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تـميل إدارة بـاريس سان جـيرمان لـلتـعامل مع نيـمار جـونيور
جنم الـفريق بسـياسة جـديدة تخص مـلف تمديـد تعاقده
الـذي يـنـتـهي في صيف 2022. وأشـارت صـحـيـفـة لو
بـاريـزيان في تـقريـر مطـول لهـا إلى أن إدارة البي
إس جي تـتبع سيـاسة جديـدة مع نيمـار مع بداية
2020 حيث تفضل التعامل بتحفظ مع هذا
ــلف احلـسـاس والـســيـاسي عـلى حــد تـعـبـيـر ا
الـصــحـيـفـة. ولـفـتت إلـى أن الـشـرخ بـ نـيـمـار
ـاضي بسبب واإلدارة الـباريسـية منـذ الصيف ا
رغـبـة الالعب في الـعـودة إلى بـرشلـونـة لم يـتر
بــعـد رغم اخلـطـوات الـتي اتــخـذهـا نـيـمـار إلعـادة
رسم الــعالقـة مـع مـسـؤولـي الـنـادي الــفـرنــسي بـعـد
ــديــر صـــدامه الــعـــنــيف ضـــد مــواطــنـه لــيــونـــاردو ا
الـرياضي اجلـديد لـلنـادي. وذكرت أن نـيمـار أجرى حوارا
اضي في مع مـجـلـة فرانس فـوتـبول في كـانـون أول ا
مـقـابلـة هي األولى مع الـصحف الـفرنـسـية مـنذ
قـــدومـه إلى ســـان جـــيـــرمـــان في صـــيف
2017 حيث قطع على نفسه وعدا
بـأن تكون األولوية لسان جيرمان
وأن يـبـذل أقـصى مـا لـديه في
ـلـعب ليـفـوز الفـريق بكل ا
الــــبـــطـــوالت ويــــحـــقق
حلمه األكبر برفع لقب
دوري أبــــــــــــطــــــــــــال
أوروبـــــــا. كـــــــمـــــــا
تـــغـــيــرت لـــهـــجــة
احملـيـط بـالـنجم
الــبـرازيــلي حـيث
أكـد أحد األصـدقاء
ـقربـ لنـيمار أنه ا
إذا إرادت إدارة
بـاريس تـمديـد التـعاقد
فـــإنـــهم عـــلـى اســـتـــعــداد

للتفاوض. 
لـكن تـقريـر لو بـاريزيـان أشار
ـمــدودة من نـيـمـار إلـى أن الـيـد ا
واحملـيط به لن تدفـع إدارة سان جيرمان لـلتسرع في
لف بل تـميل لتأجـيل األمر بعد عـبور عقبة حـسم هذا ا
بــوروسـيــا دورتـمــونـد فـي ثـمن نــهـائي دوري األبــطـال.
وأوضــحت "ســبب عـدم تــعـجل مــســؤولي الـبي إس جي
بـسـبب تقـلبـات نـيمـار فهـو قادر عـلى إبـداء السـعادة ثم

تنزل دموعه فجأة". 
وأكـدت الـصحـيفـة أن مـصيـر نـيمـار يبـقى غـامضـا سواء
قـيـمـته الـسـوقـيـة هـذا الـعـام والـتي سـتـعـتـمـد عـلى أدائه
وابــتـــعــاد اإلصــابــات عــنه وكـــذلك مــدى رغــبــة الــنــادي
الـباريسي في االحتفاظ بخدماته لكن تبقى النقطة األكثر
هـتم بـضم وضـوحـا أن بـرشـلـونـة يـعـد الـنـادي الـوحـيـد ا
الـبرازيـلي حال رحـيله. وذكرت أيـضا أن نـيمـار يحاول من
جـانبه أن يبقى البـاب مفتوحا أمـام كل االحتماالت خاصة أنه
قـبل سـيكـون عـلى بعـد عـام من انـتـهاء عـقده في الـصـيف ا
وهـو ما يفرض على مسؤولي سان جيرمان إما تمديد التعاقد

