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تحّدث البلجيكي إيدين هازارد، العب وسط ريال 
مدريد، عن اإلصابة الجديدة التي تعرض لها في 

مسلسل اإلصابات الذي يطارده منذ انضمامه 
إلى النادي »امللكي« قبل موسمني. وقال هازارد: 

»أنا محظوظ ألنني حينما أصاب وأضطر للبقاء 
في املنزل تساعدني أسرتي على التعامل مع 

األمر. ليست نهاية العالم، ألن بوسعي تمضية 
الوقت مع أبنائي. حني تصاب وتكون وحيدًا 

يصبح األمر صعبا، لكن عائلتي تدعمني«.

وقع الالعب الفرنسي اإليفواري األصل إيزاك 
دروغبا، ابن املهاجم السابق ديدييه دروغبا، 

عقدًا مع فريق فولغوري كاراتيسي، الذي يلعب 
في دوري الدرجة الرابعة اإليطالي. وانضم إيزاك 

دروغبا، وهو من مواليد باريس في 15 كانون 
األول/ ديسمبر عام 2000، إلى فريق الشمال 

اإليطالي، والذي يقع مقره على بعد كيلومترات 
معدودة من مدينة ميالنو، بشكل نهائي، وفقًا 

للبيان الذي أصدره النادي.

أكد الجهاز الطبي لفريق برشلونة أن مدافع 
الفريق رونالد أراوخو يعاني من التواء في 

الكاحل األيسر كان قد تعرض له خالل مواجهة 
ريال بيتيس في الدوري اإلسباني. وبهذا الخبر 

تم تأكيد التشخيص املبدئي لإلصابة، بعدما 
اضطر الالعب ملغادرة اللقاء بعد 10 دقائق من 
بدايته إلصابته بعد تدخل من مهاجم بيتيس. 

ووفقًا للبيان الصادر عن النادي، لم يتحدد بعد 
موعد عودة املدافع األوروغواياني.

إدين هازارد: 
اإلصابة األخيرة ليست 

نهاية العالم

ابن ديدييه دروغبا 
ينتقل إلى فولغوري 

كاراتيسي اإليطالي

برشلونة يؤكد 
إصابة أراوخو بالتواء 

في الكاحل األيسر

يشهد ذهاب 
نصف نهائي 
بطولة كأس 
ملك إسبانيا 
مواجهة قوية 
ومرتقبة بين 
فريقي برشلونة 
وإشبيلية 
على ملعب 
»خوان سانشيز 
بيزيخوان«. 
ويسعى النادي 
»الكتالوني« 
لمتابعة عروضه 
القوية على 
الصعيد المحلي 
ومثله الفريق 
»األندلسي« 
الذي سُيحاول 
تسجيل أكبر 
عدد من 
األهداف في 
مواجهة 
الذهاب، من أجل 
خوض مباراة 
اإلياب براحة أكبر.

)Getty( هل يُتابع برشلونة عروضه الكروية الجيدة؟

قمة كأس الملك

Wednesday 10 February 2021
األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة



الدوحة ـ العربي الجديد

تــلــقــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــبــطــولــة 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فـــي قطر 
ــن عـــــبـــــارات اإلشـــــــادة  ــ الــــعــــديــــد مـ
ــفـــرق املــشــاركــة  ــاء، مـــن قــبــل نـــجـــوم الـ ــنـ ــثـ والـ
حسني  رأسهم  وعلى  الدولية،  البطولة  في 
الــشــحــات قــائــد خــط وســـط الـــنـــادي األهــلــي 
املصري، وزميله الحارس محمد الشناوي، 
باإلضافة إلى هانز فيلك مدرب بايرن ميونخ 
وتفاعل  كيميش.  جوشوا  ونجمه  األملاني، 
الالعب املصري، ونجم نادي األهلي، حسني 
الشحات، مع تنظيم قطر ملونديال األندية، 
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تقرير

وتـــطـــرق ملـــرافـــق الـــتـــدريـــب، مــشــيــدًا بالعمل 
الذي تقوم به قطر »يحق للعرب جميعًا أن 
يفتخروا به«. وقال الشحات في تصريحات 
»مستوى  للمشاريع  العليا  اللجنة  نقلتها 
التنظيم الذي شهدته خالل مونديال األندية 
عــاملــي، بــدايــة مــن مــرافــق الــتــدريــب ومــــرورًا 
يدا وفق أعلى 

ُ
اللذين ش البطولة  باستادي 

املعايير، دولــة قطر تقوم بعمٍل رائــع يحق 
لــلــعــرب جــمــيــعــًا أن يــفــتــخــروا بـــــه«. وتــابــع 
صــاحــب الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي شــبــاك نـــادي 
قطر  دول  تستضيف  أن  ــى 

ّ
»أتــمــن الــدحــيــل: 

نسخة من بطولة كأس العالم 2022، على أمل 
أن يوفقوا في مساعيهم«، معربًا عن تمنيه 

تأهل منتخب مصر واملشاركة بني صفوفه. 
ـــعـــاتـــه حـــيـــال تــجــربــة الــجــمــاهــيــر 

ّ
وعــــن تـــوق

ــال الــشــحــات  خـــالل مــونــديــال قــطــر 2022، قـ
ستستمتع  الــجــمــاهــيــر  أن  مــن  متيقن  »أنــــا 
تــزول جائحة  بوقتها خالل املونديال، وأن 
كـــورونـــا، كــي نــشــاهــد مــالعــب ممتلئة، وأن 
تستمتع الجماهير بتلك األجواء«. وتطّرق 
الشحات ملا شهده من تشجيع أهالوي في 
مباراتيه  فــي  الفريق  ســانــدوا  بعدما  قــطــر، 
بــالــبــطــولــة، واصــفــًا إيــاهــم بــالــقــوة املــحــفــزة، 
وقال في هذا الصدد »األهلي يحظى بقاعدة 
جماهيرية ضخمة حول لعالم، كنت سعيدًا 
بــحــضــور الــجــمــاهــيــر فــي قــطــر، أعــشــق هــذه 

األجواء الحماسية«.
مـــن جــهــتــه، عــّبــر الـــحـــارس املـــصـــري محمد 
الــنــادي األهــلــي، عن  الشناوي، حامي عرين 
لبطولة  الكبير  بالتنظيم  الكبيرة  سعادته 
وأكــد عاملية  فــي قطر،  العالم لأندية  كــأس 
االستادات التي تستعد للمنافسة األهم في 
تاريخ »الساحرة املستديرة«، وهي مونديال 

2022. واعتبر الشناوي حارس النادي األهلي 
أن بطولة كأس العالم لأندية أفضل استعداد 
لــقــطــر، مــن أجـــل إقــامــة مــنــافــســات مــونــديــال 
والــقــدرة  العاملية،  االســتــادات  نتيجة   ،2022
الكبيرة على التنظيم، معربًا عن ثقته الكبيرة 
بأن الجماهير الرياضية ستكون على موعد 

مع املتعة الخاصة في كأس العالم.
وأعــرب حــارس الــنــادي األهلي املصري عن 
إعــجــابــه بــتــقــارب املـــســـافـــات بـــني اســـتـــادات 
بطولة كأس العالم لأندية، بسبب سهولة 
التنقل في ما بينها، وقد ملس بنفسه كيف 
تسير األمور بسالسة بعدما خاض املباراة 

