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تـوفى تشـينـيمي مـارتـينـز العب ناسـاراوا يونـايتـد خالل مبـاراة فريـقه أمام ضـيفه كـاتسـينـا يونـايتـد ضمن اجلـولة
لعب بـشكل مفاجئ فاقدا الـ 23 من الدوري النـيجيري لكـرة القدم. وسقط مارتـينز البالغ  22 عاما عـلى أرضية ا
ـسـاعدته عـلى اسـتعـادة وعيه  اتـخـاذ قرار نـقلـه للـمشـفى لـيتـفاجئ لـلوعي وبـعـد عدد من احملـاوالت الـفاشـلة 

 . اجلميع بعدم وجود سيارة إسعاف ليتم نقله بسيارة أحد اإلداري
ـشفى بأن الالعب وصل إليهم مفارقا احلياة. وحتدثت العـديد من التقارير بأن التأخير في نقل وأكد الطبيب في ا
ـشـفى أدى إلى مـفـارقـته احلـيـاة وأنه كـان بـاإلمكـان إنـقـاذ حـيـاته في حـال تـواجـد طـاقم طـبي أثـناء الالعب إلى ا

باراة.  ا
ـباراة بـفوز فـريق نـاساراوا بـثالثـية قـابل وعـند سـمـاع صافـرة نـهايـة ا ولم يـعلن الـسـبب الرئـيـسي للـوفـاة. في ا
لـعب ودخل العديـد منهم في نـوبة بكاء نظيـفة أخبر إداريـو النادي الالعـب بوفـاة زميلـهم لينـهاروا على أرضـية ا

حزنا على مارتينز.
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قـــال تــقـــريــر صـــحــفي إســـبــاني إن
واجـهة برشـلونة الغـموض يحـيط 
ونــابـولي بــإيـاب ثــمن نــهـائي دوري
أبطـال أوروبا في مـعقل الـبلـوجرانا
ــــقـــررة يـــوم 18 أذار "كــــامب نـــو" ا

اجلاري. 
وقـــرر جـــوســـيـــبي كــــونـــتي رئـــيس
الوزراء اإليطالي جتمـيد كل األنشطة
ـا فـيــهـا الـدوري احملـلي الـريــاضـة 
ـقبل على األقل كما حتى 3 نيسان ا
واطن إال في حالة تقرر منع سفر ا
الــطـوار فــقط. وبــحـسب صــحـيــفـة
"ســبـورت" اإلســبــانـيــة فــإن مـصــيـر
مــواجـهــة بـرشــلــونـة ونــابـولي غــيـر

معروف حتى اآلن. 
وأشـــــارت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إلى أن
احملــادثـــات حــالــيًــا مـن أجل الــلــعب

بدون جماهيـر لكن فريق نابولي قد
ال يكـون قادرًا حـتى عـلى السـفر إلى

كتالونيا. 
يُذكـر أن لـقـاء الذهـاب الـذي أقيم في
"سان باولـو" معقل الـبارتيـنوبي قد
انـتــهى بـالـتــعـادل اإليـجــابي بـهـدف

ثله. 
وكــشف تـقــريـر صــحــفي عن وجـود
حالة من الثقة داخل نادي برشلونة
رمى ستقبل حارس ا فيما يتعـلق 

اني مارك أندريه تير شتيجن.  األ
وبـــحـــسب صـــحــيـــفـــة "ديــلـي مــيل"
اإلجنـــلـــيــــزيـــة نــــقال عن تــــقـــاريـــر
إسـبـانـيـة فـإن تـيـر شـتـيـجن يـجري
مــحـــادثــات مع بــرشـــلــونــة من أجل
التجديد حتى صيف 2024  وتعتقد
اني سيوقع على إدارة النادي أن األ
الــعـقـد اجلــديـد. ويـنــتـهي عـقــد تـيـر

وسم شتيـجن مع برشلـونة بنـهاية ا
ـــقــبـل وعــقـــد وكالئـه حــتى اآلن 4 ا

اجتماعات باإلدارة. 
اني قد وقع آخر عقد له عام وكان األ
2017 بعـد أن أصبح احلارس األول
عـــقب انــتـــقــال كالوديـــو بــرافــو إلى
مـانـشـسـتـر سـيـتي وهـنـاك حالـة من
االرتيـاح في ظل وجـود شـرط جزائي
بـعـقـده احلــالي بـقـيـمـة 180 مـلـيـون

