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رياضة

يواجه النجم 
المصري، محمد 
صالح، حملة 
انتقادات واسعة 
بإنكلترا، بعد 
ركلة جزاء مثيرة 
للجدل حصل 
عليها في 
المباراة األخيرة 
أمام ويستهام 
يونايتد، بعدما 
وصفه المدير 
الفني، دايفيد 
مويس، 
بالغشاش. 
ودافع مدرب 
»الريدز«، يورغن 
كلوب، عن نجمه 
وقال: »لقد كان 
الخطأ واضحًا 
على صالح، لقد 
تكلمت معه، 
وقال لي إنه 
يعاني من 3 
كدمات، وكانت 
واحدة منها 
في لقطة ضربة 
الجزاء«.

)Getty/تعّرض صالح لموجة انتقادات بعد ركلة الجزاء األخيرة )جون بويل

كلوب يدافع عن صالح

Wednesday 4 November 2020
األربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة

أعلنت لجنة املسابقات باالتحاد القطري لكرة 
اليد عن انطالق بطولة كأس االتحاد للرجال 

للموسم 2021/2020، في 7 ديسمبر/كانون األول 
عد كأس االتحاد أولى بطوالت املوسم 

ُ
املقبل. وت

الجديد، على أن تقام بدون الالعبني الدوليني الذين 
سيلتحقون باملنتخب القطري، الذي من املقرر أن 

يبدأ األسبوع املقبل استعداداته للمشاركة في 
منافسات بطولة العالم للرجال املقررة في مصر، 

خالل شهر يناير/كانون الثاني من العام املقبل.

قال رايان سيسينيون العب هوفنهايم إنه يشعر 
باالشمئزاز من التعرض إلساءة عنصرية عبر 

اإلنترنت بعدما نشر عدة رسائل مسيئة تلقاها 
على مواقع التواصل. وكتب سيسينيون، الذي 

انضّم إلى هوفنهايم على سبيل اإلعارة من 
توتنهام الشهر املاضي، في حسابه على إنستغرام 
 أمانة شيء ال يصدق. أغرب شيء أني لم أعد 

ّ
»بكل

مندهشًا مرة أخرى. شيء مقزز«. ودعم هوفنهايم 
وتوتنهام الالعب البالغ عمره 20 عامًا.

أوقفت الشرطة البريطانية مدرب منتخب ويلز 
والعب مانشستر يونايتد السابق راين غيغز 

لالشتباه باعتدائه على صديقته كايت غريفيل، 
بحسب تقارير صحافية. وأصدر اتحاد كرة القدم 

الويلزي بيانًا قال فيه إنه »على علم بحادثة 
مزعومة تتعلق بمدير الفريق الوطني راين غيغز. 

لن يعلق االتحاد على ذلك في الوقت الحالي«. 
لكن غيغز نفى »كل مزاعم االعتداء« على صديقته، 

بحسب بيان أصدره متحدث باسمه.

قطر: بطولة كأس 
االتحاد لليد في

7 ديسمبر المقبل

سيسينيون يتعرض 
إلساءة عنصرية 

عبر اإلنترنت

توقيف راين غيغز 
بشبهة االعتداء 

على صديقته
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رياضة

النجم النمساوي يدخل 
دائرة اهتمام ناديي 

برشلونة وريال مدريد

بوافيشتا يوقف انتصارات بنفيكا 
ويهدي الصدارة لسبورتنغ

وضع بوافيشتا حدًا لسلسلة انتصارات بنفيكا على مدار الجوالت الخمسة 
املاضية بعد أن أسقطه بنتيجة كبيرة )3-0( على ملعب )دو بيسا( في ختام 
الضيافة  دخــل أصحاب  الــقــدم.  لكرة  البرتغالي  الـــدوري  من  السادسة  الجولة 
بأفضلية التقدم بهدفني جاءا عن طريق العب الوسط اإلنكليزي الشاب أنخيل 

غوميز، والهندوري ألبرت إليس في الدقيقتني 18 و38 على الترتيب.
أن يقتل  الهدفني قبل  فــارق  الثاني، ظل بوافيشتا محافظًا على  الشوط  وفي 
املباراة تمامًا بهدف ثالث في الدقيقة 76 عن طريق الفرنسي يانيس حماشي. 
الثقيلة، توقف مسلسل انتصارات »النسور«، ليسقط في فخ  النتيجة  وبهذه 

الخسارة األولى هذا املوسم.
أيضًا  بــل كّلفته  الفريق ألول 3 نقاط فقط،  فــقــدان  فــي  الــخــســارة  ولــم ُتسهم 
الصدارة لحساب الغريم والجار اللدود سبورتنغ لشبونة، الذي اكتسح تونديال 
الثاني، بفارق  املركز  برباعية نظيفة. وظــّل رصيد بنفيكا عند 15 نقطة في 

نقطة خلف سبورتنغ.
بينما تذوق بوافيشتا طعم االنتصار األول في املوسم، ليرفع رصيده إلى 6 
نقاط في املركز الـ13. وفي مباراة أخرى، استمر سبورتنغ براغا في عزف نغمة 
البلدي(.  )براغا  ملعب  على  فاماليكاو  في شباك ضيفه  بهدف  االنتصارات 
ويدين براغا بالفضل في هذا االنتصار ملدافعه البرازيلي الشاب برونو فيانا 
صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 76. ويعد هذا هو الفوز الرابع على التوالي 

لبراغا، ليرفع به رصيده إلى 12 نقطة في املركز الثالث.

هيالس فيرونا يفوز على بينفينتو 
في الدوري اإليطالي

فاز هيالس فيرونا على ضيفه بينفينتو 3-1 في الجولة السادسة بالدوري 
في  األرض  التسجيل ألصــحــاب  بـــاراك  أنطونني  وافتتح  الــقــدم  لكرة  االيطالي 
الدقيقة 17 قبل أن يتعادل جيانلوكا البدوال للضيوف في الدقيقة 56. وتقّدم 
أنطونني باراك مرة أخرى بهدف ثان لفيرونا في الدقيقة 63 ثم اختتم داركو 
الزوفيتش الثالثية في الدقيقة 78. وبهذه النتيجة يحتل هيالس املركز السابع 

بـ11 نقطة في مقابل ست نقاط لبينفينتو الرابع عشر في الترتيب.

ليستر يكتسح ليدز يونايتد برباعية

واصل ليستر سيتي انتصاراته في البريميرليغ بعد أن اكتسح ليدز يونايتد 
في عقر داره بنتيجة )1-4( في ختام الجولة السابعة من الــدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )إيالن رود(، انقض »الثعالب« على املباراة في 
والبلجيكي  بارنيس  هارفي  طريق  عن  جــاءا  هدفني  وسجلوا  األول  شوطها 
الشوط  أولــى دقائق  الدقيقتني 2 و21. ولكن مع  تيليمانس في  يــوري  الدولي 
الثاني وتحديدا الدقيقة 48، قلص ليدز الفارق بفضل ستيوارت داالس. وفي 
املهاجم  الــتــعــادل، قتل  كــان يسعى فيه أصــحــاب األرض إلدارك  الـــذي  الــوقــت 
الــذي   ،76 الدقيقة  فــي  الثالث  بالهدف  تمامًا  اللقاء  فـــاردي  جيمي  املخضرم 
رفع بها رصيده إلى 7 أهــداف عــادل بها النجم املصري محمد صــالح. وفي 
آخر دقيقة من الوقت األصلي، عاد تيليمانس مجددًا لزيارة شباك أصحاب 

الضيافة بهدفه الشخصي الثاني والرابع لليستر من ركلة جزاء.