كنة. أو بيعه على وجه السرعة لتحقيق أكبر استفادة 

أوروبــا والــســوبـر األوروبـي وكـأس
العالم لألندية. وسـخر محمد صالح
جنم لـيفـربـول اإلجنـليـزي ومـنـتخب
مـصـر من مـنح جـائـزة أفضـل احتاد
مـــحـــلـي في حـــفل جـــوائـــز االحتـــاد
األفـــريـــقي لـــكــرة الـــقـــدم "كــاف" إلى
صـري لـكـرة القـدم. ونـشر االحتـاد ا
صالح صــــورة عـــــبــــر اإلســـــتــــوري
بــحـســابه عـلـى مـوقع "إنــسـتــجـرام"
البــنـــته مــكــة وهي تـــضــحك وعــلق
عليـها: "وجائـزة أفضل احتاد ذهبت
إلـى ...". وجـــاءت ســــخـــريــــة صالح
ـســلـسل اخلالفــات بـ اســتـمــرارا 
صري جنم ليفربول واحتاد الكرة ا
ـاضـية والـذي اشـتـعل في الـفـتـرة ا
ووصــلت األمــور إلى تــهــديـد صالح
باالعتزال الـدولي وحذف كونه العبا
فـي مــنــتــخب مــصـــر من حــســابــاته
ــــواقـع الــــتــــواصل الــــرســــمــــيــــة 
االجــتــمــاعي. واسـتــضــافت مــديــنـة
ـصرية حفل جـوائز الكاف الغردقة ا
لـألفـــــــضل فـي عــــــام 2019 وتــــــوج
الـــســـنــــغـــالـي ســـاديـــو مــــاني جنم
لــيـفـربــول اإلجنـلــيـزي بـلــقب أفـضل
العب في القارة مـتفـوقا على صالح
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وأعـرب سـاديـو مـاني جنم لـيـفـربول
ومــنــتــخب الــســنــغــال عن ســعــادته
بـــفـــوزه بـــجــــائـــزة أفـــضل العب في
إفـريــقـيـا مـؤكــدا أن احلـصـول عـلى
اجلــائــزة لم يــكن ســهـال. وأضـاف
في تــصــريـحــات تــلـيــفــزيـونــيـة:
"هـدفـي الـذي ســأقـاتل عــلـيه
هـــو احلــصـــول عــلى
بــــــــطــــــــولــــــــة األ
اإلفـريـقــيـة إلسـعـاد
الــــــــــــــــشــــــــــــــــعـب
السنـغالي" الفتا
إلى أن مـنـتخب
اجلــــــــــزائــــــــــر
استحق الفوز
بــبــطــولـة أ
إفـــــريـــــقـــــيــــا
األخــيـــرة في
مــــــــــصــــــــــر.
وبـــــســــــؤاله
عن عـالقــــته
بــــــزمـــــيــــــله
مــــــحــــــمــــــد
صالح أكــد
أنـه يـــــــحب
الــلــعب إلى
جـــــــــــــــانـب
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يـعد كـريسـتيـانـو رونالـدو جنم يوفـنتـوس أحد أغـنى الريـاضيـ في العـالم لـكن الدولي الـبرتـغالي أتى بـتصـرف أثار اسـتغـراب الـكثـير من مـتابـعيه. فـقبـيل انطالق مـباراة
ـلعب. وكعادته ارتدى صورين رونالـدو وهو يصافح جـماهير السـيدة العجـوز بعد خروجه من حـافلة الفريق مـتوجها إلى ا يوفنتوس وكـالياري األخيـرة التقطت عـدسات ا
ـوسيقى والـتي تُعد من كريـستيـانو بـدلة أنيـقة وساعـة باهـظة الثـمن إال أن ما لفت األنـظار بـقوة هو جـهاز "آيبـود" قد كـان النجم الـبرتغـالي يسـتخدمه من أجل سـماع ا
ـستـطيل األخـضـر. وقال مـوقع "بيـزنيس إنـسـايدر" إن كـريسـتـيانـو كان يـستـعـمل جهـاز "آيبـود شـافل" ال يتـجاوز ثـمنه 25 دوالرا. وأضـاف أن عادات "الـدون" قبل دخـول ا

نتجة لهذا اجلهاز "آبل" أوقفت إنتاجه سنة 2017. الشركة ا
وضـة اخلـاصة بـه أم أنه استـمـتع بخـاصـية يـتـميـز بـها هـذا اجلـهاز (اخـتـيار صـدر أنه ال يـعرف إن كـان اسـتعـمـال رونالـدو لـ"آيـبـود شافل" كـجـزء من من ا وتـابع نـفس ا
ستخدميه باخـتيار أغاني معيـنة). يشار إلى أن استعمـال رونالدو جلهاز "آيبود" مـنخــــــــفض الثمن خلف ردود فـعل متبــــــــاينة على وسيقى بعـشوائية حيث ال يسـمح  ا
مـواقع التـواصل االجتـماعـي ب من يـرى أنه شــــــــــخص مـتواضع لـلـغايـة رغم ما وصل إلـيه من شـهرة ومـجد ومن سـخر من هـذا األمر فـي ظل ما يـتمـتع به من أموال