يورو. 
وأشــار الــتـقــريــر إلى أن وكالء تــيـر
شـتـيــجن مـنـزعـجــون من الـشـائـعـات
حـول اهـتمـام األنـديـة بـضـمه ونـفوا
وجود أي محـادثات كـما أكد الالعب
ســعــادته في صــفـوف الــبــلـوجــرانـا.
وتوقـعت الصـحيـفة أن ترضخ إدارة
ــطــالـب تــيــر شــتــيــجن بــرشــلــونــة 

باحلصول على راتب كبير.
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أكد سـاؤول نـيـجيـز العب وسط أتـلـتيـكـو مـدريد اول امـس اإلثنـ أن فـريـقه يتـعـ عـليه
"مـحـاولة تـسجـيل هدف والـتـحلي بـروح الفـوز" اليـوم االربـعاء في إيـاب ثمن نـهائي دوري
األبطـال أمام ليـفربول في مـلعب أنفـيلد رغم تـقدم فريـقه بهدف في الـذهاب. وقال نـيجيز:
"نعـرف أنهـا سـتكـون مبـاراة رائعـة وقويـة لـلغـاية. أي احـتكـاك سـيكـون حاسـما في سـير
اللقاء ألن التـفاصيل الصغيرة في النـهاية هي التي حتدث الفارق خاصـة أنه ينبغي علينا

باراة".  السعي لتسجيل هدف ولعب ا
وأوضح: "ندرك أن الـنتيـجة في صـاحلنا لـكنهـا ليـست كبيـرة. لذا يـجب أن نخوض الـلقاء
بــعـــقــلـــيــة الــفـــوز". وأضــاف أن مـــواجــهــة مـــتــصـــدر الــدوري اإلجنــلـــيــزي وحـــامل لــقب
التـشامـبـيونـزليج "مـهـمة جـدا" لفـريـقه. وأعرب عن شـكره لـ 3 آالف شـخص يضـحون من
أجل الــفـريق مــردفـا: "سـنــحـاول رد اجلـمــيل لـهم عـن طـريق بـذل كـل مـا بـوســعـنـا داخل
هم أن نشعر أنـهم بجوارنا أن نكون لعب". وختم: "أتـمنى أن يهتفوا بـكل قوة ألنه من ا ا

واحدا وأن يدعمنا اجلميع في الديار".

ــيـــا فــازت الـــنــمـــســا 1-3 عــلى عـــا
أوروجـــواي لــــتـــضــــمن مـــواصــــلـــة
ــســيـرة فـي الـبــطــولـة. كــمــا فـازت ا
ـانـيـا 1-4 عـلى روسـيــا الـبـيـضـاء أ
فيـما تـأهلت كـولومـبيـا على حـساب
األرجنـت بـعد مـواجهـة ب فـريق
من أمــريــكــا اجلــنــوبــيــة. وســحــقت
إيطالـيا مـنافسـتها كـوريا اجلنـوبية
4 - صفر في مـواجهة أخـرى أقيمت
دون مــشــجـعــ خــوفـا من انــتــشـار
فــــيـــــروس كــــورونـــــا. وســــتـــــلــــعب
كـازاخـسـتان فـي نهـائـيـات الـبـطـولة
في مـدريـد لـلعـام الـثـاني بـعـد الـفوز
عـــلى هــولـــنــدا. وفــازت أســـتــرالــيــا
بــقــيـادة لــيــتــون هــيـويت 1-3 عـلى
الــبــرازيل. وتــأهــلت ســتــة فــرق إلى
الـنــهـائـيــات دون خـوض تـصــفـيـات
وهي إسبانـيا الفـائزة بالـلقب العام
اضي وكـنـدا التي بـلـغت النـهائي ا
إضـافـة إلى الـطـرف اخلـاسـرين في
قبل النـهائي بـريطانـيا وروسيـا كما
ضمنت صربيا وفرنسا الصعود عن

طريق بطاقة دعوة.
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دخــلت األمــريـكــيــة صـوفــيــا كـيــنـ
واألوكرانية إيـلينا سـفيتولـينا نادي
اخلــمس األولـــيــات في الــتــصــنــيف
ي لـرابطـة الالعبات احملـترفات العا