أشاد جوشوا كيميش 
نجم بايرن ميونخ باستاد 

أحمد بن علي

أسقط فريق فينيكس 
صانز منافسه كليفالند 

كافالييرز

ضد الدحيل. وأكد الشناوي أن نجوم النادي 
األهلي قد تعايشوا بسالسة مع اإلجراءات 
الصارمة  السالمة  وبروتوكوالت  الصحية 
تهدف  ألنها  األنــديــة،  مونديال  في  املطبقة 
إلـــى حــمــايــة الجميع مــن فــيــروس كــورونــا، 
ــــذي يــنــتــشــر بــكــثــرة فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة.  الـ
وقال الشناوي إنه رغم وجود بعثة النادي 
األهلي داخل الفقاعة الطبية، إال أن األجواء 
طيبة جدًا، مؤكدًا التزام الجميع بالضوابط 
املـــوضـــوعـــة، ومــوجــهــًا شــكــره إلـــى منظمي 
بطولة كأس العالم لأندية، نتيجة االحتراف 
الكبير الـــذي أظـــهـــروه. وخــتــم الــشــنــاوي أن 
جميع أفـــراد بعثة الــنــادي األهــلــي يتحلون 
بالعزم واإلصرار خالل مونديال األندية، ألن 
البطولة مهمة بالنسبة لهم، نظرًا لأجواء 
اإلقامة  مقر  وتمّيز  عاشوها  التي  الــرائــعــة 

والفنادق، والجميع يشعر بالسعادة.
بــدوره، أشــاد هانز ديت فليك، مــدرب نادي 
بايرن ميونخ، والعب الوسط النجم جوشوا 
كيميش بالبنية التحتية املتطورة في قطر، 

ليكرز حامل  أنجليس  لــوس  فــريــق  احــتــاج 
الــلــقــب إلــــى شــــوط إضـــافـــي لــتــحــقــيــق فـــوزه 
الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــًا لــتــخــطــي عـــقـــبـــة ضــيــفــه 
- 112( في  ثــانــدر )119  أوكــالهــومــا سيتي 
دوري كــــرة الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني. 
وخــــاض لــيــكــرز الــتــمــديــد لــلــمــبــاراة الثانية 
تواليًا، بعدما اختبر األمر ذاته السبت أمام 
ديترويت بيستونز الذي أجبره على خوض 
شوطني إضافيني قبل أن ينحني في نهاية 

املطاف أمام ليبرون جيمس ورفاقه.
وبغياب أنطوني ديفيس بسبب إصابة في 
وتر أخيل، حمل »امللك« جيمس ليكرز على 
له  الثالث  دابل«  »تريبل  الـ كتفيه بتحقيقه 
لهذا املوسم بعدما سجل 28 نقطة مع 14 
ليكرز  وكــان  تمريرة حاسمة.  و12  متابعة 
الـــذي بــرز فــي صــفــوفــه إلــى جــانــب جيمس 

سلة الضيوف. وبعدما كان متخلفًا معظم 
فترات األرباع األربعة من اللقاء، فرض ليكرز 
اإلضــافــي  الــشــوط  فــي  هيمنته على ضيفه 
من  رد  بــــدون  مــتــتــالــيــة  نــقــاط   7 بتسجيله 
 )110 -  117( بالتقدم  لــه  مــا سمح  األخــيــر، 
وفتح الطريق أمامه لتحقيق أطول سلسلة 
انــتــصــارات لــه هــذا املــوســم والــفــوز الــــ19 في 

25 مباراة.
غيلغيوس-ألكسندر  شــاي  مجهود  وذهــب 
سدى، إذ لم تنفع النقاط الـ29 التي سجلها 
تــمــريــرات حاسمة و7 متابعات في   10 مــع 
تجنيب ثاندر الهزيمة الثالثة عشرة في 23 
مباراة، رغم املؤازرة التي حظي بها أيضًا من 
بايزلي )21 نقطة مع 16 متابعة( وحميدو 

ديالو )20 نقطة مع 11 متابعة(.
ــلـــك« جــيــمــس بــعــد املـــبـــاراة على  وشــــدد »املـ
ضــــرورة »أن نــكــون أكــثــر وعــيــًا لكيفية بــدء 
املــــبــــاريــــات. الــتــخــلــف بـــرقـــم مـــــــزدوج لــيــس 
بالشيء الذي نريده. كانت وتيرتنا بطيئة 
املــبــاراة، لكننا نفهم ذلك  بــدايــة  فــي  للغاية 
لتغيير  به  القيام  علينا  يتعني  ما  ونعرف 

األمور«.
على غرار فريق لوس أنجليس ليكرز الذي 
يحتل املركز الثاني في املنطقة الغربية خلف 
يوتا جاز )19 فوزًا مقابل 5 خسارات(، واصل 
فريق ميلووكي باكس مسلسل انتصاراته 
وصعد الى املركز الثاني في املنطقة الشرقية 
على حساب بروكلني نتس، وذلك بتحقيقه 
ــــوزه الـــرابـــع تـــوالـــيـــا، بــيــنــهــا ثـــالثـــة خـــارج  فـ
ــاء عــلــى حــســاب مــضــيــفــه دنــفــر  مــلــعــبــه، وجــ

ناغتس )125 - 112(.
ـــ16 هــذا املــوســم في  ويــديــن بــاكــس بــفــوزه الـ
24 مـــبـــاراة إلـــى نــجــمــيــه الــيــونــانــي يانيس 
أنتيتوكونمبو وكريس ميدليتون، إذ سجل 
األول 30 نقطة مع 9 متابعات والثاني 29 
فيما  تمريرة حاسمة،  8 متابعات و12  مع 
نيكوال  الصربي  ناغتس  صفوف  في  تألق 
يوكيتش بتسجيله 35 نقطة مع 12 متابعة 
من دون تجنيب فريقه الخسارة الـ11في 23 

مباراة.
ــــان أنــطــونــيــو  ــوراي سـ ــ ــ ــاد ديـــجـــونـــتـــي مـ ــ وقــ
سبيرز إلى الفوز الثالث تواليًا والـــ14 هذا 
الضيف  ضــد  نقطة   27 بتسجيله  املــوســم، 
غــولــدن ستايت ووريـــرز، بينها ثالثية في 
آخر 12,6 ثانية منحت فريقه التقدم )101 - 
97( ومهدت الطريق أمامه للخروج منتصرًا 

.)100 - 105(
وحظي موراي الذي حقق أيضًا 10 متابعات 
مــن ديمار  و8 ســرقــات »ســتــيــل«، بمساندة 
ديــروزن )21 نقطة و10 تمريرات حاسمة(، 

في وقت كان ستيفن كوري )32 نقطة مع 7 
متابعات و6 تمريرات حاسمة( وكيلي أوبر 
جونيور )24 نقطة( األفضل في ووريرز الذي 

مني بهزيمته الـ12 في 24 مباراة.
وبــعــد بـــدايـــة صــعــبــة جـــدًا لــلــمــوســم بسبب 
الــذي يفرضها تفشي فيروس  السفر  قيود 
كورونا، يبدو أن تورونتو رابتورز استعاد 
الــذي خوله الفوز بلقب  شيئًا من املستوى 
البطولة املوسم قبل املاضي، بتحقيقه فوزه 
الــرابــع في آخــر خمس مباريات وجــاء على 
حساب مضيفه ممفيس غريزليز 113-128 
رغم خسارته جهود نجمه كايل الوري في 

