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ال يزال سائق
سباقات الفئة
األولى (فورموال
 )1األلماني
مايكل شوماخر،
راقدًا في
غيبوبة منذ
سبع سنوات
بالتحديد بعد
تعرضه لحادث
تزلج في جبال
األلب الفرنسية.
وال يزال شوماخر
بطل العالم 7
مرات والبالغ
من العمر 51
سنة يخضع
للعالج بأحد
مستشفيات
باريس على أمل
االستفاقة .في
وقت أكدت
العائلة عدم
ظهور أي بوادر
تحسن في
عملية إفاقته
حتى اليوم.

غيبوبة ُمستمرة
شوماخر لم يُظهر أي تحسن بعد  7سنوات ()Getty

سيتيين يؤكد أنه
تجاوز حداد برشلونة
وعدم ندمه

أرسنال يؤكد
إصابة البرازيلي غابرييل
بفيروس كورونا

سولسكاير يأمل
بتمديد عقد كافاني
مع مانشستر يونايتد

أكد كيكي سيتيني ،املدرب السابق لبرشلونة أنه
تجاوز الحداد بعدما رحل عن الفريق الكتالوني
الصيف املاضي مشيرًا إلى أنه لم يندم على
الرحيل ،وغير نادم على قبول تدريب الفريق
قبل نحو عام .وقال سيتيني «لقد تجاوزت
الحداد الذي كان علي أن أمر به نظرًا ملا حدث في
برشلونة .خرجت بذكريات جيدة وسيئة ،لكن
التجربة بشكل عام كانت استثنائية رغم أننا لم
نستمتع بما كنا نريده».

أكد فريق أرسنال إصابة مدافعه البرازيلي غابرييل
بعد دخوله في عزل إثر اختالطه بأشخاص
مصابني .وأعلن الفريق اللندني في بيان رسمي
أنه« :نتيجة فحص غابرييل جاءت موجبة ،وهو
يخضع للعزل وفقًا لتوصيات الحكومة البريطانية
والبريميرليغ .سنواصل متابعة الوضع ودعم
الالعب الذي نثق في جهوزيته بعد املباراتني
املقبلتني» .وانضم غابرييل إلى قائمة املصابني
التي تضم توماس بارتي.

أعرب النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب
فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي عن أمله في
أن يمدد األوروغواياني إدينسون كافاني عقده
ً
مع فريق «الشياطني الحمر» قائال إنه أحد أفضل
الالعبني في الفريق .وقال سولسكاير «في الوقت
الحاليُ ،يظهر أنه ال يزال أمامه سنوات جيدة،
لذلك آمل بتجديد عقده .كان لكافاني تأثير كبير،
وأحدث فرقًا منذ وصوله .في سنه ال يزال أحد
أفضل الالعبني في الفريق».
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مباريـات
األسبـوع

تمكن بعض نجوم الرياضة العربية من تقديم أداء ناجح في جميع
البطوالت التي شاركوا فيها عام  ،2020ليرسموا البسمة على الجماهير
التي تابعتهم بشغف كبير ،رغم أزمة فيروس كورونا الكبيرة

إنجازات عربية
في 2020
محمد السعو

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن املـ ـع ــان ــاة ال ـتــي
عاشها العالم بــأســره ،وال يــزال،
ب ـس ـبــب فـ ـي ــروس ك ــورون ــا خــال
ع ــام  ،2020إال أن ث ـمــة فـسـحــة أم ــل كـبـيــرة
ت ـس ـبــب ب ـهــا ال ــري ــاض ـي ــون الـ ـع ــرب ف ــي هــذا
العام ،تماما مثلما حدث مع النادي األهلي
امل ـص ــري الـ ــذي ت ــوج بـلـقــب أب ـط ــال أفــريـقـيــا
وأب ـقــى الـلـقــب عــرب ـيــا ،كـمــا شـكـلــت النجمة
ال ـتــون ـس ـيــة أنـ ــس ج ــاب ــر وال ـن ـج ــم امل ـص ــري
محمد صالح بسمة كبيرة للعرب خالل هذا
الـعــام إلــى جانب قطر بإعالنها عــن إنجاز
استعداداتها للمونديال أو عبر املشاركة
التاريخية املنتظرة فــي تصفيات أوروب ــا
املؤهلة للمونديال.
األهلي أسعد العرب

سبب السعادة العربية في مسابقة دوري

نجحت قطر بتحقيق
العديد من اإلنجازات
الرياضية في عام 2020

أبطال أفريقيا لكرة القدم توزع بني فريقني
عــرب ـيــن م ـصــريــن ه ـمــا األه ـل ــي والــزمــالــك
ال ـل ــذان بـلـغــا ال ـن ـهــائــي الـ ـق ــاري ،وتـ ــوج فيه
األه ـل ــي ب ـطــا بــال ـتــاس ـعــة ،لـكـنـهـمــا نجحا
فــي إبـقــاء اللقب بصيغة عربية إلــى جانب
تقديمهما أداء الفـتــا فــي الـنـهــائــي ،حسمه
األهـ ـل ــي ال ـ ــذي سـيـمـثــل الـ ـع ــرب وم ـص ــر في
مونديال األنــديــة في قطر .وأعــرب محمود
الـخـطـيــب رئ ـيــس ال ـن ــادي األه ـلــي امل ـصــري،
عن أمله في أن يظهر الفريق األحمر بشكل
ّ
جيد خالل مشاركته في بطولة كأس العالم

لــأنــديــة لـكــرة الـقــدم فــي قطر الـعــام الـقــادم،
مشددًا على أن هدف األهلي دائما هو حصد
البطوالت .وأبــدى الخطيب في تصريحات
إعالمية ،فخره بتتويج األهلي بلقب دوري
أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه
عقب فــوزه على مواطنه وغريمه التقليدي
الزمالك في نهائي املسابقة القارية ،وتأهله
إلى مونديال األندية التي تجرى بالعاصمة
القطرية الدوحة في الفترة من األول حتى
 11فبراير/شباط املقبل.
وق ـ ـ ــال ال ـخ ـط ـي ــب« :ق ــدمـ ـن ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة رائ ـع ــة
أم ــام الــزمــالــك فــي الـنـهــائــي األفــريـقــي تليق
باسم الفريقني الكبيرين .نحمد الله على
النتيجة وحسم اللقب لصالحنا وتأهلنا
لكأس العالم لألندية مــرة أخــرى» ،مضيفا
أن «مونديال األندية بطولة كبيرة يشارك
فـيـهــا الع ـب ــون م ــن أع ـلــى م ـس ـتــوى ،ينبغي
عـلـيـنــا أن ن ـك ــون جــاهــزيــن م ــن الـنــاحـيـتــن
النفسية والفنية ونأمل أن نقدم أداء يليق
ب ـن ــا» .وأش ـ ــار الـخـطـيــب إل ــى أن «الــاع ـبــن
ت ـع ــرض ــوا ل ـض ـغــوط نـفـسـيــة ك ـب ـيــرة ط ــوال
ْ
املوسم ،لكن لدينا أمل في إمكانية اجتياز
تـلــك ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي نــواجـهـهــا جميعا.
هــدف ـنــا دائ ـم ــا ه ــو ال ـح ـصــول ع ـلــى األل ـقــاب
وإس ـ ـعـ ــاد ال ـج ـم ــاه ـي ــر» .ي ــذك ــر أن الـ ـن ــادي
األهلي املصري سيشارك في بطولة كأس
العالم لألندية للمرة السادسة في تاريخه،
ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية
واألفريقية مشاركة في املسابقة الدولية.
قطر ...استادات مدهشة
واللعب مع الكبار