"كــــوفــــيــــد-19 ي مــــنــــطــــقــــة وادي
كـواتــشـيال الـواقـعــة إلى الـشـرق من

مدينة لوس أجنلوس.
s¹eŠ ‰«œU½

علق النجم اإلسـباني رافائيل نادال
عـــلى قــرار مــنــظـــمي إنــديــان ويــلــز
ـقرر بإلـغـاء البـطولـة الـتي كان من ا
انـــطالقـــهــا هــذا األســـبــوع بـــســبب
مـخــاوف انـتـشـار فــيـروس كـورونـا.
وقـال نادال عـبـر حـسـابه عـلى موقع
ـا الـتـواصل االجـتـمـاعي تـويـتـر "ر
عـرفـتم جـمـيـعًـا أنـبـاء إلـغـاء بـطـولـة
إنديان ويلز نحن هنا وال نزال نقرر
ـقــبـلــة". وأضـاف مــا هي اخلـطــوة ا
ا النـجم اإلسـبانـي "حزين لـلـغايـة 
يـحـدث في جـمــيع أنـحـاء الـعـالم مع
ــوقف نـــأمل في أن تــتـــمــكن هـــذا ا
السلطات من إيجاد احللول تمتعوا
جـميـعًـا بالـصـحـة واألمن". وكان من
ـفــتـرض أن تـنــطـلق الـبــطـولـة مع ا
جـذب مــجـمـوعـة مـن أبـرز الالعـبـ

علـمًا بأن 475 ألف مشـجع حضروا
اضي. منافسات العام ا

ـــيــتــان ومــددت الـــرابــطـــتــان الـــعــا
حملـــتـــرفي ومـــحـــتـــرفـــات الـــتـــنس
ــتــخـذة في اإلجــراءات الــوقـائــيــة ا
ــكـافــحــة انــتــشـار إطــار احملــاوالت 
سـتـجد وحـمـاية فـيروس كـورونـا ا
الالعــبــ والالعــبــات من اإلصــابـة.
وقـــررت الــــرابــــطــــتــــان أن يـــتــــولى
ناشف الالعبون بأنفـسهم إحضار ا
ـيــاه خالل الــبــطـوالت وزجــاجــات ا
قـبلة وعـدم االعتـماد عـلى جامعي ا
ـهـمـة. كـمـا قـررت الـكـرات في هــذه ا
الرابطتـان أن يرتدي جامـعو الكرات
قـفازات في أيـديـهم مـثل بـاقي أطقم
العمل وكذلك العامل في اخلدمات
ـشــروبـات. اخلــاصـة بــاألطــعـمــة وا
وأصـــدرت الـــرابـــطـــتـــان في بـــيــان
مـشتـرك تـعـليـمـاتهـمـا إلى الالعـب
ـنـاشف أو والالعـبـات بـعـدم إلـقـاء ا
الــقـبــعـات أو عــصـابــات الـرأس إلى
ـشـجـع كـأشـيـاء تـذكـاريـة اعـتاد ا
ـــهــا الالعـــبــون والـالعــبـــات تـــقـــد
ـبـاريات. لـلـجـمـاهيـر عـقب انـتـهـاء ا
وأكـدت الـرابـطــتـان عـلى أال يـحـصل
الالعـبـون والالعــبـات عـلى أقالم من
درجـات للـتوقـيعات شـجعـ في ا ا
الـتذكـاريـة (األوتـوجـراف). وتـابعت:
"يــنــبـغي تــنـفــيــذ هـذه الــتـعــلـيــمـات
وااللـــتـــزام بــهـــا عـــلى مـــدار مــوسم
الــــربــــيـع احلــــالي ســــواء كــــان في
الــبــطــوالت الــتــابــعــة لــلــرابــطــة أو

