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رياضة

يسعى السد 
متصدر الدوري 
القطري لكرة 
القدم لكسر 
عناد السيلية 
أمام الكبار، 
عندما يلتقيه 
اليوم الخميس 
في افتتاح 
المرحلة الثالثة 
عشرة. وجمع 
السد 32 نقطة 
مبتعدًا بفارق 
ثماني نقاط عن 
الدحيل الثاني. 
ويستعد السد 
اآلن لمواجهة 
السيلية الثامن 
برصيد 15 
نقطة، الذي 
شكل عقدة 
للفرق الكبيرة 
في اآلونة 
األخيرة بعدما 
فاز على الدحيل 
والغرافة، 
واستهل اإلياب 
بتجاوز الريان 
الوصيف 0-2 
في المرحلة 
الماضية.

السد متصدر ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة )كريم جعفر/فرانس برس(

السد إليقاف السيلية

أعلن اتحاد كونميبول إقامة مباراتي نهائي 
بطولة كأس ليبرتادوريس، في 30 الشهر الحالي 

على ملعب ماراكانا، وكأس سودأميركانا، التي 
ستقام على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، بدون 

جمهور ألسباب صحية. وأشار االتحاد في 
بيانه بخصوص كأس ليبرتادوريس، إلى أن 

»وباء كوفيد-19 الذي ال يزال ينتشر في أميركا 
الجنوبية، ال يسمح بإقامة حدث بهذا الحجم في 

حضور الجماهير، حتى ولو بأعداد محددة«.

قل الالعب األرجنتيني السابق ليوبولدو 
ُ
ن

غاسينتو لوكي، بطل العالم مع »ألبيسيليستي« 
بمونديال 1978، إلى وحدة العناية املركزة في 

مستشفى بمدينة ميندوزا، بعد أن تفاقمت حالته 
الصحية إثر إصابته بكورونا. وأكدت زوجته، 
كلوديا لوبيز، في تصريحات إلذاعة محلية أن 
لوكي أمضى الليلة في »غرفة مشتركة« بوحدة 
الرعاية املركزة باملستشفى، مشيرة إلى أنه »في 
ظل التعقيدات )الحالية( يوجد في حالة جيدة«.

ستقصُّ اإلسبانية غاربينيي موغوروزا شريط 
موسم 2021 باملشاركة في منافسات الزوجي 

ببطولة أبوظبي املفتوحة للتنس )مبادلة 
العاملية( إلى جانب األميركية جنيفر برادي. 

وستفتتح الالعبتان مشوارهما في البطولة أمام 
الزوجي األميركي املكون من الالعبتني كوكو 

جوف وجيسيكا بيجول. كما ستشارك موغوروزا 
أيضًا في منافسات الفردي، حني تالقي الفرنسية 

كريستينا مالدينوفيتش )الـ50 عامليًا(.

نهائي بطولتي 
ليبرتادوريس 

وسودأميركانا بال جمهور

نقل األرجنتيني 
ليوبولدو لوكي إلى 

الرعاية المركزة

موغوروزا تستهل 
عام 2021 بالمشاركة 

في بطولة أبوظبي
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الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة



حسين غازي

دخلت بريطانيا في األيام األخيرة 
حالة إغالق عاٍم أخرى، من املقرر أن 
تستمر فترة طويلة بسبب تفشي 
وبــاء كــورونــا في البالد وسرعة انتشاره في 
العديد من عالمات  الفترة األخيرة، ما وضع 
االستفهام حول مستقبل الرياضة في الفترة 
املقبلة. في العام املاضي صدم عالم الرياضة 
ــا، تـــحـــديـــدًا فـــي شهر  بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ
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تقرير

إبـــريـــل/ نــيــســان 2020، مــا جــعــل هـــذا القطاع 
كــالــعــالــم بــأســره يــركــع عــلــى ركــبــتــيــه، لــكــن ما 
مدى استعداد الرياضة اآلن للتعامل مع تأثير 

تفشي كوفيد-19؟
ــيـــل« تـــقـــريـــرًا عــن  ــلــــي مـ وأعـــــــدت صــحــيــفــة »ديــ
الــريــاضــات الــعــاملــيــة، وكــيــف يــمــكــن أن تتأثر 
بفعل قـــرارات اإلغـــالق املــفــروض، بما فــي ذلك 
املالية واللوجستية. ونستعرض  الصعوبات 
في هــذه الــزاويــة مصير كــرة القدم اإلنكليزية 

وكذلك تحضيرات البالد لأللعاب األوملبية.

كرة القدم في وضع جيد نسبيًا 
مع اإلغــالق األخير ستكون كرة القدم مبدئيًا 
فــي مــأمــن، ويــرجــع ذلـــك إلـــى قـــوة عــقــود البث 
خالل  مــن  حمايتها  تمت  التي  بها،  الخاصة 
حيث  النخبوية،  للرياضة  الحكومي  اإلعفاء 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز وحـــده يمتلك  إن الـ
عـــقـــودًا بــقــيــمــة 3 مـــلـــيـــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ســنــويــًا عــلــى شــكــل صــفــقــات تلفزيونية، 400 
في  تنحصر  منها  إســتــرلــيــنــي  جنيه  مــلــيــون 
رابـــطـــة الــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي. وخـــســـرت أنــديــة 
جنيه  مليون   700 املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
الوباء  بسبب  البث  في حسومات  إسترليني 
خالل املوسم املاضي والعقوبات التجارية، مع 
استمرار مشكلة غياب الجماهير، إذ من غير 
املرجح أن يعود املشجعون إلى املالعب بأعداد 
كبيرة حتى املوسم املقبل، وهو ما سيتسبب 

بمزيد من الخسائر، املقدرة بمئات املاليني.
صحيٌح أن أندية البريميرليغ والدرجة األولى 
قــادرة على الصمود في وجه  يجب أن تكون 
العاصفة املالية من خالل مزيج من استثمارات 

املــــالــــك وصـــفـــقـــات االنــــتــــقــــاالت فــــي املــيــركــاتــو 
 هــذه الــظــروف، إال أن 

ّ
واإلدارة الذكية فــي ظــل

باألقسام  املشجعني  غياب  في  تكمن  املشكلة 
مشاكل  سيخلق  الــذي  املسابقات،  مــن  الدنيا 
الوقت  فــي  األنــديــة  إذ تعتمد بعض  حقيقية، 
الــحــالــي على مجموعة مــن املــنــح والــقــروض، 
بلغ مجموعها 50 مليون جنيه إسترليني من 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لدفع أجور الالعبني.

إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي في 
وضع غير مستقّر، ويتوقع الرئيس التنفيذي 
البالغة  الخسائر  ترتفع  أن  بولينغهام  مــارك 
300 مليون جنيه إسترليني في العام املاضي 

بريطانيا أولت اهتمامًا 
للقطاع الرياضي الخاص 

باألولمبياد

البطولة ستقام في 
ظروف مناخية مميزة 

ومسافات متقاربة

بشكل كبير هذا املوسم. وكان مجلس اإلدارة 
ــاد اإلنــكــلــيــزي يــأمــل فـــي الــتــرحــيــب  ــحـ فـــي االتـ
مباريات  فــي  ويمبلي  إلــى  الجماهير  بــعــودة 
منتخب األسود الثالثة، املؤهلة لكأس العالم 
2022 في قطر، حني يلتقي فريق املدرب غاريث 
في  وبولندا  مارينو  ســان  نظيره  ساوثغيت 
مــارس/ آذار، وهــو األمــر الــذي يبدو اآلن غير 
مـــرجـــح لــلــغــايــة، فـــي حـــني أن خـــســـارة أي من 
السبع،  )يـــورو(  األوروبــيــة  البطولة  مباريات 
ــبـــالد هــــذا الــصــيــف  ــرر أن تــســتــضــيــفــهــا الـ ــقـ املـ

ستكون ضربة مالية أخرى.
 الخيار املفضل لدى االتحاد األوروبــي 

ّ
ويظل

الراهن، تنظيم  القدم )يويفا( في الوقت  لكرة 
ــيـــورو فـــي 12 مــديــنــة مــخــتــلــفــة عبر  بــطــولــة الـ
القارة، ولكن تتم مراجعة هذه الخطة في الوقت 
الراهن، خاصة أن بعض املدن قد تكون نسبة 
اإلصابة فيها أعلى من غيرها في دول أخرى.

األولمبياد... وعوٌد وتخوف
يستمّر تنظيم األلعاب األوملبية هذا الصيف 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي كــافــو،  ــد أســـطـــورة كـ أكـ
أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  سفير 
في  ستقام  التي   2022 العالم  كــأس  بطولة 
للجميع،  استثنائية  تجربة  ستمثل  قطر، 
وأن املــشــاركــة فــي مــنــافــســاتــهــا حــلــم يـــراود 

جميع العبي كرة القدم في أنحاء العالم.
وتــحــمــل بــطــولــة كـــأس الــعــالــم أهــمــيــة خاصة 
لــلــكــثــيــريــن، وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص نــجــوم 
مع  باللقب  التتوج  في  نجحوا  الذين  اللعبة 

منتخبات بالدهم. 
ويــعــد أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي كــافــو 
الــالعــب الــوحــيــد فــي الــعــالــم الــــذي شــــارك في 
نهائي ثالث نسخ متتالية من املونديال، وذلك 
عندما دافع عن ألوان منتخب بالده في نهائي 
مونديال 1994 بالواليات املتحدة الذي فاز به 

وأجرى موقع »Qatar2022« حوارًا مطواًل مع 
نجم منتخب البرازيل كافو، ولدى سؤاله عن 
رأيه بمدى أهمية تنظيم هذه البطولة العاملية 
ألول مرة في العالم العربي والشرق األوسط، 
باملباريات  مشاركة  الالعبني  أكثر  باعتباره 
في تاريخ منتخب البرازيل، إلى جانب فوزه 
مــع منتخب بــالده بلقب املــونــديــال فــي 1994 
و2002، قال ظهير ميالن السابق: »ال شك أن 
املونديال يعد بطولة للعالم كله، ولذلك يحق 
ألي دولة املنافسة على استضافة هذا الحدث 
أهمية  قــطــر  فــي  تنظيمه  يمثل  الـــذي  الكبير 
ــدم فـــي املــنــطــقــة، إذ  ــقـ خـــاصـــة لــعــشــاق كــــرة الـ
ستتاح الفرصة أمام املاليني من املشجعني في 
قطر واملنطقة لالستمتاع ألول مرة بالحدث 
الرياضي األبرز في العالم على مقربة منهم. 
وفـــي ظـــل اســـتـــعـــدادات قــطــر املــتــواصــلــة على 
املشجعني؛  وتجربة  التحتية  البنية  صعيد 
فإن الجميع على موعد مع نسخة استثنائية 

من كأس العالم في 2022«.
ــــن الــنــســخ  ــــي الــــعــــديــــد مـ ــا أنــــــه شـــــــارك فـ ــمــ وبــ
السابقة من املونديال، كشف كافو عن  اإلرث 
للمنطقة   2022 قطر  مونديال  سيتركه  الــذي 
والـــعـــالـــم بـــقـــولـــه: »يــــحــــرص الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
اإلعـــــداد ملــونــديــال قــطــر 2022 عــلــى أن تــتــرك 
أنــحــاء مختلفة  إلــى  أثــره  البطولة إرثــًا يمتد 
من العالم. ومــن املؤكد أن هــذا االلــتــزام تجاه 
على  إيجابيًا  أثــرًا  سيترك  البطولة  استدامة 
البيئة، ويضع معايير جديدة في استضافة 
األحــــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى فـــي املــســتــقــبــل، 
ــزاء  ــ ــتــــفــــادة مــــن أجـ ــــك إعـــــــادة االســ ويـــشـــمـــل ذلـ
استادات املونديال، بعد إسدال الستارة على 
مــنــافــســاتــه، بــهــدف دعـــم إنــشــاء بنية تحتية 

رياضية في بلدان نامية«.
وستقام منافسات مونديال قطر 2022 خالل 
وديسمبر/  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهري 
الــبــعــض عــن تأثير  كــانــون األول، ويــتــحــدث 
أداء لالعبني، وحــول ذلــك كان  التوقيت على 
مباريات  »ستقام  رأي:  السابق  رومــا  لالعب 
من  الــعــديــد  فيه  يتمتع  توقيت  فــي  البطولة 
الالعبني بأعلى مستوى من اللياقة البدنية، 
بــخــالف مــوعــد إقــامــة الــنــســخ الــســابــقــة التي 
كـــــان يــنــضــم فــيــهــا الــــالعــــبــــون إلـــــى صــفــوف 
مــنــتــخــبــاتــهــم الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد مـــوســـم طــويــل 
ــواء  مــع أنــديــتــهــم. وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك األجـ
املناخية الرائعة التي تتمتع بها قطر في هذا 
أننا سنشاهد  يعني  فهذا  الــعــام،  من  الوقت 
مباريات مثيرة ستشهد بال شك تألق نجوم 

العالم في أجواء مثالية«.
وكما هو معلوم ستكون هذه البطولة األكثر 
تــقــاربــًا فـــي املـــســـافـــات فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 

لندن ـ العربي الجديد

كرة  وضــع  عــن  األول  التقرير  فــي  تحدثنا 
الـــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا وكـــذلـــك الــتــحــضــيــرات 
األخير  اإلغــالق  وتأثير  األوملبية،  لأللعاب 
من الناحية املالية وجوانب أخرى، ونتابع 
في التقرير الثاني تناول رياضات أخرى، 
ــي مــيــل«  ــلــ ــن إعــــــــداد صــحــيــفــة »ديــ وهـــــو مــ

البريطانية.
فــي رياضة  التناقض  الــغــولــف:  ¶ ريــاضــة 
الـــغـــولـــف بـــالـــوقـــت الــــراهــــن يـــبـــدو واضــحــًا 
لــلــعــلــن، فــبــيــنــمــا تــســبــب اإلغــــــالق الــجــديــد 
ــر عــلــى مــســتــوى مجلس  ــذعـ ــن الـ بــحــالــة مـ
اإلدارة في الجولة األوروبية للعبة، إال أن 
هذا الحدث بالكاد تسبب بموجة من القلق 

لدى آخرين.
فــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي، كــان الرئيس 
بيلي،  كيث  األوروبـــيـــة  للجولة  التنفيذي 
قد تلقى العديد من املكاملات وبشكل يومي 
تقريبًا من رعاة البطولة الراغبني في إلغاء 
املــنــافــســات، مما أدى إلــى خــســارة عشرات 
املــــاليــــني مــــن الـــجـــنـــيـــهـــات االســـتـــرلـــيـــنـــيـــة، 
الجوائز، إضافة ملوجة  أمــوال  من  تحديدًا 
من تسريح املوظفني والعاملني في اللعبة.