فياريال يهزم بلد الوليد 2-0 ويرتقي
للمركز الثالث في الليغا

أنهى فياريال الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني باحتالله املركز الثالث، بعد 
سيراميكا(،  )ال  ملعب  وعلى  الــولــيــد.  بلد  على ضيفه  نظيفني  بهدفني  فــوزه 
جــاءت ثنائية أصحاب األرض في الشوط األول عن طريق كــّل من صامويل 
ثالث  فياريال  الــفــوز، حصد  بهذا  )د.37(.  توريس  وبــاو  )د.21(  تشاكويزي 
الليجا  الثالث من  للمركز  بها  يرتقي  إجمااًل  نقطة  إلــى 15  غلته  ليرفع  نقاط 
بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف ونقطتني عن ريال سوسييداد املتصدر 

ولديه 17 نقطة.

ميونخ ـ العربي الجديد

ــيــــد أالبـــــا  ــفــ ــنــــجــــم الــــنــــمــــســــاوي ديــ ــم الــ ــ ــــاجـ هـ
األملاني،  ميونخ  بايرن  نــادي  على  القائمني 
من  له  املقدم  العرض  اكتشف سحب  بعدما 
ــل تــجــديــد عــقــده مــن وســائــل اإلعـــــام، ما  أجـ
»الـــبـــافـــاري«  الــعــمــاق  مـــع  يــجــعــل مستقبله 
غــيــر مـــؤكـــد، وبــخــاصــة أنــــه ســيــرحــل بشكل 
ــــوق االنــــتــــقــــاالت الــصــيــفــيــة  مـــجـــانـــي فــــي ســ
األملانية،  البافارية  اإلذاعــة  املقبلة. وبحسب 
بـــايـــرن  نــــــادي  إدارة  بــــني  ــات  ــاوضــ ــفــ املــ فـــــإن 
مــيــونــخ ووكـــيـــل أعـــمـــال ديــفــيــد أالبـــــا خــال 
الــفــتــرة املــاضــيــة، كــانــت مــتــوتــرة لــلــغــايــة، ما 
دفع بوالد النجم النمساوي إلى اتهام أولي 
ــكـــذب«، بــســبــب الــتــصــريــحــات  »الـ ـــ هــونــيــس بـ
بمبالغ  يطالب  بأنه  نجله،  فيها  اتهم  التي 
أالبــا نفى  أن ديفيد  مالية ضخمة. وتابعت 
أثناء  كبيرة،  مالية  بمبالغ  باملطالبة  قيامه 
املــفــاوضــات مــع إدارة نـــادي بــايــرن ميونخ، 
لــيــعــبــر الــنــجــم الــنــمــســاوي عـــن خــيــبــة أمــلــه، 
نــاديــي برشلونة وريــال  أمـــام  الــبــاب  ويفتح 

الــشــوربــجــي املصنف  املــصــري محمد  تــأهــل 
األول إلى ثمن النهائي دور الـ16 لبطولة قطر 
الــتــي ينظمها  الــدولــيــة لــإســكــواش  كاسيك 
اتحاد التنس واإلسكواش والريشة الطائرة 
حــالــيــا بــعــد فــــوزه عــلــى اإلنــكــلــيــزي جــورجــي 
ــواط مــقــابــل شــــوط واحـــد  ــ بـــاركـــر بــثــاثــة أشــ

أمس.
ففي منافسات الدور الثاني للبطولة املقامة 
للتنس  الــدولــي  مــاعــب مجمع خليفة  عــلــى 
ــــواش فــــاز الـــشـــوربـــجـــي عــلــى بــاركــر  ــكـ ــ واإلسـ

بواقع 11/ 8 و9 / 11 و11/ 6 و11 / 8.
ويعد محمد الشوربجي األكثر تتويجا بلقب 
بــطــولــة قــطــر كــاســيــك لـــإســـكـــواش بـــعـــدد 3 
ألقاب يليه مواطنه كريم درويش واإلنكليزي 
 مــنــهــمــا. وحــقــق 

ّ
ــل ــكـ بــيــتــر نـــيـــكـــول بــلــقــبــني لـ

الشوربجي اللقب أعوام 2013 و2015 و2017.
الــظــفــر باللقب  إلـــى  املــصــنــف األول  ويــســعــى 
الــرابــع لــه فــي الــبــطــولــة الــقــطــريــة والــتــي تعد 
أقــوى وأكبر بطوالت اإلسكواش  واحــدة من 
العاملي من حيث الجوائز واملتابعة اإلعامية 

النمساوي  النجم  بخدمات  املهتمني  مدريد 
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة. وصّرح 
ديفيد أالبا في حديثه لإذاعة البافارية: »ال 
أســتــطــيــع أن أقــــول كــيــف ستستمر مــن هــذه 
بايرن  باللعب مع  أنــا أستمتع حقا  النقطة. 
مــيــونــخ. أشــعــر بــالــرضــا والــســعــادة لكوني 
جـــــزءًا مـــن هــــذا الـــفـــريـــق، لــكــن كــيــف ســيــبــدو 
املستقبل بعد ما سمعته في وسائل اإلعام؟ 
ال أستطيع أن أقــــول، حــيــث لــم يــتــحــدث إلــي 
ــا. ســـنـــرى كـــيـــف تــســيــر األمـــــور  ــيـ ــمـ أحـــــد رسـ
مــن هــنــا«. وأضــــاف »الــطــريــقــة الــتــي صــورت 
بــهــا خـــال الــشــهــريــن املــاضــيــني فـــي وســائــل 
اإلعام املحلية، وبالطريقة التي يريد بايرن 
ميونخ أن يصورني بها، يمكنني أن أفهم أن 
تبقى  أن  أتمنى  مــنــي.  محبطون  املشجعني 
األشياء الداخلية خلف األبواب املغلقة«، في 
إشارة واضحة ملا فعلته اإلدارة معه. وتابع 
»إذا كان الناس يصورونني على أنها طريقة 
بايرن ميونخ في التعامل مع العبيها، وهذا 
األمر ليس صحيحا بشكل نهائي، فأنا أفهم 
أن أضمن  الجماهير. يمكنني  سبب إحباط 