الشوط األول بسبب أوجاع في ظهره.
وفي مباراة أخرى تألق الكاميروني باسكال 
 )32( فانفليت  وفــريــد  نــقــطــة(   32( ســيــاكــام 
ونورمن باول )29( ولعبوا الدور األساسي 
في إلحاق الخسارة الرابعة تواليًا بغريزليز. 
وواصــــــــل الـــثـــنـــائـــي الـــالتـــفـــي كــريــســتــابــس 
بورزينغيس والسلوفيني لوكا دونتشيتش 
للفوز  مافريكس  داالس  فــريــق  وقـــاد  تألقه 
 ،122-127 تـــمـــبـــروولـــفـــز  مــيــنــيــســوتــا  عـــلـــى 
بعدما سجل األول 27 نقطة مع 13 متابعة 
و6 اعتراضات دفاعية »بلوك«، والثاني 26 

نقطة مع 8 متابعات.
ــاد فــريــق  ــفـ ــتـ ــات األخـــــــــرى، اسـ ــاريــ ــبــ وفـــــي املــ
تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس مـــن افــتــقــاد منافسه 
هيوسنت روكتس خدمات نجومه جون وول 
وإيريك غوردن وكريستيان وود للفوز عليه 
)119 - 94(، وساهم النجم الصغير الميلو 
بول )19 سنة( الذي نجح في سبع ثالثيات 

وأنهى اللقاء بـ24 نقطة.
ــز عــلــى  ــانـ فــــي املـــقـــابـــل تــغــلــب فــيــنــيــكــس صـ
 )113  -  119( كافالييرز  كليفالند  منافسه 
و5  حاسمة  تــمــريــرات  و8  نقطة   36 بفضل 
مــتــابــعــات مـــن ديــفــني بـــوكـــر، وتـــفـــوق فــريــق 
واشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز )105 
- 101( بقيادة زاك الفني الذي سجل 35 نقطة 

وصنع 6 تمريرات حاسمة.
ــة، حــــافــــز فــريــق  ــولــ ــتـــائـــج هــــذ الــــجــ وبــــعــــد نـ
فيالديليفا 76 على صدارة املنطقة الغربية 
بـ17 فوزًا و7 خسارات، وعزز فريق ميلووكي 
باكس وصيفًا بـ16 فوزًا و8 خسارات. بينما 
تقدم فريق لوس أنجليس ليكرز إلى املركز 
الثاني في املنطقة الغربية برصيد 19 فوزًا 

مقابل 6 خسارات.
هذا وحافظ فريق يوتا جاز على الصدارة 
برصيد 19 فــوزًا مقابل 5 خــســارات، بينما 
تقدم فريق فينيكس صانز إلى املركز الرابع 
واستعاد توازنه في منافسات هذا املوسم.
)فرانس برس(

السلة األميركية: ليكرز يُحقق فوزه الخامس تواليًا
تابع فريق لوس أنجليس 

ليكرز عروضه القوية في 
منافسات السلة األميركية 

وحقق فوزه الخامس 
تواليًا، وذلك بعد أن 

خاض األشواط اإلضافية 
للمباراة الثانية تواليًا. وقاد 

»الملك« ليبرون جيمس 
فريقه لتحقيق هذا 

االنتصار

)Getty( خاض األهلي وبايرن ميونخ مواجهة نصف النهائي على استاد أحمد بن علي

)Getty( ليكرز يُحقق فوزًا جديدًا يعيده إلى الوصافة

عبّر المصري محمد الشناوي حامي عرين النادي األهلي 
في  لألندية  العالم  لكأس  الكبير  بالتنظيم  سعادته  عن 
الستضافة  تستعد  التي  االستادات  عالمية  وأكد  قطر، 

مونديال 2022

قبل انطالق مباراة نصف النهائي في بطولة 
كأس العالم لأندية قطر 2022، التي جمعت 
الفريق البافاري الفائز بدوري أبطال أوروبا 
باملارد املصري النادي األهلي بطل أفريقيا، 
على اســتــاد أحــمــد بــن عــلــي، وانــتــهــت بفوز 

بايرن بنتيجة هدفني مقابل ال شيء.
 من املدرب هانز ديت فليك والنجم 

ّ
وأبدى كل

اإلثنني  يــوم  الـــذي احتفل  جــوشــوا كيميش، 
الــســادس والعشرين،  املــاضــي بعيد مــيــالده 
إعــجــابــهــمــا بــاالســتــاد واألجـــــواء بشكل عــام 
واســــتــــعــــدادات قــطــر املــســتــضــيــفــة لــلــبــطــولــة. 
وأعرب فليك عن سعادته باستعدادات قطر 
باحتفالية  إيــاهــا  واصــفــًا  البطولة،  لتنظيم 
ــال: »مـــن الـــرائـــع   ــ مــدهــشــة لــكــرة الـــقـــدم، وقـ
خــــوض املـــنـــافـــســـات عــلــى اســـتـــاد أحـــمـــد بن 
عــلــي، ويــدهــشــنــا أن الــتــرتــيــبــات تــّمــت وفــق 
أعــلــى املــســتــويــات. لــقــد كــــان مـــن الـــضـــروري 
القيام بــزيــارة إلــى االســتــاد قبل بــدء املباراة 
لــلــتــعــّرف عـــن قــــرب إلــــى املــلــعــب، وأســتــطــيــع 
وهو  بامتياز،  مونديالي  االســتــاد  إن  القول 
تم  فقد  الراحة واالطمئنان،  أمــر يبعث على 
الجميع  املــســتــويــات.  أعــلــى  وفـــق  تصميمه 
يعرف أننا في بايرن ميونخ نريد الفوز في 
املستحيل  ونفعل  فيها،  نــشــارك  مــبــاراة   

ّ
كــل

لقب هذه  أن نحصد  نــريــد  بــاأللــقــاب،  للفوز 
البطولة ونغادر قطر كأبطال«. وأضاف: »مع 
اليوم يمكننا  رأيناه  هذه االستعدادات وما 
القول إن بطولة كأس العالم املقبلة ستكون 
مع  الحديث  وعند  وستبهرنا«.  استثنائية 
العــب الوسط جوشوا كيميش، أشــاد أيضًا 
باالستاد واملنطقة املحيطة وقال »االستادات 
هنا حديثة وجميلة جدًا، مثل تلك املوجودة 
فـــي أملــانــيــا، وبــالــتــأكــيــد الــلــعــب عــلــى اســتــاد 
نبذل مزيدًا من  افتتاحه مؤخرًا يجعلنا  تم 
الجهد لنصنع التاريخ ونكون أول املتوجني، 

فكل شيء رائع«.
ُيذكر أن بطولة كأس العالم لأندية تحظى 
ــبـــيـــرة عـــاملـــيـــًا، وتـــجـــمـــع أبـــطـــال  بـــمـــتـــابـــعـــة كـ
إلــى جانب ممثل  الستة،  القارية  االتــحــادات 