هذه املرة قد يكون الوضع مختلفًا نسبيًا 
الــســابــق، إذ يــنــتــظــر الجميع  ــــالق  عـــن اإلغـ
 

ّ
آذار، تبقى محل بطولة في شهر مــارس/ 

شك على الرغم من ذلك، لكن اآلن األمر يدور 
يصبان  مهمان  عنصران  وهــنــاك  حولها، 
في مصلحة الجولة هذه املرة، السبب األول 
هو أن اإلغالق يحدث في منتصف الشتاء، 
يعني أنه ال يوجد قلق في الوقت الحالي 
بــشــأن إقــامــة عــدد كبير مــن املنافسات في 
أن  املتحدة، بالتالي يمكن للوضع  اململكة 
يــتــحــّســن مــن مــايــو/ أيــــار فــصــاعــدًا، وهــذا 
ــًا عـــلـــى حــمــلــة الــتــلــقــيــح  ــر مــبــنــي أيـــضـ ــ األمــ

ومدى انخفاض عدد الحاالت.
تقّلص عدد اإلصابات  الجميع في  ويأمل 
ــنـــشـــآت الــريــاضــيــة  بـــهـــدف إعـــــــادة فـــتـــح املـ
الخاصة باللعبة، خاصة أن مئات الدورات 
التدريبية تأثرت بفعل القرارات الحكومية 
الـــجـــديـــدة فـــي إنــكــلــتــرا وكـــذلـــك فـــي ويــلــز، 

ــادات عــلــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع االسـ ــقـ ــيـــث تـ لـــلـــمـــونـــديـــال، حـ
مـــســـافـــات قـــريـــبـــة مــــن بــعــضــهــا، وســيــتــســنــى 
ــة فـــي مــكــان  ــامـ لــلــمــنــتــخــبــات واملــشــجــعــني اإلقـ
ــتـــالف الـــذي  واحــــد خـــالل الــبــطــولــة، فــمــا االخـ
سيحدثه هذا الفارق مقارنة بالنسخ السابقة 

برأي كافو؟
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال »ســيــحــقــق مــونــديــال 
القدم  كــرة  وجماهير  عشاق  حلم   2022 قطر 
ــادات. فــفــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ خـــلـــف الــــشــــاشــــات أو فــــي االسـ
اليوم الواحد، ستقام أربــع مباريات في دور 
املــجــمــوعــات عــلــى اســــتــــادات قــريــبــة بعضها 
من البعض اآلخــر، ما يعني إمكانية حضور 
مــبــاراتــني فــي الــيــوم. وهـــذا أمــر لــم يــحــدث قط 
العالم.  كــأس  لبطوالت  الحديث  الــتــاريــخ  فــي 
أيــضــًا من  املــشــاركــة  املــنــتــخــبــات  وستستفيد 
اإلقــامــة فــي مــقــر واحــــد، لتتجنب بــذلــك عناء 
ــاراة وأخــــــرى، ما  ــبـ الــســفــر الــطــويــل بـــني كـــل مـ
يــمــنــح الـــالعـــبـــني بـــال شـــك املـــزيـــد مـــن الــوقــت 
للتدريب والراحة والتركيز على جودة األداء 

على أرضية امللعب«.
ولـــدى ســؤالــه ملـــاذا يمثل كــأس العالم أهمية 
كأس  »يتيح  كافو  أجــاب  لــه،  بالنسبة  بالغة 
العالم لكل العب تحقيق الحلم الــذي يــراوده 
العالم،  للعالم. في كأس  أن يكون بطاًل  وهو 
يــلــعــب بـــجـــوارك ويــنــافــســك أفـــضـــل الــالعــبــني 
فــي الــعــالــم. إنــه الــحــدث الــذي يرغب أي العب 
أن يــســجــل حــضــوره فــيــه. وال شــك أن جميع 
العبي العالم يتطلعون للفوز بلقب النسخة 
الــذي ستستضيفه قطر  املقبلة من املونديال 

في 2022«.
املنتخب بني  مــع  األكــثــر مشاركة  كافو  ويعد 
جــمــيــع الــالعــبــني فــي تــاريــخ الـــبـــرازيـــل، حيث 
شــارك ضمن منتخب بــالده فــي 142 مــبــاراة، 
وهــو الــذي يعتبر واحــدًا من أفضل الالعبني 
في مركزه »الظهير األيمن«، واختارته مجلة 
»فـــرانـــس فــوتــبــول« الــفــرنــســيــة مــؤخــرًا ضمن 
الــتــشــكــيــلــة الـــذهـــبـــيـــة ألفـــضـــل الـــالعـــبـــني فــي 
 مــن بــاولــو مالديني 

ّ
الــتــاريــخ، إلــى جــانــب كــل

واألملاني بكنباور في خط الدفاع، الذي تألف 
من 3 العبني فقط، مع العلم أنه توج بألقاب 
عديدة مع األندية منها دوري أبطال أوروبا 

مع ميالن.
ــاء  ــرة الــــقــــدم فــــي أنـــحـ ــ وتــــتــــرقــــب جـــمـــاهـــيـــر كــ
الــعــالــم الــنــســخــة املــقــبــلــة مـــن املـــونـــديـــال الــتــي 
تستضيفها قــطــر بــعــد أقـــل مــن عــامــني. ومــع 
تــوالــي املحطات الــبــارزة على طــريــق اإلعـــداد 
للحدث الــريــاضــي األبـــرز فــي الــعــالــم؛ يتزايد 
الــحــمــاس لـــدى مشجعي كـــرة الــقــدم فــي قطر 
املونديال  أول نسخة من  ملنافسات  واملنطقة 

في العالم العربي والشرق األوسط.

لكن لحسن الحظ ظلت تلك املــوجــودة في 
بالتالي  اللحظة،  اسكتلندا مفتوحة حتى 
ســيــكــون الـــضـــرر الــــذي يــلــحــق بــالــعــائــدات 
القيود  رفــع  تــم  إذا  السيطرة  املــالــيــة تحت 

في شهر مارس/ آذار.
¶ فــورمــوال واحــــد: دق جـــرس اإلنــــذار بعد 
أن تــقــرر تــأجــيــل ســبــاق الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
األســـتـــرالـــي فـــي شــهــر مــــــارس/ آذار، وقــد 
انضم  بحال  أعلى  بصوت  الوتيرة  ترتفع 
الــســبــاق الــصــيــنــي فـــي الــشــهــر الــتــالــي إلــى 
ــقـــائـــمـــة، والـــــــذي يــبــقــى بــطــبــيــعــة الـــحـــال  الـ
السفر والحجر  قــيــود  مــوضــع شــك بسبب 

الصحي اإللزامي وما إلى ذلك.
بشكل عـــام، إن الــوقــت فــي صــالــح ريــاضــة 
الفورموال 1، فالسباق األول الذي من املقرر 
يقام حتى  لــن  البحرين،  فــي  اآلن  أن يكون 
28 مارس. لحسن الحظ، لم يظهر فيروس 
كـــورونـــا بشكله الــجــديــد مــن حــيــث سرعة 
املاضي،  تموز  يوليو/  شهر  فــي  انتشاره 