أبهرت قطر العالم بافتتاح استاد أحمد بن علي المونديالي (محمد دبوس/األناضول)

خطفت النجمة التونسية أنس جابر األضواء في التنس (تيم كاليتون)Getty/

زرع ـ ــت ق ـطــر ال ـس ـع ــادة ف ــي ن ـف ــوس ال ـع ــرب،
لسببني :األول أنها واصلت إبهار الجميع
بمنشآتها الستضافة مونديال قطر 2022
ع ـبــر اف ـت ـت ــاح اسـ ـت ــاد الـ ــريـ ــان ،ال ـ ــذي أطـلــق
ع ـل ـيــه الح ـق ــا اسـ ــم اسـ ـت ــاد أح ـم ــد ب ــن عـلــي،
قبل فـتــرة قصيرة وال ــذي دشــن فــي نهائي
ك ــأس أم ـيــر قـطــر بــن ال ـســد وال ـعــربــي وهــو
النهائي ال ــذي أع ــاد الجماهير للمدرجات
فــي مشهد مـهـيــب .وأك ــد منظمو مــونــديــال
 2022ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ـت ـح ــدي م ــع جــائـحــة
كورونا من خالل االفتتاح الرسمي الستاد
أحمد بن علي» ليكون رابع استادات كأس
العالم ،التي يتم افتتاحها وذلــك قبل نحو
عامني على البطولة العاملية ،بحضور 20
أل ــف مـشــاهــد .وق ــال حـســن ال ـ ــذوادي األمــن
الـ ـع ــام ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـشــاريــع واإلرث
املسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال:
«يمثل اإلعالن عن جاهزية استاد أحمد بن
علي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر
إنجازا مهما على طريق اإلعداد للمونديال،
وي ـعــد تـتــويـجــا لـجـهــود ك ــل م ــن شـ ــارك في
إنجاح هذه الفعالية في ظل ظروف الوباء

بطولة مصر :األهلي يستعيد الصدارة
بفوز كبير على االتحاد السكندري
استعاد نادي األهلي صدارة الدوري املصري لكرة القدم بفوز عريض برباعية
نظيفة على ضيفه االتحاد السكندري ،في املباراة املؤجلة بينهما من الجولة
الثالثة .وشهدت املباراة عودة املدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة
األهلي بعد تعافيه من فيروس كــورونــا .وبهذه النتيجة رفــع األهلي رصيده
إلى  9نقاط ارتقى بها إلى املركز األول مع مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي
الزمالك ،في وقت تجمد رصيد االتحاد عند  4نقاط وتراجع إلى املركز الـ.15
وفي مباراة ثانية حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على مضيفه سموحة بهدفني
نظيفني على ملعب الجيش في برج العرب ،في اللقاء املؤجل بينهما من الجولة
الثالثة أيضًا .وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى  7نقاط في املركز الثالث،
في حني تجمد رصيد سموحة عند  5نقاط في املركز الثامن.
ليستر سيتي يتعادل أمام كريستال باالس
تعادل فريق ليستر سيتي أمام مضيفه كريستال باالس بهدف ملثله في املباراة
التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال ــ 16من بطولة ال ــدوري اإلنكليزي.
شهد اللقاء تألقا مبكرا لحارس مرمى كريستال باالس ،اإلسباني فيسينتي
جــوايـتــا ،الــذي تصدى لركلة جــزاء فــي الدقيقة  19مــن النيجيري كيليتشي
إيهيناتشو ،وفي الدقيقة  58تقدم أصحاب األرض عن طريق الجناح ويلفريد
زاها ،بينما نجح الالعب هارفي بارنز في إدراك هدف التعادل للضيوف في
الدقيقة  .83وبهذه النتيجة ،رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى  29في
الوصافة ،وكريستال باالس إلى  19نقطة في املركز الـ.13

الـعــاملــي» .وأض ــاف أن «االسـتــاد املونديالي
الـجــديــد واملنطقة املحيطة بــه مبعث فخر
لنادي الريان الرياضي ولكل من يعيش في
هذه املدينة التاريخية .ونحن على مشارف
عــام  ،2021ونتطلع للكشف عــن املــزيــد من
االس ـتــادات فــي الـعــام الـجــديــد ،ونــؤكــد على
االن ـت ـه ــاء م ــن ج ـم ـيــع اس ـ ـتـ ــادات امل ــون ــدي ــال
قبل انطالق منافسات البطولة بوقت كاف
يضمن اختبار جاهزيتها التشغيلية قبل
استقبال آالف املشجعني من أنحاء العالم
في .»2022
كما أن قطر أعلنت رسميا مشاركتها في
بـطــولـتــي كــوبــا أم ـيــركــا والـ ـك ــأس الــذهـبـيــة
إلــى جانب دعــوة «العنابي» للمشاركة في
التصفيات األوروب ـيــة املؤهلة للمونديال،
ب ـصــورة شــرفـيــة لــن تتضمن تــأثـيــر نتائج
املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي سـيـخــوضـهــا ع ـلــى فــرص
خصومها فيها وهــو املنتخب الــذي حجز
م ـس ـب ـقــا م ـق ـع ــده ف ــي امل ــون ــدي ــال بــاع ـت ـبــاره
مستضيف البطولة.