البلد املضيف.
وشاركت في هذه النسخة ستة أندية، وهي: 
املستضيفة،  الــدولــة  ممثل  القطري،  الدحيل 
واألهــــلــــي املــــصــــري، بــطــل أفــريــقــيــا، وبـــايـــرن 
مــيــونــخ األملــــانــــي، بــطــل أوروبــــــــا، وأولـــســـان 
هــيــونــداي الـــكـــوري، بــطــل آســيــا، وتيغريس 
أونــــــال، بــطــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
والكاريبي، بطل كونكاكاف، وبامليراس بطل 

أميركا الجنوبية.
وتغلب تيغريس أونال املكسيكي على نظيره 
بامليراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة 
كــأس الــعــالــم لــأنــديــة بــهــدف نظيف، ليصل 
بطل كونكاكاف إلى املواجهة النهائية، التي 
ستقام على استاد املدينة التعليمية يوم غٍد 
الذي  األملــانــي،  ميونخ  بايرن  الخميس ضد 
تغلب على األهلي املصري بهدفني مقابل ال 
شيء في نصف النهائي. وكان نادي أوكالند 
أعلن  قــد  أوقــيــانــوســيــا  اتــحــاد  سيتي ممثل 
انسحابه من البطولة بسبب إجراءات الحجر 
الــصــحــي املــفــروضــة مـــن قــبــل الــســلــطــات في 
نيوزيلندا ملواجهة جائحة فيروس كورونا.

األلماني  ميونخ  ــايــرن  ب نـــادي  حقق 
األهلي  منافسه  على  صعبًا  فـــوزًا 
شــيء،  ال  مقابل  بهدفين  المصري 
بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في 
بن علي في مدينة  استاد أحمد  على 
القطرية، ضمن منافسات نصف  الريان 
لألندية،  العالم  كــأس  بطولة  نهائي 
نهائي  إلى  »البافاري«  العمالق  ليصل 
التي  الثنائية  بفضل  الدولية،  المسابقة 
المخضرم  البولندي  النجم  سجلها 

روبرت ليفاندوفسكي.

بايرن في نهائي المونديال

كل من األملاني دينيس شرويدر )19 نقطة( 
ومــونــتــريــزل هــاريــل )21 نــقــطــة( وويــســلــي 
متخلفًا  ثالثيات(،  أربــع  منها   16( ماثيوز 
ــرابــــع لــكــنــه  بـــفـــارق 11 نــقــطــة فـــي الـــربـــع الــ
متتالية  نــقــاط   8 بتسجيله  بعيد  مــن  عــاد 
بــــدون رد مــن ثـــانـــدر، حــتــى أدرك الــتــعــادل 
)107 - 107( حني خطف جيمس الكرة من 
داريـــــوس بــايــزلــي وانــطــلــق لــلــتــســجــيــل في 

قطر 
والمونديال
إشادات بالتنظيم والمالعب

بدأت األميركية صوفيا كينني املصنفة رابعة 
الــدفــاع عــن لقبها بــفــوز صــعــب على  حملة 
منافستها األسترالية مايديسون إينغليس 
لبطولة  األول  الــــدور  فــي   )4  - و)6   )5  -  7(
»الغراند  أولى بطوالت  املفتوحة،  أستراليا 
ــام، فــــي وقـــت  ــ ــعـ ــ ــي الـــتـــنـــس هـــــذا الـ ســــــالم« فــ
انتهى مشوار البطلة السابقة البيالروسية 
ــــدور األول.  فــيــكــتــوريــا أزارنـــكـــا بـــاكـــرًا مـــن الـ
وعـــانـــت كــيــنــني لــتــخــطــي عــقــبــة األســتــرالــيــة 
املصنفة خارج فريق املائة األوليات، وأعربت 
ابنة الـــ22 سنة عن عدم رضاها عما قدمته 
في اختبارها األول، ال سيما بعد ارتكابها 
الــواضــح  »مــن   :

ً
قــائــلــة 27 خطأ غير مباشر 

أنــــي لــســت ســعــيــدة بــالــطــريــقــة الــتــي لعبت 
بــهــا«. وتــوجــت كينني قبل عــام فــي ملبورن 
بلقبها الكبير األول بفوزها في النهائي على 
اإلسبانية غاربيني موغوروزا التي، وخالفًا 
ملنافستها األميركية التي سقطت أمام بطلة 
روالن غاروس لعام 2016 وويمبلدون لعام 
املــاضــي خــالل مواجهتهما  2017 األســبــوع 
فــي إحـــدى الــــدورات االســتــعــداديــة للبطولة 
األسترالية، لم تجد صعوبة تذكر في حجز 
بــطــاقــتــهــا إلـــى الــــدور الــثــانــي بــفــوزهــا على 
الروسية مارغاريتا غاسباريان )6 - 4( و)6 
- صفر(. وتلتقي كينني في اختبارها املقبل 
اإلستونية كايا كانيبي التي تغلبت بدورها 
 3-6 سيفاستوفا  أناستازيا  الالتفية  على 
و6-1، فيما تلعب موغوروتسا مع الروسية 
األخرى ليودميال سامسونوفا التي تخطت 
بدورها إسبانية أخــرى هي بــاوال بادوسا 

)7 - 6(، )7 - 4( و)7 - 6( و)7 - 4( و)7 - 5(.
من جهتها، ودعت فيكتوريا أزارنكا، بطلة 
الــبــاب  ــن  مـ الــبــطــولــة  و2013،   2012 عـــامـــي 
ــأثــــرت كـــثـــيـــرًا بــالــحــجــر  الــصــغــيــر بـــعـــدمـــا تــ
ملــدة أسبوعني  فــرض عليها  الـــذي  الصحي 
ضمن بروتوكوالت فيروس كورونا، بما أنها 
كانت إحــدى حــاالت املخالطة فــي الرحالت 
القادمة إلى أستراليا، ما حرمها من خوض 
مشاكل  من  البيالروسية  وعانت  التمارين. 
في التنفس ال سيما خالل املجموعة الثانية 

بيغوال،  جيسيكا  واألميركية  مباراتها  من 
وبدت وكأنها ستسقط أرضًا، ما دفعها إلى 
طلب وقت مستقطع طبي واستخدام جهاز 
االســتــنــشــاق، لــكــن مــن دون جـــدوى لتخسر 
املواجهة في نهاية املطاف )7 - 5( و)6 - 4(.

وعــلــقــت بــيــغــوال، املــصــنــفــة 61 عــاملــيــًا على 
مـــا شـــاهـــدتـــه مـــن مـــعـــانـــاة لــــدى مــنــافــســتــهــا 
البيالروسية، قائلة: »كان األمر صعبًا جدًا 
عليها. لــم تكن فــي حالة جــيــدة، لكن كــل ما 
فعلته هو التركيز على نفسي«. في املقابل، 
قالت أزارنكا )31 سنة( إنها لم تحصل على 
الكبرى  للبطولة  جــيــدا  لــالســتــعــداد  فــرصــة 
األولى من املوسم بعد انتهاء الحجر الصحي 
الذي خضعت له بعد وصولها إلى أستراليا. 
بعد  مؤتمر صحافي  في  الالعبة  وأضافت 
املواجهة: »هل كان هذا أفضل استعداد لي؟ ال. 
املشكلة األكبر بالنسبة لي شخصيًا هي أنني 
لم أتمكن من استنشاق الهواء النقي. هذا كان 
له تأثير سلبي بالفعل«. هذا وأشارت أزارنكا 
إلى أنها لم تتمكن من ضبط إيقاعها واللعب 
التي أقيمت بعد أقل  بطريقتها في املباراة 
من أسبوع واحد من انتهاء الحجر الصحي.  
وفي مباراة أخرى، بلغت األوكرانية إيلينا 
سفيتولينا املصنفة الخامسة الدور الثاني 
مــاري  التشيكية  على  الصعب  فــوزهــا  بعد 
بوزكوفا )6 - 3(، )7 - 5( و)7 - 5(، لتلتقي 
اختبار  فــي  غــوف  كوكو  اليافعة  األميركية 
الــتــأهــل  وتــضــمــن سفيتولينا  جــــدًا،  صــعــب 
على  للمنافسة  سعيها  إطــــار  فــي  الــســريــع 
ــم كــــل الــصــعــوبــات  ــ ــذا املــــوســــم رغـ ــ الـــلـــقـــب هـ
ظل  في  لعب 

ُ
ت التي  النسخة  بهذه  املحيطة 

أزمـــة تفشي فــيــروس »كـــورونـــا« فــي جميع 
بلدان العالم.