أي خالل منتصف املوسم. 
ــالـــي تـــقـــوم جــمــيــع الـــفـــرق  فــــي الــــوقــــت الـــحـ
شكل  أفضل  السيارات  ومنح  باالستعداد 
واملنافسة،  جــيــدة  بــصــورة  للظهور  ممكن 
بــالــتــالــي لــيــس هــنــاك إجــــازة وفــتــرة توقف 
على عكس املــاضــي، كما أن لــدى الرياضة 
امليكانيكية األشهر عامليًا ميزانية مريحة 

تبلغ حوالي 110 ماليني جنيه إسترليني.
نقدية  دفعة   1 الفورموال  رياضة  وُمنحت 
بقيمة 1.15 مليار جنيه إسترليني، عندما 
ــالـــك األمـــيـــركـــي،  قـــامـــت لــيــبــرتــي مـــيـــديـــا، املـ
بإعادة توزيع األسهم، مما سمح بتمويل 
الــفــرق مــن أجــل الــتــســابــق، كما أن ذلــك قام 
املاضي، وال يزال  املوسم  بإحياء فعاليات 

هناك أموال لالحتياط.
واتـــفـــقـــت الــــفــــرق والـــبـــطـــولـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين األول على تحديد مبلغ 175 مليون 
دوالر أمــيــركــي كــســقــف ملـــوازنـــة الــفــرق في 
2021، وتم التوافق ضمنيًا على خفضه إلى 
150 مليونا، وسط دعوات لخفض إضافي 
ــــدود 100 مــلــيــون،  يــجــعــل الــســقــف عــنــد حـ
استثناءات  األرقــــام تشمل  هــذه  بــأن  علما 
الكبار  ــــني  واإلداريـ السائقني  رواتـــب  منها 

وغيرها.
مــن جــانــب آخـــر طــالــب الــبــعــض بتخفيض 
عبئًا  األمــر يشكٍل  االستضافة، ألن  رســوم 
كبيرًا. األمــر األهــم اآلن أنه حتى لو ألغيت 
إبــريــل، فمن املحتمل  فــي 11  جولة الصني 
أن تدخل البرتغال على الخط، الستضافة 

السباق.
¶ ألعاب القوى: على مستوى النخبة، تظل 
الراهن.  بالوقت  توقف  حالة  في  الرياضة 
ــالـــي الـــجـــديـــر بـــاالهـــتـــمـــام هــو  ــتـ الــــحــــدث الـ

املغلقة،  الــقــاعــات  فــي  البريطانية  البطولة 
التي كان من املقرر عقدها في غالسكو في 

الفترة من 20 إلى 21 فبراير.
تم التخطيط له بالفعل على أســاس كونه 
خلف األبــواب املغلقة بعد أن تسلم اتحاد 
ألــعــاب الــقــوى الــبــريــطــانــي مــبــلــغ 394,000 
املاضي،  العام  للطوارئ  إسترليني  جنيه 
لــجــعــل االســتــضــافــة مــجــديــة مـــن الــنــاحــيــة 
املـــالـــيـــة. وســيــكــون الــلــقــاء بــمــثــابــة تــجــربــة 
اخــتــيــار لــفــريــق بــريــطــانــيــا الـــذي سيشارك 
املغلقة  للصاالت  األوروبــيــة  البطوالت  في 
فــي بولندا فــي أوائـــل مـــارس. ومــن املعلوم 
أن االســـتـــعـــدادات لــهــذه الــبــطــوالت ال تــزال 

مستمرة.
التفكير األكبر اآلن يتعلق بالدوري املاسي 
أللـــعـــاب الـــقـــوى يــــوم 13 يــولــيــو، ويـــحـــاول 
املــــنــــظــــمــــون الـــــتـــــفـــــاوض إليــــــجــــــاد صــفــقــة 
تلفزيونية بسوق متضائل نسبيًا في ظل 
الضائقة املالية، وبحال تم التوصل التفاق 
لندن بحال سمح  استاد  يقام في  قد  فإنه 

باستضافة املتفرجني.
¶ التنس وويمبلدون: ربما لن تكون وتيرة 
التطعيم الخاصة بفيروس كورونا سريعة 
كفاية لعودة الجماهير إلى مالعب التنس 
قــبــل فــتــرة الــصــيــف املــقــبــل، وهــنــا الــحــديــث 
طبعًا عــن واحــــدة مــن أعـــرق الــبــطــوالت في 
ــــي  ــــي ويـــمـــبـــلـــدون عـــلـــى األراضــ الـــعـــالـــم وهـ

العشبية.
تلقى مساعدة من  التي  بطولة ويمبلدون 
 »Lawn Tennis Association« جمعية  قبل 
قامت بتقييم سيناريوهات التفرة املقبلة، 
مع توقع متوسط   أنها قد تسمح بدخول 

الجماهير بنصف السعة.
على الصعيد الدولي سيتعني على الالعبني 
قبول التخفيضات في أمــوال الجوائز هذا 
محدودة  الجماهير  ون  ك ست بينما  الــعــام، 

مما سيشعر الرعاة بالضيق.
ستكافح بعض البطوالت لتغطية نفقاتها 
وسيختفي عدد قليل منها عند املستويات 
الــدنــيــا. وقـــد ال تــقــام بــطــولــة أنــديــانــا ويلز 

للماسترز للسنة الثانية على التوالي.
¶ املــالكــمــة: مــــّرت ريـــاضـــة املــالكــمــة بفترة 
الفردية  التحديات  بسبب  اليقني  عــدم  مــن 
واملكلفة، وأجبر التسارع األخير للفيروس 
على فرض تعليق في شهر يناير/ كانون 
الــثــانــي، ومـــن تــلــك الــتــداعــيــات كـــان تأجيل 
نزال جوش كيلي في وزن الوسط األوروبي 
مع الروسي ديفيد أفانيسيان في 30 يناير.

ــا تــلــغــي الــفــرصــة  ــًضــ ــود أيــ ــيـ يـــبـــدو أن الـــقـ
الضئيلة التي كانت موجودة في مواجهة 
أنــتــونــي جــوشــوا مــع تــايــســون فــيــوري في 
األنسب  االحتمال  ويبدو  املتحدة.  اململكة 
ــر  ــ ــقـــام فــــي الــــشــــرق األوســـــــط فــــي أواخـ أن تـ
األكاديميات  في  تبقى  املشكلة  لكن  مايو، 
واملالكمني الهواة الذين يعانون من ضائقة 

مالية كبيرة.

كافو: الفوز بمونديال قطر حلٌم يراود جميع الالعبين

اإلغالق والتأثير على الرياضات األخرى

يعتبر كافو واحدًا من 
أفضل الالعبين في التاريخ 

وتحديدًا مركز الظهير 
األيمن وبصفته سفيرًا 
لمونديال قطر 2022 

تحدث عن أهمية كأس 
العالم الحالي بالنسبة 
لالعبين وكذلك عن 

التوقيت الذي ستقام فيه 
البطولة وقرب المالعب 
بعضها من البعض اآلخر

نستعرض في هذا 
التقرير مدى تأثير 

اإلغالق على عّدة 
رياضات بسبب كورونا. 
والحديث سيدور هنا 
عن: الغولف والتنس 

والمالكمة وألعاب 
القوى والفورموال 1

)Getty/أندية البريميرليغ في أمان رغم الخسائر المالية )ماثيو بيترز

كافو المتوج بلقب مونديال 1994 و2002 مع منتخب البرازيل )كارل دي سوزا/فرانس برس(

لويس هاميلتون بطل العالم في الفورموال 1 )فرانك أوغستين/فرانس برس(

اإلغالقات 
الجديدة

بدأ اإلغالق في إنكلترا بسبب ارتفاع عدد 
اإلصابات بكورونا، ما دفع البعض للتساؤل عن 
مدى تأثير ذلك على الرياضة، وهنا نتناول كرة 

القدم والتحضيرات لألولمبياد

مصير كرة القدم وتحضيرات األولمبياد

حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، مــــع اســـتـــمـــرار املــنــظــمــني فــي 
تقديم الوعود، بالتالي من املفترض أال تتأثر 
استعدادات اململكة املتحدة لخوض املنافسات.

