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أعلن (فيفا)
إقامة حفل
توزيع جوائز
«األفضل» في
 17كانون األول/
ديسمبر المقبل.
وسيحصل
خليفتا
األرجنتيني
ليونيل ميسي
واألميركية
ميغان رابينو،
توجا
اللذين ّ
العام الماضي
بلقب أفضل
العب والعبة،
على جائزة
بطعم الكرة
الذهبية،
بما أن جائزة
الكرة الذهبية
التي تمنحها
مجلة «فرانس
فوتبول» ألغيت
هذه السنة
بسبب كورونا.

جوائز «األفضل»
ميسي ورابينو األفضل العام الماضي ()Getty

مطالبات
بمنع ضربات الرأس
في إنكلترا

سامي خضيرة
يتمنى اللعب مع
جوزيه مورينيو

موناكو يوقف انتصارات
باريس سان جيرمان
في الدوري الفرنسي

طالب العديد من مدربي أندية إنكلترا بمنع
ضربات الرأس خالل التدريبات ،إذا أثبتت األبحاث
أنها تتسبب في اإلصابة بالخرف مع ّ
تقدم العمر.
وجاء هذا املوقف من جانب املدربني بعد تسليط
الضوء على هذه القضية عقب وفاة العب منتخب
إنكلترا السابق نوبي ستايلز .وأصيب ستايلز
وعدد من زمالئه في املنتخب بالخرف قبل وفاتهم.
بينما كشف بوبي تشارلتون ،أسطورة اليونايتد،
عن معاناته من الخرف.

يواجه سامي خضيرة التهميش مع يوفنتوس هذا
املوسم منذ وصول املدرب بيرلو ،لذا عرض الالعب
خدماته على جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.
ً ُ
وقال لسكاي سبورتس «منذ أن كنت طفال حلمت
باللعب في إنكلترا ،سيكون من الفخر أن ألعب
هناك هذا العام» .وقال «أحب شخصية مورينيو،
إنه مباشر وصريح ،يقول بعضهم إنه يبالغ في
الدفاع لكنه يريد الفوز ،استمتعت كثيرًا بالعمل
معه ولن أقول له ال أبدا».

ّ
حول فريق موناكو تأخره بهدفني أمام ضيفه
باريس سان جيرمان إلى فوز ثمني ( )2-3في
املباراة التي جرت بينهما في افتتاح مباريات
الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي،
والتي شهدت أيضا فوز بوردو على مضيفه
رين ( .)0 - 1وأوقف موناكو بهذا الفوز سلسلة
انتصارات الباريسي التي استمرت لثمانية
أسابيع متتالية وأذاقه طعم الهزيمة الثالثة هذا
املوسم ،لكنه احتفظ بموقعه في صدارة الترتيب.
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مباريـات
األسبـوع

خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس
النواب المصري ليست عادية ،بل ضربة قاضية
للرجل تفرض واقعا جديدا في عالم الرياضة،
يتمثل في فتح الباب أمام خروجه من نادي
الزمالك ،القطب الرياضي الكبير

السد والعربي في مواجهة «ديــربــي» الــدوري
القطري
يشهد الدوري القطري اليوم األحد مواجهة قوية بني فريق السد ونظيره العربي
لحساب الجولة السادسة من الــدوري القطري لكرة القدم .وشهدت تدريبات
السد األخـيــرة عــودة الالعبني الــدولـيــن ،الــذيــن غــابــوا عــن الفريق خــال الفترة
املاضية بسبب ارتباطهم مع املنتخب القطري االول .وانضم لتدريبات السد11 ،
ً
العبا بعد انتهاء املهمة مع املنتخب القطري في معسكر النمسا األخير ،وهم
حسن الهيدوس ومشعل برشم وبـيــدرو ميجيل وخوخي بوعالم ومصعب
خضر ومحمد وعد وأكــرم عفيف وطــارق سلمان ويوسف عبد الــرزاق وعبد
الكريم حسن وأحمد سهيل .وشهدت التدريبات انتظام ثنائي املنتخب الكوري
الجنوبي ،وهـمــا نــام تــاي هــي وجــونــج أوو يــونــج ،بــاإلضــافــة للجزائري بغداد
بونجاح بعد انتهاء مهمته مع منتخب بالده في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

نهاية
مرتضى منصور
الزمالك ومرحلة جديدة

القاهرة ـ مجدي طايل

بــرفــع الـحـصــانــة الـبــرملــانـيــة التي
ك ـ ـ ــان ي ـخ ـت ـب ــئ خـ ـلـ ـفـ ـه ــا ،ان ـت ـه ــت
أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة مـ ــرت ـ ـضـ ــى مـ ـنـ ـص ــور،
عنوان فرض نفسه بقوة على متابعي الكرة
املـصــريــة خ ــال ال ـســاعــات القليلة املــاضـيــة،
بعد فشله في الحفاظ على عضوية مجلس
الـنــواب ،وخسارته انتخابات دائــرتــه «ميت
غ ـمــر» أو «واليـ ــة مـيــت غ ـمــر» ،كـمــا يطلقون
عليها اآلن في مصر.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت خ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة م ـ ــرت ـ ـض ـ ــى مـ ـنـ ـص ــور
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـ ــدوي ـ ــة ،فـ ـل ــم يـ ـن ــاف ــس عـلــى
املـقـعــديــن األول وال ـثــانــي وخـ ــرج م ــن دائ ــرة

عاشت الرياضة المصرية
أجواء صعبة في
 6سنوات مع مرتضى
اإلعـ ــادة ،ليفقد حصانته الـتــي كــانــت سببا
مباشرا في عدم مثوله للتحقيق في أي من
الــدعــاوي القضايا التي تم تحريكها ضده،
وعلى رأسها قضايا السب والقذف.
ومـ ــن ت ــاب ــع االن ـت ـخ ــاب ــات ،ي ـجــد أن خ ـســارة
مــرتـضــى لــم تـكــن مـفــاجــأة ،بـعــدمــا ع ــاش 15

جماهير الزمالك أكثر سعادة بنهاية عصر منصور (إسالم صفوت)Getty/

نادي الزمالك عانى األمرّين بسبب سلوكيات منصور (خالد دسوقي/فرانس برس)