والــجــمــاهــيــريــة ومــشــاركــة جــمــيــع املصنفني 
األوائــــل عــاملــيــا. كما تــأهــل إلــى ثمن النهائي 
السادس  املصنف  الشوربجي  مـــروان  أيضا 
ــفـــوزه عــلــى الــفــرنــســي غـــريـــغـــوري غــوتــيــيــه  بـ
بثاثة أشواط دون رد بواقع 11 /6 و11 / 4 
و11/ 7 وسبق لغريغوري غوتييه أن تصدر 
التصنيف العاملي من قبل وتوج بلقب بطولة 
قــطــر عـــام 2011، وقـــد شـــارك فــي نسخة هــذا 
العام من البطولة بعد تلقيه بطاقة دعوة من 

اللجنة املنظمة.
وفـــي تــصــريــح لــه عــقــب الــفــوز والــتــأهــل، أكــد 
أن بطولة قطر كاسيك  الــشــوربــجــي  مـــروان 
لــإســكــواش واحــــدة مــن الــبــطــوالت الــتــي لها 
املشاركني  جميع  يتطلع  حيث  كبير  تــاريــخ 

فيها إلى حصد لقبها.
وقدم الشوربجي الشكر إلى اللجنة املنظمة، 
وقال إن الجميع هنا ممنت لاتحاد القطري 
العاملي  الــحــدث  هــذا  الستضافة  لإسكواش 
في هذا الوقت حيث »نأتي إلى هنا كل عام 
ونجد ترحيبا كبيرًا، وأعتقد أن توقيت إقامة 
لي ولجميع  بالنسبة  الكثير  البطولة يعني 
الـــاعـــبـــني«، فـــي إشـــــارة إلــــى تــحــدي كــورونــا 
ــاوزه بــتــنــظــيــم  ــ ــــجـ الــــــذي نــجــحــت قـــطـــر فــــي تـ
الــبــطــولــة وســـط إجـــــراءات احــتــرازيــة مــشــددة 
وآمنة. وحول نجاحه في الفوز على املصنف 
السابق غريغوري غوتييه قال »كانت  األول 
املباراة صعبة للغاية فهو بطل كبير ولكني 
تمكنت من الفوز في النهاية«. كما صعد إلى 
املصنف  كــول  بــول  النيوزيلندي  الـــدور  ذات 

ــام الــتــي تــمــر عبر  ــ لــكــل مشجع أن هـــذه األرقـ
أســاس  املحلية خاطئة وال  اإلعـــام  وســائــل 

لها«.
ــل كــبــيــرة،  ــح »لـــقـــد شـــعـــرت بــخــيــبــة أمــ ــ وأوضــ
ولم يتم تصحيح هذه األرقــام من قبل إدارة 
بــايــرن مــيــونــخ، بــعــدمــا تــم نــقــل هـــذه األرقــــام 
دائــمــا إلـــى الــصــحــافــة املــحــلــيــة، لــذلــك شعرت 
باإلحباط بالطبع ألن بايرن لم يقل أي شيء 
عن األرقــام في وسائل اإلعــام ولكن ها أنت 
اإلذاعــة  أن تفعل؟«. وختمت  مــاذا يمكنك  ذا، 
الــبــافــاريــة األملـــانـــيـــة، أن تــصــريــحــات الــنــجــم 
فريقه  تــجــاه  الــقــويــة  أالبـــا  ديفيد  النمساوي 
ــال  ــاديـــي ريـ ــرن مـــيـــونـــخ، جــعــلــت إدارة نـ ــايـ بـ
املدافع،  تترقبان مستقبل  مدريد وبرشلونة 
ــه ُيـــعـــد صــفــقــة جـــيـــدة لــلــغــايــة، وبــخــاصــة  ألنــ
االنــتــقــاالت  أنــهــا ستكون مجانية فــي ســوق 
الــصــيــفــيــة املــقــبــلــة. مـــن جــهــتــه، اعـــتـــرف هــانــز 
فليك، مـــدرب بــايــرن مــيــونــخ، بــعــدم سعادته 
ــة جــــديــــدة تــتــعــلــق بــتــجــديــد  ــ إزاء تــفــجــر أزمــ
عقد العبه ديفيد أالبــا، وقــال املــدرب األملاني 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »قــبــل أي شـــيء، 
األمــر،  بهذا  عــدم سعادتي  على  التأكيد  أود 
ألنـــه يــأتــي فــي أســبــوع صــعــب تنتظرنا فيه 
»بالنسبة ألالبــا،  وأكــمــل:  مــواجــهــات مهمة«. 
فــســأكــون سعيدا حــال بقائه مــع بــايــرن بعد 
املــوســم الــحــالــي، فــهــو العـــب كبير وشخص 
رائــع، فضًا عن أهميته داخــل وخــارج أرض 
امللعب، وأنا متأكد من قدرته على االستمرار 

بهذا املستوى العالي لفترة طويلة«.

الرابع الفائز على الفرنسي اآلخر بابيتسيت 
 .7 و11/   5 و11/   8  /  11 بـــواقـــع  مــاســوتــي 
الثاني األملاني  الــدور  البطولة من  وقــد ودع 
سيمون روزنر املصنف السابع بعد خسارته 
أمـــام املــصــري فـــارس دســوقــي بــواقــع 11 / 8 

و11 / 9 و11/ 3.
وفي باقي املباريات فاز الفرنسي غريغوري 

مارشيه على املصري محمد الشربيني 3 / 
صــفــر، وتغلب األملــانــي رافــايــيــل كــانــدرا على 
الهندي سوريف جوزال 3 / 1، وفاز املصري 
ــيــــم عـــلـــى املــكــســيــكــي ســـيـــزار  يــــوســــف إبــــراهــ
ساالزار 3 / 1 وتغلب اإلسباني بورغا غوالن 

على املصري عمر مسعد 3 / 1.
من جانبه قال طارق زينل أمني عام االتحاد 

ــقــــطــــري لـــلـــتـــنـــس واإلســـــــكـــــــواش والـــريـــشـــة  الــ
الـــطـــائـــرة إن بــطــولــة قــطــر كــاســيــك الــدولــيــة 
ــكـــواش تـــؤكـــد دومـــــا أنـــهـــا فـــي مــصــاف  لـــإسـ
بــطــوالت اإلســـكـــواش الــكــبــرى، حــيــث تحظى 
دائما بمشاركة جميع املصنفني األوائل على 
أيــضــا من  ملــا تشهده  العالم ونــظــرًا  مستوى 
ــم كــبــيــر ومــتــابــعــة جــمــاهــيــريــة وإعــامــيــة  زخـ
كـــبـــيـــرة. وأضــــــاف زيـــنـــل، وهــــو يــشــغــل مــديــر 
البطولة، أن بطولة قطر كاسيك 2020 التي 
انطلقت منافساتها، تسير على نفس النهج 
لضمان تحقيق النجاح والتميز الذي تصل 
ــام، حـــيـــث تــشــهــد  ــ  عــ