وتمكنت الجمعية األوملبية البريطانية، التي 
قيمتها  تبلغ  رعاية  تمويلها من صفقات  تم 
لدورة  اإلجمالية 62 مليون جنيه إسترليني 
ــقـــط، مــــن إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض بــشــأن  طـــوكـــيـــو فـ
عقودها التجارية في العام املاضي لنقلها إلى 
دورة األلعاب األوملبية )2021(، بعدما أعيدت 

جدولتها هذا العام.
ــرة، تــلــقــت الــريــاضــة  ــيـ قــبــل أعـــيـــاد املـــيـــالد األخـ
جنيه  مليون   352 بقيمة  ضمانًا  البريطانية 
ــات األوملـــبـــيـــة  ــاضــ ــريــ إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــتـــمـــويـــل الــ

واأللعاب الباراملبية حتى باريس 2024.
وتـــم فــعــاًل تقسيم املــبــالــغ املــمــنــوحــة مــن قبل 
أخــرى،  داعمة  وهيئات  البريطانية  الحكومة 
مــن أجــل وضــع خطة لأللعاب لحصد نتائج 
النظر عن كيفية تأثير اإلغالق  جيدة، بغض 
على الدخل العام لها، والذي ال يعتمد بشكٍل 
الحشود  أو  الــتــجــاريــة  الصفقات  على  مــفــرط 

داخل الصاالت.
ومع ذلك، في حني أن التمويل حاضٌر بالنسبة 
ــرفــــني، مــــا يـــعـــطـــي إمــكــانــيــة  ــتــ لــلــنــخــب واملــــحــ
لــلــريــاضــيــني ملــتــابــعــة الـــتـــدريـــبـــات، فــالــقــصــة 
مختلفة على مستوى األلعاب الشعبية األخرى.

عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، خــســرت كـــرة الــريــشــة في 
إنكلترا 2.2 مليون جنيه إسترليني خالل العام 
املاضي. على الرغم من حصول هذه اللعبة على 
مليوني جنيه إسترليني في حزمة مساعدات 
قيد  اللعبة على  البريطانية، إلبقاء  الحكومة 
الحياة خالل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إال 
أن مراكز هذه الرياضة مغلقة تماًما في جميع 
أنحاء البالد، وهو ما يعني عدم وجود إيرادات 

على اإلطالق.
السباحة أيضًا ربما لم تعد قادرة على الوقوف 
على قدميها، واآلن اضطرت حمامات السباحة 

لإلقفال، إذ يواجه العديد منها إغالقًا دائمًا.
وقــالــت جــني نــيــكــرســون، الــرئــيــســة التنفيذية 
لــشــركــة ســويــم إنــغــالنــد: »هــــذه ضــربــة أخــرى 
للمشغلني الذين يمتلكون حمامات السباحة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد. آمــــل أن تـــقـــّدم لهم 
الحكومة الــدعــم املــالــي لتخطي هــذه األوقــات 

العصيبة«.
ُيـــذكـــر أن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة أكــــدت اقــتــراب 
موعد إعــالن حالة الــطــوارئ قبل أشهر قليلة 

من انطالق األلعاب األوملبية.
الــوزيــر األول يوشيهيدي ســوغــا، أن  وكــشــف 
انطالق  قبل  الصحية أضحت مخيفة  الحالة 

حملة التلقيح ضد الفيروس.
وجـــّدد الــوزيــر الــيــابــانــي آمــالــه فــي أن تنطلق 
حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضـــد الـــوبـــاء فـــي نــهــايــة شهر 
شباط/ فبراير، كما دعا املواطنني إلى االلتزام 
صحتهم،  على  للحفاظ  الــوقــائــيــة  بالتدابير 
ولضمان نجاح األلعاب األوملبية التي ستدُر 
ماليني الدوالرات على خزينتهم من دون شك.

ووصـــف يوشيهيدي نــجــاح بــلــده فــي تنظيم 
ــــدورة بــالــدلــيــل عــلــى قــــدرة اإلنــســانــيــة على  الــ
التغلب على الفيروس، وهو ما يعكس خشيته 
وخشية حكومته من خسارة تنظيم املنافسة 

بعدما ُأّجلت سنة كاملة.

عدد  في  ارتفاعًا  الماضية  ــام  األي في  اإلنكليزية  الــدوريــات  سجلت 
اإلصابات بفيروس كورونا بين الالعبين، بعدما تجاوز العدد الـ40 إصابة 
األندية، خالل إجراء  في صفوف 
للكشف  ــة  ــدوري ال الــفــحــوصــات 
عــن كــوفــيــد-19، وذلــك ضمن 
المتبع  الــصــحــي  ــبــروتــوكــول  ال
خالل  من  الجائحة،  لمواجهة 
كّل  عناصر  على  دوريــة  مسحة 
من  العديد  إرجــاء  وتم  الفرق. 
المباريات إلى وقٍت الحق لتفادي 
االحتكاك بين الالعبين وانتشار أكبر.

حاالت كورونا

نجوم السامبا على حساب منتخب إيطاليا 
بـــقـــيـــادة روبــــرتــــو بــاجــيــو وفـــرانـــكـــو بـــاريـــزي 
بــركــالت الــتــرجــيــح، و1998 فــي فــرنــســا الــذي 
الــــدار بثالثية نظيفة،  ــام أصــحــاب  أمـ خــســره 
ومونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، 
والــــــذي شــهــد تــتــويــجــه كــقــائــد لــلــســيــلــيــســاو 
ــالـــدو فــي النهائي  بــعــد هــدفــي الــظــاهــرة رونـ
 بشباك أملانيا والحارس الشهير أوليفر كان. 
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــدد مـــن األنــــديــــة الــعــربــيــة  حــجــز عــ
بـــطـــاقـــات الـــتـــأهـــل رســـمـــيـــا، ســـواء 
ملــرحــلــة املــجــمــوعــات فــي األبــطــال، 
أو ملحق الـ32 في الكونفيدرالية، فيما تلقت 
الــكــرة املــغــربــيــة والــعــربــيــة ضــربــة قــويــة، كــان 
بطلها نادي الرجاء املغربي، أحد فرق املربع 
الــذهــبــي لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا فــي املــوســم 