يــومــا يـشــوبـهــا ال ـتــوتــر ،حـيــث ت ــم مـنـعــه من
دخول عدة قرى في ميت غمر بشكل مباشر،
وت ـصــويــر ف ـيــديــوهــات م ــن األه ــال ــي يــدعــون
إل ــى ع ــدم انـتـخــابــه م ــرة أخ ــرى ،انـتـقــامــا منه
على عدم تقديم خدمات للدائرة ،وكذلك ردا
على الفيديو املنسوب لرئيس الزمالك منذ
فترة وهو يقول عبارات غير الئقة ،ليخسر
مرتضى أهم معاركه.
وي ـفــرض ال ـس ــؤال نـفـســه ،م ــاذا بـعــد خـســارة
الحصانة؟ هو كابوس كبير يالحق مرتضى
م ـن ـصــور ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ف ـهــو يــواجــه
السجن فــي ظــل الـعــدد الكبير مــن البالغات
الــرس ـم ـيــة امل ـق ــدم ــة ض ـ ــده ،ف ــي ق ـضــايــا سـ ّـب
وق ــذف فــي حــق الـكـثـيــر مــن املــواط ـنــن ،ومــن
بينهم شخصيات عــامــة مثل رؤس ــاء أندية
واتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات إلـ ـ ــى ج ــان ــب م ــواطـ ـن ــن ح ــال ــت
الحصانة دون الوصول به إلــى التحقيقات
وامل ـثــول أم ــام الـقـضــاء طيلة الـفـتــرة املاضية
تـ ـ ّ
ـربـ ــع خ ــال ـه ــا ع ـل ــى عـ ـ ــرش رئـ ــاسـ ــة نـ ــادي
الزمالك.
وي ـفــرض س ــؤال آخ ــر نـفـســه ،مــا عــاقــة نــادي
ال ــزم ــال ــك؟ ي ــواج ــه مــرتـضــى مـنـصــور شبحا
مخيفا وهو فقدان منصبه الحالي ،واملتبقي
له وهو رئاسة نادي الزمالك .وعرفت األيام
األخ ـيــرة ص ــدور ق ــرارات رسمية مــن اللجنة
األومل ـب ـيــة املـصــريــة بــاسـتـبـعــاد مــرتـضــى من
رئاسة النادي ،وكذلك إيقافه ملدة  4سنوات
مقبلة ،والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة
فـ ــي املـ ـنـ ـص ــب ،وهـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــرارات جـ ـ ـ ــاءت بـعــد
عــامــن كــامـلــن مــن التحقيقات فــي شـكــاوى
ت ــم تـقــديـمـهــا ض ــد مـنـصــور م ــن شخصيات
رياضية كبيرة ،مثل رئيس االتحاد الدولي
لكرة اليد املـصــري حسن مصطفى ورئيس
ال ـنــادي األه ـلــي مـحـمــود الخطيب وآخــريــن.
وحاول منصور اللجوء إلى القضاء اإلداري
فـ ــي «ق ـض ـي ــة ري ــاضـ ـي ــة» أم ـ ــا فـ ــي الـ ـه ــروب
م ــن شـبــح اإلي ـق ــاف واس ـت ـب ـعــاده م ــن رئــاســة
ال ــزم ــال ــك ،ل ـي ـص ـبــح طـ ــوق ال ـن ـج ــاة الــوح ـيــد
ترقب موقف الحكم املنتظر
لرئيس الزمالكّ ،
فــي القضية املــرفــوعــة منه ضــد قــرار اللجنة
األوملبية املصرية.
وحــول رد الفعل الجماهيري ،تبرز اإلجابة
ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي الـتــي
تحولت إلى ميادين عامة ذهب لها املاليني
من املواطنني إلطالق التغريدات ضد رئيس
نادي الزمالك ،وخاللها تحول فشل مرتضى
منصور في االنتخابات إلى حلم جماهيري،
وت ــاب ــع الـجـمـيــع ت ـص ـ ّـدر هــاش ـتــاغــات نهاية

كأس السوبر األفريقية في القاهرة
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» نقل بطولة الكأس السوبر األفريقية
لكرة القدم إلى القاهرة دون الكشف عن موعدها أو امللعب الذي ستقام عليه.
ُوتـقــام الـكــأس السوبر األفريقية مــن مـبــاراة واح ــدة بــن الفائز بلقب دوري
أبطال أفريقيا والفائز بلقب كــأس االتـحــاد وفــي بلد الفريق الفائز بــدوري
األبـطــال .وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبـطــال أفريقيا يــوم الجمعة املقبل
في  27نوفمبر /تشرين الثاني الجاري في نهائي القرن الذي سيجمع بني
قطبي الكرة املصرية األهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة .ويلتقي
الفائز بدوري األبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان املغربي بطل كأس
االتحاد الــذي ُتــوج باللقب على حساب فريق بيراميدز املصري في املباراة
النهائية بنتيجة  .0-1وقال كاف في بيان رسمي إن النسخة الـ 29من الكأس
السوبر األفريقية  2020ستقام في القاهرة بعد التنسيق مع االتحاد القطري
على عــدم إقــامــة البطولة فــي قطر بعدما كــان مـقــررا لها فــي أغسطس /آب
املاضي ،إال أن تأجيل املباراة النهائية لدوري األبطال عدة مرات بسبب جائحة
كورونا تسبب في تأجيل مباراة السوبر.

الرئيس المثير للجدل ينتظر عزله من النادي (مصطفى أوزتورك/األناضول)

مرتضى منصور ومرتضى منصور وميت
غـ ـم ــر وغـ ـي ــره ــا الـ ـت ــريـ ـن ــد امل ـ ـص ـ ــري ،وس ــط
احتفاالت طاغية برحيل مرتضى منصور
عن البرملان ،وتمني اتخاذ إجراء آخر ضده
فــي ن ــادي الــزمــالــك وإب ـعــاده عــن منصبه في
الفترة املقبلة ،خاصة فــي ظــل توتر عالقته
مع جماهير القلعة البيضاء ،والتي تربطها
ب ــه ع ــاق ــات سـيـئــة لـلـغــايــة م ـنــذ  6س ـن ــوات،
وتحديدا منذ بداية واليته.
ويمثل فشل مرتضى منصور في انتخابات
مـجـلــس ال ـن ــواب بــدايــة ال ـس ـقــوط لشخصية
أث ــارت الـجــدل خــال آخــر  6سـنــوات ،منذ أن
ع ــاد م ــرة أخ ــرى إل ــى الــوســط الــريــاضــي في
عام  ،2014حينما تم انتخابه رئيسا لنادي

الزمالك في واليــة هي الثانية خالل آخر 20
عاما.
وال يـنـســى الـجـمـيــع أح ـ ــداث  2005حينما
ت ــم ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا لـ ـن ــادي ال ــزم ــال ــك بعد
مـنــافـســة الــدك ـتــور ك ـمــال دروي ـ ــش ،ووقـتـهــا
أي ـضــا دخ ــل فــي ص ــدام ــات مــع كــل الهيئات
الــريــاضـيــة وك ـبــار امل ـســؤولــن ،وم ــن بينهم
رئيس الـنــادي األهـلــي فــي عــام  2005حسن
حمدي ،ولكنه خسر االنتخابات البرملانية
وفقد صفته النيابية وقتها ،وكــان عضوا
بـمـجـلــس ال ـش ـعــب ،لـيـخـســر ب ـعــدهــا رئــاســة
الزمالك ويجري عزله ومحاكمته في قضايا
دخل على إثر قضية «املستشار سيد نوفل
ال ـش ـه ـيــرة» الـسـجــن واب ـت ـعــد ع ــن الــزمــالــك 9