أستون فيال يفرض التعادل على تشلسي ويتخطاه
في ترتيب «البريميرليغ»
فرض أستون فيال التعادل اإليجابي بهدف ملثله على مضيفه تشلسي في
الدوري اإلنكليزي املمتاز .افتتح أوليفيه جيرو التسجيل لفريق «البلوز» على
ملعب ستامفورد بريدج في الدقيقة  34قبل أن يدرك أنور الغازي التعادل في
الدقيقة  .50وبهذه النتيجة رفع أستون فيال رصيده إلى  26نقطة في املركز
الخامس متفوقًا بفارق األه ــداف على تشلسي الـســادس في الترتيب ،علمًا
بأن فريق املدرب ديان سميث لعب مبارتني أقل من تشلسي .وبهذه النتيجة
واصــل أستون فيال نتائجه الجيدة هذا املوسم وأمسى على بعد سبع نقاط
من ليفربول املتصدر ،علمًا بأنه لعب  14مباراة فقط في مقابل « 15للريدز».

صالح األفضل

واصل النجم املصري محمد صالح مهاجم
نادي ليفربول تألقه في عام  .2020وبعدما
توج بلقب الــدوري اإلنكليزي املمتاز ولقب
دوري األبطال من قبله ،نجح في أن يكون
أفضل العــب إنكلترا هــذا الـعــام الــذي يبدو
أن تــألـقــه سـيـمـتــد لـلـعــام املـقـبــل باملنافسة
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـقـ ــب األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدره هـ ــدافـ ــي
«البريميرليغ».
أنس جابر

يـحـســب للنجمة الـعــربـيــة الـتــونـسـيــة أنــس
ج ــاب ــر أنـ ـه ــا ت ـس ـب ـبــت بـ ـسـ ـع ــادة ل ـك ـث ـيــريــن
فــي ال ـعــام ال ـحــالــي ،إذ أصـبـحــت أول العبة
عــربـيــة تـبـلــغ الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لبطولة
فرنسا املفتوحة للتنس (روالن غ ــاروس)
وذلــك بعد فــوزهــا على البيالروسية أرينا
سابالينكا بمجموعتني لــواحــدة بنتيجة
 )7-9( 6-7و 6-2و .3-6وقــالــت أن ــس جابر
لإلعالميني« :سأسعى إلــى الحضور بقوة
ّ
فــي كــل مسابقات التنس بـعــام  ،2021ولم
ال أتوج بأحد ألقاب البطوالت الكبرى ،لقد
حان الوقت لذلك ،وأطمح كذلك إلى دخول
ترتيب الالعبات العشر األوليات في العالم،
ول ـيــس م ــن الـصـعــب تـحـقـيــق ه ــذا األم ــر لو
قمت بعملي على أكمل وجه ،أتمنى فقط أن
تنتهي أزمــة فيروس كورونا حتى ال تؤثر
على مستقبل بطوالت التنس» .كما تمكنت
الالعبة املصرية ميار شريف من الوصول
لـنـهــائــي بـطــولــة ج ــران ك ـنــاريــا لـلـتـنــس في
إس ـب ــان ـي ــا وال ـ ـ ــذي ًخ ـس ــرت ــه ل ـت ـح ـتــل امل ــرك ــز
الـثــانــي ،لكنها أيــضــا نجحت فــي التتويج
ببطولة تشارلستون الدولية في أميركا.
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كورونا يلغي قمة السيتي وإيفرتون
تأجل لقاء السيتي
وإيفرتون بسبب عدد
اإلصابات المرتفع في
صفوف الفريق األول

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري (باول شيلدس/فرانس برس)

تسبب فيروس «كوفيد »19-بتأجيل مباراة
ثانية فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز لكرة
ال ـقــدم مـنــذ ان ـطــاق املــوســم ال ـجــديــد ،وذلــك
بسبب عــدد اإلصــابــات املرتفع فــي صفوف
مانشستر سيتي .وأرجئت املـبــاراة املقررة
بــن سيتي ومضيفه إيـفــرتــون فــي املرحلة
ال ـســادســة ع ـشــرة بـسـبــب الـنـتــائــج املــوجـبــة
العديدة في صفوف فريق املدرب اإلسباني
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،ال ـ ــذي ي ـع ـلــم تـمــامــا
م ــدى شــراســة ه ــذا ال ـف ـيــروس بـعــدمــا خسر
والدته بسببه في وقت سابق من هذا العام.
وقــال سيتي إنــه «بناء على نصيحة طبية
م ـش ــددة ،ق ــررت راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
املمتاز ،وبعد استشارة الناديني ،أن تؤجل
املباراة» .ويحتل سيتي املركز السادس بـ26
نـقـطــة ب ـف ــارق  6ن ـقــاط ع ــن لـيـفــربــول حــامــل
ال ـل ـق ــب واملـ ـتـ ـص ــدر ب ـع ــد  15م ــرح ـل ــة ،فـيـمــا
يتخلف إيفرتون عن «الحمر» بفارق ثالث
نقاط في املركز الثالث بفارق األهــداف عن
ليستر سيتي ال ــذي أصـبــح ثانيا بتعادله
مــع مضيفه كريستال ب ــاالس  .1-1وكشف
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فــريــق غ ــواردي ــوال ع ــن ظ ـهــور أربـ ــع ح ــاالت
موجبة يوم عيد امليالد تعود للمدافع كايل
ووكر والجناح البرازيلي غابريال جيزوس
وعاملني في طواقم الفريق .وتابع أنه «بعد
الجولة األخـيــرة مــن اخـتـبــارات كــوفـيــد،19-
تبني للنادي العديد من اإلصابات ،إضافة
إلــى األرب ــع الـتــي ظـهــرت يــوم عيد املـيــاد».
واع ـت ـبــر أن «ه ـن ــاك م ـخــاطــرة بــإمـكــانـيــة أن
ينتشر الـفـيــروس بشكل أكـبــر بــن أعـضــاء
الـ ـف ــري ــق ،ال ـط ــاق ــم وربـ ـم ــا أبـ ـع ــد م ــن ذل ـ ــك».
وس ـي ـغ ـل ــق ن ـت ـي ـجــة ذلـ ـ ــك م ــرك ــز ال ـت ـم ــاري ــن
الـخــاص بالفريق «لفترة غير مـحــددة» مع
إخ ـض ــاع الــاع ـبــن وال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـنــادي
ملزيد من االختبارات قبل إعادة فتحه .ومن
املـقــرر أن يحل سيتي ضيفا على تشلسي
األح ــد املـقـبــل فــي املــرحـلــة الـســابـعــة عـشــرة.
وه ــي امل ــرة الـثــانـيــة ال ـتــي يـتــم فـيـهــا إرج ــاء
م ـ ـبـ ــاراة ف ــي الـ ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز هـ ــذا امل ــوس ــم
بسبب «كوفيد ،»19-بعد لقاء أستون فيال
ونـيــوكــاســل فــي الــرابــع مــن الـشـهــر الحالي
بـ ـسـ ـب ــب إصـ ـ ــابـ ـ ــات ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف األخ ـ ـيـ ــر.