بطوالت التحدي".
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تــــــــــوالـت اإلعـالنــــــــــات في
ــاضـيــة بـشـأن الـســاعـات ا
إقــامـة مــزيـد مـن مـبــاريـات
كـــرة الـــقـــدم دون حـــضـــور
اجلـماهـيـر جتـنبـا النـتـشار
فــيـــروس كــورونــا. وكــانت
ــــواجــــهــــات الــــتي أبــــرز ا
شــمـــلــهــا قــرار اســتــبــعــاد
اجلماهيـر مباريات الدوري
اإليــطــالـي ومــبــاريــات في
دوري أبـــطـــال أوروبـــا مع
تــوقــعـــات بــتــوسع الــقــرار
لـيــشـمـل بـطــوالت أوروبـيـة
أخــــرى. وتـــلــــقت األنــــديـــة
خسـائـر ريـاضيـة مع بـداية
تطـبيق الـقرار إذ إن إقـامة
ــــــــواجــــــــهــــــــات من دون ا
جــمـــاهــيـــر يــفـــقــد الـــفــرق
ـــســـتــقـــبـــلـــة أفـــضـــلـــيــة ا
احلـــــصـــــول عـــــلـى الـــــدعم
اجلـماهـيـري وتـصـبح تلك
بـاريـات أصعب بـالـنسـبة ا
ــدربـ لـغـيـاب لالعـبـ وا
احلافز. وال تتـوقف خسائر
األنــــــديـــــة عـــــلـى اجلـــــانب
الريـاضي ولكن قـرار اللعب
من دون جـــمـــاهــيـــر يـــؤثــر
بشكل مـباشر عـلى مداخيل
الفرق بسبب إلغاء مبيعات
التذاكر إضافة إلى خسائر
أخـرى مـتـعــلـقـة بـاألنـشـطـة
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تــأهــلـت خــمس دول إلى نــهــائــيــات
كـأس ديــفـيـز لـلـتــنس ألول مـرة كـمـا
ـانيا ضمنـت عدة دول عمالقـة مثل أ
وأسـتــرالـيـا وكــرواتـيـا الــظـهـور في
مدريد. وصعدت اإلكوادور والسويد
واجملر وجمهورية الـتشيك والنمسا
شـاركة قـرر إقامـتهـا  للـنهـائيـات ا
 18فـريـقـا في الـعـاصـمـة اإلسـبـانـية
ثل ـقبـل. وال  في تـشـرين الـثـاني ا
فــوز اإلكـوادور 0 -3 عــلى الــيــابــان
مـفاجـأة مع افـتـقاد الـفـريق اخلـاسر
أبــرز العـبــيه مــثل كي نــيــشـيــكـوري
بــســـبب اإلصــابـــة ويــوشـــيــهـــيــتــو
نـيشـيـوكـا الـذي رفض السـفـر خـوفا
من عــــدم إمـــكــــانــــيــــة الـــعــــودة إلى
ــتــحـدة في ظـل انـتــشـار الــواليـات ا
ـواجـهة فـيروس كـورونـا. وأقيـمت ا

. دون مشجع
وتفوقت السويد التي توجت بكأس
ديـفـيـز سـبع مـرات خالل الـفـتـرة من
1975 وحتى 1998 على تشيلي -3
 1بـــيـــنـــمـــا فـــازت اجملـــر 2-3 عــلى
بلجـيكا. ولم تـكن التشـيك في حاجة
سـافة طويـلة النتـزاع بطاقة للسـفر 
الــــتــــأهل حــــيـث فـــازت 1-3 خـــارج
األرض على سلـوفاكيـا. ورغم اللعب
ـصـنف الـثـالث دون دومـيـنـيك تـيم ا

روجر فيدرر

ـبـاريات مـثل الـتي تـرافق ا
خدمات الضـيافة ومـبيعات
احملالت التجاريـة الرسمية
للـفرق. وكـنـموذج عـلى تلك
اخلــســـائــر ذكــرت وســائل
إعالم فـــرنـــســـيـــة أن نــادي
بــــاريـس ســــان جــــيــــرمـــان
ســـيـــخــســـر نـــحــو عـــشــرة
ماليـ يـورو بـسـبب غـياب
اجلمـاهيـر عن مبـاراته ضد
بــوروســيــا دورتــمــونــد في
إيـاب الــدور ثــمن الـنــهـائي
لدوري أبطـال أوروبا اليوم
األربـــــعــــــاء وأوضـــــحت أن
الـــنـــادي ســـيـــخـــســـر هــذه
األموال من مداخيل التذاكر