ليكرز يطمح الستخراج األفضل من نجمه ليبرون جيمس
يسعى ليكرز إلراحة
نجمه واستخدام بعض
الخطط من أجله ،كي
يواصل مسيرته الذهبية
مع الفريق

نجم السلة األميركية الشهير ليبرون جيمس (مايك ايرمان)Getty/

ي ـحــاول ل ــوس أنـجـيـلــس لـيـكــرز بـطــل ال ــدوري
األمـيــركــي للمحترفني فــي ك ــرة الـسـلــة إيـجــاد
«ال ـت ــوازن» املناسب مــن أجــل السماح لنجمه
املـخـضــرم لـيـبــرون جـيـمــس ،أفـضــل الع ــب في
نهائيات املــوســم املــاضــي ،فــي املحافظة على
لياقته البدنية وتقديم أفضل مستوى له على
م ــدار املــوســم الـجــديــد ال ــذي سينطلق فــي 22
كانون االول/ديسمبر.
وقال نائب رئيس ليكرز روب بيلينكا خالل
مؤتمر عبر تقنية االتصال بالفيديو «سنقوم
بـعـمـلـيــة مـ ـت ــوازن ــة طـ ـ ــوال امل ــوس ــم ال سـيـمــا
بسبب قصر الفترة الزمنية بني نهاية املوسم
املــاضــي وان ـطــاق ال ـق ــادم» .وأوض ــح «يتعني
علينا تحديد مــا هــو األفـضــل بالنسبة إلى
ليبرون ،من أجل صحته ،ومن أجل مصلحة
ال ـفــريــق ،وبــالـتــالــي يـجــب أخ ــذ احـتـيــاطــاتـنــا
ع ـلــى م ـ ــدار املـ ــوسـ ــم» .وت ـ ــوج ل ـي ـكــرز ب ـق ـيــادة
جيمس بطال للدوري في  11تشرين االول/
أكتوبر املاضي بفوزه على ميامي هيت 2-4
في الدور النهائي بعد ثالثة أشهر أمضتها

هل تحضر الجماهير في نهائي أبطال أفريقيا؟
أعلنت وزارة الشباب والرياضة املصرية عن وجود مفاوضات مع االتحاد
األفريقي لكرة القدم والجهات األمنية في شأن إمكانية حضور الجماهير
في املـبــاراة النهائية لــدوري أبطال أفريقيا بني األهلي والزمالك في القاهرة
األسبوع املقبل .وقال وزير الشباب والرياضة املصري أشرف صبحي في
تصريحات لصحافيني بعيد جولة أجراها في استاد القاهرة الدولي الذي
يستضيف النهائي إن «ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا
تجري مناقشته مع الجهات املعنية سواء الجهات األمنية أو االتحاد األفريقي
لكرة القدم» .وأشار إلى أن «القرار الرسمي لم يحسم بعد ،وفى حالة السماح
بحضور الجماهير سيتم االلتزام التام بكافة اإلجراءات االحترازية».

الفرق املشاركة في قاعة أورالندو في فلوريدا
وس ــط إج ـ ــراءات صـحـيــة اسـتـثـنــائـيــة بسبب
تفشي فيروس كورونا.
ويستهل ليكرز حملة الدفاع عن لقبه اعتبارا
م ــن  22دي ـس ـم ـبــر ف ــي امل ــوس ــم امل ـن ـت ـظــم ال ــذي
سيقتصر عـلــى  72م ـب ــاراة ب ــدال مــن  82هــذه
املــرة ،على أن تبدأ الفرق االستعداد للموسم
الجديد اعـتـبــارا مــن األول مــن ديسمبر .ومن
بني الخيارات املتاحة أمام ليكرز بالنسبة إلى
جيمس ،تقليص عــدد دقائق اللعب ال سيما
في املباريات التي يكون فيها فريقه ضامنا
لـلـفــوز ،أو ع ــدم إشــراكــه فــي بـعــض املـبــاريــات
من اجــل السماح له بالتعافي من مجهودات
ك ـب ـي ــرة وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل ت ـح ــاش ــي اإلص ــاب ــات
واألهم من ذلك الوصول إلى مباريات البالي
أوف ب ـفــورمــة مـثــالـيــة وه ــو م ــا حـصــل لنجم
لوس أنجيلس كليبرز كواهي لينارد .ولطاملا
شدد جيمس الــذي سيحتفل بعيد ميالده الـ
 36في  30ديسمبر أنــه ال يحبذ الــراحــة ،على
الــرغــم مــن أنــه استفاد مــن ذلــك مــرات عــدة في

تقليص دقائق
لعب ليبرون في المباريات
التي يكون فيها فريقه
متقدمًا

مسيرته ،وق ــال فــي هــذا الـصــدد فــي ديسمبر
« 2019إذا كنت فــي حــالــة جـيــدة ،ألـعــب .على
أي ح ــال ،هــذه هــي مقاربتي لــأمــور» .وأدلــى
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما بدلوه
فــي مــا يتعلق بجيمس مـشــددا على ضــرورة
«ت ـق ـل ـيــص عـ ــدد دق ــائ ــق ل ـع ـبــه» ع ـلــى أرض ـيــة
املـلـعــب ف ــي بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي ،مـشـيــرا إلــى
أن ــه يـتـعــن عـلــى نـجــم الـفــريــق اآلخ ــر أنـتــونــي
ديفيس تحمل الـعــبء عــن جيمس فــي بعض
امل ـبــاريــات .ورد جيمس عـلــى أوبــامــا بالقول
«لهذا األمر جلبته ليلعب معي» .على صعيد
متصل ،أعلن رئيس نــادي تورونتو رابتورز
ال ـك ـن ــدي ،ب ـطــل دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
لـلـمـحـتــرفــن امل ــوس ــم ق ـبــل امل ــاض ــي ،مــاســاي
ي ــوجـ ـي ــري أن ف ــري ـق ــه س ـي ـخ ــوض م ـب ــاري ــات ــه
البيتية في املوسم الجديد في تامبا بوالية
فـلــوريــدا ،بسبب الـقـيــود الـصــارمــة املفروضة
حاليًا من قبل السلطات الكندية للحماية من
اإلصابة بفيروس كورونا .وتفرض الحكومة
ال ـك ـنــديــة ،م ــع اس ـت ـم ــرار ال ــوب ــاء وزيـ ـ ــادة عــدد
الحاالت اإليجابية في أميركا الشمالية ،على
جـمـيــع األش ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـقــومــون بــرحــات
«غير ضرورية» الخضوع لحجر صحي عند
ويعقد هــذا اإلجــراء
وصولهم إلــى أراضـيـهــا.
ِّ
رح ــات ال ـفــرق ال ــزائ ــرة ال ـقــادمــة مــن الــواليــات
املـتـحــدة ،حـيــث سـتـكــون مطالبة بــالـبـقــاء في
الحجر ملدة أيام قليلة قبل مواجهة تورونتو
رابتورز حامل لقب املوسم قبل املاضي.
(فرانس برس)