طائلة.
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ه ومضيفه ثـأر مانشسـتر سيتي من غـر
مـانـشـستـر يـونايـتـد بـالفـوز عـليه (3-1)
اول امـس الـــثالثـــاء عـــلـى مـــلـــعب أولـــد
تــرافـورد فـي ذهـاب نــصف نـهــائي كـأس
رابــطــة األنــديــة اإلجنـلــيــزيــة احملــتــرفـة.
وسـجل ثالثـية الـسيـتي كل من بيـرناردو
ســــيــــلــــفــــا (17) وريــــاض مــــحــــرز (33)
وأنــدريــاس بـيــريــرا بــاخلـطــأ في مــرمـاه
(39). وأحـرز هــدف الـيـونـايـتـد الـوحـيـد
مـاركـوس راشـفـورد (70) لـيـنـتـظـر فـريـقه
لـقـاء اإليـاب عـلى مـلـعب االحتـاد يوم 29
مـن الـشـهـر اجلـاري أمال في الـتـعـويض.
ته في ميدانه وثـأر السيتي بذلك من هز
(1-2) عـلى يـد الـشـيـاطـ احلـمـر الـشـهر
يرليج. ـاضي في الدور األول من البر ا
وافـتـتح مـانشـسـتر سـيـتي التـسـجيل في
الـدقيقة 17 بـعدما أطـلق بيرناردو سـيلفا
صــاروخــيــة من خــارج مــنــطــقــة اجلـزاء
ذهـبت في أقصى الزاويـة اليمنى الـعلوية

لدي خيا. 
وواصل الـضيوف سـيطرتهم وتـرجموها
إلـى هدف ثان في الـدقيقة 33 بـعدما مرر
بـيرنـاردو سيلـفا كرة بـينيـة متقـنة حملرز
ضــربـت دفــاعــات الــيــونــايــتــد لــيــنــفــرد
اجلــزائـري بـدي خـيــا ويـراوغه ويـسـجل

ـــرمى اخلـــالي. وظـــهــر بـــســـهـــولــة فـي ا
مــانـشــســتـر يــونـايــتـد لــلــمـرة األولى في
ــبـاراة فـي الـدقــيـقـة 36 بــعـدمــا تـبـادل ا
لــيـنـجـارد وجـريــنـوود الـكـرة فـي مـنـطـقـة
اجلـزاء ليـطلق األخيـر تصويـبة ضعـيفة
ــرمى. ومن هــجــمــة ذهــبـت بــعــيــدًا عن ا
مــرتـــدة مــنــظــمــة فـي الــدقــيــقــة 39 مــرر

بـيرنـاردو الكـرة إلى محـرز ومنه إلى دي
بـروين الـذي دخل مـنـطـقـة اجلزاء وراوغ
جـونـز لـيـنـفـرد بـدي خـيـا وسـدد بـعـدها
كـرة أرضـيـة تصـدى لـهـا احلارس لـكـنـها
اصـطدمت بقـدم أندرياس بيـريرا وسكنت
الـشبـاك لـيسـجل السـيتي الـهدف الـثالث
ـبـاراة. ومع بـدايــة الـشـوط الـثـاني فـي ا