مانشستر سيتي
أعلن عن  4حاالت لكورونا
بين صفوفه

إدين هازارد يعود للظهور بعد شهر من الغياب
أصـبــح البلجيكي إدي ــن ه ـ ــازارد ،الع ــب ري ــال م ــدري ــد ،جــاه ـزًا لـلـظـهــور من
جــديــد مــع فريقه خــال مواجهة إلتشي الـيــوم وذل ــك بعد غيابه ملــدة شهر
بسبب إصابته في عضلة الفخذ اليمنى .ولليوم الثاني على التوالي ،حظي
املدرب الفرنسي زين الدين زيدان بخدمات جميع الالعبني ما عدا البرازيلي
رودريغو ،وكان هذا املران هو الثاني للفريق بعد  3أيام ونصف من الراحة
بسبب عطلة أعياد امليالد .وأظهر هازارد خالل املران تحسنا بدنيا واضحا
وبدا مستعدا للمشاركة مع الفريق من جديد بعد غياب دام ملدة شهر بسبب
اإلصابة التي لحقت به في  28تشرين الثاني/نوفمبر املاضي خالل مواجهة
أالفـيــس .وبــالـكــاد ش ــارك الــاعــب خــال  6مـبــاريــات مــع فــريــق «امليرينغي»
هذا املوسم ،والذي كان يأمل أن يظهر خالله قدراته الحقيقية عقب التغلب
على مشكلة إصابة الكاحل التي الزمته خــال موسمه األول مع الفريق.
في املقابل استعاد املدرب الفرنسي العبه مودريتش الذي عانى من حمل
عضلي زائــد فــي الفخذ اليسرى خــال مواجهة إيـبــار غــاب على إثــره عن
مواجهة الفريق املاضية أمام غرناطة ،حيث تدرب الالعب بشكل طبيعي مع
بقية املجموعة .ووفقا ملا أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي ،بــدأت الحصة
التدريبية بتدريبات تنشيطية للعضالت قبل أن يتدرب الالعبون بالكرة عبر
التسديد على املرمى من وضع الركض والحركة.

السلة األميركية :باليزرز يلحق الهزيمة الثانية بالبطل
وأشـ ــارت راب ـطــة الـ ــدوري املـمـتــاز فــي بـيــان،
إلى أن القرار بإرجاء لقاء سيتي ومضيفه
إيفرتون اتخذ كــإجــراء «اح ـتــرازي» ،معربة
ع ــن ثـقـتـهــا بـ ــأن الـ ـب ــروت ــوك ــوالت الـصـحـيــة
املطبقة مــن أجــل تجنب انتشار الفيروس،
ستعطي ثمارها رغم االرتفاع الحاد بعدد
اإلصــابــات في إنكلترا .وإدراك ــا منه بخطر
هــذا الـفـيــروس ،شــدد غــوارديــوال بعد فــوزه
ع ـل ــى ن ـي ــوك ــاس ــل -2ص ـ ـفـ ــر ع ـل ــى أن صـحــة
العبيه تبقى األولــويــة .وأوض ــح اإلسباني
أن «م ـ ــا نـ ــريـ ــده هـ ــو أال يـ ـت ــده ــور ال ــوض ــع
الصحي لغابريال وكايل ،وأال تكون هناك
معاناة من األعــراض وأن تمر عليهما هذه
األيــام الثمانية أو العشرة من دون أعراض
صعبة».
وتابع «كوفيد هنا .ليس هنا في مانشستر
سيتي وحـســب ،بــل فــي كــافــة أنـحــاء العالم
ويهاجم بشراسة ،لهذا السبب علينا توخي
الحذر .ما نريده في األيام القليلة املقبلة أال
يعاني الــاعـبــان مــن األع ــراض والتعافي».
وكـ ــان الـسـيـتــي ق ــد أع ـلــن ع ــن إص ــاب ــة  4من
أف ـ ــراده فــي ب ـيــان رس ـمــي كـتــب ف ـيــه« :يــؤكــد
ن ــادي مــانـشـسـتــر سـيـتــي إصــابــة غابرييل
جيسوس وكايل ووكر واثنني من املوظفني
بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19-س ـي ـخ ـضــع جـمـيــع
األفـ ـ ــراد األرب ـع ــة اآلن لـلـعــزل ال ــذات ــي ،وفـقــا
ل ـبــروتــوكــول ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي وحـكــومــة
اململكة املتحدة بشأن الحجر الصحي».
(فرانس برس)

انطالقة موسم اليكرز
سيئة جدًا حتى اآلن بعد
تعرضه لخسارته الثانية
في  4مباريات
أل ـحــق بــورتــانــد تــرايــل ب ــاي ــزرز بمضيفه
لوس أنجلوس اليكرز حامل اللقب الهزيمة
الثانية في أربع مباريات خاضها حتى اآلن
في املوسم الجديد من منافسات دوري كرة
السلة األميركي للمحترفني ،وذلــك بالفوز
عليه ( ،)107 – 115في وقــت حقق ممفيس
غريزليز فــوزه األول على حساب بروكلني
نتس ،لكنه خسر جهود نجمه الـشــاب جا
مورانت.
ورغــم جهود «املـلــك» ليبرون جيمس الذي
سجل  29نقطة مع  9متابعات و 6تمريرات
حــاس ـمــة ،واألمل ــان ــي ديـنـيــس شـ ــرودر الــذي
س ــاه ــم ب ـ ـ ــ 24ن ـق ـط ــة ،م ـن ــي ل ـي ـك ــرز بـهــزيـمــة
ثانية في املباريات األربــع األولــى للموسم
الـجــديــد الـتــي خاضها جميعها حتى اآلن
عـلــى مـلـعـبــه «سـتــايـبـلــس س ـن ـتــر» .وأوق ــف
باليزرز بفوزه الثاني تواليًا من أصل ثالث
مباريات له حتى اآلن ،مسلسل انتصارات
اليكرز في املباريات التي دخل فيها الربع
األخـيــر وهــو مـتـقــدم ،عند  59تــوالـيــا وذلــك
بفضل داميان ليالرد بــالــذات ،إذ سجل 21