سنوات كاملة .يعود الشبح نفسه ليالحق
م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور بـ ـع ــد  6س ـ ـنـ ــوات ه ــذه
امل ــرة مــن إث ــارة ال ـج ــدل ،فـهــو الــرئـيــس الــذي
خسر جماهيره «فــي واقـعــة الــدفــاع الجوي
الشهيرة» التي راح ضحيتها  20مشجعا
فــي أحـ ــداث م ـب ــاراة الــزمــالــك وإن ـب ــي ،والـتــي
اتهم بارتكابها عندما دعــا الجماهير إلى
ال ـح ـضــور إل ــى االس ـت ــاد مــن أج ــل الـحـصــول
على التذاكر وحدث التدافع ،وأقيمت املباراة
بدون تأجيل ،وتوقفت الرياضة عدة أشهر،
كما خسر تأييد الجماهير املصرية بشكل
عــام بسبب اإلس ــاءات التي الحــق بها كبار
الشخصيات والنجوم ،يتصدرهم محمود
الخطيب وحـســن مصطفى وحـســام حسن.

ك ـمــا كـ ــان أول ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي أقـحـمــت
السياسة في املجال الرياضي ،وتحولت قناة
نــادي الزمالك لعدة أشهر إلــى منبر يظهر
خــالــه مــرتـضــى لـيـهــاجــم ك ـبــار امل ـســؤولــن،
يتصدرهم وزير الشباب والرياضة السابق
خالد عبد العزيز ،ثم أشــرف صبحي وزير
الشباب والرياضة الحالي ،بعد صدور قرار
عزله من اللجنة األوملبية إلى جانب رئيس
اللجنة األوملبية نفسه هشام حطب.
وفي الوقت نفسه ،عاشت الرياضة املصرية
ط ـي ـل ــة  6سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــع م ــرتـ ـض ــى م ـن ـص ــور
أج ـ ـ ـ ــواء صـ ـعـ ـب ــة ،فـ ـه ــو م ـ ــن هـ ـ ــدد ج ـمــاه ـيــر
األهـلــي والــزمــالــك بالحبس بسبب االنتماء
لــروابــط جـمــاهـيــريــة ،ولـعــب دورا كـبـيــرا في

حـلـهــا فـيـمــا بـعــد مـثــل «أولـ ـت ــراس أه ــاوي»
و«وايت نايتس» الزملكاوي ،بخالف اتهامه
بــالـتـسـبــب ف ــي إحـ ــداث زيـ ــادة ف ــي التعصب
ال ـج ـمــاه ـيــري ب ــن األه ـل ــي وال ــزم ــال ــك بشكل
الفت ،وساهم في إقامة املباريات خالل آخر
 6سنوات بدون حضور جماهيري.
وب ــات السيناريو ال ــذي تنتظره الجماهير
امل ـصــريــة حــالـيــا هــو زوال ظــاهــرة مرتضى
م ـن ـصــور ال ـت ــي أط ـل ـقــت ال ـع ـنــان إل ــى «ل ـســان
صــاحـبـهــا» للهجوم عـلــى كــل الشخصيات،
وإمكانية مشاهدة رئيس جديد للنادي في
الـفـتــرة املقبلة عـلــى غ ــرار سـيـنــاريــو أح ــداث
 ،2005وهو ما يحدث بعد كل مرة يثير فيها
غضب الدولة ويحيد عن الدور املكلف به.

ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي البطولة
الختامية
تأهل الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور نصف النهائي من البطولة
الختامية لتنس األســاتــذة بلندن وذل ــك عقب ف ــوزه على األملــانــي ألكسندر
زفيريف بــواقــع مجموعتني دون رد .واحـتــاج الصربي لساعة و 36دقيقة
للفوز على زفيريف بنتيجة  3-6و .)4-7( 6-7وسيواجه ديوكوفيتش في
ال ــدور نصف النهائي الــاعــب الـنـمـســاوي دومينيك تـيــم ،ال ــذي وضــع قدما
في ذلك الــدور يوم الثالثاء املاضي بعد فــوزه على اإلسباني رافائيل نادال
بمجموعتني دون رد .ويسعى الالعب الصربي ،الذي حصد لقب هذه البطولة
في  5مرات سابقة ،ملعادلة رقم أسطورة التنس السويسرية روجيه فيدرير
صاحب الستة ألقاب .وستكون املواجهة بني ديوكوفيتش وتيم هي الثانية
عشرة لهما ،ويشهد تاريخ مواجهتهما تفوقا لصالح الصربي الــذي حقق
الفوز في  6مناسبات.

طائرة خاصة تعيد صالح والنني إلى إنكلترا
أعاد ليفربول وأرسنال
نجميهما صالح والنني
إلنكلترا بطائرة طبية
خاصة بعد إصابتهما
بكورونا

عاد نجم كرة القدم املصرية ونادي ليفربول
مـحـمــد ص ــاح وزم ـي ـلــه مـحـمــد الـنـنــي العــب
وســط أرس ـنــال املـصــابــان بـفـيــروس كــورونــا
إلى إنكلترا بطائرة «خاصة مجهزة طبيا»،
بحسب ما أعلن االتحاد املصري ،فيما أعرب
مدرب األول األملاني يورغن كلوب عن تفهمه
«ل ـل ـض ـغــوطــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ت ـج ــاه العـبــه
الذي تعرض النتقادات ،بعد حضوره حفل
زف ــاف شقيقه ،حيث مــن املــرجــح أنــه أصيب
بــالـعــدوى .وذك ــر االت ـحــاد فــي بـيــان أنــه «في
إط ــار التنسيق بــن االت ـح ــاد امل ـصــري لكرة
القدم وناديي ليفربول وأرسنال اإلنكليزيني،
تــم االت ـفــاق على سفر كــل مــن محمد صالح
وم ـح ـمــد ال ـن ـنــي ن ـج ـمــي امل ـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
امل ـح ـتــرفــن ف ــي إن ـك ـل ـتــرا م ــن م ـطــار ال ـغــردقــة
على منت طائرة خاصة مجهزة طبيا ،على
أمل أن تتحول حالتيهما إلى سالبة قريبا،
والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما
ف ــي مـبــاريــاتـهـمــا امل ـق ـب ـلــة» .وشـ ــرح االت ـحــاد
املـ ـص ــري ،أن ال ـت ــواص ــل ب ـي ـنــه وبـ ــن نــاديــي

ليفربول بطل ال ــدوري وأرس ـنــال حصل من
خالل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
املكلفة بــإدارة شؤون االتحاد على املستوى
اإلداري ،ومحمد أبــو العال طبيب املنتخب
الوطني على املستوى الطبي «فيما أجرى
الالعبان مسحة جديدة لكل منهما الخميس
جــاءت نتيجتهما موجبة» .وقــال أبــو العال
في تصريح صحافي «فرصة إتاحة الالعبني
أصـبـحــت أسـ ــرع ،فـبـعــد أن ك ــان يـسـمــح لهم
بــالـعــودة إلــى املـبــاريــات على أعلى مستوى
بعد سبعة أيــام من ظهور املسحة السالبة،
بــات بـمـقــدورهــم اللعب بعد نتيجة مسحة
سالبة وفـحــص أشـعــة سـلـيــم» .وتــابــع «هــذا
ما جعل مدة غياب مصابي كورونا أقل من
السابق .وبالتالي طلب الناديان (ليفربول
وأرس ـ ـ ـنـ ـ ــال) عـ ـ ــودة ص ـ ــاح والـ ـنـ ـن ــي بـحـيــث
يمكنهما إعادة الالعبني فورا إلى اللعب فور
ظهور سلبية مسحتهما وسالمة فحوصهما
الطبية» .وتنص قوانني الــدوري اإلنكليزي
على دخول أي العب مصاب بالفيروس إلى
عزل صحي لعشرة أيام بعد ثبوت إيجابية
مسحته ،وبعد تلك الفترة بمقدوره العودة
إلـ ــى ال ـف ــري ــق شـ ــرط ت ــواف ــر م ـس ـحــة ســال ـبــة.
وكــان صــاح ،أفضل العب أفريقي في 2017
و 2018وف ــي إنـكـلـتــرا ع ــام  ،2018قــد ظهرت
نتيجته مسحته موجبة عشية مباراة بالده
مــع تــوغــو فــي تـصـفـيــات ك ــأس أم ــم أفريقيا
 2021التي أرجئت حتى عام  .2022وخضع
الــاعــب الـبــالــغ  28عــامــا لـبــروتــوكــول طبي،

حيث ُع ــزل فــي فـنــدق بمدينة الـجــونــة حتى
إعــان عودته إلى إنكلترا ،على أمل اللحاق
بـلـيـفــربــول ب ـطــل الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي 2020
وأوروب ــا  .2019ثــم أعلن االتـحــاد ،أن صالح
والنني مــا زاال موجبني بفيروس كــورونــا،
فـيـمــا ان ـضــم إلـيـهـمــا زمـيـلـهـمــا فــي املنتخب

مهاجم أوملبياكوس اليوناني أحمد حسن
«كــوكــا» ،علما بــأن صــاح غــاب عن مباراتي
تــوغــو فــي التصفيات فيما غــاب النني عن
املـبــاراة الثانية .وتعرض صــاح ( 28عاما)
النتقادات بعد حضوره حفل زفــاف شقيقه
نـ ـص ــر فـ ـ ــور وصـ ــولـ ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة مـطـلــع

صالح غاب عن مواجهتي المنتخب بالتصفيات األفريقية (كريم جعفر/فرانس برس)

األس ـب ــوع امل ــاض ــي لــان ـض ـمــام إل ــى معسكر
املنتخب ،بحسب صور وفيديوهات انتشرت
لــه على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي ظهر
ف ــي ب ـع ـض ـهــا ي ـح ـت ـفــل ع ـل ــى ح ـل ـقــة ال ــرق ــص،
ويلتقط الصور دون كمامة أو احترام مسافة
ّ
التباعد االجتماعي .إال أن كلوب بدا متفهما
للوضع ال ــذي تــواجــد فيه صــاح حيث قال
في مؤتمر صحافي ،إنه تحتم عليه مقاومة
حـضــور حفلة عـيــد مـيــاد فــي أملــانـيــا خــال
الـصـيــف ،وي ــدرك السبب ال ــذي أجـبــر صالح
على التواجد في زفاف أخيه .واعتبر األملاني
«في بلدان أخــرى ،وفي حــاالت أخــرى ،هناك
ض ـغــوطــات اجـتـمــاعـيــة أك ـبــر عـلـيــك ،وزف ــاف
شـقـيـقــك ه ــو مـنــاسـبــة مـمـيــزة ج ـ ـ ًـدا» .وتــابــع
«مــا يمكنني قــولــه عــن العبينا إنـهــم كانوا
مـنـضـبـطــن بـشـكــل رائ ـ ــع .الع ـبــو ك ــرة ال ـقــدم
جدا» .وسيغيب
بشكل عام كانوا منضبطني ً
صالح عن مباراة ليفربول املقبلة ،وأتاالنتا
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء امل ـق ـب ــل ض ـم ــن دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا عـلــى مـلـعــب أنـفـيـلــد .ويــأتــي
غـيــاب ص ــاح كنكسة أخ ــرى لبطل إنكلترا
ال ــذي يعاني مــن غـيــاب مدافعيه الهولندي
فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية
امل ــوس ــم ب ــداع ــي إص ــاب ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ــرك ـب ــة،
فيما يغيب الظهير األيمن ترنت الكسندر-
أرنولد ألسبوعني بسبب إصابة في الساق،
واستمرار تعافي القائد جوردان هندرسون
الذي يعاني من مشاكل عضلية.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
يخوض المدرب األلماني يورغن كلوب المباراة القوية ضد منافسه ليستر
سيتي في الدوري اإلنكليزي الممتاز بغياب عدد من نجومه المصابين،
وعلى رأسهم المهاجم المصري محمد صالح ،الذي انتقلت إليه عدوى
فيروس كورونا خالل وجوده في معسكر منتخب «الفراعنة» أثناء
تصفيات أفريقيا

تخفيض رواتب األندية التونسية
أوصــى االتـحــاد التونسي لكرة الـقــدم ،أنــديــة ال ــدوري املمتاز بتخفيض أجــور الالعبني
واملدربني ،ضمن إجــراءات جديدة تم اتخاذها ملجابهة أزمــة فيروس كورونا التي ألقت
بظاللها على املشهد الـكــروي العام بالبالد .وقــدم االتـحــاد التونسي في بيان رسمي،
توصية إلــى األندية بتخفيض أجــور الالعبني واملــدربــن إلــى النصف بالنسبة لشهري
تشرين األول /أكتوبر وتشرين الثاني /نوفمبر الحالي ،في ظل تواصل تعليق األنشطة
الرياضية بقرار من الحكومة التونسية ،في املقابل ،خصص االتحاد منحة بقيمة  17ألف
دوالر ألندية الدوري املمتاز التي تضررت ماديا خالل املوسم املاضي.

جولة جديدة
في أوروبا
قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية
ف ــي دول ال ـع ــال ــم إل ـ ــى الـ ــدوريـ ــات
األوروبـ ـي ــة ال ـك ـبــرى ،ال ـتــي تنطلق
فيها مــواجـهــات مــن الـعـيــار الثقيل بــن عدد
م ــن األن ــدي ــة ،وب ـخــاصــة ف ــي «الـبــريـمـيــرلـيــغ»
و«ال ـك ــال ـت ـش ـي ــو» ،بـسـبــب قـ ــوة امل ـنــاف ـســة بني
الفرق العمالقة.
نـ ـب ــدأ ب ـ ــال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي املـ ـمـ ـت ــاز ،ال ــذي
سـيـشـهــد األسـ ـب ــوع ال ـت ــاس ــع ف ــي مـنــافـســاتــه
مــواجـهــة قــويــة لـلـغــايــة بــن نــاديــي ليفربول
وضيفه ليستر سيتي على ملعب «آنفليد»،
واألعـ ـ ـ ـ ــن سـ ـتـ ـك ــون م ـت ـج ـه ــة ص ـ ـ ــوب ك ـت ـي ـبــة
املـ ــدرب األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب املــديــر الفني
ل ــ«ال ــري ــدز» ،ال ــذي يـعــانــي مــن ف ـقــدان نجومه
ب ـس ـبــب اإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـه ــم خ ــال
ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــةُ .
وي ـع ــان ــي ن ـ ــادي لـيـفــربــول
م ــن ازدح ـ ــام تشكيلته بــالــاعـبــن املـصــابــن
خـصــوصــا فــي خــط ال ــدف ــاع ،فــي ظــل الـغـيــاب
الطويل للثنائي فيرجيل فــان دايــك ،وزميله
جــو غوميز ،إلــى جــانــب إصــابــة نجم الفريق
املـ ـص ــري ،مـحـمــد ص ــاح ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا.
ونـقـلــت صحيفة «م ـي ــرور» الـبــريـطــانـيــة ،عن

أياكس يريد الصدارة
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يأمل النجم
إبراهيموفيتش في
مواصلة مسيرته
التهديفية

امل ــدرب يــورغــن كلوب قــولــه« :أرنــولــد والقائد
جـ ــوردان هـنــدرســون لــن يـشــاركــا فــي امل ـبــاراة
ضد ليستر سيتي ،وفابينيو وزميله تياغو
ألـكــانـتــارا يشعران بـحــال جـيــدة ،األمــر نفسه
ينطبق على تشامبرلني ،والبقية يقتربون
من التعافي ،سنرى ما سيحدث».
وح ــول إصــابــة نجمه جــو غــومـيــز وابـتـعــاده
ط ــوي ــا ع ــن امل ــاع ــب ،ق ـ ــال« :إص ــاب ــة صـعـبــة،
لكن الجراحة كانت ناجحة ،إنه يتعافى اآلن
وبعدها يبدأ عملية التأهيل .إنه مع عائلته
وهــذا أفضل مكان ممكن ،نحن نساعده قدر
اإلمكان ،وبعد الجراحة تشعر بالوحدة ،لكنه
يشعر بأفضل حالة ممكنة».
وأردف «ل ـق ــد ش ـع ــرت ب ـح ــزن ش ــدي ــد بسبب

يطمح نادي أياكس أمستردام لتحقيق الفوز على ضيفه هيراكليس
ألميلو مساء اليوم األحــد ،في المواجهة التي تجمع بينهما على
ملعب «يوهان كرويف» ،من أجل مواصلة تربعه على عرش جدول
ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم .وحقق نادي أياكس أمستردام
منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الهولندي 7 ،انتصارات وخسارة
وحيدة ،جعلته يصل إلى  21نقطة ،فيما يعاني منافسه هيراكليس
ألميلو من تذبذب مستوى نجومه ،عقب وجودهم في المركز العاشر.

إصــابــة غوميز فــي الــركـبــة؟ لغتي اإلنكليزية
ليست جيدة بما يكفي لوصف مــا يــدور في
ذهني بالضبط .أخبرني الطبيب ،والجميع
كــان مـتــأكـ ًـدا أن اإلصــابــة خطيرة على الـفــور.
اإلصابات جزء من اللعبة ،لكن كيفية حدوثها
هو الشيء الذي يقلقنا باستمرار».
وفــي مــا يخص ليستر سيتي ،أض ــاف« :لقد
أظ ـهــروا فــي املــوســم املــاضــي كــم هــم جـيــدون،
غيروا أسلوبهم تدريجيًا ،تعاملوا جيدًا مع
اإلصابات ،إنهم مثال جيد للتعامل مع أزمة
اإلصابات ،لديهم طريقة لعب واضحة».
وع ــن الـخـطــر الـ ــذي سـيـشـكـلــه جـيـمــي ف ــاردي
مهاجم ليستر ،قــال« :األمــر يتعلق بسرعته،
أم ــر م ــذه ــل ك ـيــف يـسـتـثـمــر هـ ــذا ،إن ــه تـهــديــد
ضـ ـخ ــم ،ي ـغ ــام ــر ب ـط ــري ـق ــة جـ ـي ــدة مـ ــع ال ـخــط
الدفاعي ،مستوى تقنيته جيد أيضا ،جيمي
العب جيد حقا ،الدفاع أمامه تحد دائما».
وظ ـهــر ك ـلــوب سـعـيـدًا ل ـعــدم وجـ ــود أي فـتــرة
توقف دولية حتى مــارس املقبل ،بقوله «إنه
وضع صعب على الجميع ،االتحاد األوروبي
اضطر إللغاء كأس أوروبا في الصيف ،ال ألوم
أي مــدرب بشأن اإلصابات ،إنه وضع نعيش
فيه وال يتغير ،اآلن أمامنا أكثر فترة متوترة
بدون مباريات دولية».
وت ــاب ــع «الـ ـت ــوق ــف ال ـ ــدول ـ ــي؟ ل ـس ــت م ــن أش ــد
املعجبني باإلجازات الدولية .يمكنك أن تسأل
زوجتي كيف أبدو في هذه الفترة .إنه مجرد
وقــت عصيب بالنسبة لنا ،لم تكن استراحة
ناجحة ،بسبب أننا فقدنا العبني».
أما نادي ليستر سيتي ،فيطمع إلى مواصلة
ن ـتــائ ـجــه ال ـج ـي ــدة ف ــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي مــن
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،بعدما
جمع  18نقطة ،نتيجة فوزه في  6مواجهات
وخـ ـس ــر ف ــي م ـنــاس ـب ـتــن فـ ـق ــط ،ف ـي ـمــا يـمـلــك
ليفربول  17نقطة ،عقب تحقيقه االنتصار
ف ــي  5مـ ـب ــاري ــات وت ـ ـعـ ــادل ف ــي م ـنــاس ـب ـتــن،
وخسر لقاء وحيدًا فقط.
وإلـ ــى املــواج ـهــة األخـ ــرى ال ـقــويــة ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز ،ال ـت ــي ي ـحــل ف ـي ـهــا ن ــادي
أرس ـ ـنـ ــال ض ـي ـفــا ث ـق ـي ـ ًـا ع ـل ــى م ـنــاف ـســه ل ـيــدز
يونايتد في ملعب «إيالند رود» ،ويطمح فيها
«املدفعجية» إلى كسب النقاط الثالث املهمة.
وأكــد ميكيل أرتيتا مــدرب نــادي أرسـنــال في
حديثه باملؤتمر الصحافي االفتراضي ،قبل
انطالق املواجهة أن نجمه توماس بارتي لن
يتواجد فــي لقاء ليدز يونايتد ،بسبب عدم
اكتمال تعافيه من إصابة بالفخذ.
وقـ ــال أرت ـي ـتــا «ل ـقــد ك ـنــا ن ـعــرف أن ـهــا إصــابــة
ك ـب ـيــرة .لـقــد ب ــذل ج ـهــدا كـبـيــرا وه ــو مستمر
فــي العمل بكل جــديــة .يــريــد أن يـكــون جاهزا
للعب .نأمل في عودته للتشكيلة قريبًا ،لكن
ال بد من الحذر واالهتمام بــه .علينا حماية
الالعبني بأفضل صورة ممكنة ألنهم العنصر
األول ف ــي ال ـص ـنــاعــة» .وأوض ـ ــح «سـيـخــوض

على هامش الحدث
االتحاد اإليطالي يكشف موعد كأس السوبر
حـ ــددت راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
 20كــانــون الثاني/يناير مــوعـدًا إلقــامــة مـبــاراة
يوفنتوس ونابولي ضمن كأس السوبر املحلية
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى مــوطـنـهــا ُوت ـل ـعــب ف ــي ريـجـيــو
إيميليا ،بعدما نظمت النسختان السابقتان
في السعودية .وتقام كأس السوبر التي تلعب
مــن م ـب ــاراة واحـ ــدة فــي كــل مــوســم بــن الـفــائــز
بمسابقة الـكــأس املحلية وبـطــل ال ــدوري ،تقام
على األراضي اإليطالية للمرة الثانية والعشرين
مــن أصــل ثــاث وثــاثــن نسخة .وف ــاز نابولي
ب ـكــأس إيـطــالـيــا املــوســم املــاضــي عـلــى حساب
يوفنتوس بركالت الترجيح ،في حني ظفر نادي
السيدة العجوز بلقب ال ــدوري للمرة التاسعة
على التوالي .وسيكون هذا اللقاء هو األول بني
الناديني هذا املوسم بعدما تعذر إقامة مواجهتهما في الــدوري مطلع تشرين األول/
أكتوبر املاضي لعدم تمكن نابولي من السفر الى تورينو بسبب وجــود العبيه في
الحجر الصحي جراء فيروس كورونا ،لتقرر الرابطة اعتبار الفريق الجنوبي منسحبا
وفوز فريق «السيدة العجوز» .0-3

ل ـيــدز امل ـب ــاراة بـطــاقــاتـهــم الـكــامـلــة ،كـمــا أنهم
حضروا لفترة أطول ألنه ليس لديهم العبون
دول ـيــون مثلنا .ال أتــوقــع تغييرات ع ــدة ،ألن
لــديـهــم والء لـطــريـقــة لـعـبـهــم ،وه ــي مـحــاولــة
ال ـف ــوز م ــن خ ــال الـتـمـتــع ب ـعــداون ـيــة شــديــدة
م ــع أو م ــن دون ال ـك ــرة ،وم ــا شــاهــدتــه منهم
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ي ــدل عـلــى أن ـهــم ال يهتمون
ح ـقــا ب ـمــن يـلـعــب أم ــام ـه ــم ،ب ــل يـتـعـلــق األم ــر
بما يفعلونه ه ــم» .مــن جهة أخ ــرى ،ستكون

الجماهير الرياضية فــي الـعــالــم على موعد
مع قمة كروية كبيرة ،عندما يحل نــادي إي
ثقيال للغاية على منافسه
سي ميالن ضيفًا
ً
نابولي في ملعب «سان باولو» في األسبوع
الـثــامــن مــن ال ــدوري اإليـطــالــي .ويــأمــل النجم
الـســويــدي املخضرم زالت ــان إبراهيموفيتش
ص ــاح ــب ( 39ع ــام ــا) ف ــي م ــواص ـل ــة مـسـيــرتــه
التهديفية املـمـيــزة فــي املــوســم الـحــالــي ،رغم
ص ــاب ــة دف ـ ــاع ن ــاب ــول ــي ال ـ ــذي ي ــدرب ــه زمـيـلــه

السابق في «الروسونيري» ،غينارو غاتوزو.
وخالل فترته األولى مع الفريق ،التي امتدت
عــامــن ،ف ــاز إبــراهـيـمــوفـيـتــش وغ ــات ــوزو معًا
بلقب الدوري اإليطالي ،قبل أن يترك الالعبان
مـيــان فــي عــام  ،2012بعدما قضى غــاتــوزو
 13مــوس ـمــا م ــع ال ـف ــري ــق .وضـ ــرب املـخـضــرم
إبراهيموفيتش بعامل السن عرض الحائط
وس ـج ــل  8أه ـ ــداف ف ــي  5م ـب ــاري ــات خــاضـهــا
في الــدوري اإليطالي هــذا املوسم ،وغــاب عن

الفريق في مباراتني بسبب إصابته بفيروس
كورونا ،لكن رفاقه تكفلوا باملهمة وواصلوا
عملهم الرائع في «الكالتشيو» ،ولم يتلقوا أي
خسارة حتى اآلن ،فيما يأمل غاتوزو املدير
الفني لنادي نابولي في تحقيق الفوز على
مـيــان ،وخـطــف النقاط املهمة ،لكن مــن دون
مـشــاركــة نـجـمــه فـيـكـتــور أوس ـي ـمــن ،املـصــاب
بخلع في الكتف خالل مشاركته مع نيجيريا
في تصفيات أفريقيا.
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بريل إمبولو
نجم كرة قدم
سويسري ،حمل
قميص منتخب
بالده في أكثر
من مناسبة،
ويتألق حاليا رفقة
فريق بوروسيا
مونشنغالدباخ
األلماني

أيوب الحديثي

ولد العب كرة القدم السويسري إمبولو في  14فبراير/شباط
ّ ،1997مثل فريق أولد بويز السويسري في عام  ،2010وتوج
مع الفريق بلقب تحت  16عاما مرتني ،مثل شباب بازل عام
 ،2013بعد ثالثة أسابيع فقط من عيد ميالده السادس عشر
وقع أول عقد احترافي له مع النادي ،ومثل بعدها فريق تحت
 18عاما وأقل من  .21خاض إمبولو أول مباراة احترافية له
في  13مارس/آذار  2014كبديل في الدقيقة  90في دور 16
ضد ريد بول سالزبورغ ،وبعد ثالثة أيام ظهر ألول مرة في
الدوري السويسري املمتاز في الفوز  0-5على أراو .في نهاية
موسم الدوري املمتاز  ، 2013-2013فاز ببطولة الدوري مع
بازل؛ ووصل أيضا إلى نهائي كأس سويسرا ،2014-2013
لكن إمبولو جلس على مقاعد البدالء بالهزيمة أمام زوريخ

 0-2بـعــد الــوقــت اإلض ــاف ــي .فــي  4نــوفـمـبــر/تـشــريــن الثاني
 ،2014سجل هدفه األول في دوري أبطال أوروبا ضد فريق
لودغاريتس البلغاري .فــي أواخ ــر عــام  ،2015أصبح محل
اهتمام العديد من األندية األملانية واإلنكليزية بسبب أدائه ،من
بينهم أستون فيال وبوروسيا دورتموند ،في وقــت متأخر
عرضا لشراء
من االنتقاالت الشتوية  ،2016قدم فولفسبورغ ً
إمبولو ،لكن بــازل رفضه ،وقيل إن العرض يقترب من 27
مليون يورو ،لكن الالعب فاز بعدها بلقبه الثالث على التوالي
للدوري في  .2016-2015في  26يونيو/حزيران  2016أعلن
فريق شالكه توقيع إمبولو من بــازل بصفقة مدتها خمس
سـنــوات مقابل  20مليون ي ــورو بــاإلضــافــة إل ــى املتغيرات،
وظهر ألول مرة في  20أغسطس/آب .سجل أول أهدافه في
يوما وفي
الــدوري على بوروسيا مونشنغالدباخ ،وبعد ً 11
مباراته ضد أوغسبورغ ،تعرض إلصابة خطيرة غيبته لبقية

املوسم .في  16سبتمبر/أيلول  ،2017عاد إمبولو بعد غيابه
ملدة عام كامل عن كرة القدم ،وبعدها وقع إمبولو لبوروسيا
مونشنغالدباخ فــي  28يــونـيــو/حــزيــران  2019بعقد مدته
أربع سنوات .دوليا ،خاض إمبولو أربع مباريات مع منتخب
سويسرا تحت  16عاما ،وسجل هدفه الــدولــي األول في 1
نوفمبر/تشرين الثاني  2012في الفوز ضد أوكرانيا ،وبعدها
خاض أول مباراة دولية له في  31مارس/آذار  ،2015وبعد 7
أشهر سجل هدفه الدولي األول ضد سان مارينو ،وبعدها تم
اختيار من قبل املــدرب فالديمير بيتكوفيتش ليورو 2016
بفرنسا .في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة
القدم  ،2018سجل إمبولو هدفا واحــدا في الفوز  0-2على
البرتغال بطل أوروبا في ملعب بازل ،ثم اختاره بيتكوفيتش
لتشكيل املـنـتـخــب فــي نـهــائـيــات مــونــديــال  ،2018وم ــا زال
يخوض مواجهات منتخب بالده حتى اآلن.

أولمبياكوس يتهم فيفا بعدم حماية الالعبين مع
منتخبات بالدهم
أتهم نــادي أوملبياكوس اليوناني االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتقصير في
ضمان سالمة وصحة الالعبني خــال وجــودهــم مع منتخبات بــادهــم ،بعد إصابة
العبني إضافيني من فريقه بفيروس كورونا أثناء اللعب على املستوى الدولي في
أفريقيا .وفي خطاب أرسله إلى الفيفا قال أوملبياكوس أيضا إن االتحاد األفريقي
لكرة القدم واالتحادات الوطنية املنتمية إليه لم تتمكن من حماية الالعبني والحفاظ على
صحتهم خالل التوقف الدولي في أكتوبر املاضي ونوفمبر الجاري.
وأش ــار الـنــادي اليوناني إلــى أن األط ــراف املعنية طلبت مــن الفيفا تطبيق اإلج ــراءات
الوقائية واالحترازية لحماية الالعبني خالل العطالت الدولية في اآلونة األخيرة .واتهم
أوملبياكوس أيضا بعض الدول األفريقية بعدم حماية العبيها خالل الواجب الدولي.
وفي بيان قال االتحاد االفريقي لكرة القدم إنه وضع خطة حماية تتضمن إجراءات
للسالمة والحماية وإنها حققت النتائج املرجوة.
إصابة األخوين إيغوايين بكورونا
أصـيــب األخ ــوان غــونــزالــو إيـغــوايــن وفيدريكو
إي ـغ ــواي ــن وزم ـي ـل ـه ـمــا ف ــي ن ـ ــادي إن ـت ــر مـيــامــي
األمـيــركــي ،لـيــانــدرو غونزاليز بيريز بفيروس
كــورونــا (كــوفـيــد  ،)19بحسب وســائــل إعــام
محلية .وأعلن النادي إصابة خمسة من العبيه
على االقــل بفيروس كــورنــا خــال االختبارات
التي جرت قبل السفر إلى ناشفيل ،للعب على
الوصول إلى املرحلة النهائية بالدوري .وأعلنت
وسائل إعــام محلية أن األخوين إيغوايني بني
املـصــابــن وكــذلــك لـيــانــدرو غــونــزالـيــز .ويـتــرأس
فــريــق إن ـتــر مـيــامــي الع ــب ك ــرة ال ـق ــدم الـســابــق
ديـفـيــد بـيـكـهــام وي ـق ــوده األوروغ ـي ــان ــي دييغو
ألونسو ويسعى للعبور إلى املرحلة النهائية في
دوري كرة القدم األميركية.
فيفا يوقف رئيس اتحاد هايتي مدى الحياة
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف رئيس اتحاد هايتي للعبة إيف جان-
بارت مدى الحياة ،التهامه باالعتداء جنسيًا على العبات قاصرات ،وتغريمه مليون
فــرنــك ســوي ـســري .ووج ــدت الـغــرفــة الـقـضــائـيــة لـفـيـفــا ،الـتــي اسـتـلـمــت مـلــف القضية
منتصف تشرين األول/أكتوبر بعد مرحلة التحقيق ،أن جــان-بــارت مذنب «بإساءة
استخدام منصبه والتحرش واالعتداء الجنسيني على عدة العبات ،بينهن قاصرات».
وفي قراره الذي أصدره القضاء الداخلي لفيفا قرر إيقافه مدى الحياة عن ممارسة
«جميع األنشطة املتعلقة بكرة القدم على املستويني الوطني والــدولــي» ،مع تغريمه
مليون فرنك سويسري ،أي  925ألــف ي ــورو .وأض ــاف أن الهيئة القضائية تواصل
تحقيقاتها ضــد «مـســؤولــن آخــريــن فــي اتـحــاد هايتي لـكــرة ال ـقــدم» ،متورطني «في
اعتداءات جنسية ممنهجة ضد العبات في الفترة بني عامي  2014و ،2020بصفتهم
جناة أو متواطئني أو محرضني» .وكان االتحاد الدولي أوقف في نهاية آب/أغسطس
املاضي نيال جوزيف ،املشرفة على الفتيات الصغيرات في املركز التقني الوطني في
كروا دي بوكيه ،وويلنر إتيان ،املدير الفني الوطني التحاد هايتي لكرة القدم.