أجـــرى ســــولـــســـكـــايــــر الـــتـــبـــديل األول
لـلـيونـايـتد بـنـزول ماتـيتـش على حـساب
لـيـنـجـارد. وحتـصل مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
عــلى مــخــالـفــة من عــلى حــدود مـنــطــقـة
اجلـزاء في الـدقيـقة 64 نـفـذها راشـفورد
أعــلى الــعــارضــة. وأجــرى ســولــســكــايـر
مـبـاشرة الـتـبـديل الثـاني بـنزول جـومـيز
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توج الـسنـغالي سـاديو مـاني جناح
ليـفربـول اإلجنلـيزي بـجائـزة أفضل
العب في أفــريـقــيـا لـلــمـرة األولى في
مــســيــرته خالل حــفل “كـاف ”الـذي
اقــيم اول امس الــثالثــاء في مــديــنـة
ـصــريـة. وتـفــوق سـاديـو الـغــردقـة ا
ماني على زميله في ليـفربول محمد
صالح الــفـائـز بــجـائــزة أفـضل العب
ـاضـيـ في أفـريــقـيـا في الـعــامـ ا
وريـــاض مــحــرز جنـم مــانــشـــســتــر
ســيـــتي اإلجنــلــيــزي. وكــان ســاديــو
مـاني ســاعـد لـيـفـربــول رفـقـة مـحـمـد
صالح في الـفـوز بـلـقب دوري أبـطال
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وصل األرجنـتيـني ديـيجـو سيـمـيوني مـدرب أتلـتـيكـو مدريـد إلى الـتشـكيـلة الـتي سـيدخل بـها
مـباراة اليـوم اخلميس أمـام برشـلونة الـتي جتمعـهما ضـمن نصف نـهائي بطـولة كأس الـسوبر
قـامة في مديـنة جدة الـسعـودية. ويقـام النهـائي يوم األحد الـقادم. ووفقـاً لصحـيفة اإلسـباني ا
“سـبورت ”اإلسـبـانـية فـإن ديـيـجو سـيـمـيوني اسـتـقـر علـى األسمـاء الـتي سـيدخل بـهـا مـباراة
بـرشـلـونـة الـقـادمـة. ووصـلت بـعـثـة أتـلـتــيـكـو مـدريـد مـسـاء اول امس الـثالثـاء إلى جـدة. ووفـقـاً
للصـحيـفة اإلسبـانيـة فإن تشـكيلـة أتلـتيكـو مدريـد في مباراة بـرشلونـة ستـضم كل من: حراسة
ـرمى: يـان أوبالك. خط الـدفاع: تـريـبيه  –خيـمـينـيز  –فـيلـيبي  –لـودي. خط الوسط: أنـخيل ا
كـوريا  –تـومـاس بارتي  –ساؤول نـيـجـويز  –كـوكي. خط الـهجـوم: جـواو فـيـلـيكس  –ألـفارو

موراتا.

أنه لم يـتـلـق أي إخـطـار من الـزمـالك
بـهــذا الـشـأن مـوضــحًـا أن الـتـرجي
أكد مـشـاركته ولم يـعـترض الـزمالك
والـــفـــريق الـــذي يــنـــســـحب ســـيــتم
تــطــبــيـق الالئــحــة ضــده. وتــقــضي
الالئــحــة بـاســتـبــعــاد الـفــريق الـذي
ينسحب من بطولة السوبر األفريقي

دة 3 أعوام. من البطوالت القارية 
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صري مـحمد يعـتبر غـياب الدولـي ا
صالح عن حــفل األفــضل في الــقـارة
الــســمــراء لــعــام 2019 هــو احلـدث
األبـرز واألكــثـر إثـارة لــلـجـدل إال أن
صري لم يكن الوحيد غياب النجم ا
الذي أثار اجلدل وسط مجموعة من
ـواقف الــتي شـهـدهــا احلـفل الـذي ا
صرية. جاء شهدته مدينة الغردقة ا
ـثـيـرة لـلـجدل ـشـاهـد ا عـلى رأس ا
خطأ كامل أبـو علي منظم احلفل من
خالل اخـتــيـار مـنـتـخـب الـكـامـيـرون
كاألفضل في أفريقيا رغم عدم وجود
األسـود ضمن الـقـائـمـة الـتي ضمت
اجلزائـر والسنـغال ومـدغشـقر وهو
ما أثـار دهـشـة احلاضـرين وارتـفاع
أصــواتـــهم مـــطــالـــبــ بـــتـــصــويب
الـوضع لـيـكـتشـف أبو عـلي أنـه قرأ
ورقــة مــنــتــخب الــكــامــيـرون أفــضل
مـنتـخب نـسـائي في الـقـارة بدال من

صالح وتــربــطــهــمـا صــداقــة قــويـة
مـشــيـرا إلى أن صالح يــؤدي بـشـكل
ــــلـــــعب رائع ومـــــتــــمـــــيــــز داخـل ا
ــصــريـون. وبــالــتــأكـيــد يــفـخــر به ا
وتـابع: "سـنـســتـمـر في الـلـعب مـعـا
ـتع مـن يـحـبـون كـرة ونـسـتــمـتع و