ــبــــاراة أخـــــرى أيـــضـــًا، خـــرجـــت بـــاوال  وفــــي مــ
بادوسا وهي الالعبة الوحيدة التي أصيبت 
بفيروس كورونا خالل االستعداد للمشاركة 
من  للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي 
الــخــســارة )6 - 7(، )7 - 6(  إثـــر  الــــدور األول 
و)7 - 5( أمام الالعبة الروسية الصاعدة من 
التصفيات ليودميال سامسونوفا. وواجهت 
الالعبة اإلسبانية املصنفة 70 عامليًا محنة 
قبل البطولة حيث أصيبت بفيروس كورونا 
الشهر  الصحي  الحجر  فــي  الــوجــود  خــالل 
قلت بادوسا إلى »فندق صحي« 

ُ
املاضي، ون

ــعــــزل، ووصــفــت  مـــع بــــدء احـــتـــســـاب فـــتـــرة الــ
بادوسا سابقًا فترة الحجر الصحي الطويلة 
وقالت  »أســوأ تجربة« في مسيرتها  بأنها 
إنها تعاني من القلق ورهاب األماكن املغلقة.

وفي ظل عدم إمكانية املشاركة في أي بطولة 
إعـــداديـــة قــبــل أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة، افتقرت 
بـــادوســـا لــلــيــاقــة املــبــاريــات خـــالل مــواجــهــة 
سامسونوفا املصنفة 130 عامليًا في صباح 
دافــئ في ملبورن. وقاتلت بادوسا وكانت 
تملك ضربات اإلرسال خالل التقدم )5 - 4( 
في املجموعة الفاصلة، لكنها ارتكبت خطأ 
اإلرهاق  لينال  إرسالها،  مزدوجا وخسرت 
بــعــد ذلـــك مــن الــالعــبــة اإلســبــانــيــة بــعــد ذلــك 
حتى ضربت الكرة خــارج امللعب في نقطة 
ُيــذكــر  الــروســيــة.  املـــبـــاراة ملنافستها  حــســم 
أن الــنــجــمــة الــشــابــة ســامــســونــوفــا ستلعب 
مباراة صعبة في الدور الثاني أمام غاربني 
موغوروزا التي وصلت إلى املباراة النهائية 

الرجال،  عند  املــاضــي.  املوسم  في  للبطولة 
واصــــل الـــروســـي أنــــدري روبــلــيــف املصنف 
سابعًا بدايته القوية لهذا العام وبلغ الدور 
الثاني بفوزه على األملاني يانيك هانفمان 
أن  بــعــد  ــــك  وذلـ  ،)4  - و)6   )3  -  6(  ،)3  -  6(
نجح في تسجيل 17 إرســااًل ساحقًا. وقال 
ألــقــاب املوسم  الــذي تــوج بخمسة  روبليف 
املــاضــي ثــم بــدأ 2021 بنفس الــوتــيــرة بعد 
بأربع مباريات متتالية ليساهم في  فــوزه 
قيادة روسيا األسبوع املاضي إلحراز كأس 
رابطة املحترفني: »أنا سعيد جدًا لتمكني من 
السيطرة على املباراة منذ البداية«. ويلتقي 
ابــن الــــ23 سنة الــذي وصــل املــوســم املاضي 
نــهــائــي فالشينغ مــيــدوز وروالن  إلـــى ربـــع 
غاروس، في مباراته املقبلة، البرازيلي تياغو 
مونتيرو. ولــم يجد الــروســي اآلخــر دانيال 
مدفيديف الرابع ووصيف فالشينغ ميدوز 
إلى  بطاقته  فــي حجز  2019 صعوبة  لعام 
الــــدور الــثــانــي بــفــوزه الــســهــل عــلــى الكندي 
فاسيك بوسبيسيل )6 - 2(، )6 - 2( و)6 - 4(. 
وعلق مدفيديف، الطامح ليكون ثالث روسي 
يتوج بلقب كبير بعد يفغيني كافيلنيكوف 
ومـــارات ســافــني، على مــا قدمه فــي مباراته 
: »لــم أكــن أعــلــم كيف سيكون 

ً
األولـــى، قــائــال

األمـــر مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، لكني نجحت 
في إنهاء اللقاء بسرعة وهذا شعور جيد«. 
ويلتقي مدفيديف في الدور املقبل اإلسباني 
روبيرتو كاربايس باينسا أو املجري أتيال 
باالش في طريقه نحو مواجهة محتملة في 

ربع النهائي مع مواطنه املتألق روبليف.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: فوز صعب لكينين وخروج أزارنكا
شهدت منافسات الدور 

األول لبطولة أستراليا 
المفتوحة تأهل صوفيا 

كينين التي بدأت حملة 
الدفاع عن لقبها بقوة، 

بينما تعرضت فيكتوريا 
أزارنكا لنكسة كبيرة بعد 

اإلقصاء المفاجئ بسبب 
اإلرهاق الشديد

)Getty( صوفيا كينين تبدأ مشوارها بقوة
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ــــروس  ــيـ ــ ــك فـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــدة ُيـ ــ ــ ــديـ ــ ــ مـــــــــرة جـ
ــاد  »كــــــورونــــــا« حــــســــابــــات االتــــحــ
األوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم واألنـــديـــة 
أوروبــا  أبطال  دوري  بطولتي  في  املشاركة 
ــي. فــبــعــيــدًا عـــن إصــابــات  ــ ــ والــــــدوري األوروبـ
عن  الناتجة  املشاكل  مــن  وغيرها  الالعبني 
العزل والحجر الصحي الذي تفرضه بعض 
الدول األوروبية، تبرز إلى الواجهة مشكلة 
إقـــامـــة الـــلـــقـــاءات فـــي مــوعــدهــا وفـــي امللعب 
الذي تم تحديده في البداية، خصوصًا في 
ــان الــفــريــق مــن الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي.  حــالــة كـ
فبعد أزمـــة مــبــاراة فريقي اليــبــزيــغ األملــانــي 
مباراة  ملعب  وتغيير  اإلنكليزي  وليفربول 
الذهاب بسبب منع بعثة الفريق اإلنكليزي 
من دخــول األراضــي األملانية بسبب القيود 
املفروضة على السفر حاليًا، تطّورت األمور 
القيود مباريات أخــرى تخُص  هدد نفس 

ُ
لت

األنــــديــــة اإلنــكــلــيــزيــة أيـــضـــًا، وعـــلـــى رأســهــا 
األملاني  مونشنغالدبخ  بوروسيا  مواجهة 
ضد مانشستر سيتي أيضًا في بطولة الدوري 
األوروبي، ومن املمكن أن يرتفع عدد اللقاءات 

التي يجب تعديل مكانها في األيام املقبلة.