املاضي.
ففي دوري أبطال أفريقيا، سقط نادي الرجاء 
البطولة،  املبكر من  الــخــروج  املغربي في فخ 
 1-3 السنغالي  تونغيث  أمـــام  خــســارتــه  بعد 
الــذي أقيم في  بركالت الترجيح في لقائهما 
املــغــرب فــي إيــاب دور الــــ32. وشــهــدت املــبــاراة 
وجــهــا غــيــر جــيــد لــلــكــرة املــغــربــيــة، تــمــثــل في 
خوضها على ملعب »دونـــور« الــذي لــم يكن 
املـــبـــاراة، خــاصــة في  مــؤهــال ألن يستضيف 
ــاء لــلــفــوز من  ــرجــ ظـــل أهــمــيــتــهــا، وحـــاجـــة الــ
ــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا وصـــل  ــلــــدور املـ ــل الـــتـــأهـــل لــ ــ أجـ
املاضية، وأصبح  النسخة  األربــعــة في  لــدور 

مرشحا قويا للتتويج بهذه النسخة.
وظهرت البرك املائية واضحة في أرض امللعب 
وبصورة غريبة، ولم تفلح محاوالت إصالح 
الرجاء في تخطي هذا  امللعب، وفشل العبو 

تأهل األهلي 
وخروج الرجاء

نتائج  أهم  المصري،  لألهلي  سهل  وتأهل  المغربي  للرجاء  مدٍو  سقوط 
أفريقيا  أبطال  لدوري  الـ32  دور  إياب  جولة  أيام  أول  في  العربية  األندية 
تأهل  وسط  نارية  البداية  بذلك  لتكون  األفريقية،  الكونفيدرالية  وكأس 

العديد من الفرق القوية إلى الدور المقبل
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تقرير

األمر، في املقابل كان الوضع سهال بالنسبة 
ــاراة  ــبــ لـــلـــفـــريـــق الـــســـنـــغـــالـــي الـــــــذي خــــــاض مــ
دفاعية، وتخصص العبوه في تأمني وسط 
امللعب، فغابت الفرص بشكل كبير من جانب 
الرجاء سعيا وراء تسجيل األهــداف. وطيلة 
ــاء فـــي الـــوصـــول  90 دقــيــقــة لـــم يــنــجــح الــــرجــ
بنحليب  ملــحــمــود  بفرصتني  ســـوى  للمرمى 
وسفيان رحيمي، لم يكتب لهما النجاح، كما 
أخطأ  بعدما  تحكيمي  لظلم  الرجاء  تعرض 
الجزائري إبراهيم لحلو، حكم اللقاء، في عدم 
احتساب ركلة جزاء صحيحة للرجاء، كانت 
كفيلة بمنح الفريق فرصة التقدم في الشوط 
الــفــريــق  ــبـــي  ــة العـ ــوريـ ــأمـ مـ وتــســهــيــل  األول، 

املغربي في تحقيق الفوز.
ومـــــــع  انـــتـــهـــاء الــــوقــــت األصــــلــــي بـــالـــتـــعـــادل 
الــســلــبــي، جـــاء الــلــجــوء إلـــى ركـــالت الترجيح 
الــتــي حسمها بــطــل الــســنــغــال لــصــالــحــه 1-3 

بــعــدمــا أهـــدر الــرجــاء 3 ركـــالت دفــعــة واحـــدة 
الــحــداد ونــوح  عبر محسن متولي وإلــيــاس 
القارية  البطولة  النسور  ليودع  السعداوي، 
الفوز  في  أحــالم جماهيره  الكبرى، وتتبخر 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
املـــغـــربـــي  الـــــرجـــــاء  نـــــــادي  إدارة  وتــــعــــرضــــت 
النتقادات كبيرة من جانب الجماهير، وكذلك 
مــن جــمــال الــســالمــي، املــديــر الــفــنــي، للعرض 
املخيب لآلمال ولإلخفاق في تنفيذ تعهدات 
اإلبقاء على العديد من النجوم، وتأثر الرجاء 
برحيل الثنائي بدر بانون وحميد أحداد إلى 

األهلي والزمالك.
ونــجــح الـــنـــادي األهــلــي املــصــري فــي تدشني 
بداية قوية له في رحلة الدفاع عن لقبه بطال 
فــــوزا كبيرا  بــعــدمــا حــقــق  الــقــاريــة،  للبطولة 
على سونيديب، بطل النيجر، بأربعة أهداف 
مقابل ال شيء في لقائهما على استاد السالم 

الدولي بالعاصمة املصرية القاهرة.
وكان األهلي قد حقق الفوز ذهابا بهدف دون 
رد، ليحصد تأشيرة التأهل بنتيجة إجمالية 
5-صــفــر فــي ســبــاق الــدفــاع عــن الــلــقــب. وخــرج 
األهـــلـــي بــالــعــديــد مـــن املــكــاســب رغــــم ســهــولــة 
الـــتـــجـــربـــة، أولـــهـــا مــصــالــحــة جــمــاهــيــره بعد 
الــدوري  أمــام وادي دجلة في  السلبي  تعادله 
املحلي، ثانيها تألق محمود عبد املنعم كهربا، 
رأس الــحــربــة الــعــائــد مــن اإلصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا، وثالثها افتتاح بدر بانون، املحترف 
املــغــربــي، مـــشـــواره الــتــهــديــفــي مـــع الــشــيــاطــني 
رابــعــهــا ظــهــور العب  هـــدف،  الحمر بتسجيل 
غاب ملدة عام عن املالعب، هو املدافع املخضرم 
سعد الدين سمير، الذي تم الدفع به في اللقاء. 
وخـــاض األهــلــي الــلــقــاء بمهاجم صــريــح، هو 
طاهر محمد طاهر، الذي افتتح التسجيل في 
الدقيقة 13، ثم أضاف املخضرم وليد سليمان 
الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط 
الثاني،  النصف  وفــي  رد.  دون  بهدفني  األول 
أضاف بدر بانون ومحمود عبد املنعم كهربا 
هدفني في الدقيقتني 67 و90، ليحصد األهلي 

فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد.
املدير  موسيماني،  بيتسو  أكــد  جانبه،  ومــن 
ــي تـــصـــريـــحـــات إعـــالمـــيـــة،  الـــفـــنـــي لـــأهـــلـــي، فــ
ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ســونــيــديــب 
ــلـــدور املـــقـــبـــل. وقـــال  بــطــل الــنــيــجــر والـــتـــأهـــل لـ
بــدأت  لنا  بالنسبة  »البطولة  إن  موسيماني 
الحقيقية  الــبــدايــة  هــو  املــجــمــوعــات  اآلن، دور 
لدوري أبطال أفريقيا. نعم نحترم سونيديب، 
ولــهــذا فــزنــا بــفــارق كــبــيــر مــن األهـــــداف وكــان 
أخبرت  لكنني  أخـــرى،  أهـــداف  يمكن تسجيل 
الالعبني بأنه ال مجال لالحتفال بل للضغط 
والــتــســجــيــل وتــوجــيــه رســـالـــة للجميع تــؤكــد 
سونيديب  املباريات.  مع  جدية  بكل  تعاملنا 
فـــريـــق يــلــعــب بـــــدون ضـــغـــوط. املــــبــــاراة كــانــت 
بالنسبة لنا فرصة لتجهيز عدد من الالعبني 
الــعــائــديــن مــن اإلصـــابـــات وفـــيـــروس كــورونــا، 
مــثــل طـــاهـــر مــحــمــد طـــاهـــر ومـــحـــمـــود كــهــربــا 