ّ
ــل ــ ــه قـــطـــر كـــاســـيـــك كـ ــيـ إلـ

مشاركة كل من فــازوا بألقابها من قبل، كما 
أبطال  ركائز  من  هامة  ركيزة  أصبحت  أنها 
العالم لزيادة رصيدهم في نقاط التصنيف 
العاملي، حيث إن البطل الذي يفوز بكأس قطر 
العاملي.  التصنيف  قمة  إلــى  يصعد مباشرة 
اللعبة يعتبرون بطولة قطر  وأكــد أن أبطال 
لـــإســـكـــواش هــدفــا أســاســيــا فـــي بــرنــامــجــهــم 
الــســنــوي ويـــحـــرصـــون عــلــى املـــشـــاركـــة فيها 
السوبر  ببطولة  تصّنف  إنها  حيث  سنويا، 

باتينية.
وعـــّبـــر مــديــر الــبــطــولــة عـــن تــمــنــيــاتــه لجميع 
األبــطــال املشاركني فــي الــوصــول إلــى األدوار 
واملأمول  املنتظر  املستوى  وتقديم  النهائية 
منهم في بطولة قطر كاسيك حتى »نحافظ 
التي وصلنا إليها بني بطوالت  على املكانة 

رابطة العبي اإلسكواش املحترفني«.
)قنا(

محمد الشوربجي يتابع تقّدمه ببطولة قطر لإلسكواشأالبا يهاجم إدارة بايرن ميونخ بسبب عقده
عبر النمساوي ديفيد أالبا 

عن استيائه من موقف 
إدارة البايرن تجاه تجديد 

عقده

تشهد بطولة قطر 
لإلسكواش منافسة 

كبيرة ونتائج مميزة مع 
تأهل محمد ومروان 

الشوربجي

)Getty/أالبا تألق بقميص البايرن )بوريس ستيروبيل

يعتمد الزمالك على قوته الهجومية )كريم جعفر/فرانس برس(

تطمح جماهير الرجاء لرؤية فريقها في نهائي أبطال أفريقيا )فاضل سينا/فرانس برس(

محمد الشوربجي يعتبر واحدًا من أبرز المرشحين للقب )كريم صهيب/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

يسدل الستار مساء اليوم األربعاء 
انتظارها،  التي طال  املباراة  على 
بــعــد الــتــأجــيــل وتــفــشــي فــيــروس 
كورونا، عندما يلتقي نادي الزمالك املصري 
مــع نــظــيــره الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي املــغــربــي في 
ــــدوري أبــطــال  ــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـ إيــــاب الـ
أفــريــقــيــا. ويـــدخـــل الــفــريــقــان الـــلـــقـــاء فـــي ظل 
ظروف معقدة، وحسابات واضحة، فالزمالك 
يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل 
الــتــأهــل إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي تــأخــرت 
مــا يقرب مــن الستة شــهــور، ومــاقــاة األهلي 
فـــي لــيــلــة الــســابــع والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر/

دوري 
أبطال أفريقيا

الزمالك يواجه الرجاء

الرجاء  ومنافسه  المصري  الزمالك  ناديا  يطمح 
مواجهة  نتيجة  حسم  إلى  المغربي  البيضاوي 
لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  إياب 
ضمن  الذي  األهلي  مالقاة  أجل  من  القدم، 

الوصول إلى النهائي

تقرير

تشرين الــثــانــي الــجــاري، فيما ال بــديــل أمــام 
الرجاء سوى الفوز بفارق هدفني أو الذهاب 
الــفــوز بهدف دون رد  الترجيح عبر  لــركــات 
على أمل إنعاش آمال التأهل. وعاش الزمالك 
والــرجــاء أجــواء عصيبة في إطــار التحضير 
ــى في  ــ ــرتـــني، األولــ لــلــمــبــاراة الـــتـــي تــأجــلــت مـ

األول  أكتوبر/تشرين  من  والعشرين  الــرابــع 
املاضي، ثم في األول من نوفمبر على خلفية 
الرجاء،  كــورونــا في صفوف  فيروس  تفشي 
ثم طلبت مصر تأجيل الدور نصف النهائي 

والنهائي بسبب االنتخابات املحلية.
وتلقى الزمالك صدمة قبل اللقاء تمثلت في 
الــتــي اجــتــاحــت تشكيلته،  ــابـــات  حــمــى اإلصـ
تــصــدرتــهــا إصـــابـــة مــحــمــود حــمــدي الــونــش 
قلب الدفاع، وعبد الله جمعة الظهير األيسر، 
وكــاهــمــا مـــن الــعــنــاصــر األســـاســـيـــة قــبــل أن 
ــات فـــرجـــانـــي ســـاســـي نــجــم  ــدمــ يــســتــعــيــد خــ
فيروس  مــن  تعافى  الـــذي  التونسي  الــوســط 
كورونا، ثم انضم محمود عاء وحــازم إمام 
الصغير للتدريبات الجماعية، لكن مشاركة 
أي العب من هذه املجموعة عدا ساسي تعد 

مغامرة غير مأمونة العواقب.
وحسم الزمالك قبل لقاء الرجاء املرتقب املركز 
الــثــانــي فــي جـــدول تــرتــيــب الــــدوري املــصــري، 
وحـــجـــز تــأشــيــرة الــتــأهــل إلــــى دوري أبــطــال 
بــيــرامــيــدز، بعد صــراع  أفريقيا على حــســاب 
شــــرس اســتــمــر حــتــى الــجــولــة 34 واألخـــيـــرة 
ــه الــــرجــــاء  ــ ــ لـــــلـــــدوري. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واجـ
بعدما  للغاية،  صعبة  أجـــواء  أيضا  املغربي 
بـــهـــدف دون رد، وقــبــل  الــــذهــــاب  لـــقـــاء  خــســر 
الــتــوجــه مـــن املـــغـــرب إلــــى الـــقـــاهـــرة بــســاعــات 
ــة ضـــخـــمـــة مــن  ــــي اكــــتــــشــــاف مــــوجــ تـــمـــثـــلـــت فـ
كورونا الحقت العبيه،  بفيروس  اإلصــابــات 
واســتــدعــت تــدخــل وزارة الــصــحــة املــغــربــيــة، 
الــتــي فــرضــت حــجــرًا صــحــيــا عــلــى الــاعــبــني 
ورفضت مغادرتهم، ليقرر االتحاد األفريقي 
اللقاء لحني شفاء  الفور تأجيل  )كــاف( على 

العبي الرجاء.
وأمام الرجاء املغربي مهمة صعبة في اللقاء، 
حــيــث ال بــديــل أمـــامـــه ســـوى الـــفـــوز فــقــط من 
أجــل إنــعــاش اآلمـــال على بطاقة الــتــأهــل إلى 
املغربية  الكرة  اعتبار  ورد  النهائية  املــبــاراة 
في املواجهات املباشرة بني األندية املصرية 
التفوق  فــي  األهــلــي  نجح  بعدما  املغربية،   –
على الـــوداد 5-1 فــي لــقــاءي الــذهــاب واإليــاب 
تشكيلة  على  الرجاء  ويراهن  نفسه.  بالدور 
قـــويـــة يــتــصــدرهــا مــحــمــود بـــن حــلــيــب وبــني 
الحافيظي  اإللــه  وعبد  الهجوم  فــي  ماالنغو 
رحيمي  وسفيان  فابريس  متولي  ومحسن 
فــي الــوســط وبـــدر بــانــون فــي الــدفــاع. ويأمل 
مــســؤولــو الـــرجـــاء فـــي عــبــور عــقــبــة الــزمــالــك 
وبـــلـــوغ املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة وتـــأجـــيـــل رحــيــل 
انتقاله  املنتظر  بــانــون  بـــدر  الكبير  مــدافــعــه 
إلى األهلي املصري مقابل مليوني دوالر في 