مونشنغالدبخ يُحرم من اللعب 
على أرضه

أعلن االتحاد األوروبــي لكرة القدم »يويفا« 
الـــدور ثمن النهائي  عــن نقل مــبــاراة ذهـــاب 

كورونا
وأزمة مباريات أوروبا

المرتقبة  األوروبي  والدوري  أوروبا  أبطال  دوري  مباريات  بعض  تواجه 
انطالقًا من األسبوع المقبل أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس »كورونا«. 
فبعض الدول رفضت دخول أي شخص من البالد الموبوءة، وبشكل خاص 

بريطانيا، إذ تم تعديل مكان بعض المباريات ونقلها إلى مالعب أخرى

3031
رياضة

قضية

ــا  ــيــ لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا بـــــني بــــوروســ
سيتي  مانشستر  وضيفه  مونشنغالدباخ 
بودابست  املجرية  العاصمة  إلى  اإلنكليزي 
بسبب منع الضيوف من دخول أملانيا نظرًا 
فيروس  تفشي  من  للحد  املفروضة  للقيود 
كـــورونـــا. وأشــــار االتـــحـــاد الـــقـــاري فــي بيان 
إلى أن املباراة املقررة في 24 شباط/ فبراير 
ــا فــي  ــنــ ــقـــام فــــي مــلــعــب بـــوشـــكـــاش أريــ ــتـ »سـ
بودابست«، وهو اإلعالن الذي يأتي بعد يوم 
األملــانــي وليفربول  مــبــاراة اليبزيغ  مــن نقل 
اإلنــكــلــيــزي فـــي 16 مـــن الــشــهــر الــحــالــي إلــى 
املــلــعــب نــفــســه وفــــي تــوقــيــت مــخــتــلــف. هــذا 
وشـــكـــر بـــيـــان االتـــحـــاد األوروبـــــــي الــنــاديــني 
»عـــلـــى تــعــاونــهــمــا الـــوثـــيـــق ومــســاعــدتــهــمــا 
فــي إيــجــاد حــل للقضية املــطــروحــة، وكــذلــك 
ــقــــدم عـــلـــى دعــمــه  ــكـــرة الــ االتــــحــــاد املــــجــــري لـ

واملوافقة على استضافة املباراة املعنية«.
وتــبــرز املــشــكــلــة إلـــى الــواجــهــة بــســبــب حظر 
يناير  الثاني/  كانون   30 من  السفر  أملانيا 

الفائت وحتى 17 مــن شهر شــبــاط/ فبراير 
الــحــالــي مــبــدئــيــًا، ومــنــع الـــدخـــول عــبــر الــبــّر 
والـــبـــحـــر والــــجــــو لــغــالــبــيــة األشــــخــــاص مــن 
تــفــشــيــًا واســـعـــًا لنسخ  تــشــهــد  خــمــس دول 
ــّورة، وهــــي املــمــلــكــة  ــحـ ــتـ فـــيـــروس كـــورونـــا املـ
املـــتـــحـــدة وأيـــرلـــنـــدا والــــبــــرازيــــل والــبــرتــغــال 

وجنوب أفريقيا.
للعاملني  االستثناءات  ورغــم وجــود بعض 
ــــي املـــهـــن  ــبــــي وغــــيــــرهــــم فــ ــطــ ــال الــ ــ ــجــ ــ ــــي املــ فــ
الــرئــيــســيــة، إال أن الـــبـــروتـــوكـــول الــجــديــد ال 
يــحــتــوي عــلــى أي بــنــد خـــاص بــالــريــاضــيــني 
املـــحـــتـــرفـــني. وفـــــي هـــــذا اإلطــــــــار قـــــال املـــديـــر 
مونشنغالدباخ  بوروسيا  لفريق  التنفيذي 
القرار  هــذا  إلــى  »توصلنا  ستيفان شيبيرز 
بــعــد عـــدة مــحــادثــات مــع الــســلــطــات املعنية 
والــســيــاســيــني واتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم األملــانــي 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم عــلــى مــدار 
ــاراة فـــي الـــــدور الـــــ16  ــبـ ــي. مـ ــاضـ ــبـــوع املـ األسـ
ــا هــي حـــدث ضخم  ــ فــي دوري أبــطــال أوروبـ
وال  مــونــشــنــغــالدبــاخ،  لــبــوروســيــا  بالنسبة 
يمكننا اآلن اللعب على أرضنا أو بحضور 
مشجعني. مع ذلك، يسعدنا أن نلعب املباراة 

أقله ونحن ندرك تمامًا الوضع العام«.
وتنُص لوائح االتحاد األوروبي لكرة القدم 
عــلــى أن يــجــد املــضــيــف طــريــقــة الستضافة 
املــبــاراة فــي ظــل الــظــروف الصحية القاهرة 
أو مـــواجـــهـــة خــطــر خـــســـارة الــلــقــب بــثــالثــة 
أهداف نظيفة. في املقابل لم يتردد االتحاد 
األوروبي لكرة القدم في نقل مواجهة فريق 
مــولــده الــنــرويــجــي وهــوفــنــهــايــم فــي ذهــاب 
ـــي لــكــرة الــقــدم إلى  دور 32 لــلــدوري األوروبـ
ــــواء فـــيـــروس  ــتـ ــ إســـبـــانـــيـــا بــســبــب قـــيـــود احـ
»كورونا« املطبقة في النرويج والتي تمنع 
ــان  الـــفـــريـــق األملــــانــــي مـــن دخـــــول الــــبــــالد. وكـ
ــقـــرر أن يــســتــضــيــف مـــولـــده مــنــافــســه  مـــن املـ
ــذا الـــشـــهـــر، لــكــن  ــ هــوفــنــهــايــم فــــي 18 مــــن هـ
النرويج، التي تطبق واحدة من أكثر القيود 
صــرامــة فــي أوروبـــــا، أغــلــقــت حــدودهــا أمــام 
الزيارات باستثناء األساسية منها.  جميع 
وكتب »يويفا« في بيان رسمي تعليقًا على 
هذه املباراة: »يؤكد االتحاد األوروبي إقامة 
ــلـــدوري األوروبـــــي  لـ ــاراة ذهــــاب دور 32  ــبـ مـ
ستاديو  ملعب  في  وهوفنهايم  مولده  بني 
دي ال ســيــرامــيــكــا فـــي فـــيـــاريـــال«. وأضــــاف 
ــه الـــيـــويـــفـــا بـــالـــشـــكـــر إلـــى  ــتــــوجــ ــيــــان »يــ ــبــ الــ
الوثيق  تعاونهما  على  وهوفنهايم  مولده 
ومــســانــدة االتـــحـــاد األوروبــــــي إليـــجـــاد حل 
لهذه املباراة وكذلك االتحاد اإلسباني لكرة 
القدم وفياريال على املوافقة على استضافة 

املباراة«.