القدم".
Õö  »UOſ

حــسم أحــمـد أحــمــد رئــيس االحتـاد
األفـريـقي اجلــدل حـول نـقل بـطـولـة
كــــأس األ األفـــريــــقـــيـــة  2021من
الـكامـيـرون. وتـرددت أنبـاء وتـقـارير
حــول ســحب تــنـظــيم الــبــطــولـة من
الـكامـيـرون ونـقلـهـا إلى دولـة أخرى
تـــردد أنــهــا اجلـــابــون أو اجلــزائــر.
وقــــال رئـــيس الـــكـــاف في مـــؤتـــمـــر
صحـفي بالـغردقـة عقب حـفل تسـليم
جوائـز األفضل في قـارة أفريـقيا إن
مـــا يـــتـــردد حـــول ســـحب تـــنـــظـــيم
البـطولـة شائـعات لـيس لهـا أساس
من الـصحـة. وأضـاف "الكـامـيرون ال
تـواجه أزمـة مالعب ولـكـنـهـا تـواجه
مشكلـة في الفنادق وسـيتم حلها في

أقرب فرصة". 
وأشــــار إلـى أنه لـن يــــكــــون هــــنـــاك
تـــضــارب بــ الــبـــطــوالت الــقــاريــة
ــيــة بــعــد تـــعــديل مــواعــيــد والــعــا
ـا تــصـفــيـات أ أفــريـقــيـا 2021 
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عـــــــلى حـــــــســــــاب
جــــــيـــــمس. وكـــــاد
مــحــرز أن يــضـيف
الـهدف الـرابع بعد
تــــوغـل جـــديــــد من
ـن اجلـــــــــــــانـب األ

ـــنــــطـــقـــة اجلـــزاء في
الـدقـيـقـة 69 مـسـددًا كـرة أرضـيـة تـصـدى
لـهـا بـبـراعـة دي خيـا. وقـلص مـانـشـسـتر
يـونايتـد الفارق في الـدقيقة 70 بـعد خطأ
لـعب افتك على مـن رودريجو في وسط ا
إثــره جــومــيـز الــكــرة لــيـنــطــلق بــعــدهـا
ــرر لــراشــفــورد الــذي جــريـــنــوود و
انـفرد بـبرافـو وسجل الـهدف الـوحيد
لـلشـياط احلـمر. وأجـرى جوارديوال
الـتـبـديل األول لـلـسيـتي في الـدقـيـقة
80 بــدخـول جـيـســوس عـلى حـسـاب
دي بـروين. وبـدوره دفع سـولـسـكـاير
بــورقـــته األخــيــرة في الــدقــيــقــة 81

بــنـــزول مــارســيــال مــحل جــريــنــوود.
وأشــرك جـوارديـوال فـوديـن مـكـان مـحـرز

في الدقيقة 86.
وأطـلق بـعـدهـا راشفـورد في الـدقـيـقة 88
كـرة صاروخـية من خـارج منـطقـة اجلزاء
أبـعدها برافو إلى ركلة ركنية قبل انتهاء

باراة بفوز السيتي (3-1).  ا u“∫ حقق مانشستر ستي فوزاً كبيراً علي يونايتد في كأس الرابطة االنكليزية
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يــتــنــاسب مع تــصــفـيــات مــونــديـال
ــــواعــــيــــد 2022 وســـــيــــتم إعـالن ا
ــقــبل. وأعـرب الــنــهـائــيــة في آيـار ا
ـظـهـر رئـيس الـكـاف عن سـعـادته بـا
الـذي خـرج به حـفل الـكـاف لـتـسـلـيم
جــــوائــــز األفـــضل ووجـه الـــشــــكـــر
للسويسري جياني إنفانتينو رئيس
االحتـــــــاد الـــــــدولـي عـــــــلـى الـــــــدعم

شاركة.  وا
وقال أحمـد أحمـد إن اختيـار ساديو
مـــانـي لــلـــفـــوز بـــلـــقب أفـــضل العب
أفـــريـــقي بـــجـــانب اخـــتـــيـــار بـــاقي
الـفـائزين أمـر يـرجع لـلـجـنة الـفـنـية
لـــلــكـــاف وهــو مـــا يــجب احـــتــرامه
مــــؤكــــدًا أن مـن فــــازوا هم األفــــضل
ويستحقون التهنئة. وأضاف "كانت
لــديــنــا شــفــافــيــة كــبــيـرة يــجب أن
تسـتـمر الـكـرة األفريـقيـة بـهذا الـقدر
من الــشـفـافـيــة واسـتـكـمــال مـسـيـرة