عاش نادي الرجاء 
المغربي أزمة كبيرة بسبب 

فيروس كورونا

)Getty( بعض نجوم نادي الرجاء أصيبوا بفيروس كورونا

الزمالك  ويبحث  الصيفية.  االنــتــقــاالت  فترة 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو 2002، عــنــدمــا تــفــوق  عـــن 
عــلــى الـــرجـــاء املـــغـــربـــي، وتــــوج عــلــى حــســابــه 
ــرة في  ــر مـ ــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا آلخـ بــطــا لـ
تاريخه عندما تعادل الفريقان ذهابا ثم فاز 
الزمالك إيابا بهدف. في الوقت نفسه يبحث 
الرجاء عن تكرار سيناريو 2005، حني خسر 
على ملعبه من الزمالك بهدفني ثم فــاز على 
األبيض بثاثة أهــداف دون رد في عقر داره 

بالقاهرة وتخطاه في دوري أبطال العرب. 
غايمي  للزمالك  الفني  املدير  أكــد  من جانبه 
باتشيكو في تصريحات إعامية عدم وجود 

إصابات حــازم إمــام الصغير ومحمود عاء 
لهما محمود  انضم  والــلــذيــن  الــدفــاع  ثنائي 
الونش قلب الدفاع وعبد الله جمعة الظهير 
األيسر، هي أسماء وركائز أساسية، وبشكل 
ــاع كـــامـــل يــعــانــي من  ــ صـــريـــح لــديــنــا خـــط دفـ
اإلصابة، لكن هذا ليس مبررا. لعبنا الذهاب 
بدون 4 العبني أساسني مثل فرجاني ساسي 
الــفــوز بهدف  عــبــدالــشــافــي وحققنا  ومــحــمــد 

مقابل ال شيء«.
ــاء فــريــق  ــ ــرجـ ــ ــلـــى أن الـ وشــــــــّدد بـــاتـــشـــيـــكـــو عـ
قــوي وظهر العــبــوه بمستوى جيد فــي لقاء 
الـــذهـــاب، وهـــم يــمــلــكــون خــبــرة الــلــعــب خــارج 

ــم الــغــيــابــات  ــه أو لــاعــبــيــه رغــ أي مــــبــــررات لـ
ــات الــكــبــيــرة فـــي ســبــيــل الـــوصـــول  ــ ــابـ ــ واإلصـ
أفريقيا،  أبطال  لــدوري  النهائية  املباراة  إلى 
بــقــولــه: »الــزمــالــك تــضــرر كــثــيــرًا مــن التأجيل 
مــرتــني لــلــمــبــاراة، آخــر تأجيل إلــى 4 نوفمبر 
ــك اإلعـــــداد كــثــيــرا، وأجــبــرنــا عــلــى تغيير  أربــ
صعبة  مــبــاراة  سيلعب  فريقنا  الــحــســابــات، 
أن  قــوي استعد بشكل جيد بعد  أمــام فريق 
يتعافى العــبــوه مــن فــيــروس كــورونــا، ونــال 
الفرصة للتأهيل البدني، املباراة في امللعب، 
ولـــن تــحــســم الــبــطــاقــة إال فــي نــهــايــة الــلــقــاء«. 
ــاف« نــعــم لــديــنــا مــشــكــات عــديــدة مثل  ــ وأضـ

املــلــعــب وتــابــع الــجــهــاز الــفــنــي مــبــاريــات لهم 
قـــويـــة مــثــل لـــقـــاء مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي في 
عقر دار األخير، وسيلعب الزمالك 90 دقيقة 
صعبة، من أجل الفوز فقط في سبيل التأهل 
القارية  الكأس  النهائية وإحــراز  املباراة  إلى 

للمرة السادسة في تاريخ النادي.
في املقابل، وعد املدير الفني للرجاء املغربي 
جــمــال الــســامــي جــمــاهــيــره بــتــقــديــم ملحمة 
داخل امللعب في سبيل إحــراز الفوز وحصد 
ــاء مـــر في  ــرجــ بــطــاقــة الـــتـــأهـــل، بــقــولــه إن »الــ
ظروف صعبة. هناك العبون غير موجودين 
الــوقــت،  إلــى  الحاجة  اللقاء بسبب  فــي  معنا 

تدربنا بشكل قوي في فترة الحظر الصحي 
وبشكل منفرد مع الاعبني فور شفاء الاعب 
ورغبة  كبيرة  قتالية  روح  لدينا  اآلخـــر،  تلو 
بالقتال  الجماهير  أعد  األنصار،  إسعاد  في 

أمام الزمالك في سبيل الفوز«.
وعـــن خــســارتــه ذهــابــا بــهــدف، رد الــســامــي: 
»الــنــتــيــجــة خـــســـارة دون شـــك لــنــا، وتــفــرض 
علينا الــلــعــب مــن أجـــل الــفــوز فــقــط، الــزمــالــك 
فــريــق قـــوي عــلــى مــلــعــبــه، لــكــن الـــرجـــاء يملك 
اختبارات  لــه تخطي  كبيرة، وســبــق  خــبــرات 
ــبــــور عــقــبــة  ــل عــ ــثـ صـــعـــبـــة خـــــــارج املـــــغـــــرب، مـ
مازيمبي الكونغولي في الدور ربع النهائي«.

Wednesday 4 November 2020 Wednesday 4 November 2020
األربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة األربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة



حسين غازي

الجولة  األربـــعـــاء  الــيــوم  تستكمل 
بــدور مجموعات مسابقة  الثالثة 
دوري أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، 
مع مباريات تبدو في املتناول ألندية الصّف 
األول، الــســاعــيــة ملــتــابــعــة تــقــّدمــهــا فـــي هــذه 
النسخة التي مــا زالــت تقام وســط إجـــراءات 
احــتــرازيــة وغــيــاب الــجــمــاهــيــر فــي املــدرجــات 
بسبب فــيــروس كــورونــا، الــذي عــاد ليتفشي 

على رقعة كبيرة في القارة األوروبية.
ــادي بــرشــلــونــة مــتــصــدر تــرتــيــب  ــ ويــتــطــلــع نـ
فوزين  بعد  نــقــاط  بست  السابعة  املجموعة 
متتاليني، لحصد نقطته التاسعة حني يالقي 
دينامو كييف، الذي يعاني من إصابات جّمة 