صري خالل مباريات الفار في الدوري ا
الــــدور الـــــثــــاني لـــــلــــدوري. رواد مــــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي سـخـروا بـشدة من
طـريــقـة نـقـل مـعــدات الـفـار فـي سـيـارات
نــصف نــقل بـطــريــقـة بــدائـيــة. وأن بـعض
أعـضـاء الـلـجـنـة اخلـمـاسـيـة حتـدثـوا عـبر
جـــــــــــــــــــروب "واتـس آب"
خـاص بالتـواصل بيـنهم
وطلـبوا حتـميل مـسؤولـية
النـقل للـشركـة اإلسبـانية
الـــــتـي  اســــتـــــئـــــجــــار
ـعــدات مـنـهــا لـلـهـروب ا
من حـــمالت الــســـخــريــة
واالنـــتـــقــــادات. وحـــسب
مـــــصـــــدر فــــــإن أغـــــلب
أعــــــضـــــاء الــــــلـــــجــــــنـــــة
اخلمـاسـيـة فـضـلـوا عدم
الــتـعــلـيق عــلى األمـر أو
الـــــرد عــــلـى اتــــصــــاالت
الــصـحـفـيـ خـاصـة أن
حتــــــمــــــيل الــــــشــــــركــــــة
اإلسبـانـية مـسـؤوليـة نقل
ـــعـــدات داخل مـــصــر ا
ســـيـــكـــون غـــيــــر مـــقـــنع
وسـيـزيـد من االنـتـقـادات
لـلجـبالية.الى ذلك أعـلنت
أنـــديـــة أردنـــيــة تـــعـــلـــيق
مشـاركتـها في الـبطوالت

 ôU Ë ≠ …d¼UI «

أثـارت صـور تــرصـد نـقل مــعـدات تـقــنـيـة
ـصري العب الـدوري ا الفـيـديـو "الفـار" 
جـدلًــا كـبـيــرًا بـ رواد مـواقـع الـتـواصل

االجتماعي. 
وكان احتـاد الكـرة قد أعلن تـطبـيق تقـنية
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ــضـرب الـصـادر اول امس في كـرة ا
. وصـعـدت كـي الـبـالـغة 21 االثـن
عـامــا مـرتــبـتـ وصــارت رابـعـة في
أفــضل تــصــنــيف خالل مــســيــرتــهـا
االحــتـرافــيـة عــقب تـتــويـجــهـا أمس
األحـــد بـــلـــقب بـــطـــلـــة دورة لـــيـــون
الـفـرنـسـيـة اخلـامس في مـسـيـرتـها
واألول لـهـا مـنـذ فـوزهـا بـلـقب بـطـلة
ـفتـوحة أولى الـبطوالت أستـراليا ا
األربع الــكــبـرى فـي كـانــون الــثـاني
ـاضي. أمــا سـفـيـتـولـيــنـا فـكـسـبت ا
مــركــزا واحـدا وأصــبــحت خــامــسـة
بـفارق 10 نقـاط خـلف كـيـن وذلك
بـعـد إحـرازهــا لـقب دورة مـونـتـيـري
ـــكـــســـيـــكـــيــــة الـــرابع عـــشـــر في ا
مـســيـرتـهـا االحـتــرافـيـة واألول مـنـذ
اسـترز اخلتـامية لقبـها في بطـولة ا
التي جتمع أفضل ثماني العبات في
الــعــالم في 21 أكــتــوبــر 2018 في
سـنغـافـورة. ويـبقى أفـضل تـصـنيف
ـركـز الــثـالث الـذي لــسـفـيــتـولـيـنــا ا
احـتـلتـه في ايـلول 2017. وتـتـصدر
األســتــرالــيــة آشــلي بــارتي الــتي لم
تـــــشــــــارك في أي دورة األســــــبـــــوع
ــاضي الــتــرتــيـب بــرصــيـد 8717 ا
نـقـطـة بـفـارق كـبـيـر أمـام مـطـاردتـها
باشـرة الرومـانية سـيمونـا هاليب ا

(6076 نقطة).
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صري مـحمد صالح جنم ليـفربول اإلجنلـيزي على جائـزة أفضل هدف عن شهر حصل ا
اضي في صفوف "الريدز".  شباط ا

ـوقع الرسـمي لـلنـادي  اخـتـيار هـدف صالح األول في شـباك سـاوثـهامـبـتون وحـسب ا
اضي. وكـان صالح قد سجل هـدف للـيفربول كـأفضل هدف لـليفربـول في شهر شـباط ا
خالل الـفوز على ساوثـهامبـتون برباعـية نظـيفة. وجاء هـدف جوردان هنـدرسون في شباك
ـركـز اخلـامس بـيـنـما جـاء هـدف الالعـبـة ريـتـشل فـيرنس فـي مرمى سـاوثـهـامـبتـون في ا