حزب ألماني ينتقد إقامة مواجهة
اليبزيغ وليفربول في موعدها

ــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتــ اعـــتـــبـــر الــــحــــزب االشــ
األملـــانـــي أن كـــرة الـــقـــدم تــعــيــش »بــعــيــدًا عن 
ــــك بــعــد اإلصــــــرار عــلــى إقــامــة  الــــواقــــع«، وذلـ
ــفـــربـــول فــــي دوري  ــيـ ــزيـــغ ولـ ــبـ ــة اليـ ــهـ مـــواجـ

الفرق اإلنكليزية 
ممنوعة من دخول 

ألمانيا للعب هناك

كورونا  وإصابات  األهــداف  من  الكثير  نتلقى  سيميوني: 
تؤثر على الجميع

ـــط ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، مـــــدرب فــريــق 
ّ
ســـل

أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، بــعــد الـــتـــعـــادل )2 - 2( 
الــضــوء عــلــى أن فريقه  مــع سيلتا فــيــغــو، 
تلقى 10 أهــداف خالل آخر 10 مباريات، 
ــــى أن هــنــاك  مــشــيــرًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إل
»أمورًا إيجابية وأخرى سلبية« بعد اللقاء. 
إلى  النظر  أنه »ينبغي  وأوضــح سيميوني 
األرقــــــام وتــأمــلــهــا ودراســـتـــهـــا واالهــتــمــام 
بـــهـــا. ومــــن املـــؤكـــد أنـــنـــا نــســتــقــبــل الــكــثــيــر 
مــن األهـــداف فــي هــذه املــبــاريــات. سيكون 
الفريق  التحسن في جــزء مهم من  علينا 
ليس في أفضل حاالته اآلن«، وذلك خالل 
مؤتمر صحافي. ورأى املدرب األرجنتيني 
أن الـــتـــعـــادل نــتــيــجــة عـــادلـــة، مــعــتــرفــا بــأن 
األول وردوا هم  الشوط  الوقت اإلضــافــي من  األول خــالل  الهدف  »لــم يستحق  فريقه 
 من الضائع في الشوط الثاني«. كذلك أثنى سيميوني 

ً
بهدف في الوقت املحتسب بدال

أظن  يقدم كرة قدم متكاملة.  رائعة،  »يلعب سيلتا فيغو بطريقة   
ً
قائال على منافسه 

أنه لم تسنح فرص عديدة للتهديف، سواء لنا أو لهم، لكنهم تفوقوا علينا من حيث 
االنتشار«. وعن الغيابات التي أثرت على فريقه بسبب اإلصابات بفيروس »كورونا«، 
ر سيميوني من أن اإلصابات ال تمس فريقه فقط بل املجتمع كله، مبرزًا أن الجميع 

ّ
حذ

في أتلتيكو يحاول االهتمام بسالمة الالعبني.

زيدان ال يؤكد استمراره في تدريب »الملكي« 
الموسم المقبل

تــجــنــب الــفــرنــســي زيـــــدان، مــــدرب فــريــق ريــــال مـــدريـــد، تــأكــيــد اســتــمــراره فــي تــدريــب 
»امليرينغي« في املوسم املقبل، لكنه أوضح أنه ال يفكر في الرحيل هذا املوسم، معترفا 
بأنه يحظى بدعم الجميع في النادي. وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيرحل عن 
ريال مدريد مثلما فعل بعد الفوز بآخر لقب مع امللكي في دوري األبطال األوروبي، قال 
زيدان »ملاذا سوف أغادر؟ الوضع هنا مثير للشغف وأفعل حاليا ما يروق لي«. وتابع 
، هذه هي حياة اإلنسان، لكننا سنقاتل، 

ً
زيدان: »هناك لحظات معقدة، تتأثر فيها قليال

يمكننا القيام بأشياء جيدة مع الفريق الذي لدينا. ريال مدريد فريق رائع يجب عليه 
 :

ً
دائما أن ينافس. ستكون هناك دائما تغييرات«. وتابع املدرب الفرنسي حديثه قائال

أعــرف إن كنت  التحديات يوما بيوم، كل مباراة مهمة بالنسبة لي. لكنني ال  »أعيش 
سأبقى هنا في املوسم املقبل«.

اإلصابة تحرم يونايتد من بوغبا أمام ريال سوسييداد 
في الدوري األوروبي

ــيــه غــونــار ســولــشــايــر،  أكـــد الــنــرويــجــي أول
يــونــايــتــد، غياب  فــريــق مانشستر  مـــدرب 
بوغبا  بــول  الفرنسي  الفريق  وســط  نجم 
اإلسباني  سوسييداد  ريــال  مواجهة  عــن 
في دور الـ32 من بطولة الــدوري األوروبي 
ــة. وكــــان بــوغــبــا قــد غــادر  ــابـ بــســبــب اإلصـ
مباراة فريقه أمام إيفرتون السبت املاضي 
ملعب  على  »البريميرليغ«  منافسات  فــي 
ــــورد( والـــتـــي انــتــهــت بــتــعــادل  ــرافـ ــ )أولــــــد تـ
عضلية.  آالم  بسبب   )3-3( بينهما  مثير 
الفريق  مواجهتي  خــالل  سنة  الــــ27  صــاحــب  لجهود  يونايتد  مانشستر  وسيفتقد 
»الباسكي« في البطولة القارية، الذهاب في 18 من الشهر الحالي في سان سيباستيان 
واإليــاب في األسبوع التالي مباشرة على ملعب )أولــد تــرافــورد(. وأوضــح سولشاير 
النادي: »ستستغرق إصابة بوغبا عدة أسابيع للشفاء. بوغبا  في تصريحات لقناة 
ُيعد عنصرًا مهما للغاية للفريق، ولهذا لن تكون هناك أي مجازفة بالتعجل في عودته 

للمالعب«.

مانوالس لن يشارك في مواجهة غرناطة
تعرض الالعب الدولي اليوناني كوستاس مانوالس، مدافع فريق نابولي، إلصابة في 
الكاحل األيمن طاولت األربطة، ليغيب عن املالعب ثالثة أسابيع، بحسب ما أعلن فريقه، 
وبالتالي يغيب عن مواجهتي غرناطة في ذهاب وإياب ثمن نهائي الدوري األوروبي. 
الــالعــب مــجــددًا بعد ثالثة  أنــه »سيتم تقييم حالة  إلــى  وأشـــار فريق نابولي فــي بيان 

أسابيع. بدأ املدافع بالفعل عالجه«.
وبالتالي يلحق مانوالس بقائمة مصابي نابولي التي تضم البلجيكي دريس ميرتينز 

الذي يعاني مشكالت حادة في الكاحل األيسر يتعافى منها في بالده.

قادرًا على مغادرة األردن بسبب ظروف عائلية ومسيرته 
الدولية، فقرر البقاء في بالده، ليخوض تجربة بعدها في 
موسم 2006-2007 بقميص نادي اإلسماعيلي األردني.