شّكل خروج الرجاء 
من هذا الدور مفاجأة 

صاعقة للجميع

الوحدات بطًال للدوري األردني للمرة الـ 17 في تاريخه
ضمن فريق الوحدات رسميًا الفوز بلقب دوري املحترفني األردني لكرة القدم للموسم 
الكروي ملوسم 2019/ 2020، ليحقق لقبه الـ 17 في تاريخه وذلك بعد فوزه على الجزيرة 
بنتيجة هدف نظيف في املباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات األسبوع العشرين 
من املنافسة. وسجل هدف الفوز الثمني للوحدات، العبه صالح راتب في الدقيقة 66 من 
الــدوري،  الفوز بلقب  إلى 50 نقطة، ضامنًا  الوحدات رصيده  الفوز رفع  املــبــاراة. وبهذا 
باملركز  والــجــزيــرة  الرمثا  فريقا  يتشارك  فيما  البطولة،  نهاية  على  جولتني  بقاء  رغــم 
الثاني برصيد 38 نقطة لكل منهما، مع أفضلية لفريق الرمثا بفارق األهداف. واستعاد 
الوحدات اللقب الذي فقده في العام 2019 لصالح الفيصلي، وحقق لقبه الثالث تحت قيادة 
املدرب الوطني والعبه الدولي السابق عبدالله أبو زمع الذي سبق أن قاده للتتويج بطاًل 
للدوري مرتني عامي 2014 و2015 وكأس األردن مرة واحدة موسم 2013-2014 وكأس 

الكؤوس مرة واحدة في افتتاح موسم 2014/ 2015.

بيليتش يتولى قيادة بكين جوان الصيني
بيليتش مدرب  تعيني سالفن  أعلن بكني جــوان 
الفريق  لقيادة  السابق،  ألبيون  بروميتش  وســت 
املــنــافــس بـــالـــدوري الصيني املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
بكني  وقــال  لبرونو جنيسيو.  عامني، خلفًا  ملــدة 
قــرر عدم  إنــه  االجتماعي  التواصل  عبر وسائل 
تجديد عقد الفرنسي جنيسيو الذي قاد الفريق 
الحــتــالل املــركــز الــثــالــث فــي الـــــدوري والــوصــول 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة بــــدوري أبــطــال آســيــا. ويــعــود 
مــن شهر  أقــل  بعد  للتدريب  بيليتش  الــكــرواتــي 
انطالقة  عقب  بروميتش  وســت  مــن  إقالته  على 
سيئة بــالــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز هــذا املــوســم، 
بعدما جمع سبع نقاط من 13 مباراة مع املــدرب البالغ عمره 52 عامًا. وسبق للرحالة 
بيليتش تدريب لوكوموتيف موسكو وبشكتاش ووست هام يونايتد واالتحاد السعودي 

ومنتخب كرواتيا.

... وغاالكسي يعين العبه السابق فاني مدربًا
 لوس أنجليس غاالكسي املنافس في الدوري 

ّ
عني

فاني  غريغ  السابق  العبه  القدم،  لكرة  األميركي 
مدربًا أماًل في إنعاش حظوظ الفريق الذي غاب 
عــن األدوار اإلقــصــائــيــة فــي ثــالث مــن آخــر أربــع 
البالغ من العمر  سنوات. ولعب املــدرب األميركي 
سنوات  لسبع  غاالكسي  صفوف  فــي  عامًا   46
وتـــم اخــتــيــاره مــرتــني ضــمــن الــتــشــكــيــلــة املــثــالــيــة 
لــلــبــطــولــة. وســيــعــود فــانــي لــلــفــريــق بــعــد مسيرة 
ــــذي قــــاده لبلوغ  نــاجــحــة فــي تــدريــب تــورونــتــو ال
للمدرب  باللقب في 2017. وسيتولى املسؤولية خلفًا  البطولة ثالث مــرات وفــاز  نهائي 
الــذي أقيل في أكتوبر/ تشرين األول بعد نحو  بــاروس سكيلوتو  األرجنتيني غييرمو 
تدريب  بالحصول على فرصة  »الــســعــادة ال تسعني  فــانــي:  وقــال  املنصب.  فــي  عامني 
األميركي وكرة  والـــدوري  أنجليس  لــوس  تاريخًا كبيرًا في  يملك غاالكسي  غاالكسي. 
انطالق  األميركي  الـــدوري  ويــأمــل  املاضية.  الشمالية خــالل 25 عامًا  أميركا  فــي  الــقــدم 

موسم 2021 في بداية مارس/ آذار.

مارسلينو: تدريب أثلتيك بلباو تحٍد كبير ومثير
أكد مارسلينو غارسيا تورال خالل مراسم تقديمه كمدرب جديد ألثلتيك بلباو اإلسباني 
فــي تصريحات سابقة »منذ  أثلتيك«  »احــتــرام  لــم يقلل مــن  أنــه  أنــه »متأكد تماما« مــن 
سنوات كثيرة«، وأثارت استياء النادي الباسكي. وقال مارسلينو أثناء املؤتمر الصحافي 
داخل ملعب )سان ماميس(: »األمر حدث منذ سنوات كثيرة. متأكد تمامًا من أنني لم 
أقلل أبدًا من احترام أثلتيك. إذا كان البعض يعتقد أنني أخطأت، فأعتذر منه«. وأكد أن 

تصريحاته دائمًا ما تهدف إلى »حماية مصالح األندية التي يدربها، وكذلك العبيه«.
وحول اختيار اإلدارة له لتدريب »أسود الباسك«، أكد أن »األمــور سارت سريعًا، وليس 
هناك وقت للتفكير، ولكن التخاذ القرار«. وتابع: »جذبتنا أفكار النادي، ونمتلك طموحات 
كبيرة. أي مدرب يدرك قيمة هذا النادي، وهذا امللعب العظيم. إنها تجربة رائعة، وتحٍد 
عاما، حيث سيواجه  الـــ55  الثقيل لصاحب  العيار  االختبارات من  مثير«. وستتواصل 
أتلتيكو مدريد يوم السبت املقبل على ملعب )واندا ميتروبوليتانو( في الليغا، وبعدها 
بلباو قد  أثلتيك  إدارة  السوبر. وكانت  بأيام ضد ريــال مدريد في نصف نهائي كأس 
قررت األحد إقالة مدربه غايزكا غاريتانو وجهازه املعاون بعد ساعات قليلة من تحقيق 
الخامس  الفريق األول في  الليغا. وتسّلم غاريتانو قيادة  إلتشي )1-0( في  الفوز على 
من ديسمبر/ كانون األول 2018، وخاض معه 89 مباراة خالل تلك الفترة وكان أبرز 
إنجازاته معه الوصول إلى نهائي كأس امللك في املوسم املنصرم، والذي لم ُيلعب حتى 

اآلن بسبب تفشي جائحة كورونا.