في صفوفه.
وســيــفــتــقــد نــــادي ديــنــامــو كــيــيــف األوكـــرانـــي 
ــا، بــيــنــهــم تــســعــة بــســبــب إصــابــتــهــم  ــبـ 13 العـ
الــنــادي  وبينهم بحسب  كـــورونـــا،  بــفــيــروس 
حــارســا املــرمــى هــيــورهــي بــوشــان ودينيس 
بـــويـــكـــو، واملــــدافــــعــــان فــيــتــالــي مــيــكــولــيــنــكــو 
وألكسندر كارافاييف، والعب الوسط ميكوال 

شابارينكو.
ــق قـــــائـــــده ســـيـــرهـــي  ــريــ ــفــ كــــمــــا يـــغـــيـــب عـــــن الــ
سيدورشوك بسبب اإليقاف إثر تلقيه بطاقة 

األربعاء 
األوروبي الكبير

تشهد منافسات اليوم األربعاء بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
في  المتعثر  برشلونة  نادي  يالقي  حيث  المهمة،  المباريات  من  العديد 
الدوري المحلي نظيره دينامو كييف المثقل بالغيابات، فيما يلعب باريس 
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وألكسندر  بـــوردا  ميكيتا  والــثــالثــي  حــمــراء، 
تـــيـــمـــشـــيـــك وفــــولــــوديــــمــــيــــر كــوســتــيــفــيــتــش 

لإلصابة.
ووسط هذه الظروف ستكون مهمة برشلونة 
شبه سهلة، خاصة بعد الفوز الذي حققه في 
الجولة املاضية على حساب نادي يوفنتوس 
بــهــدفــني دون مــقــابــل، الــــذي افــتــقــد لــخــدمــات 
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب 
كورونا، قبل عودته هذا األسبوع وتسجيله 

ثنائية.
ويسعى البرسا لوضع قدٍم في ثمن النهائي 
للمرة السابعة عشرة على التوالي، مع العلم 
أن األداء في الــدوري املحلي يقلق الجماهير 
الــكــتــالــونــيــة، خـــاصـــة بــعــد تـــعـــّرض الــفــريــق 
لسلسلة من النتائج السلبية بينها الخسارة 
التقليدي ريال مدريد والتعادل  الغريم  أمام 
أمام أالفيش بنتيجة 1-1 يوم السبت املاضي.

فـــي املـــقـــابـــل، ورغــــم صــعــوبــة املــهــمــة، يسعى 
ــــي لــلــمــحــافــظــة عــلــى آمــالــه  ــرانـ ــ الـــفـــريـــق األوكـ
التأهل أو حصد نقطة على األقــل تكون  فــي 
بمثابة االنــتــصــار عــلــى الــبــرســا، وهـــو الــذي 
يمتلك فــي رصــيــده بـــدور املــجــمــوعــات نقطة 
واحدة حققها بعد التعادل األسبوع املاضي 
إثــر خــســارة أولــى  أمــام فيرينسفاروش 2-2، 

أمام يوفنتوس بهدفني نظيفني.
ــر تــبــدو األجــــواء أفــضــل من  عــلــى املــقــلــب اآلخـ
الـــســـابـــق فـــي الــبــيــانــكــونــيــري ولـــــدى املــــدرب 
اإليــطــالــي أنــدريــا بــيــرلــو، بعد عـــودة الــهــداف 
رونــالــدو  األبــطــال  دوري  ملسابقة  التاريخي 
إلى الساحة مجددًا إثر تعافيه من كوفيد-19.
ويسعى النادي اإليطالي لتحقيق الفوز في 
األراضي املجرية على فيرينسفاروش، الذي 
كــــان قـــد واجـــهـــه فـــي نــهــائــي كــــأس املــعــارض 
عام 1965، وسقط حينها بهدف دون مقابل، 
لم تحظ باعتراف  البطولة  تلك  أن  العلم  مع 
تــــدخــــل ضــمــن  ال  نـــتـــائـــجـــهـــا  أن  أي  يـــويـــفـــا، 
السجالت الرسمية لالتحاد األوروبي للعبة.

ــبـــدو رونــــالــــدو نــهــمــا لــتــســجــيــل األهـــــداف  ويـ
خــاصــة بــعــد تــصــريــحــاتــه عــقــب الــفــوز األحــد 
حني قال »لم أتمكن من اللعب ملدة 20 يوما، 
نكتسب الثقة وننمو مع مرور الوقت، لكنني 
أقــــول لــكــم كــريــســتــيــانــو قـــد عـــاد وهــــذا األمـــر 

األهم«.
ويمتلك اليوفي العديد من العناصر املنتظر 
الفريق  أن  أفــضــل، خــاصــة  تــقــّدم مستوى  أن 
يــســعــى لــتــحــقــيــق الــلــقــب األوروبــــــــي الــغــائــب 
املاضي،  الــقــرن  تسعينيات  منذ  خزائنه  عــن 
خاللها  وصــل  مناسبات   3 فــي  فشل  بعدما 
للنهائي بتحقيق التاج القاري، إثر الخسارة 
أمــام ميالن ومــن ثم برشلونة وبعدها ريال 

مدريد.
يدخل  الثامنة،  املجموعة  منافسات  وضمن 
الخسارة  املترّنح مؤخرًا بعد  نــادي اليبزيغ 
أمــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــخــمــاســيــة فــي 
ــدوري  ــ ــدارة الـ ــ الـــجـــولـــة الــســابــقــة وفــــقــــدان صــ
إثر خسارته  ميونخ،  بايرن  لصالح  األملاني 
ــام بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، يلتقي الــنــادي  أمــ
األملاني خصما صعب املــراس، وهــو باريس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي وصـــيـــف الــنــســخــة 
ــلـــوصـــول لــلــنــقــطــة  املـــاضـــيـــة، الــــــذي يــســعــى لـ
الـــســـادســـة بـــعـــدمـــا حـــقـــق فــــــوزًا فــــي الــجــولــة 
ــتـــركـــي، رغــم  املـــاضـــيـــة عــلــى بـــاشـــك شــهــيــر الـ
أمـــام الشياطني الحمر في  الــخــســارة األولـــى 

الجولة االفتتاحية للبطولة.
الثأر  ناغيلسمان  يوليان  املــدرب  وسيحاول 
مــن الــنــادي الــبــاريــســي الـــذي كـــان قــد أقــصــاه 
من البطولة في النسخة املاضية بعدما بلغ 
نصف النهائي، إذ ال يريد كذلك الدخول في 
دوامة النتائج السلبية التي قد تفقده الكثير 

إذا ما استمّر الوضع في التراجع.
من جهة أخرى يدخل يونايتد مواهة باشاك 
شهير التركي، وسط مخاوف من التعثر بعد 

دينامو كييف 
يخوض مباراة برشلونة 

وسط غيابات كبيرة

راكيتيتش: يجب معاملة ميسي بطريقة خاصة
إشبيلية  العــب  راكيتيتش،  إيفان  الكرواتي  قــال 
ــه يــجــب معاملة  الــحــالــي وبــرشــلــونــة ســابــقــا، إنــ
زميله السابق في البالوغرانا، النجم األرجنتيني 
للغاية«. ودخل  »بطريقة خاصة  ليونيل ميسي، 
ــتــي تـــدور  ــة الـــجـــدل ال الـــالعـــب الـــكـــرواتـــي فـــي حــال
النجم األرجنتيني على خلفية  هــذه األيــام حــول 
الكتالوني،  للفريق  الــســابــق  املـــدرب  تصريحات 
إلــى أن »هناك  كيكي سيتيني، والتي أشــار فيها 
عليهم،  السيطرة  يصعب  الذين  الالعبني  بعض 
السابق  البرسا  من بينهم ميسي«. وذَكــر العب 
أن »عالقته كانت دائما رائعة بميسي«، ألنه، من 
بني أشياء أخرى كثيرة، »كان من أول« الالعبني 
الذين سألوه »إن كان في حاجة ألي شيء« عندما تعاقد معه برشلونة في 2014 قادما 
من الفريق األندلسي. وأكد صاحب الـ32 عاما في حوار مع موقع )Muchodeporte( أن 
»العبني بهذا املستوى يختلفون عن الجميع وعلى باقي الالعبني التعامل معهم بطريقة 
خاصة للغاية، نظرًا لقدرتهم على صناعة الفارق«. وأضاف الدولي الكرواتي: »ال نعلم إن 

كان الحظ سيجعلنا نشاهد العبا مثل ليو في املستقبل أم ال«.

مبابي مقارنًا المدرسة بالفريق: 
لكي نفوز يجب أن نلعب سويًا

بفريق كرة  املدرسة  الشاب، كيليان مبابي،  باريس سان جيرمان  قــارن مهاجم فريق 
القدم وذّكر الطالب بأنه، سواء داخل امللعب أو في الفصول الدراسية، للفهم والفوز يجب 
كرة  فريق  مثل  »املدرسة  )إنستغرام(:  بـ الالعب على حسابه  وقــال  نكون متحدين.  أن 
القدم. املعلمون بمثابة مدربينا. حتى نفهم ونفوز يجب أن نلعب سويا ونسمع ونتشارك 
ونساعد أنفسنا. في املدرسة األمر مشابه ملا هو داخل امللعب. أن نكون متحدين«. ونشر 
الدولي الفرنسي )21 عاما( هذه الرسالة تزامنا مع عودة الطالب للمدارس بعد انتهاء 

إجازة فصل الخريف التي دامت ألسبوعني.

شوارتزمان: المشاركة في بطولة 
األساتذة الختامية ستكون أمرًا رائعًا

املصنف  شــوارتــزمــان،  دييغو  األرجنتيني  يثق 
التاسع عامليا، في أنه سيخرج من بطولة باريس 
الــــــ1000 نقطة،  لــتــنــس لــأســاتــذة، ذات  بــيــرســي 
التي  لندن،  في  الختامية  للبطولة  التأهل  ببطاقة 
تــضــّم أفــضــل 8 العــبــني فـــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي 
ــهـــدف الــرئــيــســي لـــالعـــب األرجــنــتــيــنــي  ــاتـــت الـ وبـ
فيها. وقال  األول  لتسجيل ظهوره  الــذي يسعى 
شــــوارتــــزمــــان فـــي تــصــريــحــات نــشــرهــا املــوقــع 
الرسمي لرابطة املحترفني )ATP( »املشاركة في 
لنهاية  الجديد  هدفي  هي  الختامية  لندن  بطولة 
العام، وسيكون أمرا رائعا املشاركة فيها. لم أفكر 
في إمكانية تحقيق هذا األمر منذ أشهر، ولكنه 
األمر الوحيد الذي يشغلني اآلن. أتمنى تحقيق هذا الحلم«. ويسعى صاحب الـ28 عاما 
نقطة،  و285  ألفني  يمتلك حاليا  لندن، حيث  في   )O2( على مالعب  مــرة  للظهور ألول 
ويتطلع لتحقيق مركز أفضل في البطولة الباريسية عن العام املاضي عندما غادر من 
الدور الثاني. كما أكد الالعب الالتيني أنه يدخل بطولة باريس بطموحات كبيرة، ويسعى 
ألن يكون أول أرجنتيني يشارك في لندن منذ 2013 عندما حقق مواطنه خوان مارتني 
ديل بوترو هذا األمر. وسيبدأ شوارتزمان مشواره في بطولة باريس من الدور الثاني، 

حيث سينتظر املتأهل من الفرنسي ريشار غاسكيه واألميركي تيلور فريتز.

إصابة البرازيلي نيلسينيو مدرب نادي 
كاشيوا ريسول الياباني بكورونا

نيلسينيو،  البرازيلي  األول،  فريقه  مــدرب  إصابة  الياباني  ريسول  كاشيوا  نــادي  أعلن 
بفيروس كورونا. وكان الفريق، الذي يحتل املركز الثامن في قائمة الدوري الياباني، قد 
ألغى بالفعل مباراة محلية كان سيخوضها الثالثاء أمام فيغالتا سينداي بعد أن أعلن أن 
أحد أعضاء الفريق أصيب بالفيروس التاجي. وباملثل، لن يتمكن نيلسينيو )70 عاما(، 
من قيادة الجهاز الفني خالل نهائي كأس الرابطة التي يخوضها فريقه السبت املقبل 
الحصة  نيلسينيو  وقــاد  اليابانية.  بالعاصمة  الوطني  امللعب  على  طوكيو  في  إي  أمــام 
التدريبية لفريقه األحــد، وهو اليوم الذي أصيب فيه بالحمى في اللحظة األخيرة. وقال 
رئيس النادي، ريوشيرو تاكيكاوا، إن املــدرب يستريح حاليا في املنزل، مشيرًا إلى أن 
)كــيــودو(.  أوردتــهــا وكالة  ملا  أعــراضــه تتحسن، وفقا  بالفعل وأن  انخفضت  الحمى قد 
إلى  إعــادة كاشيوا  املاضي، عندما تمكن من  العام  الفريق  نيلسينيو مسؤولية  وتولى 

الدرجة األولى بعد أن احتل املركز األول في دوري الدرجة الثانية الياباني.