ركز الرابع.  أرسنال في ا
ركز الـثالث حل هدف أليكس أوكسالد تشامبرل في شباك وفي ا

سـاوثهـامبـتون واحـتل هدف سـاديو مانـي في شبـاك نوريتش
ركز الثاني. سيتي ا
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كشف تـقرير صـحفي إسـباني عن خـيبة أمل
دير إدارة ومسـؤولي نادي ريال مدريد من ا
الــفــني زين الــدين زيــدان والالعــبــ عــقب
ـة بـهـدف لـهـدف أمام ريـال بـيـتيس الـهز

باجلولة 27 في الليجا. 
وقـــالت صــحـــيـــفـــة "مــونـــدو ديـــبــورتـــيـــفــو"
اإلسبانـية إن الفـوز بالكالسـيكو مـنح جرعة
هـائـلـة من الـتـفاؤل لـلـفـوز بـالـلـيـجـا وتـخطي

مانشستر سيتي بدوري األبطال. 
وأضـافـت الـصــحــيــفــة: "اإلدارة ال تــفـهـم مـا
حـدث لـزيـدان والالعـبـ ضـد ريـال بـيـتـيس
ة أضـرارًا كبيرة ما حيث أحلـقت هذه الهز
دفعهم لـلشـعور بخـيبـة أمل شديدة رغــــــــم
درب والالعـب أكدوا أنـها كـانت مباراة أن ا

سيئة". 
وأشارت الـصحـيفة إلى أن قـليل مـن مسؤولي
ريال مدريد يعتقدون أن الفــــــريق سوف يُحقق
ـوسم والــبـعـــــــض اآلخـر لـقـب الـلـيـجــا هـذا ا
يـرى أن أخـطـاء الــتـحـكـيم سـوف تـهـدي الـلـقب
ــعــظم أن زيـدان لــبـرشــلــونـة فــيــمــا يـعــتــبـر ا
والالعـــــبـــــــــ هم اجلــــنــــاة في ضــــــــــيــــاع

الصدارة.

احملـلـية حـتى حتـقـيق مطـالـبهـا وذلك بـعد
اجــتــمــاع عــاجل عــقــد اول امـس االثــنـ
بدعـوة من نـادي اجلـزيرة. وجـاء في بـيان
األنـديــة عـقب االجــتـمــاع أن قـرار تـعــلـيق
ـشـاركة مـفـتـوح حـتى حتـقيق مـطـالـبـها ا
ـالي لكل نـاد من أنـدية وهي: دفع الـريع ا
احملـــتـــرفــــ وتـــســـديــــد كـــافـــة أرصـــدة
ـتــراكـمــة وإبـقـاء ومــسـتـحــقـات األنــديـة ا
ـاليـة للـموسم الـكروي كـما هي كـافآت ا ا
في الـسـابق وتـخــفـيض غـرامـات الـلـجـنـة

التأديبية. 
ــشـاركـة في ووقـعت عــلى كـتـاب تــعـلـيق ا
الـــبـــطـــوالت احملـــلـــيـــة أنـــديـــة الـــوحـــدات
والـفــيـصـلي واألهــلي والـصــريح والـسـلط
وشــبــاب األردن واحلــســ إربــد ومــعــان
وسـحـاب وشـبـاب الـعـقـبـة بـاإلضـافـة إلى
اجلـزيــرة الـذي دعـا إلى عـقــد االجـتـمـاع
وكــان نــادي الـرمــثـا الــغـائـب الـوحــيـد من

أندية الدوري األردني. 
ويــعـاني االحتــاد األردني من أزمـة مــالـيـة
كبيـرة بسبب غياب شركـات راعية للبطولة
احمللـية وانعكس ذلك عـلى توقفه عن منح
ــقـدر ـالـي اخملـصـص لألنـديــة وا الــريع ا
بـ250 ألف ديــــــنـــــار (نـــــحـــــو 350 ألف

دوالر) شهريا. 
وانــطــلق الـدوري األردني خالل األســبـوع
ـاضي بـعــد تـأجـيل مــواعـيـده لــيـبـدأ في ا

آذار من كل عام بدال من آب.
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ــصــري عـز الــدين بــهـادر (75 ســجل ا
عـاما) الذي يـسعى إلى أن يصـبح أكبر
العب كـرة قدم محـترف في العـالم هدفا

في أول مباراة له مع فريقه.
ويــتـــعــ عــلى بــهـــادر خــوض مــبــارتــ

كــامــلــتـ لــدخــول مــوسـوعــة "غــيــنـيس"
لألرقام القياسية.