من نقاطه الـ 31في الشوط الثاني من اللقاء.
وأم ــل م ــدرب ب ــاي ــزرز ت ـيــري سـتــوتــس «أن
نتمكن من البناء» على هذا الفوز ،مضيفًا
«ن ــدرك أنــه بامكاننا أن نكون فريقًا جيدًا.
لقد فزنا للتو على حامل اللقب ،وهم فريق
رائــع» .كما وتألق غاري ترنت جونيور من
خـ ــارج ال ـق ــوس بـتـسـجـيـلــه س ـبــع ثــاث ـيــات،
منهيا الـلـقــاء ب ــ 28نقطة ،فيما ســاهــم سي
دج ــاي مــاكــولــوم ب ــ 20نقطة مــع  11تمريرة
حاسمة.
في املقابل عكرت إصابة النجم الواعد جا
مورانت فوز ممفيس غريزليز على مضيفه
بروكلني نتس ( )111 – 116بعد التمديد.
وبعد أن بدأ املوسم بهزيمتني على التوالي،
خ ـســر غــريــزل ـيــز اآلن ج ـه ــود أف ـض ــل العــب
«مـبـتــدئ» للموسم املـنـصــرم بـعــد تعرضه
اللتواء في الكاحل في أواخر الربع الثاني،
ما اضطره للخروج من امللعب على الكرسي
املتحرك.
ورغ ــم األوج ـ ــاع ،ع ــاد م ــوارن ــت ال ــذي سجل
ما معدله  36نقطة في املباراتني األوليني،
الى مقاعد البدالء من أجل مساندة زمالئه
الذين أفــادوا على أكمل وجــه من الغيابات
في صفوف بروكلني لكي يمنحوا فريقهم
فــوزه األول للموسم بفضل سلة لبراندون
كـ ــارك قـبــل  41ثــانـيــة عـلــى نـهــايــة الـشــوط
اإلض ــاف ــي ،قـبــل أن يحسم الـضـيــوف اللقاء
نهائيا برمية حرة.
وأش ـ ــاد امل ـ ــدرب تــاي ـلــور جـنـكـيـنــز بــاعـبـيــه

ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزوا صـ ــدمـ ــة خـ ـ ـس ـ ــارة أح ــد
أف ـضــل عـنــاصــر ال ـفــريــق ،قــائــا «لـحـظــة من
هـ ــذا الـ ـن ــوع بــإم ـكــان ـهــا أن ت ـخ ـت ـبــرك ح ـقــا،
لكن شباننا واص ـلــوا قـتــالـهــم» .وتــألــق في
ص ـفــوف غــريــزلـيــز ك ــل م ــن كــايــل أن ــدرس ــون

باليزرز يُحقق فوزه الثاني على التوالي ()Getty

( 28نقطة) ودي ـلــون بــروكــس ( )24وكــارك
( )16والـلـيـتــوانــي يــونــاس فــاالنـسـيــونــاس
( 14نقطة مع  14متابعة) ،فيما كان كاريس
ليفيرت ( 28نقطة مع  11تمريرة حاسمة)
األفضل في صفوف نتس الذي مني بهزيمة

ثــانـيــة تــوالـيــا مـتــأثـرًا ب ـقــرار إراحـ ــة نجميه
كـيـفــن دورانـ ـ ــت وك ــاي ــري إيــرف ـي ـنــغ وغ ـيــاب
سـبـنـســر دي ـن ــوي ــدي ل ـت ـعــرضــه األح ـ ــد ضد
ت ـشــارلــونــت هــورن ـتــس ( )106-104لتمزق
جزئي في وتر أخيل كاحله األيمن.
وفي املباريات األخرى ،قاد الصربي نيكوال
يوكيتش دنـفــر ناغتس للفوز على ضيفه
ه ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس ( )111 - 124بـعــدمــا
حـقــق ال ــ«تــري ـبــل داب ـ ــل» الـ ـ ــ 42ف ــي مسيرته
بتسجيله  19نقطة مع  18تمريرة حاسمة
و 12متابعة ،مانحًا فريقه انتصاره األول
ل ـل ـم ــوس ــم عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ج ـي ـم ــس ه ـ ــاردن
( 34ن ـق ـطــة) ورف ــاق ــه ال ــذي ــن ت ـل ـقــوا هــزيـمــة
ثانية تواليًا فــي مستهل املــوســم متأثرين
ب ـغ ـيــاب ج ــون وول وديـ ـم ــارك ــوس كــازنــس
وإيــريــك غ ــوردون ومــايـســون جــونــز بسبب
بروتوكوالت فيروس «كورونا».
وحقق أتالنتا هوكس فــوزه الثالث تواليا
ف ــي مـسـتـهــل م ـش ــواره بتغلبه عـلــى ضيفه
ديترويت بيستونز  120-128بفضل جهود
تراي يونغ ( 29نقطة) ،فيما حقق يوتا جاز
ف ــوزه الـثــانــي خ ــارج قــواعــده مقابل هزيمة
تعرض لها فــي ملعبه ،وجــاء على حساب
أوكالهوما سيتي ثاندر ( )109 – 110بفضل
سلة لدونوفان ميتشل في آخر  7ثــوان من
اللقاء ،ما سمح لفريقه في أن ينهي سلسلة
مــن  17هزيمة متتالية فــي ملعب مضيفه
خالل املوسم املنتظم.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
عاشت الرياضة في عام  ،2020ظروفًا صعبة لم تقتصر فقط على التوقف
لفترات بسبب تفشي فيروس «كورونا» ،بل على فيروس أخطر وأكثر
فتكًا بالبشرية واإلنسانية وهو فيروس العنصرية الذي لم يفارق المالعب
الرياضية على مدى  12شهرًا

االتحاد العراقي يعاقب العب القوة الجوية
أصدر االتحاد العراقي لكرة القدم عقوبته بحق العب فريق القوة الجوية لؤي العاني ،وذلك بعد تصرفه غير الالئق تجاه الكاميروني
تاال محترف فريق النجف في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ 11ملنافسات دوري الكرة املمتاز .وبصق العب فريق القوة الجوية
على الكاميروني تاال العب النجف ،ما جعل الجماهير الرياضية تشعر بخطورة األمر ،كونه حدثًا غير مألوف في املالعب العراقية.
وقررت لجنة االنضباط في االتحاد معاقبة العب القوة الجوية لؤي العاني بالحرمان من اللعب ألربع مباريات ،وغرامة مالية قدرها
ُ
أربعة ماليني دينار ،على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار املخالفة .وأعلنت اللجنة في بيان رسمي« :بعد اطالع اللجنة على الفيديو
ُامل َ
صور من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الـ 11من الدوري املمتاز الذي يظهر فيه العب القوة الجوية لؤي العاني
بجانب العب النجف املحترف تاال ،وما َ
ومخالف
ومناف لألخالق الرياضية،
وتصرف ُمشني
سلوك غير رياضي
بدر من العاني من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للوائح االنضباط ،تقررت معاقبة الالعب .وبحسب العقوبة ،فإن الالعب لؤي العاني سيغيب عن مباريات فريقه القوة الجوية املقبلة
أمام نفط ميسان والكرخ وأربيل والشرطة.