التطوير في الكرة األفريقية". 
وعن غــيـاب الـثــنـائي مــحـمـد صالح
ورياض مـحرز عـلق "حقـيقـة ال أعلم
سر الغيـاب أعتقـد أن السؤال يجب
تـوجــيـهه لـهـمــا فـالـثـنــائي لم يـبـلغ
الكاف بـأسباب عـدم احلضور". وعن
تـهــديـدات الـزمـالك بــاالنـسـحـاب من
الـــســوبــر األفـــريــقي أمـــام الــتــرجي
إلقـامـته في قـطـر أكـد رئـيس الـكـاف

ماريا شارابوفا
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قال اجمللس الدولي لكرة القدم إنه لن يراقب طريقة
سـاعـد في مسـابـقات تـطـبيق تـقـنيـة حـكم الـفيـديـو ا
الـدوري اخملتـلفـة رغم استـمرار حـالة اجلـدل بشأن
اســـتــخــدام الــتـــكــنــولــوجــيـــا اجلــديــدة في الــدوري
ـمـتـاز. وأضـاف لـوكـاس بـرود األمـ اإلجنـلــيـزي ا
الـعــام لــلــمــجــلس الــدولي إنــهم يــعـمــلــون من أجل
ـسـتـقــبـلي حلـكم الــفـيـديـو االســتـخـدام احلـالـي أو ا
ـساعد في أكثر من  100بطـولة وال يـركزون فقط ا
يرليج لكن برود كرر وجهة نظره الداعية على البر
إلى االسـتـعـانـة بـالتـكـنـولـوجـيـا فـقط في حـالـة وقوع
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qC∫ حصل السنغالي ماني على جائزة افضل العب في افريقيا ô«

لوكاس
برود
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فـــتح الـــظـــرف الـــذي يــشـــتـــمل اسم
منـتخب اجلـزائر. كـما اخـتفى أحـمد
حـســام مـيــدو جنم مـصــر والـزمـالك
الــسـابـق عن احلــفل رغم مــحـاوالت
صـــامــويل إيـــتــو جنم الــكـــامــيــرون
نـاداة عليه السابـق ومقدم احلـفل ا
للحضـور مع جنوم القـارة السمراء
ولـــكن ســـبـــبـــا مـــا مـــنع مـــيـــدو من
احلـضـور بـدايـة احلـفل رغم وجـوده

وقع منذ وقت مبكر. في ا
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ـــشـــهـــد األســوأ خـالل احلــفـل هــو ا
أخطاء الـترجـمة من جانب مـسئولي
ـنـظـمـة لـلـحـفل سـواء في الـلـجـنـة ا
ــــســـؤولـــ أســـمـــاء الـالعـــبـــ وا

وتـرجمـة بـعض الـتصـريـحـات وهو
األمر الذي أحـدث حالة من االسـتياء

لدى اجلميع. 
وأخــيــرا  اخــتـيــار الــكــامــيـروني
جـويل مـاتـيب في تـشـكـيـلـة إفـريـقـيا
2019 رغـم أنه اعــــتــــزل دولـــيــــا في
ـــشـــاركـــة مع 2017 بـــعــــد رفـــضه ا
مـنـتـخب بالده قـبل بـطـولـة إفـريـقـيـا
2017 الــتـي أقــيــمـت في اجلــابــون
وفاز بـها منـتخب األسـود رغم غياب
الـالعب الـــذي فـــضل الـــتـــواجـــد مع
ـشـاركـة مع مـنـتـخب لـيـفـربـول عـن ا