وبـــدأ مــشــاركـــته مع فــريق 6 أكــتــوبــر
بدوري الـدرجـة الـثـالثـة في مـصـر بأداء
مـثير لإلعجاب; إذ لعب 90 دقـيقة كاملة
ـــاضي عـــلى الـــرغم من يـــوم الــســـبـت ا

إصابته.
وسـجل الـالعب الـذي لـديه 4 أبــنـاء و6

أحفاد هدفا من ركلة جزاء.
ـباراة "أصـبحت أكـبر وقال بـهادر بـعد ا
العب كـرة قدم محـترف يسـجل هدفا في

مباراة رسمية".
وأضـاف "هـذا شيء حتـقـق في الـلـحـظـة
ـبـاراة وقـد اعـتـقـدت أنني األخـيرة من ا
لن اســتـطــيع. لـقــد أُصـبت وكل مــا كـنت
ـدة 90 دقــيـقـة أتــمـنــاه هـو االسـتــمـرار 

قبلة". باراة ا كاملة ولعب ا
ويــجـب عـلــيـه اآلن أن يـلــعب 90 دقــيــقـة
أخرى كـاملة في مـباراة ثانيـة ستُقام في
21 مـارس/آذار اجلـاري ليـصـبح أكـبر
العب كـرة قدم في الـعـالم معـترف به من
قــــبـل مـــوســــوعــــة "غــــيــــنــــيس" لـألرقـــام

القياسية.

ــــوجــــهـــة ـــبــــيــــعـــات ا وا
لـلـجـمـاهـيـر مـثل األطـعـمـة
والـــهــــدايـــا الــــتـــذكــــاريـــة.

وتــتـزايــد اخلـســائـر إذا 
احـتـسـاب الــتـأثـيـرات غـيـر
ـبــاشـرة لـقـرار اســتـبـعـاد ا
اجلــمــاهـــيــر حــيث خــســر
قــــطــــاع الـــــســــيـــــاحــــة في
العـاصمة الـفرنـسيـة فرصة
ـشـجـعـ اسـتـقــبـال آالف ا
ــانـيـا. ومع الـقــادمـ من أ
استمرار منع اجلماهير من
ــــــبــــــاريـــــات حــــــضـــــور ا
ســــيـــنـــعــــكس ذلك بــــشـــكل
ـــئــات من مـــبــاشـــر عـــلى ا
الــوظــائف فــمــبــاراة ســان

جيـرمـان ودورتمـونـد كانت
ستعرف وجود نحو 3500
مــوظف لــضــمــان مــخـتــلف

اخلدمات. 
ــنــظــمــة وجتــد اجلـــهــات ا
صـــعــوبـــة لــلـــتــوفـــيق بــ
مـتــطـلـبـات الــسالمـة ومـنع
انــتـشــار كــورونــا وجتـنب
خـــســائــر مــاديـــة ضــخــمــة
ـبـاريـات أو بـسـبب إلـغـاء ا
إقــامــاتــهـا دون جــمــاهــيـر
عــــلـــمـــا أن تــــلك اجلـــهـــات
مــرتـبــطـة بــعـقــود ضـخــمـة
مـتــعـلـقــة بـالـرعــايـة والـبث
التلفزيوني تـزيد من تعقيد

وقف أمامها. ا

ويــحــمـل الالعب اإلســرائـــيــلي إســحــاق
حـايك الـرقم الـقـيـاسي احلـالي عن عـمـر

كان يبلغ  73عاما و 95 يوماً.
واعـتاد بهادر الــــذي يـعاني مؤخراً من
إصـابة في الـركـبـــــــــة لعب كـرة الـقدم
عــلـى ســبــيل الــهــوايـــة أثــــــــنــاء عــمــله
دنـيـة وخبـيرا مسـتشـارا في الـهنـدسـة ا