نــادي   شفيع رحــالــه فــي 
ّ
فــي مــوســم 2007-2008، حــط

هناك  فقضى  ومحليا،  عربيا  الشهير  النادي  الــوحــدات، 
سنوات مميزة، وحقق خاللها لقب الــدوري األردنــي في 
ســبــع مــنــاســبــات، منها فــي مــوســمــه األول، وآخــرهــا في 
2017-2018، وحصد لقب كأس األردن 4 مرات والدرع 
في 3 مناسبات والسوبر األردنــي 4 مــرات. دافــع »حوت 
آسيا« بعدها عن ألوان نادي شباب األردن قبل أن يلعب 
لنادي الفيحاء السعودي، ليقرر في 2021 إعالن اعتزال 
اللعب دوليا، وهو الذي ُيعتبر واحدًا من أفضل الحراس 
ــيـــويـــة. على  فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة األردنـــيـــة والــعــربــيــة واآلسـ
ألــوان   2002 عــام  من  »النشامى«، حمل شفيع  مستوى 

مــبــاراة،  فــي 175  ــلــه 
ّ
ومــث األردنــــي حتى 2021،  املنتخب 

وكـــان السبب فــي الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات واالنــتــصــارات، 
في  بالدهم  ملنتخبات   

ً
تمثيال الحراس  أكثر  بني  ويعتبر 

املباريات الدولية.
الذين سجلوا  الحراس  اسمه بني  تدوين  استطاع  شفيع 
نوفمبر/ تشرين  فــي  ذلــك  وكـــان  فــي مسيرتهم،  أهــدافــا 
الثاني 2018 خالل مواجهة األردن لنظيره الهندي على 
وبينما  املواجهة،  تلك  في  الثاني.  الله  عبد  ملعب  استاد 
ـــ24، أطلق  ــ الـ الــدقــيــقــة  كــانــت النتيجة صــفــر - صــفــر فــي 
الــحــارس الــهــنــدي غــوربــريــت سينغ ســانــدو، كــرة طويلة 
من ضربة ثابتة، فوصلت إلى أحضان شفيع، الذي بادر 
الكرة داخــل منطقة  لترتطم  بتسديدة قوية من منطقته، 
الجزاء وتعلو فوق حامي عرين الهند، مهديا األردن هدف 

التقّدم، في املباراة التي انتهت بنتيجة 1-2.

حسين غازي

كتب الحارس الدولي األردني، عامر شفيع، السطر األخير 
نهائيا،  اللعب  اعتزاله  أعلن  بعدما  الكروية،  مسيرته  في 
من خالل فيديو نشره االتحاد األردني لكرة القدم، شكر 
خالله جميع من سانده في مسيرته، بعدما أكد أن قراره 
قد جاء إثر نقاش مع املقّربني منه. وبدأ شفيع مسيرته 
العبا في خط الوسط بعالم كرة القدم، قبل أن ينتقل إلى 
عام  االحترافية  رحلته   

ّ
ويستهل املــرمــى،  حراسة  مركز 

اليرموك، واستمّر بصحبته حتى  1999 من بوابة نادي 
عام 2007، شارك خاللها في العديد من املباريات، وأعير 
خالل موسم 2004-2005 لنادي الفيصلي العريق، الذي 
تــوج معه بلقب الــكــأس. بعد أدائـــه املميز فــي كــأس آسيا 
2004، تلقى عروضا لالحتراف في أوروبا، لكنه لم يكن 

عامر شفيع

على هامش الحدث

حارس أردني 
مميز وواحد 

من األفضل عربيًا 
وآسيويًا، قرر اعتزال 

كرة القدم

بوروسيا 
مونشنغالدبخ 
ُحرم من اللعب 
على أرضه 
)Getty(

إغالق بعض  تأثير  بسبب  ُمحايدة  إلى مالعب  المباريات  نقل  بعيدًا عن 
وهي  مؤخرًا  تظهر  بــدأت  كبيرة  مشكلة  هناك  حدودها،  البلدان 
سلبًا  يؤثر  قد  والذي  »كورونا«،  بفيروس  الالعبين  إصابات  عدد  ارتفاع 
أتلتيكو  فمثًال  األوروبية.  البطوالت  في  وأدائها  األندية  مردود  على 
بالفيروس  اإلصابات  بسبب وصول عدد  أزمة مؤخرًا  مدريد دخل في 
إلى 6، وفي حال إصابة العبين آخرين سيكون الفريق مجبرًا على خوض 

ذهاب األبطال بدون أفضل نجومه.

إصابات كورونا

وجه رياضي

ــداًل مــــن إلـــغـــائـــهـــا أو تــأجــيــلــهــا،  ــ ــال بــ ــطــ األبــ
وذلـــك بــعــد عـــدم الــســمــاح بــدخــول الالعبني 
ــاء.  ــى أملـــانـــيـــا بــســبــب الـــوبـ الــبــريــطــانــيــني إلــ
الـــعـــام  األمـــــــني  كـــلـــيـــنـــغـــبـــايـــل،  وقـــــــال الرس 
لــلــحــزب، بعد قـــرار إقــامــة الــلــقــاء ونقله إلى 
بــودابــســت )املـــجـــر( »ســتــكــون بــــادرة جيدة 

الـــحـــالـــي.  ُيـــذكـــر أن أملــانــيــا حـــظـــرت دخـــول 
الــقــادمــني مــن بــريــطــانــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا 
نهاية  منذ  وأيرلندا  والبرتغال  والــبــرازيــل 
ب 

ّ
لتجن املاضي  الثاني/يناير  شهر كانون 

انــتــشــار الـــطـــفـــرات الـــجـــديـــدة لــلــوبــاء داخـــل 
أراضــيــهــا. وبــذلــك ســُيــحــرم فــريــق اليــبــزيــغ 

املــســابــقــة  إلـــــغـــــاؤه.  أو  تـــأجـــيـــلـــه  ــّرر  ــقــ تــ إذا 
ــة«. وتــنــاقــش كـــال الــفــريــقــني  لــيــســت األولــــويــ
ــاد األوروبــــــــــي حـــــول هـــــذا الــحــل  ــ ــــحـ ــع االتـ مــ
الريدز بدخول  السماح لالعبي  لعدم  نظرًا 
النهائي  أملانيا لخوض مباراة ذهــاب ثمن 
أمــام اليبزيغ واملقرر لها في 16 من الشهر 

ــــت فــي  الــــــذي يــســعــى لــتــقــديــم مـــســـتـــوى الفـ
املوسم  فــي  فعل  مثلما  األوروبــيــة  البطولة 
اللعب على أرضــه في مواجهة  املاضي من 
الذهاب، قبل العودة لخوض القمة الصعبة 

على ملعب »أنفيلد« في مواجهة اإلياب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تقّدم الحكم اإلنكليزي مايك دين ببالغ للشرطة، أكد فيه تلقي عائلته تهديدات بالقتل 
له في  آخر مباريات  للجدل خالل  احتسابه حالتي طرد مثيرتني  بعد  ورسائل عنيفة 
الدوري، وذلك وفقا ملا أعلنته رابطة الحكام املحترفني في إنكلترا. وأكد مايك رايلي، املدير 
التنفيذي للرابطة، في بيان رسمي، أن »التهديدات واإلهانات من هذا النوع غير مقبولة 
تماما، وندعم تماما قرار إبالغ الشرطة بهذه الرسائل التي تلقتها عائلته. ال ينبغي ألحد 
أن يكون ضحية رسائل مرّوعة من هذا الشكل. االنتهاكات على شبكة اإلنترنت غير 

مقبولة في أي مجال من مجاالت الحياة«.

صورة في خبر

تهديدات بقتل حكم
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