حصاد 2020

كومان ينجو من العقوبة بعد انتقاداته لحكم الكالسيكو
قررت لجنة املسابقات في االتحاد اإلسباني لكرة القدم عدم معاقبة الهولندي رونالد كومان
مدرب برشلونة بعد االنتقادات التي وجهها للتحكيم وتقنية حكم الفيديو (فار) بعد لقاء ريال
مدريد في ملعب كامب نو في الجولة السابعة من منافسات «الليغا» .ورأت اللجنة «تجميد
وحفظ امللف املفتوح حول رونالد كومان» إثر انتقاداته للـ(فار) بعد انتهاء الكالسيكو الذي أقيم
في  24تشرين األول/أكتوبر املاضي.
وقال املدرب الهولندي آنذاك «ال أفهم قرار الحكم .يظهر الـ(فار) فقط حني تكون القرارات ضد
برشلونة .لعبنا خمس جوالت وجاءت القرارات دائمًا ضد برشلونة» ،وذلك بعد انتهاء مواجهة
النادي «امللكي» وبسبب ركلة جزاء احتسبت على لونغليه ملصلحة سرخيو رامــوس .وتنص
لوائح االتحاد اإلسباني على معاقبة أي شخص تنطبق عليه لوائح االنضباط الرياضي في حال
تشكيكه في نزاهة أو حيادية أي من أعضاء األطقم التحكيمية واستخدام أي كلمات هجومية
أو مهينة أو مسيئة بحقهم.

جائحة العنصرية تضرب المالعب

رياض الترك

لــم يـمــر شـهــر مــن ع ــام  ،2020من
دون أن تتحدث وســائــل اإلعــام
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ك ــل دول ال ـعــالــم
ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي عــن حادثة
عنصرية في املالعب الرياضية خصوصًا
ت ـجــاه الــاع ـبــن ،عـبــر رس ــائ ــل نـصـيــة ،عبر
تهديدات علنية وعبر منشورات إلكترونية.
وتـ ـص ــدرت كـلـمــة «ال ــرج ــل األسـ ـ ــود» قــائـمــة
الـكـلـمــات الـعـنـصــريــة الـتــي واج ـهــت الكثير
من العبي كرة القدم في املالعب األوروبية،
حتى أن البعض منهم تعرض للعنصرية
خــال خــوضــه مـبــاريــات فــريـقــه ،األم ــر الــذي

تعرض المصري
محمد صالح للعنصرية
من أحد المشجعين
دفــع بــاالتـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم إلصــدار
عقوبات صارمة بحق املخالفني.
وعـلــى مــدى  12شـهـرًا ،شـهــدت مــاعــب كرة
الـ ـق ــدم ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـح ــاالت ال ـت ــي تــوقـفــت
عندها وســائــل اإلع ــام كـثـيـرًا ،وخصوصًا
ف ــي م ـنــاف ـســات «ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ» .ف ــال ــدوري

اإلنكليزي شهد هذا العام الكثير من حاالت
ّ
العنصرية التي تطلبت تضامنًا كبيرًا من
الجماهير والالعبني ملكافحة هذه الظاهرة
السيئة.
وع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال م ــا ت ـع ــرض ل ــه العــب
فريق كريستال باالس ،ويلفريد زاها ،الذي
هــاجـمــه مـشـجــع بـكـلـمــات عـنـصــريــة عندما
وصفه «باألسود القذر» .ولم يتوقف األمر
ع ـنــد هـ ــذه ال ـح ــال ــة ف ـق ــط ،إذ حـلـقــت طــائــرة
تـحـمــل يــاف ـطــة ف ــوق مـلـعــب ف ــري ــق بـيــرنـلــي
ُ
خالل مباراة ضد مانشستر سيتي ،وكتب
عليها «حـيــاة البيض مهمة» ،وذل ــك خالل
الفترة التي عاشها العالم بعد مقتل الرجل
األس ــود فــي أمـيــركــا ج ــورج فـلــويــد ،واعتبر
ال ـج ـم ـيــع أن هـ ــذه ال ـيــاف ـطــة ع ـن ـصــريــة ضد
جميع نجوم «البريميرليغ» ذوي البشرة
السوداء.

وزير الرياضة اإلسباني :قرار عودة الجماهير اآلن لن يكون حكيمًا
قال وزير الثقافة والرياضة اإلسباني ،خوسيه مانويل رودريغث أوريبيس في مقابلة مع الوكالة اإلسبانية إن قرار عودة الجماهير
اآلن لحضور منافسات كرة القدم وكرة السلة االحترافية لن يكون حكيمًا ،لذلك فمن األفضل أن ينتظر املشجعون بعض الوقت.
واعتبر املسؤول أن عودة الجمهور إلى املدرجات في الوقت الحالي ليست أمرًا جيدًا ،ليس بسبب إجراءات األمن الصحي داخلها ،وإنما
بسبب حركة األشخاص الضخمة عبر الشوارع وفي امليترو .وأشار رودريغث إلى أن املشكلة الكبرى تكمن في التجمعات الناجمة
عن عملية الذهاب والعودة من وإلى الصروح الرياضية ،والتجمعات قبل دخولها .وأضاف رودريغث «كوزير للرياضة والثقافة ،أنا
مهتم جدًا بأال أظهر كمفسد للحظات السعيدة داخل هذه األجواء ،لكن األمر يتعلق بمسؤوليتنا كحكومة .ال أظن ،بل أنا متأكد أن
ذهاب  10آالف مشجع إلى امللعب وزيادة خطر العدوى ،أمر قد يصنع فارقًا مع ريال مدريد ،وهو الفريق الذي يشجعه».
المبارد :تشيلسي يفتقد الجناح المصاب زياش وقد يعود قريبًا جدًا
قال فرانك المبارد مدرب فريق تشيلسي إن فريقه يفتقد بشدة إبداع الجناح املصاب حكيم زياش الذي ربما يعود للتشكيلة في
املباراة املقبلة أمام مانشستر سيتي يوم األحد .وخرج زياش مصابًا في عضالت الفخذ الخلفية في انتصار تشيلسي على ليدز
يونايتد في الخامس من الشهر الحالي .وقال المبارد في هذا اإلطار« :أعتقد أن حكيم بالطريقة التي يلعب بها كان العبًا مؤثرًا جدًا
فيما يتعلق بصناعة األهداف والفرص وهز الشباك .كنا نلعب بسالسة كبيرة وقتها .نفتقر بشدة إلى العبني مثله وننتظر عودته».