)في ثالثة مواسم( وسجل 25 هدًفا. في عام 1966 انتقل 
ــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي )الـــــذي كــــان يـــديـــره جـــو مــيــرســر(  إل
إلى  ضّمه  محاولته  عند  إسترليني.  جنيه   45000 مقابل 
مانشستر سيتي، ضلل مساعد املــدرب، مالكولم أليسون، 
األندية األخرى املهتمة ببيل بما في ذلك ليستر سيتي، من 

خالل االدعاء بأن الالعب كان »ميؤوًسا منه«.
نجحت حيلة أليسون عندما وقع بيل في النهاية مع السيتي. 
في موسم 1965-66 ساعد بيل الفريق على احتالل املركز 
إلى  للفريق  ترقية  على  وحــصــل  الثانية  الــدرجــة  فــي  األول 
الوحيد )بضربة رأس(  الــهــدف  بيل  األولـــى. سجل  الــدرجــة 
في فوز 1-0 على روثرهام ليضمن الصعود. قاده لتحقيق 
الـــدوري اإلنكليزي  األلــقــاب بعد ذلــك أهمها لقب  العديد من 
فـــي مــوســم 1967-1968 وكـــذلـــك كــأس  ــى(  ــ ــ األول )الـــدرجـــة 
االتحاد اإلنكليزي في موسم 1968-1969 والــدرع الخيرية 

ــرابــطــة فـــي مــنــاســبــتــني عــامــي  ال ــأس  فـــي 1968 و1972 وكــ
األوروبــيــة  الــكــؤوس  كــأس  لقب  1970 و1976، كما حصد 
فــي 48 مباراة  إنكلترا  ألـــوان منتخب  عــن  دافــع   .70–1969
دولية سجل 9 أهداف من عام 1968 حتى 1975، وحقق لقب 
الدولية  بالبطولة  تاريخيًا  )املعروفة  البريطاني  البيت  بطولة 
مسابقة  وكــانــت  الــدولــيــة(،  البطولة  ببساطة  أو  البريطانية 
سنوية لكرة القدم بني فرق اململكة املتحدة الوطنية األربعة: 
بعض  الشمالية. حصد  وأيرلندا  وويلز  واسكتلندا  إنكلترا 
الفردية، منها أفضل العب في السيتي عام 1968  الجوائز 
والتشكيلة املثالية في إنكلترا ملوسم 1974-1978، وأفضل 
100 أسطورة في تاريخ الدوري اإلنكليزي عام 1998، كما 
دخل قاعة الشرف الخاصة بمانشستر سيتي عام 2004 

واإلنكليزية عام 2005.
)العربي الجديد(

رحل قبل يومني )الخامس من يناير 2021( واحد من أشهر 
العبي كرة القدم اإلنكليز، الذي اشتهر خالل فترة تواجده 
مع نادي مانشستر سيتي، وهو األسطورة كولني بيل عن 
عمٍر يناهز الـ74 عامًا. مانشستر سيتي وّدع بيل الذي أطلق 
عليه لقب »ملك كيباكس« وهو شارع كان إلى جانب ملعب 
مني رود )االستاد السابق للسيتي(، ولم يقتصر األمر على 
ذلك، إذ أطلق عليه البعض لقب »نيغينسكي« تيمنًا بفرس 
السباق الشهير، الذي كان يمتلك قدرة هائلة على التحّمل. 
للكثيرين  الوسط ويعتبر بالنسبة  لعب بيل في مركز خط 
واحدًا من أفضل الالعبني في تاريخ النادي األزرق السماوي، 
كان إلى جانب فرانسيس لي وميك سومربي ثالثيًا مميزًا 
الكروية في  بيل مسيرته  بــدأ  نــادي مانشستر سيتي.  في 
للفريق،  قائًدا سريًعا  اإلنكليزي، حيث أصبح  بــوري  نــادي 
في املجموع خاض بيل 82 مباراة في الدوري لصالح بوري 

كولين بيل

على هامش الحدث

العب إنكليزي 
سابق من أساطير 

مانشستر سيتي 
فارق الحياة يوم 
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وّدع ناد عربي منافسات الكونفيدرالية األفريقية )المسابقة الثانية في 
القارة من حيث األهمية( مبكرًا، وهو نادي هالل األبيض السوداني الذي 
فشل بتعويض خسارته ذهابًا بهدفين دون مقابل، ليتعادل مع ضيفه 
بحاجة  وكان   1-3 الهالل  فريق  وتقّدم   .3-3 بنتيجة  التنزاني  نامونغز 
لهدف إضافي فقط للتأهل، ولكنه انهار بشكٍل مفاجئ وفشل في 
الحفاظ على تقدمه. وسجل ثالثية األبيض مصعب جلنجات هدفين 

وإبراهيم النسور، فيما سجل ستيفن ساي »هاتريك« لصالح نامونغو.

وداٌع عربي جديد

وجه رياضي

وســـعـــد الـــديـــن ســمــيــر، وكـــذلـــك إشــــــراك ولــيــد 
سليمان أساسيا للمباراة الثانية«.

وتابع: »أنا سعيد بالهدف األول لطاهر محمد 
بــانــون، كالهما انضم  مع الفريق وكذلك بــدر 
للفريق قبل بداية املوسم وهما صاحبا دور 
اعتماد كبير عليهما  الفريق وهناك  مهم مع 
من  املزيد  يستحق  طاهر  املقبلة.  املرحلة  في 

فريقني يملكان القدرة على املنافسة بقوة على 
لقب البطولة.

األفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة  وفــي 
ــأهــــل نـــــــادي بـــيـــرامـــيـــدز املـــــصـــــري، وصــيــف  تــ
الـــ32، عقب  النسخة املاضية، إلــى ملحق دور 
فــــوزه الــصــعــب عــلــى االتـــحـــاد الــلــيــبــي بثالثة 
بالقاهرة.  لقائهما  فــي  هــدفــني  مقابل  أهـــداف 

الفرص في اللعب كرأس حربة صريح، وكذلك 
كــجــنــاح مــهــاجــم. بـــدر نــجــح فـــي فـــرض نفسه 
الفريق  إلــى  لتقديمه  الكثير  وأمــامــه  أساسيا 

في املباريات املقبلة«.
وفـــي الــبــطــولــة ذاتـــهـــا، تــأهــل قــطــبــا الـــكـــرة في 
جنوب أفريقيا صن داونز وكايزر تشيفز إلى 
البلد  لهذا  ليضمنا  معًا،  املجموعات  مرحلة 

وكـــان بــيــرامــيــدز قــد فـــاز ذهــابــا بــهــدف مقابل 
ــة. وســــجــــل ثــالثــيــة  ــنــــدريــ ــكــ ال شـــــيء فــــي اإلســ
تـــراوري  وإيــريــك  السعيد  الــلــه  عبد  بيراميدز 
ودودو الجباس. وصعد نادي شبيبة القبائل 
املقبل بسهولة، بعدما  الـــدور  إلــى  الــجــزائــري 
فاز على غينداراميري، بطل النيجر، بهدفني 
مقابل ال شيء، مكررا تفوقه في جولة الذهاب.

بلقب بطالت  األميركي  املنتخب  مــع  املتوجة  مــورغــان،  أليكس  الــقــدم  كــرة  نجمة  أعلنت 
العالم مرتني، أنها مصابة بفيروس كورونا. وقالت ابنة الـ31 عامًا عبر تويتر: »لألسف، 
في  عطلتنا  خــالل  كــوفــيــدـ19  التقطنا  أنــنــا  باكتشافنا   2020 عــام  وعائلتي  اختتمت 
كاليفورنيا«. وتابعت الالعبة التي سجلت 107 أهداف في 170 مباراة خاضتها بقميص 
املنتخب األميركي، أنها وعائلتها »نتعافى بشكل جيد. ما أن تنتهي فترة العزل، سألتزم 
تعافى  قد  يكون جسدي  أن  على  القدم حرصًا  لكرة  األميركي  االتــحــاد  ببروتوكوالت 

تمامًا، وسأتمكن بعدها من االنضمام إلى زميالتي في أرض امللعب«.

صورة في خبر

أليكس مورغان وكورونا

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة


