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أعلن فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي إصابة 
العبيه غابرييل جيسوس وكايل ووكر بفيروس 

كورونا، وأوضح »سيتي« أنه ثبتت أيضًا إصابة 
اثنني من موظفي النادي من خالل االختبارات 
التي تجريها رابطة »البريمييرليغ« أسبوعيًا. 

وأشار النادي إلى أن املصابني األربعة يخضعون 
للعزل وفقًا للبروتوكول الصحي والحكومة 

البريطانية. وجاء في البيان »الجميع في النادي 
يتمنى األفضل لزمالئنا، والتعافي السريع«.

تأجلت مباراة في دوري الدرجة الثالثة اإلنكليزية 
لكرة القدم بني روتشديل وبالكبول إلى موعد 

الحق بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا 
في فريق روتشديل. وأشار فريق روتشديل في 

بيان إلى أنه أبلغ مسؤولي الرابطة باملوقف 
مؤكدًا عدم قدرته على خوض املباراة نتيجة 

خضوع الالعبني وأفراد الطاقم للحجر الصحي 
حسب اإلجراءات املطبقة. وقبل ذلك تأجلت أكثر 

من مباراة أيضًا لنفس السبب.

توفي أنطونيو خينتو، العب فريق ريال مدريد 
السابق وشقيق باكو خينتو، الرئيس الشرفي 
الحالي للنادي امللكي عن عمر ناهز الـ 80 سنة 

وفقًا ملا جاء في بيان صدر عن »امليرينغي«. 
ولعب أنطونيو خينتو مع فريق ريال مدريد في 

موسم 1962/1961 وفاز خالله بلقب الدوري بعد 
مشاركته في ثالث مباريات )أمام سرقسطة وريال 
بيتيس وأتلتيكو مدريد في الجوالت 23 و25 و29 

على التوالي(.

إصابة غابرييل 
جيسوس وكايل ووكر 

بفيروس كورونا

تأجيل مباراة روتشديل 
وبالكبول بسبب 
فيروس كورونا

وفاة العب فريق
ريال مدريد السابق 

أنطونيو خينتو

بعد أن صنع 
النجم برونو 
فيرنانديش 
هدفًا في مباراة 
فريقه ضد 
ليستر سيتي، 
وصل عدد 
مساهماته إلى 
31 هدفًا في 
28 مباراة لعبها 
حتى اآلن )سجل 
18 وصنع 13 
هدفًا(، ليكون 
قد ساهم 
بنصف أهداف 
»يونايتد« تقريبًا، 
إذ إن فريق 
»الشياطين 
الُحمر« سجل 
59 هدفًا منذ 
وصول النجم 
البرتغالي، 
مؤكدًا تأثيره 
الكبير على األداء 
والنتائج.

)Getty( برونو ساهم بـ30 هدفًا مع فريقه مانشستر يونايتد

تأثير برونو
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صالح واحد من الخيارات 
التي يتم تداول اسمها 

في السوق

رودريغو مهاجم ريال مدريد 
يعاني من إصابة عضلية في الفخذ

أعلن فريق ريال مدريد إصابة مهاجم الفريق، رودريغو جويس، في العضلة 
املاضي.  األربــعــاء  غرناطة  مواجهة  خــال  لها  تعرض  األيمن  للفخذ  الخلفية 
وأفــاد النادي »امللكي« الذي لم يحدد الفترة التي سيغيب عنها رودريغو بأن 
اإلصابة تؤثر أيضًا على أحد أربطة الركبة. وكان رودريغو عانى من آالم خال 

الشوط األول من مباراة فريقه أمام غرناطة في ملعب ألفريدو دي ستيفانو. 
وأكدت تقارير إخبارية أن رودريغو )19 سنة(، الذي انضم لصفوف الفريق 
انطاقًا من موسم 2019-20 قد يغيب لفترة تصل إلى ثاثة أشهر للتعافي 

من اإلصابة.

بطولة مصر: الجونة ينتزع الصدارة 
مؤقتًا... وفوز قاتل للمحلة

في  نظيف  بهدف  أســوان  بفوزه على مضيفه  الــصــدارة مؤقتًا  الجونة  انتزع 
ملعب بيتروسبورت في املرحلة الرابعة من بطولة الدوري املصري لكرة القدم. 
وُيدين الجونة بفوزه الثاني على التوالي إلى مهاجمه الزامبي والتر بواليا الذي 
اعتلى  اهــدف  ثاثة  إلــى  رافعًا رصيده   56 الدقيقة  في  الوحيد  الهدف  سجل 
نقاط  ثماني  إلــى  الجونة رصيده  املسابقة. ورفــع  ترتيب هدافي  بهم صــدارة 
وتقدم بفارق نقطتني عن املتصدرين السابقني األهلي حامل اللقب والذي لعب 
مباراتني أقل، وسيراميكا الذي يستضيف بيراميدز في ختام املرحلة، وأسوان 
الرابع. في حني خطف  املركز  إلى  تواليًا وتراجع  الثانية  الــذي مني بخسارته 
غزل املحلة فوزًا قاتًا هو األول له هذا املوسم من ضيفه طائع الجيش )2 - 1( 

في ملعب املحلة.

الدوري األميركي للمحترفين: 
ميامي هيت يحقق فوزه األول هذا الموسم

حقق ميامي هيت وصيف بطل املوسم املاضي فوزه األول هذا املوسم عندما 
السلة  كــرة  - 98( في دوري   111( بيليكانز  أورليانز  نيو  تغلب على ضيفه 
أمــام  النهائي  الـــدور  الــذي خسر  هيت  ميامي  وعــوض  للمحترفني.  األميركي 
املــاضــي، سقوطه  األول/أكــتــوبــر  اليــكــرز مطلع شهر تشرين  أنجليس  لــوس 
أمــام مضيفه أورالنـــدو ماجيك )113 - 107( في املــبــاراة األولــى هــذا املوسم، 
وألحق الخسارة األولى بضيفه بيليكانز الفائز على مضيفه تورونتو رابتورز 
بطل العام قبل املاضي )113 - 99(. ويدين ميامي بفوزه إلى الثاثي دنكان 
روبنسون وبام أديبايو والبديل السلوفيني غوران دراغيتش، إذ سجل األول 
23 نقطة من سبع ثاثيات منها 6 في الشوط األول، وأضاف الثاني 17 نقطة، 
زيون  الثنائي  بــرز  املقابل،  في  تمريرات حاسمة.  تسع  مع  نقطة   18 والثالث 
وليامسون وبراندون إنغرام في صفوف نيو أورليانز بتسجيل االول 32 نقطة 
نقطة في  بــأن كا منهما سجل 16  نقطة، علمًا  والثاني 28  متابعة،  مع 14 

الشوط األول مع 8 متابعات لألول.

تخطي قواعد تنظيم األولوية 
للحصول على لقاح كورونا

الـــ30 املشاركة في بطولة  األندية  السلة  لكرة  األميركية  الوطنية  الرابطة  حــذرت 
الدوري من البحث عن اللقاحات ضد فيروس كورونا املستجد املعتمدة حديثًا 
ومنحها ألعــضــاء كــل فــريــق بما فــي ذلــك الــاعــبــون، وذلـــك قبل أن يتم تحديد 
التي لها األولوية الستخدامها.  العامة في ما يتعلق بالفئات  إرشــادات الصحة 
ويؤكد البيان الذي أرسلته الرابطة الوطنية لكرة السلة إلى جميع األندية ما قاله 
بالفعل املفوض آدم سيلفر في بداية األسبوع، إذ أكد أن منظمته لن تسعى إلى 
الحصول على أي »امتياز« ولن تتخطى القواعد التي يجب أن يتبعها املجتمع 
»من  الصحافيني:  مع  الهاتف  عبر  مؤتمر  في  وقــال سيلفر  بأسره.  األميركي 
البديهي أننا لن نتخطى القواعد بأي حال من األحوال. سننتظر دورنا للحصول 
الاعبني  بأنها ستعمل على تطعيم  األنــديــة  الــرابــطــة  ذّكـــرت  الــلــقــاح«. كما  على 

والعاملني »وفقا للتوقيت واألولويات التي ستحددها قواعد الصحة العامة«.

برشلونة ـ العربي الجديد

بارتوميو،  ماريا  جوسيب  استقالة  أعطت 
السابق،  اإلسباني  برشلونة  نــادي  رئيس 
األرجنتيني  النجم  أمٍل الستمرار  بصيص 
لكن  الكتالوني،  النادي  مع  ميسي  ليونيل 
ســـــواء وّقـــــع »الــــبــــرغــــوث« عـــقـــدًا جـــديـــدًا في 
الــنــادي أم ال، يــبــدو أن أمــر الــرحــيــل يقترب 

أكثر من أي وقت مضى.
وال يوجد حتى اآلن تحرك صريح بشأن أي 
لرئيس  يمكن  لكن  العقد،  تجديد  مــن  نــوع 
جديد على غرار البورتا، الذي يملك األفكار 
بالبقاء  ميسي  إقناع  الصحيحة،  والنوايا 
إلــــى مـــا بــعــد انــتــهــاء عــقــده فـــي نــهــايــة هــذا 

املوسم.
ــا أن كــتــيــبــة رونــــالــــد كــــومــــان ال تــوفــر  ــمـ وبـ
الكثير من األسباب للتفاؤل، بأن برشلونة 
يــمــكــن أن يـــكـــون مــنــافــســا عــلــى الــبــطــوالت 
لـــذا فــي حـــال انتهى  فــي املستقبل الــقــريــب، 
تقريرًا لصحيفة  فــإن  األمــر برحيل ميسي، 
»ماركا« اإلسبانية تناول 4 نجوم يمكن أن 

رياض الترك

ال يــعــيــش فـــريـــق وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــوســمــا 
جـــيـــدًا حــتــى اآلن مـــع املــــــدرب نـــونـــو ســانــتــو 
ــتـــو، فـــهـــو يـــحـــتـــل املــــركــــز الـــــــــ11 فــي  ــيـــريـ ــبـ إسـ
تــرتــيــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« ولـــم ُيــحــقــق ســـوى 6 
أن مــواجــهــة نونو  إال  انــتــصــارات حتى اآلن، 
ــــذي يـــقـــوده مــواطــنــه  ضـــد فـــريـــق تــوتــنــهــام الـ
ستكون  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  املــدرب 

كالسيكية.

الحارس والمدرب
ــدرب فـــريـــق وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، نــونــو  ــ لــعــب مـ
ســـانـــتـــو، تـــحـــت قــــيــــادة املــــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو فـــي فــريــق بـــورتـــو مــوســم 
ــذاك حــارســا في  آنــ نــونــو  2002-2003، وكـــان 
الفريق البرتغالي. ُتوج املدرب والالعب بلقب 
الــــدوري األوروبــــي فــي ذلــك املــوســم، ثــم ُتــوج 
بلقب دوري أبطال أوروبــا في موسم 2003-
2004. هذه العالقة بني نونو ومورينيو التي 

هذا  لتعويض   برشلونة  إلــى  جلبهم  يتم 
الفراغ.

¶ الوتارو مارتنيز: حتى قبل أن يعلن ميسي 
نية االنتقال في شهر أغسطس/ آب املاضي، 
الــــهــــداف عــلــى رادار الــعــمــالق  كــــان املـــهـــاجـــم 
املــؤكــد أن الوتـــارو سيكون  الكتالوني، ومــن 
ــداف الــبــرســا مــع رحــيــل »الــبــرغــوث«،  أول أهــ
يحصل  الــذي  املميز  التقييم  بعد  خصوصا 
عليه النجم الشاب البالغ من العمر 23 عاما 
في أغلب مباريات فريقه، إنتر ميالنو، وهو 
الــــذي يعتبر واحــــدًا مــن أفــضــل املـــواهـــب في 

العالم حاليا.
¶ عــــودة نــيــمــار: هــنــاك حـــديـــٌث مــســتــمــّر عن 
عودة نيمار إلى »كامب نو« منذ انتقاله إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017، 
لكن في الوقت الحالي، فإن الفرصة الوحيدة 
لــلــبــرازيــلــي لــاللــتــحــاق بــنــاديــه الــســابــق، هي 
فــي  أو  أوروبــــــــا  ــال  أبــــطــ دوري  بــمــواجــهــتــي 
املحكمة، كون برشلونة يعاني من أزمة مالية 

خانقة بسبب تداعيات أزمة كورونا. 
ــروع قــائــمــا  ــ ــشـ ــ لـــــذا مــــن املـــمـــكـــن أن يــــكــــون املـ

بدأت بني العب وُمدربه تركت أثرًا كبيرًا لدى 
الطرفني، إال أنها تركت أثرًا كبيرًا لدى نونو، 
لتكون  الحالي،  فريق وولفرهامبتون  مدرب 
»البريميرليغ«  منافسات  فــي  غــدًا  املــواجــهــة 
بــني  ــة  ــ ــــاصـ وخـ »كـــالســـيـــكـــيـــة«   2021-2020
البرتغاليني. وال يتحدث نونو عن مورينيو 
بلغة العداوة أو املنافسة أبدًا، فاألخير يعتبر 
أن مـــــدرب فـــريـــق تــوتــنــهــام مـــؤثـــر جــــدًا على 
قبل  قـــال  فسانتو  ومــــدرب،  كــالعــب  مسيرته 
أول مواجهة ضد مانشستر يونايتد عندما 
كان مورينيو مدربا قبل 3 سنوات: »عندما 
تأثير  لديه  شخصيا  مورينيو،  عن  تتحدث 
كبير علي، ألنني كنت العبا في فريق بورتو 
ــذا  وهــ و2004-2003،   2003-2002 مـــوســـم 

التأثير سيبقى إلى األبد«.

مورينيو ُملهم نونو
وتأثيره  مورينيو  قيمة  جــيــدًا  يــعــرف  نــونــو 
الحالية  الــتــدريــبــيــة  شخصيته  عــلــى  الكبير 
»عــنــدمــا يــأتــي شــخــص لــتــدريــبــك وتــلــحــق به 
وتثق به، فأنت تفعل كل شيء لُتطبق أفكاره 
ــذا األمــر  ويــؤثــر عــلــى شخصيتك تــمــامــا، وهـ
ــد. هـــذا مــا تــركــه جــوزيــه  يبقى مــعــك إلـــى األبــ
مورينيو لي. أعتقد أن كل واحد في املجموعة 
تعلم منه كيفية صناعة الفوز«. يعتبر نونو 
ــدرب،  مــوريــنــيــو املــثــال األعــلــى لــه كــالعــب وُمــ
ــه تــعــلــم مــنــه الــكــثــيــر، والــصــفــة  خــصــوصــا أنــ
األهم هي »الفوز« وال شيء آخر. لهذا السبب 
تجد الكثير من التشابه في طريقة لعب نونو 

الــالعــب فــي بــاريــس بعد  عندما ينتهي عقد 
18 شــهــرًا، على الــرغــم مــن أن رئــيــس باريس 
ــر الــخــلــيــفــي  ــقـــطـــري نـــاصـ ــان جـــيـــرمـــان، الـ ــ سـ
صرح مؤخرًا، أن الشاب البالغ من العمر 28 
عــامــا يــريــد توقيع عقد جــديــد فــي العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وقـــــد يــحــصــل ذلـــــك مــــع وصــــول 
لــإشــراف  بوتشيتينيو  مــاوريــســيــو  املــــدرب 

على الفريق.
¶ مــحــمــد صــــــالح: إذا نـــجـــح بـــرشـــلـــونـــة فــي 
تجاوز أزمته املالية، فقد يكون النجم املصري 
أفضل خيار لتعويض رحيل ميسي ألسباب 
رياضية بحتة، كون صالح صاحب الـ28 عاما 
في أوج سنوات عطائه وأثبت أنه أحد أفضل 
الالعبني في قــارة أوروبــا باملواسم األخيرة. 
عــالوة على ذلــك، أشـــارت تقارير مــؤخــرًا إلى 
لــيــفــربــول، بعد أن  أن صــالح غير سعيد فــي 
)آس(:  في تصريحات لصحيفة  الالعب  قــال 
»ريال مدريد وبرشلونة من األندية الكبرى...
ال نعرف أبدًا ما الذي سيحدث في املستقبل«.
 مشكلة ميسي 

ّ
¶ املوهبة فاتي: قد يكون حل

في متناول برشلونة، كون انسو فاتي أثبت 
ــــداث الـــفـــارق فـــي الــبــلــوغــرانــا  قـــدرتـــه عــلــى إحـ
باملوسمني اللذين قضاهما مع الفريق األول، 
ورغم إصابته األخيرة، ال يزال هناك الكثير 
آخــريــن، بعد دور  إلــى جانب العبني  ليقدمه 
بيدري الذي بات مصدر قوة لتشكيلة كومان، 
إضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي 
 ،2019 في  يــورو  مليون   120 برشلونة  أنفق 

لضمه من صفوف أتلتيكو مدريد.

)توتنهام  مختلفني  فــريــقــني  مــع  ومــوريــنــيــو 
ــــدرب نـــونـــو يــعــرف  ــاملـ ــ وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون(. فـ
جيدًا كيفية الــدفــاع عــن مــرمــاه أمــام خطورة 
املنافس، وفي نفس الوقت يعرف جيدًا كيفية 
االنتصارات  ُتحقق  قاتلة  بمرتدات  الخروج 

ـــ90 دقــيــقــة، وهــو األســلــوب الــذي  مــع نهاية الـ
بــدأ يظهر بــوضــوح فــي توتنهام مــع املــدرب 
البرتغالي بطل أوروبا مع بورتو البرتغالي 

في عام 2004.
بــالــنــســبــة لــنــونــو مــواجــهــة مــوريــنــيــو شــيء 

ُمميز ويؤثر فيه كثيرًا، ألنه يلعب ضد مدرب 
الرياضي  الكثير على الصعيدين  تعلم منه 
والـــشـــخـــصـــي، ولـــطـــاملـــا رصـــــدت الــكــامــيــرات 
تعابير وجه نونو عندما يتكلم مع مورينيو، 
الـــــســـــعـــــادة واالحــــــتــــــرام  ــح  ــ ــــالمـ مـ تـــظـــهـــر  إذ 
 Special« بــاســم  املــعــروف  املـــدرب  لشخصية 
One«. كما أن مورينيو نفسه عندما يتحدث 
عن نونو يحترمه كثيرًا وُينوه بعمله الكبير 
مع فريق وولفرهامبتون، حتى أن مورينيو 
نفسه اعتبر فريق »الوولفز« من بني الستة 
الــكــبــار فــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وهــو أمــر يؤكد 
 »Special One« الـــ  يكّنه  الـــذي  الكبير  الــُحــب 
مع  امُلــمــيــز  التكتيكي  نــونــو وعمله  لــلــمــدرب 

فريق وولفرهامبتون.
ــد املــــــواجــــــهــــــات بــــــني نـــونـــو  ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ
مــوريــنــيــو، تــواجــه املـــدربـــان الــبــرتــغــالــيــان 3 
بفوز  مــبــاراة  انتهت  اآلن،  فقط حتى  مـــرات 
لنونو وأخرى بفوز ملورينيو، بينما انتهت 
فريق  أن  وامُللفت  بينهما.  بالتعادل  مــبــاراة 
كـــل مــــدرب ســجــل 5 أهـــــداف ضـــد اآلخــــر في 
املواجهة  جمعتهما.  التي  الثالث  املباريات 
ــة ســتــكــون فـــي »الــبــوكــســيــنــغ داي«  ــعـ ــرابـ الـ
ــيـــوم، وســتــكــون فـــي غــايــة األهــمــيــة لهما،  الـ
ــــوز تـــوتـــنـــهـــام ســُيــبــقــيــه عـــلـــى مــســافــة  ألن فـ
قــريــبــة مـــن املــتــصــدر لــيــفــربــول، بــيــنــمــا فــوز 
أندية  دفعة نحو  وولفرهامبتون سيمنحه 
وتحسني  املستوى  استعادة  بهدف  املقدمة 
الــنــتــائــج والــتــرتــيــب فــي املــبــاريــات الــقــادمــة 

التي سيلعبها في عام 2021.

نونو سانتو ومورينيو: عندما يُعلمك برتغالي كيف تفوزأبرز الخيارات لتعويض ميسي في برشلونة
يبقى أم يرحل؟ هو سؤال 

يطرح دائمًا حول ليونيل 
ميسي لكن من سيكون 

بديله مستقبًال؟

قبل المواجهة القوية 
بين وولفرهامبتون 
وتوتنهام، عالقة 

مورينيو ونونو في 
سطور

)Getty/الوتارو مارتينيز واحد من أفضل المواهب الكروية في العالم )ماتيو باتسي

)Getty/قرر »يويفا« إقامة بطولة »يورو 2020« في العام المقبل )سيجري شينكو

)Getty( يُعد إلغاء بطولة ويمبلدون أحد أهم األحداث الرياضية

)Getty( عالقة ُمميزة بين مورينيو ونونو

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

العاملية األمــريــن  الــريــاضــة  عــانــت 
تــفــجــرت  أن  بــعــد   ،2020 عــــام  فـــي 
أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب 
بــإلــغــاء الكثير مــن األحــــداث املــهــمــة الــكــبــرى، 
الــتــي كــانــت تــنــتــظــرهــا الــجــمــاهــيــر مــنــذ عــدة 
سنوات، وعلى رأسها دورة األلعاب األوملبية 
طوكيو،  الــيــابــانــيــة  الــعــاصــمــة  فــي  الصيفية 

و»يورو2020«.

اليابان ودورة األلعاب األولمبية
نبدأ بدورة األلعاب األوملبية الصيفية، التي 
أنفسهم وسط  الــيــابــان  فــي  وجــد منظموها 

أزمة الرياضة 
في 2020

كورونا خنق البطوالت

الرياضة العالمية في عام 2020 لضربة  تعرضت 
موجعة، بسبب وباء كورونا، الذي تسبب بإلغاء 
العديد من األحداث الكبيرة، وكبدها خسائر مالية 

قاسية، نتيجة غياب الجماهير عن حضورها

تقرير

عــاصــفــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي شهر 
مــارس/آذار 2020، ما جعل الحكومة تباشر 
بوضع البروتوكوالت الصحية الالزمة للحد 
انطالق  وتأجيل  العاملي،  الــوبــاء  انتشار  من 
الحدث العاملي ألول مرة منذ الحرب العاملية 
األلــعــاب  تــأجــيــل دورة  الــثــانــيــة 1944. وبــعــد 

األوملبية الصيفية، استمرت املناقشات حول 
مــوعــد إقــامــتــهــا الــجــديــد، ليتم االتـــفـــاق على 
انطالقها في شهر يوليو/تموز بعام 2021، 
عقب وضع البروتوكوالت الصحية من أجل 
إقامة الحدث الكبير في أجواء آمنة للجميع، 
وعلى رأسهم الرياضيني، الذين كان بعضهم 
سببا رئيسيا بتأجيل الحدث العاملي الهام، 

»كوفيد-19«. نتيجة تخوفهم من اإلصابة بـ

»يورو 2020«
وجـــد االتـــحـــاد األوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم نفسه 
فــي مـــأزق كبير فــي منتصف شــهــر مـــارس/
آذار املاضي، بعدما توقفت عجلة الرياضية 
ــا، لــذلــك  ــ ــــورونــ ــيـــة نــتــيــجــة فــــيــــروس كــ الـــعـــاملـ
ســارع إلــى دراســـة الحلول األفــضــل، لضمان 
ــاء مـــوســـم  ــ ــهــ ــ ــى انــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

.2020/2019
ــة »يـــــــورو  ــولــ ــطــ ــل بــ ــيــ ــأجــ وقـــــــــرر »يـــــويـــــفـــــا« تــ
يفسح  حــتــى   ،2021 ــام  عـ إلـــى صــيــف   »2020
املــجــال أمـــام استئناف دوري أبــطــال أوروبـــا 
التي  الوطنية،  والــبــطــوالت  و»الــيــوربــالــيــغ«، 
كانت ملتزمة بالعقود التي أبرمتها األندية 

مع شركات البث الراعية، قبل أزمة كورونا.

بطولة ويمبلدون للتنس
ــتـــحـــان صــعــب  ــة الـــتـــنـــس فــــي امـ مــــــّرت ريــــاضــ
عـــام 2020، بــعــدمــا تــســبــب فــيــروس كــورونــا 
بإلغاء العديد من البطوالت، ليصبح املوسم 
األقــصــر فــي تــاريــخ كـــرة املــضــرب مــنــذ بــدايــة 
االحــتــراف، لكن الــحــدث األبـــرز كــان مــا حدث 

لبطولة ويمبلدون.
وقرر القائمون على بطولة ويمبلدون، إلغاء 
الرياضية التي تنتظرها  أحــد أهــم األحـــداث 
الجماهير العاملية في األول من شهر أبريل/
نيسان املاضي ألول مرة منذ الحرب العاملية 

الثانية، بسبب تفشي الوباء العاملي.
ومــــع اســـتـــمـــرار أزمـــــة كــــورونــــا، جــــرى إلــغــاء 
التي  كــرة املضرب  البطوالت في  سلسلة من 
تـــقـــام فـــي شــــرق آســـيـــا، مـــن بــيــنــهــا بــطــوالت 
املاسترز، ليصبع عددها 15، ليتم استحداث 
قــــانــــون جــــديــــد لــلــتــصــنــيــف بــــهــــدف حــمــايــة 
على  قدرتهم  لعدم  نظرا  الالعبني،  تصنيف 
ــبــــطــــوالت، مــــا جــعــلــهــم غــيــر  املـــشـــاركـــة فــــي الــ
احتفاظهم  نقاطهم، مع  بالدفاع عن  ملزمني 

بالنقاط التي تم كسبها خالل موسم 2019.

جائزة الصين الكبرى
أعــلــنــت بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات فـــورمـــوال 1 

قررت بطولة العالم 
لسباقات فورموال 1 إلغاء 

جائزة الصين

)Getty( 1944 تأجلت دورة األلعاب األولمبية للمرة األولى منذ عام

لــلــســيــارات فــي شــهــر أغــســطــس/آب املــاضــي، 
عن إلغاء جائزة الصني الكبرى وعودة تركيا 
إلــى جـــدول 2020 املــؤلــف مــن 17 سباقا بعد 

مراجعته وتقليصه بسبب أزمة كورونا.
ــــوال 1 فــــي مــوســم  ــورمـ ــ وأقـــيـــمـــت بــــطــــوالت فـ
حضور  ودون  املغلقة،  األبــــواب  خلف   2020
الكبرى  الصني  إلغاء جائزة  لكن  الجماهير، 
كــان الــحــدث األبـــرز فــي الــريــاضــة، الــتــي يأمل 
 ،2021 بعام  تتعافي  أن  في  عليها  القائمون 
وتــعــود الــحــيــاة إلـــى جــمــيــع مــســابــقــاتــهــا من 

خالل وجود املشجعني.

ماراثون باريس
بـــاريـــس  مــــــاراثــــــون  عـــلـــى  ــمــــون  ــائــ ــقــ الــ درس 
أعلنوا  بعدما  أمامهم،  املطروحة  الــخــيــارات 

موسكو، املقرر إقامته في شهر أغسطس/آب 
املاضي، إلى وقت قبل نهاية عام 2020، لكن 
استمرار أزمة فيروس كورونا، جعلته يقرر 

تأجيله إلى صيف 2021.
وأصـــــدر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــشــطــرنــج بــيــانــا 
رســمــيــا، أعـــلـــن فــيــه تــأجــيــل الـــحـــدث الـــدولـــي 
إلى صيف عام 2021 في العاصمة الروسية 
مـــوســـكـــو، نــتــيــجــة عــــدم إقـــامـــتـــه فـــي مــوعــده 
بسبب عـــودة تفشي فــيــروس كــورونــا بقوة، 
على  القائمني  تهم  املشاركني  جميع  وحــيــاة 

الرياضة.

كأس العالم
ــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــع االتـ ونـــخـــتـــم مــ
ألــغــى نسختي بطولتي كأس  الـــذي  »فــيــفــا«، 

تأجيل الحدث الكبير الذي كان ُمقررا إقامته 
في أبريل إلى الـ18 من شهر أكتوبر/تشرين 
فيروس  تفشي  استمرار  لكن  املــاضــي،  األول 
إلــى تغيير تاريخ االنطالق  كــورونــا، دفعهم 

إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
لكن وجــد منظمو مــاراثــون بــاريــس أنفسهم 
أمام خيار اإللغاء، بسبب استحالة مشاركة 
العديد من العدائني )44 ألــف عــداء وعــداءة( 
في السباق ال سيما القادمني من دول أجنبية 
بسبب صعوبة التنقل، ليتم تأجيله إلى عام 

.2021

أولمبياد الشطرنج 2020
ــاول االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــشــطــرنــج تــأجــيــل  ــ حـ
األوملــــبــــيــــاد الـــــــــ44 فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 

الــعــالــم تــحــت 20 و17 عـــامـــا، بــســبــب ظـــروف 
قــرر مجلس  فــيــروس كــورونــا، فيما  جائحة 
ــرو عــلــى  ــ ــيـ ــ الـــفـــيـــفـــا تـــعـــيـــني إنـــدونـــيـــســـيـــا وبـ
التوالي، اللذين كانا من املقرر أن يستضيفا 
البطولتني في 2021، كمضيفني لنسخ 2023.

ــــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــال بــــيــــان االتـ ــ ــ وقـ
ــا ال يـــــزال يــمــثــل تــحــديــا  إن جــائــحــة كــــورونــ
وله  الدولية،  الرياضية  األحــداث  الستضافة 
لذلك،  وأنــه  الــدولــي،  السفر  ُمقيد على  تأثير 
املعنيني،  املصلحة  أصحاب  الفيفا  استشار 
بــمــا فـــي ذلـــك االتــــحــــادات األعـــضـــاء املضيفة 
باإلضافة إلى االتحادات القارية املشاركة في 

كلتا البطولتني املقرر عقدهما في 2021.
وتابع »أصبح من الواضح أن الوضع العاملي 
قد فشل في العودة إلى املستوى الطبيعي«، 

وأنـــــــــــه »ملــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات املــــرتــــبــــطــــة 
بــاســتــضــافــة كــلــتــا الــبــطــولــتــني، بــمــا فـــي ذلــك 

جدوى مسارات التأهيل ذات الصلة«.
كــمــا خــصــص االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
األوروبـــيـــة،  للمنتخبات  مــقــعــدا   11 »فــيــفــا«، 
في النسخة املوسعة من بطولة كأس العالم 

للسيدات، املقررة في 2023.
الـــعـــالـــم 2023  ــــأس  ــقــــرر أن تــشــهــد كـ ــن املــ ــ ومـ
لــكــرة الــقــدم لــلــســيــدات املـــقـــررة فــي أســتــرالــيــا 
املشاركة  املنتخبات  عــدد  زيــادة  ونيوزيلندا 
مـــن 24 إلــــى 32 مــنــتــخــبــا، وهــــو نــفــس عــدد 
لــلــرجــال حاليا،  الــعــالــم  كــأس  فــي  املنتخبات 
أيضا  توسعا  الــرجــال  بطولة  أن تشهد  قبل 
بــزيــادة عــدد املنتخبات إلــى 48 اعــتــبــارا من 

نسخة 2026.
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رياض الترك

مــن  الــــكــــثــــيــــر   ،2020 عـــــــام  ــد  ــهــ شــ
الــصــعــود والــهــبــوط فــي عــالــم كرة 
الـــقـــدم، خــصــوصــا فـــي الـــدوريـــات 
فيروس  تفشي  فترة  خــال  الكبرى  الخمسة 
»كورونا«، األمر الذي أثر على جميع األندية 
ــا قــــدم أداء قـــويـــا رغــــم كل  الـــكـــبـــيـــرة، مــنــهــا مـ
الظروف، ومنها من كان األسوأ في هذا العام 

الصعب.

»البريميرليغ«: ليفربول 
األفضل وأرسنال األسوأ

على  ليفربول  فريق  أال يحصل  الصعب  مــن 
لــقــب األفــضــل فــي الــكــرة اإلنــكــلــيــزيــة فــي عــام 
املــاضــي ومتصدر  املــوســم  بــطــل  فــهــو   ،2020
كــل  ــم  ــ رغـ  )2021-2020( الـــحـــالـــيـــة  الــنــســخــة 
ــظــــروف الــصــعــبــة. وُتــــــوج لــيــفــربــول بــطــًا  الــ
»لــلــبــريــمــيــرلــيــغ« بــعــد أن جــمــع 99 نقطة من 
32 فــــوزًا و3 تـــعـــادالت و3 خـــســـارات، وأثــبــت 
للجميع أنه عاد بقوة إلى منصات التتويج 
ــام فـــقـــط مــــن تــحــقــيــقــه لــقــب  ــ املـــحـــلـــيـــة، بـــعـــد عـ
دوري أبطال أوروبا. لكن الفريق األسوأ بني 
األنـــديـــة الــكــبــيــرة كـــان مــن دون شــك أرســنــال 
الــذي يعيش أســوأ فترة كروية، ففي املوسم 

حصاد 2020 
األفضل واألسوأ 

تفاوتت نتائج األندية الكبيرة في عام 2020 بين األفضل واألسوأ، خصوصًا 
في ظل تفشي فيروس كورونا واألزمات المالية التي ضربت الجميع بدون 
واألسوأ«،  »األفضل  خانتين  في  الكبيرة  األندية  تصنيف  ويمكن  استثناء. 

وفقًا للنتائج واإلحصاءات في العام الصعب

3031
رياضة

تقرير

بعد جمعه  الترتيب  فــي  ثامنا  حــل  املــاضــي 
56 نقطة فقط، وفي هذا املوسم يحتل فريق 
نقاط   4 ُبعد  الـــ15 وعلى  املركز  »املدفعجية« 
فقط مــن مــراكــز الهبوط إلــى الــدرجــة األولــى، 
الستة  الــذي يجعله أســوأ فريق بني  الوضع 
الكبار في إنكلترا، نظرًا للنتائج التي حققها 
في عام 2020. وخاض أرسنال في عام 2020، 
32 مباراة في بطولة الــدوري )13 فــوزًا فقط 
مقابل 7 تعادالت و12 خــســارة(، فهل ينجح 
املـــدرب ميكيل أرتــيــتــا فــي تحسني األوضـــاع 
سريعا قبل فوات األوان وسقوط أرسنال من 

الدوري املمتاز؟

»الليغا«: ريال مدريد 
األفضل وبرشلونة األسوأ

الظروف  رغم تفشي فيروس »كورونا« وكل 
ــــاش عــامــا  املـــحـــيـــطـــة، إال أن ريــــــال مــــدريــــد عـ

جيدًا، خصوصا على الصعيد املحلي، وذلك 
النادي  ونجح  »الليغا«.  بلقب  تتويجه  بعد 
»امللكي« في التفوق على الجميع، خصوصا 
فـــي مــرحــلــة اإليـــــاب، بــعــد أن جــمــع 87 نقطة 
في الــصــدارة )26 فــوزًا مقابل 9 تــعــادالت و3 

خسارات فقط(.
وقدم ريال مدريد في مرحلة ما بعد العودة 
مـــن تــوقــف كــــرة الـــقـــدم فــتــرة ذهــبــيــة، بسبب 
تحقيقه 10 انتصارات متتالية مقابل تعادل 
وحـــيـــد فـــي 11 لـــقـــاء مــتــبــقــيــا مـــن مــنــافــســات 
ــــدوري اإلســـبـــانـــي، لــُتــســاهــم هـــذه الــنــتــائــج  الــ
الباهرة في خطف فريق زيدان للصدارة من 
في  الــــ34  للمرة  باللقب  والتتويج  برشلونة 

تاريخ النادي.
في املقابل، كان موسم برشلونة هو األسوأ 
على اإلطـــاق منذ ســنــوات طــويــلــة، حتى أن 
النادي »الكتالوني« يمكن تصنيفه بالنادي 
األسوأ بني كبار إسبانيا في عام 2020. فبعد 
الــعــودة مــن الــتــوقــف بــقــيــادة املــــدرب الجديد 
كـــيـــكـــي ســـيـــتـــني، حـــقـــق الـــفـــريـــق انـــتـــصـــاريـــن 
متتاليني، لكنه بعد ذلك تعادل في 3 مباريات 
مـــن أصـــل 4 وفــقــد حــظــوظــه بــاملــنــافــســة على 
اللقب وسقط إلى املركز الثاني. لكن ال يمكن 
ــوأ لــبــرشــلــونــة بــفــقــدان  ــ اخــتــصــار الـــعـــام األسـ
اللقب محليا، إنما الخسارة التاريخية أمام 
بايرن ميونخ األملاني )8 - 2( في ربع نهائي 
الفريق  ــا، والــتــي جعلت  أبــطــال أوروبــ دوري 
يـــدخـــل فـــي أزمـــــة حــقــيــقــيــة أضــعــفــت الـــنـــادي 
وحظوظه في املنافسة على األلقاب حتى في 
»الكتالوني«  بــدأه  الــذي   ،2021-2020 موسم 

بنتائج سلبية متفاوتة أيضا.

إيطاليا: أتالنتا األفضل ونابولي األسوأ
ُتــوج يوفنتوس بلقب الــدوري اإليطالي كما 
جــرت الــعــادة في السنوات الـــ8 األخــيــرة، لكن 
األنظار واستحق لقب األفضل كان  من لفت 
مـــن دون شـــك فـــريـــق أتـــانـــتـــا. الـــفـــريـــق الـــذي 
كشر عن أنيابه وسجل أرقاما هجومية غير 
مسبوقة، خصوصا مع تسجيله 98 هدفا في 
موسم واحد وحلوله ثالثا في الترتيب، هذا 
عدا عن وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا من أول مشاركة تاريخية.
بينما الفريق األسوأ بني األندية الكبيرة كان 
نابولي الذي عانى دفاعيا وأنهى املوسم في 
املــركــز السابع وكثاني أســوأ خــط دفــاع بعد 
روما بـ50 هدفا في مرماه. وبعد أن كان فريق 
نابولي املنافس األول ليوفنتوس على اللقب 
في السنوات املاضية، وجد نفسه في موقف 
ــادر عــلــى الــتــأهــل إلـــى دوري  صــعــب وغــيــر قــ

األبطال حتى.

بين ألمانيا وفرنسا: 
بايرن وباريس األفضل

لم يستحق فريق بايرن ميونيخ لقب األفضل 
أملــانــيــا فقط خــال منافسات عــام 2020،  فــي 

ليفربول تفوق على 
الجميع في »البريميرليغ« 

مع كلوب

ماتيتش: المباريات بدون جمهور تشبه التدريبات
الصادرة  نوفوستي  فيتشيرني  صحيفة  نقلت 
فــي بــلــغــراد عــن نيمانيا مــاتــيــتــش، العـــب وســط 
فــريــق مانشستر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، قــولــه إن 
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  مباريات  جميع 
التدريبات.  تشبه  بــدون جمهور  تقام  التي  القدم 
وقـــــــال مـــاتـــيـــتـــش »أصـــبـــحـــت جـــمـــيـــع املـــبـــاريـــات 
فــي ظل  الــتــدريــبــات  تمامًا وهــي تشبه  متشابهة 
عــدم وجــود جمهور فــي املــاعــب. بسبب تفشي 
وأنا  األوضــاع أصبحت مختلفة كثيرًا  الفيروس 
على ثقة بأن ليفربول لم يكن ليخسر)7 - 2( أمام 
الجمهور حاضرًا. صمدت  كــان  لو  فيا  أستون 
والـــدوري مستمر لكني أشتاق كثيرًا  القدم  كــرة 
لــصــخــب الــجــمــهــور وردة فــعــلــه فـــي املـــدرجـــات«. 
وأشار ماتيتش )32 سنة( إلى أنه يحلم بالفوز بلقب الدوري اإلنكليزي املمتاز مع فريقه 

الحالي.

كريس وندلوسكي الهداف التاريخي للدوري 
األميركي يُجدد عقده مع إيرثكويكس

وقع املهاجم املخضرم كريس وندلوسكي، الهداف التاريخي لدوري كرة القدم األميركي 
على عقد ملوسم جديد مع فريقه سان خوسيه إيرثكويكس. وسجل املهاجم األميركي 
الـــ38 الشهر املقبل سبعة أهــداف، ليصبح هــداف فريقه في املوسم  الــذي سيكمل عامه 
التاريخيني  الهدافني  لجدول  كمتصدر  القياسي  رقمه  ويوسع   ،2020 خــال  املقتضب 
لخوضه  بالسعادة  عن شعوره  بيان  في  وندلوسكي  وعبر  هدفًا.   166 إلــى  للمسابقة 
موسم آخــر ملساعدة الفريق في تحقيق أهــدافــه، وأشــار إلــى أن الــوبــاء الــذي تسبب في 
التفكير في مستقبله واستبعاد اعتزاله  الفرصة إلعــادة  األلم بالعالم، منحه  الكثير من 
كرة القدم، حيث كان يخطط ألن يكون 2020 هو عامه األخير في امللعب. وعلى مدار 11 

موسمًا، كان الاعب هداف الفريق طوال األعوام عدا سنة 2018.

محكمة روسية ُتعاقب شيروكوف 
بعد اعتدائه على الحكم

أشارت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء إلى أن محكمة في موسكو حكمت على الاعب 
الدولي السابق رومان شيروكوف بالعمل ملدة 100 ساعة في خدمة املجتمع إثر اعتدائه 
على الحكم خال بطولة للهواة. وانتاب القائد السابق للمنتخب الروسي األول حالة من 
ركلة  الحكم منحه  رفــض  املاضي عندما  آب/أغسطس  مباراة في شهر  الغضب خــال 
جزاء وأخرج له البطاقة الحمراء. وبناء على ذلك وجه شيروكوف )39 سنة( لكمة وركلة 
عــن تصرفه.  للحكم  شــيــروكــوف  أعــتــذر  الحــق  وقــت  وفــي  دانيتشنكو.  نيكيتا  للحكم 
بطرسبرغ  ســان  زينيت  في صفوف  املاعب  في  معظم مسيرته  وأمضى شيروكوف 
الروسي وشارك في 57 مباراة دولية مع املنتخب الروسي قبل اعتزاله. وكتب شيروكوف 
الذي اعتزل اللعب في 2016 عبر »إنستغرام«: »أنا أدرك أن عدم الحصول على ركلة جزاء 

وإخراج البطاقة الحمراء ال يمنحاني الحق في رفع قبضتي«.

إسماعيل زولفيتس يتحدى فوبيا الماء 
واإلعاقة ويحصد الجوائز الرياضية

ــفــيــتــس، طــفــل بــوســنــي عـــمـــره 10  إســمــاعــيــل زول
أعــوام، ولــد بــدون ذراعــني لكنه يملك موهبة هائلة 
في الرياضة واإلصرار، منحاه بطولة في السباحة 
ــا فــــي بـــــــاده؛ الــبــوســنــة  ــيـ ــعــــاه نــجــمــًا ريـــاضـ وجــ
والــهــرســك. واخــتــيــر إســمــاعــيــل فــي شــهــر كــانــون 
أفضل  ليكون  الجمهور  قبل  مــن  األول/ديــســمــبــر 
رياضي في العام على مستوى البوسنة، وذلك في 
مراسم تصويت تقليدية شعبية تنظمها صحيفة 
ألــفــًا من   20 على  إذ حصل  نــوفــني«،  »نيزافيسن 
أصوات القراء. وينتظر السباح الشاب، الذي يعيش 
ثاث  والــده  البوسنة،  بوسط  زينيتسا  مدينة  في 
مرات أسبوعيا كي يقله في سيارته إلى سراييفو 
من أجل املران. ويقطعان 150 كلم ذهابًا وإيابًا، كما يتدرب إسماعيل مع فريق »سبيد« 
بالفعل 40 ميدالية حصل  النجم  الفتى  إعاقات مختلفة. ويمتلك  يعانون  فتى  برفقة 87 
عليها خال دورات في البوسنة أو منافسات إقليمية، مثل امليدالية الذهبية التي نالها عام 
2017 في مدينة زادار الكرواتية في سباق 50 مترًا ظهر أثناء البطولة اإلقليمية لألشخاص 
متحدي اإلعاقة، أو األلعاب الدولية للرياضيني في بلغراد املفتوحة عام 2018، إذ حصل 

على ذهبية 50 مترًا ظهر وبرونزية 50 مترًا سباحة حرة.

في الجولة الخامسة بدور املجموعات في بطولة دوري األمم 
األوروبية أمام سويسرا. ومنح املهاجم املولود في برشلونة، 
»ال روخــا« أمام سويسرا في الدقيقة األخيرة من  التعادل لـ
ليحل  امللعب  أرض  نزوله  دقائق من  بعد تسع  اللقاء،  زمــن 
محل ميكيل ميرينو، فيما لم يتجرع جيرارد، الذي ظهر ألول 
مرة بقميص املنتخب األول في أكتوبر/تشرين األول 2019 
في املباراة التي انتهت بتعادل إسبانيا أمام السويد )1-1( 
في التصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية 2020، الهزيمة 
الــذي حقق معه أربعة انتصارات وأربعة  مع منتخب بــاده 
تعادالت. وسجل جيرارد مورينو هدفه الدولي األول في 15 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في انتصار إسبانيا 7-0 على 
مالطا، ضمن تصفيات كأس أوروبا، عندما وقع على الهدف 
املباراة  وكانت   .)71( الــــ الدقيقة  في  السباعية  من  السادس 
األخــرى التي سجل فيها مورينو، أمــام رومانيا )5-0( في 

ولم  هدفني،  أوروبـــا، حيث سجل  لكأس  التصفيات  مرحلة 
والبرتغال   )0-4( أوكرانيا  مباريات:  أربــع  في  الشباك  يهز 