فــي خمس مــبــاريــات بــكــأس كــرواتــيــا 2009-2010 وأحــرز 
أربعة أهداف، وخاض خمس مباريات في مسابقات االتحاد 
التالي كان مخيبا لآلمال بالنسبة  األوروبــي. ولكن املوسم 
لكراماريتش مع وصول املدرب الجديد وحيد حليلوزيتش، 
األول من  النصف  وفــي  فــقــط،  ــداف  أهـ حيث سجل خمسة 
موسم 2011-2012، لم يتغير وضع كراماريتش في النادي 
وبدأت التكهنات حول مغادرته. في فبراير/شباط 2012، تم 
اإلعالن عن إعارة كراماريتش إلى فريق لوكوموتيف حتى 
الــدوري  مــبــاراة في  املوسم وسجل 20 هدًفا في 44  نهاية 
فــي موسم ونصف املــوســم. ثــم بعد عــودتــه لــزغــرب حصد 
املركز الثاني في ترتيب الهدافني برصيد 15 هدًفا. وانتقل 
أغسطس/آب   31 في  الكرواتي  رييكا  لفريق  بعدها  الالعب 
الكرواتية،  بالكأس  بفوزه  األول معه  وأنهى موسمه   ،2013
وسجل 27 هدفا في جميع املسابقات، وبعدها فاز بكأس 

أعلن   ،2015 الثاني  يناير/كانون   8 فــي  الــكــرواتــي.  السوبر 
بعقد  أنــه ضم كراماريتش  اإلنكليزي  ليستر سيتي  نــادي 
ملدة ثالث سنوات ونصف، مقابل 9 ماليني جنيه إسترليني، 
ظهر ألول مرة أمام ستوك سيتي في 10 فبراير/شباط. في 
20 يناير/كانون الثاني 2016، تمت إعارته لنادي هوفنهايم 
فقبل أن يوقع عقدا مدته أربع سنوات. في أول موسم له كان 
أفضل هداف لهوفنهايم برصيد 18 هدًفا. وفي 29 مارس/

آذار 2019، سجل هدفه السابع واألربعني لهوفنهايم ليصبح 
على  متفوقا  البوندسليغا  تاريخ  في  للفريق  هــداف  أفضل 
سجاد صالحوفيتش، هو ال يزال يمثل الفريق ذاته. دوليا، 
ُوِجد في تشكيلة كرواتيا النهائية لكأس العالم بروسيا في 
عــام 2018، ونجح خــالل هــذا املــونــديــال فــي تسجيل هدف 
بمباراة الدور ربع النهائي ضد روسيا، ثم تواصلت مسيرته 

مع املنتخب في البطولة التي حصد فيها امليدالية الفضية.

أيوب الحديثي

ولــد العــب كــرة الــقــدم الــكــرواتــي أنـــدري كراماريتش فــي 19 
إلـــى ديــنــامــو زغــــرب عندما  يــونــيــو/حــزيــران 1991، انــضــم 
كـــان عــمــره ســت ســنــوات. خـــالل مسيرته لــلــشــبــاب، سجل 
أكثر مــن 450 هــدًفــا، مما جعله أفضل هــداف للشباب في 
األول  الفريق  النادي. ظهر كراماريتش ألول مرة مع  تاريخ 
عــام 2009 في مــبــاراة بــالــدوري أمــام زغــرب أن كــي، وكانت 
األول خالل موسم 2008- دينامو  لفريق  الوحيدة  مباراته 
األول  الفريق  إلى تشكيلة  2009. وتم تصعيد كراماريتش 
التالي، وظهر ألول مرة في دوري أبطال أوروبا  في املوسم 
في 15 يوليو/تموز في مباراة ضد بيونك، في وقــت الحق 
من ذلك العام فاز كراماريتش بــأول لقب له في الــدوري مع 
دينامو، حيث سجل سبعة أهداف في 24 مباراة، كما شارك 

أندري كراماريـتش

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
من كرواتيا، تألق 
محليًا ثم احترف 

في إنكلترا وألمانيا 
وحصد فضية 

مونديال 2018

باريس سان 
جيرمان أقصى 
اليبزيغ من نصف 
نهائي أبطال 
أوروبا الموسم 
الماضي )ديفيد 
)Getty/راموس

أعلنت السلطات البرتغالية عن قرار منع حضور الجماهير لمالعب كرة 
القدم، الذي كان تحت االختبار مع بداية الموسم الكروي الجديد في 
ظل ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا. وبررت المديرة العامة 
من  »للحد  يهدف  بأنه  اإلجــراء  فريتاس،  جراكا  البرتغال،  في  للصحة 
فرض  عملية  اليوم  من  ستبدأ  حيث  بالوباء،  اإلصابات«  ارتفاع  موجة 
البالد، ومن ضمنها  إغالق جزئي ألنشطة الحياة العامة في 70% من 

مدينتا لشبونة وبورتو. وطالبت فريتاس الجماهير بتفهم األمر.

ال جماهير في البرتغال

وجه رياضي

الخسارة قبل أيــام أمــام أرســنــال في الــدوري 
أولــد  ملعب  على  مقابل،  دون  بهدف  املحلي 
تــرافــورد، الــذي بــات شــاهــدًا على العديد من 

النتائج غير املرضية.
وتـــــــزداد الـــضـــغـــوطـــات يـــومـــا بــعــد آخــــر على 
الــنــرويــجــي أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر كّلما 
خاض مباراة على ملعبه الشهير، لكن مهمة 

في رصيده نقطة واحدة بعد تعادل وخسارة 
إشبيلية  نــادي  أمــا  السابقتني،  الجولتني  في 
ــبـــانـــي بــطــل الـــــــدوري األوروبــــــــي املــوســم  اإلسـ
الروسي، وهو  املاضي، فيستقبل كراسنودار 
بعد  السابعة  للنقطة  للوصول  يتطلع  اآلخــر 
فوز وتعادل، ألبناء املدرب سيموني إنزاغي. 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، يــتــطــلــع كـ وفـ

الليلة ستكون بعيدة عن مدينة مانشستر.
الــخــامــســة، فيسعى  أمــا عــن أجـــواء املجموعة 
خاللها نادي تشلسي اإلنكليزي للوصول إلى 
النقطة السابعة بعد فوٍز وانتصار، وهو الذي 
لم يتلق أي هدف حتى اللحظة مقابل تسجيله 
أربعة أهداف. ويستقبل البلوز بقيادة مدربه 
فرانك المبارد نادي رين الفرنسي، الذي يمتلك 

نادي التسيو اإليطالي، العائد للمشاركة في 
املسابقة للمرة األولى منذ موسم 2008-2007، 
بالصدارة  التمسك  البلجيكي  بــروج  وكــلــوب 
ونــــيــــل الـــنـــقـــطـــة الـــســـابـــعـــة، حــــني يـــحـــل األول 
ضيفا على زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
)ال نـــقـــاط( فــيــمــا يــتــواجــه الــثــانــي مـــع ضيفه 

بوروسيا دورتموند األملاني )3 نقاط(.

آيرس  الطبية في بوينوس  املــراكــز  أحــد  مــارادونــا،  األرجنتيني، دييغو  األســطــورة  أودع 
األنيميا، حسبما كشفت مصادر طبية  السيئة« ومعاناته من  النفسية  »حالتة  بسبب 
»إفي«. وأكدت املصادر »حالته النفسية سيئة. لقد جاء إلجراء بعض الفحوصات، وهو  لـ
من طلب البقاء هناك«. وأضافت نفس املصادر أن حالة األسطورة، الذي أتم عامه الـ60 
وتواجد  واألنيميا«.  »االكتئاب  بـ بشعوره  يتعلق  األمــر  وأن  »مستقرة«،  قليلة،  أيــام  منذ 
مــارادونــا  في امللعب رفقة فريقه الــذي كان يخوض مباراة أمــام باتروناتو في الــدوري 

األرجنتيني، ولكنه انسحب من امللعب بعد بداية اللقاء مباشرة.

صورة في خبر

مارادونا في المستشفى
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