بالده.
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يًا سابقًا ستشارك ببطولة صنفة األولى عا نظمون امس األربعـاء أنَّ ماريا شارابوفا ا أعلن ا
ـفـتوحـة لـلتـنس هـذا الشـهـر عن طريـق احلصـول عـلى بطـاقـة دعوة. وحتـتل الالعـبة أستـرالـيا ا
ـاضي; بسـبب إصابـة الكتف وسم ا ـيًا بـعدمـا غابت طـويالً في ا ـركز الـ147 عا الروسـية ا
وشـاركت في 8 بطـوالت فقـط. وخاضت الالعـبة 32 عـاما مـباراتـها األولى مـنذ اخلـسارة في
ـاضي عندما ظـهرت في بطولـة برزب لكـنها خسرت (6-3) و(6-1) فتـوحة العام ا أمريـكا ا
و(6-7) أمام األمـريكية جـنيفر برادي الـصاعدة من التـصفيات. وأكـد كريج تايلي مـدير بطولة
فتوحة أن شارابوفا بطلة 2008 ستنال بطـاقة دعوة للظهور في القرعة الرئيسية أستراليا ا
سـابقـة الـتي تنـطلق في 20 كـانون الـثـاني. وكتب احلـساب الـرسمي نـافسـات الفـردي بـا
فتوحة على تويتر أن شارابـوفا ستشارك وردت الالعبة الروسية وقالت لبطولة أسترالـيا ا
"شـكرًا لـكم". وابتـليت الالعـبة الـفائزة بـ5 ألـقاب في الـبطوالت األربـع الكبـرى بالـعديد من
اضي لتتفاقم معاناتها في موسم اإلصابات خالل مسيرتـها كما خضعت جلراحة العام ا
ـة في بـرزبــ "كـنت أعـاني من فــيـروس عـلى مـدار 2019. وقـالت شــارابـوفـا عـقب الــهـز

ـسـتشـفى لذا األمـر لم يـكن جيـدًا". كـانت شارابـوفـا خسـرت أمام أسـابـيع وانتـهى بي األمـر با
اضي. فتوحة العام ا آشلي بارتي في الدور الرابع لبطولة أستراليا ا
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ُدير الفني لفـريق مانشستر سيتي انتقد بيب غـوارديوال ا
ـبـاريات الـتي يـخـوضـها فـريـقه خالل هـذه األيام ُ ضـغط ا
مـؤكــداً عـلى أن ذلك الـضــغط أصـبح عـائـقــاً أمـام الـفـريق

ُباريات.  للتدريب واالستشفاء عقب ا
وقــال غــوارديــوال فـي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفـة
مـانشـسـتـر إيفـنـنج نـيوز :”لـيس لـدينـا الـوقت لـلـتدريب
ـا سيكون لـدينا الوقت خـمس مُباريات في 12 يوماً ر
للتدريب قـريباً ولكن حـتى اآلن هذا ليس مُتـاحاً بسبب

ُباريات .” جدولة ا
ُـدرب الكـتـالوني حـديـثه وقال :”حاولـنا تـقد وتـابع ا
ـشـكـلــة هي أنك لـيس لـديك الـوقت أفــضل مـا لـديـنـا ا
ُـشاهـدة الـفرق لالستـشـفاء حـتى أنـا ال أملك الـوقت 
ُـديـر الـفـني الـسـابق الـتي نـلـعـب ضـدها .”وأضـاف ا
لـــبــرشــلـــونــة قــائالً :”لــيس لـــدي مــســاحــة لـــلــحــيــاة
الشخصـية هذا كثيـر جداً وجنون وتـابع مُتحدثاً عن
العـبي فريقه وقال :”في آخر 12 يومـاً لم يكن لـديهم
يوم واحد للراحة وفي آخر 23 يوماً كان لهم يومان
لـلراحة فقط .”وشدد جـوارديوال على أهمـية حصول
الالعــــبـــ عــــلى الــــراحـــة من أجـل احلـــفــــاظ عـــلى

انتعاشهم الذهني و البدني.

خطأ فـادح وواضح وال يجب الـلجـوء إليهـا "حملاولة
ـا لـيس مـوجـودا من األسـاس". ونوه إيـجـاد أمـر ر
تعلقة بالتسلل أن اجمللس ال ينوي تـغيير القوان ا
وهـو مـا دعـا إلـيه بــعض احملـلـلـ بـعـد جـدل بـشـأن
قــــرارات احــــتـــســــاب الــــتـــســــلل بــــفــــارق ضـــئــــيل
ـسـاعـد في الدوري عـنـداالسـتعـانـة بـحكم الـفـيـديو ا
ـوسم. وشـدد "بــالـطـبع اإلجنـلــيـزي ألول مـرة هــذا ا
يجب اتبـاع نصوص قانون الـلعبة وقـواعد االحتكام
كـنـهـا تـطـبيق إلى الـفـار لـكن الـبطـوالت اخملـتـلـفـة 
بـعض الـبنـود بـطريـقـة مخـتـلـفة بـعض الـشيء لكـنـها
تــظل داخل إطــار الــقــوانـ والــبــروتــوكــول. نـنــسق
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ــاني لــبــدء مــنــاقــشــاته اضــطــر االحتــاد األ
واعيد مبـكرًا من أجل إيجاد بعض احلـلول 
ـوسم -2022 مــبــاريـات الــبــونـدســلـيــجــا 
2023. ووفقًا لـصحيفة "سبورت بيلد" فإن
اني بدأ بالفعل البحث عن حلول االحتاد األ
واعيـد مباريات البـوندسليجـا بسبب إقامة
بطـولة كأس العالم في قـطر خالل شتاء عام

