربطه مع نادي بوتافوغو البرازيلي منذ شهر شباطِ/فبراير املاضي. 
وطلب الالعب عبر حسابه في »تويتر« إنهاء االرتباط بشكل ودي، وهو خيار منصوص 
عليه في العقد الذي وقعه في وقت سابق من هذا العام والذي يسمح له باملغادرة من دون 
دفع غرامة. كما اعترف هوندا، الذي تعرض النتقادات شديدة في البرازيل بسبب أدائه 

السيئ، بأنه لم يقدم األداء املتوقع في بوتافوغو.

صورة في خبر

هوندا يفسخ عقده مع بوتافوغو
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