«حياة السود مهمة»

والمعلق
لوكاكو
ُ
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تعرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لموقف عنصري من
المحلل الرياضي الــذي يعمل في قناة «تــوم كالشيو  »24لوشيانو
ُ
باسيراني وذلــك في إحــدى المباريات مع فريقه إنتر ميالن اإليطالي
عندما قال عن طريق الخطأ« :الطريقة الوحيدة إليقاف لوكاكو ،هي
وصنفت التصريحات في
أن تقول له هذه عشر موزات يمكنك أكلها»ُ .
خانة العنصرية ،خصوصًا بعد ما حدث مع الالعب في ملعب فريق
كالياري إثر هتافات الجماهير العنصرية.

خطف حــادث وفــاة الرجل األميركي جورج
فـلــويــد األض ـ ــواء فــي ع ــام  ،2020بـسـبــب ما
ُعــرف بعنصرية الشرطة تجاهه واالعتداء
عليه حـتــى وفــاتــه تـحــت ق ــدم أح ــد عناصر
ال ـش ــرط ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أش ـع ــل ثـ ـ ــورات ضد
«العنصرية» فــي كــل بـلــدان الـعــالــم ،وكانت
مــاعــب كــرة الـقــدم مسرحًا أيـضــا ملناهضة
هذا التصرف البشع.
وقبل قضية فلويد ،عاشت الرياضة وكرتا
السلة والقدم األميركيتان حوادث عنصرية
كـثـيــرة ،خصوصًا بعد تصريحات ترامب
ضــد «الـســود» والالعبني املهاجرين ،األمــر
ال ـ ـ ــذي خ ـل ــق ن ـق ـم ــة ري ــاضـ ـي ــة ع ـل ــى ت ــرام ــب
امتدت ألكثر من عامني في جميع املالعب
الــريــاضـيــة األمـيــركـيــة ،لـيــأتــي ح ــادث مقتل
فلويد ُ
ويعيد مشاهد التضامن من جديد
ضد العنصرية.
وش ـهــدت مختلف الــريــاضــات ح ــول العالم
ت ـضــام ـنــا ك ـب ـي ـرًا م ــع جـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد ودع ــا
الجميع ملكافحة العنصرية ،إذ بدأت حالة
التضامن لدى أندية كرة السلة األميركية،
وامتدت إلــى جميع مالعب كــرة القدم ومن
بـعــدهــا إل ــى جـمـيــع الــريــاضــات فــي الـعــالــم،
حـتــى أم ـســى ش ـعــار «ح ـيــاة ال ـســود مهمة»
أحد أبرز شعارات الجماهير والالعبني في
عام .2020
وشـهــدت السلة األميركية انـسـحــاب أندية
مــن مـبــاريــاتـهــا تضامنًا مــع حــادثــة فلويد
ضد العنصرية ،وشهدت وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ث ـ ــورة م ــن أب ـ ــرز ال ـن ـج ــوم ضد
م ـ ــا س ـ ـمـ ــوه ال ـع ـن ـص ــري ــة ض ـ ــد الـ ـ ـس ـ ــود فــي
أميركا ،ليغردوا وينشروا رسائل متنوعة
للتضامن مع فلويد ضد العنصرية.
وأمـ ـ ـس ـ ــى ش ـ ـعـ ــار «حـ ـ ـي ـ ــاة الـ ـ ـس ـ ــود م ـه ـم ــة»
ُ
الكلمات التي تزين املدرجات في ظل غياب
الجماهير ،وكذلك قمصان أبــرز نجوم كرة

محتمل لدييغو كوستا
رحيل ُ
أكدت مصادر مقربة من املفاوضات أنه ال يوجد اتفاق بني دييغو كوستا وأتلتيكو مدريد حتى اآلن حول رحيل املهاجم الذي طلب
بنفسه املغادرة ألسباب شخصية .ولم يتدرب الالعب مؤخرًا مع الفريق بعدما بات رحيله قريبًا واستعداد النادي لتركه للرحيل
إلى البرازيل ،وليس إلى أي منافسيه في إسبانيا أو أوروبا .وتم عقد االجتماع لتقييم وبحث الوضع بعد طلب الالعب األحد الرحيل
عن أتلتيكو الذي يرتبط معه بعقد حتى  30حزيران/يونيو  ،2021ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بانتظار أن يدرس املهاجم اإلسباني
الشروط التي عرضها النادي «املدريدي».

نجم السلة األميركية ليبرون جيمس وشعار «ال أستطيع التنفس» ()Getty

السلة األميركية خالل عمليات اإلحماء قبل
انطالق مباريات األدوار اإلقصائية ملوسم
.2020-2019
ولــم يقف اتـحــاد كــرة السلة األميركية ضد
هـ ــذه ال ــرس ــائ ــل ال ـت ـضــام ـن ـيــة ،ال ب ــل سـمــح
لجميع الالعبني بارتداء شعارات تضامنية
رغـ ــم أنـ ــه كـ ــان ي ـم ـنــع تــوج ـيــه رس ــائ ــل غير
رياضية في املالعب ،وهو األمر الذي يعود
للثورة الكبيرة التي شهدتها أميركا آنذاك
ضد العنصرية في زمن الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب.
في املقابل ومــع عــودة كــرة القدم بعد فترة
ال ـت ــوق ــف بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،أمـســى
الركوع على األرض قبل انطالق املباريات
بمثابة تقليد للتأكيد على الوقوف في وجه

الـعـنـصــريــة ف ــي ال ـعــالــم وك ــرة ال ـق ــدم بشكل
خاص .وال يزال العبو أندية «البريميرليغ»
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ي ــركـ ـع ــون ع ـل ــى ال ـ ـ ُـرك ـ ــب قـبــل
انطالق صافرة الحكم ،وذلك في تعبير عن
التضامن مع كل من يتعرض للعنصرية.
العنصرية لم تتوقف