اجلـهــود لــنـجــعــلـهــا تــؤدي دورهـا بــشــكل أفـضل".
ووضح " لــســنــا جـهــاز شــرطــة وال نـريــد أن نــكـون
كـذلك. ســنـعــلن إرشــادات تـتــعــلق بـحــكم الــفـيــديـو
ـسـاعـد كــمـا نـفـعل دائـمـا. وأردف "ال عالقـة لـهـذا ا

ـمتاز. ـا يحدث في الـدوري اإلجنلـيزي ا األمر 
نــنـسق اجلـهـود مع الـفــيـفـا ونـعـمل مع
90 دولـة وأكثر من 100 بـطولة في
الــــــعـــــالـم". ورغـم اعـــــتـــــرافـه بـــــأن
التكـنولوجـيا التي تسـتخدم حلسم
الــــقــــرار فـي حــــاالت الــــتــــســــلل
ـسـاعد بـواسـطة حـكم الـفـيديـو ا
ا يكـفي لتـحديد ليست دقـيقـة 
فوارق ضـئيلة للغاية فإن برود
قـــال إن هــذا ال يـــعــني وجــود
حاجة لتغيير قانون
الــــــــــتــــــــــســــــــــلـل. 

ـونـديـال بـ ـقـرر أن يــقـام ا 2022. ومن ا
21 تـشـرين ثـان و18 كـانـون أول في قـطـر
عـام 2022. وأفـادت الـصـحـيـفـة بـأن هـنـاك
ـاني مـقـتـرحـات لـبـدء مـنـافـسـات الـدوري األ
يوم 29 تموز 2022 لتـبدأ مبكرًا كما حدث
انيا قبل منذ 19 عامًـا على أن يبدأ كأس أ
ذلـك بــأسـبــوع واحــد. ويــتــضــمـن االقــتـراح
أيـضًـا انـتهـاء مـنـافـسـات الـنـصف األول من

وسم يوم 13 تشرين ثان أي قبل انطالق ا
ـ 8 أيام فـقط. ورغم االعتياد على ـونديال ب ا
بـدء مـنــافـسـات دوري الــدرجـة الـثـانــيـة قـبل
البونـدسليجـا بأسبوعـ إال أن هناك اجتاه
ألن تـبـدأ البـطـولـتـان في يـوم واحـد. كـما أن
منـافـسات الـدرجـة الثـانـية سـتـتواصل أثـناء
كـــأس الـــعـــالـم لـــكن بـــعـــيـــدًا عن مـــرحـــلـــة
اجملــــمــــوعـــات إذ ســــتـــســــتـــأنـف في آخـــر
ـونـديـال نظـرًا لـعـدم تـواجد أسـبوعـ من ا
العبـ كُثر من الـبوندسـليجا 2 في الـبطولة.
ــونـديــال لن تـسـتــكـمل مــبـاريـات وبـسـبب ا
الدور األول قـبل نهاية عام 2022 إذ ستقام
 16جــولــة فــقط من أصل 17 لــيــتم تــأجـيل
إعـالن بطل الـشتـاء حتى الـعودة من الـعطـلة
وإقــامـــة اجلــولــة الـ 17بـــدايــة من يــوم 20
كـانـون ثان 2023. أما مـبـاريات اجلـولة الـ
18 من عمر الـبونـدسليـجا ستـقام يوم 27
كـانون ثان 2023 لتـنتـهي البـطولـة يوم 27
ــتــوقع أن تــقـام آيــار من الــعــام ذاته. ومن ا
ـانـيـا يـوم 3 حـزيـران مـبـاراة نـهـائي كـأس أ
2023 قـــبـل نــهـــائـي دوري أبـــطـــال أوروبــا

بأسبوع واحد.

باريات ونديال الكرة بتعديالت على جدول ا اني ينتهي  الدوري اال