)0-0( وسويسرا )1-0( وهولندا )1-1(.
ولد جيرارد مورينو بمدينة برشلونة اإلسبانية في السابع 
من شهر إبريل/نيسان عام 1992، وبدأ مسيرته االحترافية 
الــقــدم مــع أكاديمية نــادي إسبانيول فــي عام  فــي عالم كــرة 
2001، ما جعل أحد كشافي فياريال يطالب بضمه، بسبب 
القيمة الفنية التي يمتلكها. والتحق مورينو مع الفريق الثالث 
لــنــادي فــيــاريــال فــي عـــام 2011، وتــــدرج فــي جميع الفئات 
»الغواصات  لـ األساسية  التشكيلة  إلــى  وصــل  حتى  السنة، 
مواجهة   40 معهم  وخـــاض   ،2014 عــام  بنهاية  الــصــفــراء« 
سجل فيها 10 أهــداف. وغادر مورينو إلى إسبانيول على 
سبيل اإلعارة في صيف 2015، لكنه عاد إلى فياريال مرة 

أخرى في 2018، وشارك معه حتى اآلن في 82 مباراة.

قتيبة خطيب

بات النجم اإلسباني جيرارد مورينو، مهاجم نادي فياريال، 
الــريــاضــيــة والــوســائــل اإلعــامــيــة، بسبب  الجماهير  حــديــث 
ــتــي يــقــدمــهــا مـــع فــريــقــه فـــي املــوســم  املــســتــويــات الــكــبــيــرة ال
»الليغا«، وأهدافه الحاسمة التي جعلت »الغواصات  الحالي بـ

الصفراء« في املركز الرابع بجدول ترتيب املسابقة املحلية.
وينافس جيرارد مورينو على لقب هّداف الدوري اإلسباني 
ــده إلــــى 8 أهـــــداف،  ــيـ بـــاملـــوســـم الـــحـــالـــي، بــعــدمــا وصــــل رصـ
ليتساوى مع املتصدرين كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، 

وأياغو أسباس نجم سيلتا فيغو.
بعدما  إسبانيا،  منتخب  مــع  مميزًا  رقــمــًا  مورينو  ويمتلك 
سجل 4 أهداف في ثماني مباريات خاضها كاعب دولي، 
أنــه يهز الشباك بمعدل مــرة كــل مــبــاراتــني، كــان آخرها  أي 

جيرارد مورينو

على هامش الحدث

ينافس مورينو 
على لقب هّداف 

الدوري اإلسباني 
في الموسم 

الحالي، بعدما 
وصل رصيده إلى 8 

أهداف، ليتساوى 
مع بنزيمة 

وأسباس

بايرن ميونخ 
األفضل في 
ألمانيا وفي 
)Getty( أوروبا

ألقاب في عام  رغم تقديمه كرة جميلة وقوية وتحقيقه خمسة 
2020، إال أن مدرب فريق بايرن ميونخ األلماني، هانس فليك، لم يحصل 
الدولي  االتحاد  يمنحها  التي  العام  لهذا  مدرب  أفضل  جائزة  على 
لكرة القدم. ففي التصويت على الجائزة تفوق المدرب األلماني اآلخر 
وتعرض  األفضل.  لقب  وحصد  فليك  مواطنه  على  كلوب  يورغن 
مدرب  كأفضل  فليك  اختيار  عدم  بسبب  االنتقادات  من  للكثير  »فيفا« 

نظرًا لما قدمه النادي »البافاري« معه في موسم 2020-2019.

هانس فليك وخسارة الجائزة

وجه رياضي

ــا، نظرًا  ــ بــل اســتــحــق لــقــب األفــضــل فــي أوروبـ
لــكــل الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــهــا. فــبــعــد الــعــرض 
الـــقـــوي االعـــتـــيـــادي مــحــلــيــا والــتــتــويــج بلقب 
الـــدوري والــكــأس، التهم »الــبــافــاري« األندية 
ــــوج بــالــلــقــب، كــمــا نــال  فــي دوري األبـــطـــال وُت
لقب »السوبر« األوروبي وقريبا سيرفع لقب 
مــونــديــال األنـــديـــة، لــُيــنــهــي عـــام 2020 بستة 

الكبيرة في  شالكه لقب األســـوأ بــني األنــديــة 
أملــانــيــا، وذلـــك بسبب حلوله فــي املــركــز الـــ12 
أنــه بداية  مع نهاية موسم 2019-2020، كما 
املقاييس،  بــكــل  كــارثــيــة   ،2021-2020 مــوســم 
الــفــريــق حتى اآلن أي فــوز بعد  لــم ُيحقق  إذ 
ــفـــر انــــتــــصــــارات و4  ــاراة )صـ ــبــ خـــوضـــه 13 مــ
تعادالت و9 خسارات(، ليحتل املركز األخير 

فــي فرنسا ال صوت  بينما  ألــقــاب ُمستحقة. 
يعلو فوق فريق باريس سان جيرمان الذي 
بفارق  وبطًا  متصدرًا  محليا  املوسم  أنهى 
12 نقطة عن الوصيف مارسيليا، مع التنويه 
بأن رابطة الدوري ألغت املوسم بسبب تفشي 
للنادي  اللقب  ومنحت  »كـــورونـــا«،  فــيــروس 
ــل، اســـتـــحـــق فــريــق  ــابـ ــقـ »الــــبــــاريــــســــي«. فــــي املـ

لتكون 2020 سنة كارثية على  الترتيب،  في 
شالكه.

موناكو  تصنيف  يمكن  فــرنــســا،  فــي  بينما 
األسوأ بني الكبار بسبب تراجعه الكبير في 
عـــام 2020، وعـــدم تمكنه مــن احــتــال مــراكــز 
بني األربعة الكبار حتى اآلن، وتراجع دفاعه 

كثيرًا في آخر موسمني.

كشف االتحاد الدولي ملحترفي التنس أن النجم البريطاني آندي موراي سيبدأ مسيرته 
املــاعــب فــي مــوســم 2021 باملشاركة فــي بطولة ديــلــراي بيتش فــي واليـــة فلوريدا  فــي 
األميركية بعد قبوله بطاقة دعوة لاشتراك املباشر في البطولة. وستقام البطولة ما بني 
السابع والـ 13 من شهر كانون الثاني/ يناير املقبل، بعد تغيير موعدها املعتاد في شهر 
شباط/ فبراير، لتدخل ضمن البطوالت اإلعدادية ألستراليا املفتوحة التي تبدأ في الثامن 
من فبراير/ شباط املقبل، متأخرة ثاثة أسابيع عن موعدها التقليدي بسبب اإلجراءات 

الصحية في أستراليا.

صورة في خبر

موسم موراي في 2021
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