رغـ ــم ك ــل ال ـت ـضــامــن ال ـ ــذي ش ـهــدتــه مــاعــب
الرياضة ملكافحة العنصرية ،إال أن األشهر
ُ
األربـ ـع ــة األخـ ـي ــرة م ــن عـ ــام  2020ل ــم تـخــل
م ــن األحـ ـ ـ ــداث ال ـع ـن ـصــريــة امل ـث ـي ــرة لـلـجــدل
والـتــي تصدرتها حــادثــة الحكم الــرومــانــي
ضـ ــد ع ـن ـص ــر مـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـفــريــق
باشاكشاهير التركي.
وفي التفاصيل ،شهدت مباراة باريس سان

ج ـيــرمــان الـفــرنـســي وبــاشــاكـشــاهـيــر الـتــركــي
حادثة عنصرية من الحكم الرابع سيباستيان
كوليستكو ،الذي وصف أحد أعضاء الجهاز
الفني للفريق التركي بذاك األسود ،األمر الذي
أشعل ثورة ضده في كل مكان.
ورفض الفريق التركي بعد الحادثة متابعة
امل ـب ــاراةُ ،ليعيد االت ـحــاد األوروبـ ــي جــدولــة
اللقاء في اليوم التالي وقرر معاقبة الحكم
وإيقافه عن تحكيم املباريات حتى إشعار
آخـ ــر ،م ــع الـتـنــويــه ب ــأن كــولـيـسـتـكــو اتـصــل
بـبـعــض أع ـضــاء فــريــق بــاشــاكـشــاهـيــر بعد
ذلك واعتذر عن التصرف الذي بدر منه.
وقبل نهاية العام ،تعرض كل من شيكاباال
نجم فريق الزمالك ومحمد صالح نجم فريق
ليفربول اإلنكليزي لحادثتني عنصريتني

أي ـض ــا ،ف ـ ــاألول ت ـع ــرض ل ـه ـجــوم ب ـشــع بعد
نـهــائــي دوري أب ـط ــال أفــري ـق ـيــا ،إذ هاجمه
بعض املشجعني بكلمات عنصرية وتمنوا
ل ــه امل ـ ــوت ،وه ــي ال ـت ـصــرفــات ال ـتــي أشـعـلــت
ث ـ ــورة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
وتضامن الكثيرون مع شيكاباال.
في املقابلُ ،منع مشجع لفريق ويست هام
اإلنكليزي من دخول امللعب لثالث سنوات،
ب ـس ـبــب ك ـل ـمــات ع ـن ـصــريــة وج ـه ـهــا للنجم
املصري محمد صالح نجم ليفربول .ووفقًا
لشبكة «بي بي سي» البريطانية ،فإن هذا
املشجع الذي يدعى برادلي ثوموود والبالغ
من العمر ( 48عامًا) اعترف بتوجيه كلمات
عـنـصــريــة وم ـعــاديــة لــإســام تـجــاه محمد
صالح.

عمر نياسي
وجه رياضي

نجم كرة قدم
سنغالي مثل
منتخب بالده في
عدة مناسبات
وخاض تجارب
احترافية في
الدوري اإلنكليزي
الممتاز والمسابقة
التركية

أيوب الحديثي

ُولد العب كرة القدم السنغالي عمر نياسي في  18إبريل/نيسان  ،1990وبدأ مسيرته
الكروية مع نــادي أوكــام في الدرجة الثانية ،حيث وقع أول عقد احترافي معه في عام
 ،2008وفي موسم  2009-2008ساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري بتسجيله 21
ً
ً
هدفا ،بعد أن لعب بمركز الجناح ،ثم لعب ً
رئيسيا في فوز أوكــام بلقب الــدوري
دورا
السنغالي املمتاز في عام  .2011بدأ بعدها تجربة مع نادي بران النرويجي في فبراير/
شباط  ،2012وبعدها تمت إعــارتــه ملــدة ستة أشهر لفريق تيبيلغاين .لكنه ،بسبب
اإلصــابــات ،عاد إلى السنغال بعد أن لعب ثالث مباريات فقط .بعد فترة تجريبية مع
نادي سانت إيتيان الفرنسيُ ،عرض على نياسي عقد لالنضمام إلى النادي الفرنسي
لكنه رفضه ،وانضم بعدها إلى املعسكر الصيفي لنادي بلدية آكهيسار سبور التركي
ثم وقع معه عقدا في أغسطس/آب  ،2013وسجل نياسي أول ظهور له في تركيا وأنهى
ً
املوسم بـ 15هدفا .وقبل موسم  ،2015-2014وقع نياسي مع نادي لوموكيتيف موسكو
الروسي في يوليو/تموز  2014مقابل  5.5ماليني يورو ،سجل هدف التعادل في نهائي
كأس روسيا ضد كوبان كراسنودار في  21مايو/أيار  ،2015ثم فاز فريقه في  1-3بعد

وقت إضافي .وانضم بعدها الالعب إلى نادي إيفرتون اإلنكليزي في  1فبراير/شباط
 2016مقابل  13.5مليون جنيه إسترليني بعقد مدته أربــع سنوات ونصف السنة،
وظهر ألول مرة مع النادي ضد بورنموث في  20فبراير/شباط .2016
بعد  152دقيقة من كرة القدم في أول موسم له في النادي ،لم ُيمنح فرصة إلثبات نفسه،
ناد
وأبلغه رونالد كومان مدرب إيفرتون في ذلك الوقت ،بأنه سيحتاج إلى البحث عن ٍ
جديد خالل االنتقاالت الصيفية .في  13يناير/كانون الثاني  ،2017وقع عقد إعارة مع
هــال سيتي حتى نهاية موسم  ،2017-2016مع خيار انتقال دائــم بقيمة  10ماليني
جنيه إسترليني ،ظهر ألول مرة في الفوز  1-3على أرضه ضد بورنموث .وعاد بعدها
إلى إيفرتون ،وظهر ألول مرة منذ في مباراة الدور الثالث لكأس االتحاد ضد سندرالند
في  20سبتمبر/أيلول  2017وسجل هدف إيفرتون الثالث بفوزه  .0-3في  18يناير/
كانون الثاني  ،2019انضم إلى فريق كارديف سيتي في الدوري اإلنكليزي املمتاز على
سبيل اإلعارة لبقية املوسم ،قبل أن يعود لفريقه السابق في موسم  .2020-2019على
املستوى الدولي ،تم اختياره ألول مرة مع املنتخب السنغالي في يناير/كانون الثاني
 ،2013وظهر في مباراة ودية أمام تشيلي .في  25مايو  ،2015سجل أول أهدافه الدولية
في الفوز  1-3على كوسوفو في جنيف.