زراعيا.
ـاضي أعلن وفي يـنايـر/كانون الـثاني ا
ــصـري لـكـرة الـقــدم تـسـجـيـله االحتـاد ا

كالعب محترف ألول مرة.
فبـعـد مرور قـرابـة سبـعـة عقـود عـلى بدء
بـــهــــادر لـــعب كـــرة الــــقـــدم في شـــوارع
القـاهـرة حـ كان في مـرحـلـة الطـفـولة
قــرر أن يـــتــواصـل مع عــدد مـن األنــديــة
أمال في االنـضمـام إلى صفـوف العبـيها

وحتقيق حلمه.
وضـمه نادي 6 أكـتوبر وهـدفه الوصول

إلى موسوعة األرقام القياسية.
وقـال مــدرب الـنـادي أحــمـد عـبــد الـغـني
"من اجلـيد أن يـسجل مـصـري موسـوعة
غــيـنــيس وأن يـكــون مــعـنــا في نـادي 6

أكتوبر".
وأضـاف "بــصــراحـة لـن نـســتـفــيــد مـنه
ــئـــة عــلـى اجلــانب بـــنــســـبــة 100 فـي ا
الـفـني لـكـنـنـا قـمـنـا بـتـأهـيـله في الـفـتـرة
الــسـابـقــة حـتى يــتـمــكن من لـعب 90 أو
ـوسـوعة غـيـنيس طـلـوبة ( 180 دقيـقـة ا

لألرقام القياسية)".
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ــاضي في شـــهــر كـــانــون الــثـــاني ا
عنـدمـا بدأت جـماهـيـر التـنس موسم
2020  كان الـسؤال األبـرز لديـها: ما
هـــو قــدر الــنــجــاح الــذي ســيــحــقــقه
الـثالثي الـكبـيـر نـوفاك ديـوكـوفـيتش
ورافــائــيل نــادال وروجــر فــيــدرر في
الـبـطـوالت وبـخـاصـة اجلرانـد سالم
واآلن وبــــعـــد مـــرور شــــهـــرين بـــات
الـــســؤال األكــبـــر: "هل ســتـــقــام تــلك
الــبــطــوالت أم ال?". وقــررت الــلــجــنــة
ــــنــــظــــمــــة ا
لـــبـــطـــولــة
إنـــــديــــان
ويــــــــلـــــــز
لألسـاتذة
 إلــــغـــاء
البـطـولة
الــــــــــتـي
كـــان من
ــــقــــرر ا
انطالقها
هـــــــــــــــــــذا

األسـبـوع خـوفًـا من تـفـشي فـيروس
كورونا وهو القرار الـذي قد يتتبعه
الــعــديــد من الــبــطـوالت األخــرى في
ـــقـــبـــلـــة. وبـــاتـت األحــداث األيـــام ا
الــريـاضـيــة الـكــبـرى وعــلى رأسـهـا
بياد مهددة بالتأجيل وبالتالي األو
ومع الــشــعــبــيـة اجلــارفــة لــريــاضـة
الـتـنس حــول الـعـالم وحـضـور آالف
باريات يبدو أن تابعة ا اجلماهير 
هـــنـــاك إلـــغـــاءات أخــــرى ســـتـــأتي.
وبالنظر إلى إيطاليا التي تعاني من
ــصـابــ بـفــيـروس كــورونـا آالف ا
قررت السلطات هناك منع اجلماهير
من حــضـور الـفـعــالـيـات الــريـاضـيـة
ـقـبل على أقل حتـى يوم 3 نيـسـان ا
تقـديـر. وبالـتالي بـاتت بـطولـة روما
لألساتذة الـتي تنطـلق في شهر آيار
ـقـبل مــهـددة بـاإللـغـاء خـاصـة أن ا
هناك الكثير من الالعب من البلدان
األخــرى لن يــرحــبــوا بــالـذهــاب إلى
إيطاليا في هذا التوقيت. كما تعاني
صـابة فرنـسـا من تخـطى احلـاالت ا
بـالــفـيــروس حـاجـز الـ500 إصـابـة
و تـــــأجـــــيـل مـــــارثـــــون بـــــاريس
ـسـؤولـون عن وبـالـتـالي هـل يـقـرر ا
روالن جـاروس إلـغـاء الـبـطـولـة? أمـا
نيويورك فيتـواجد بها نحو 2,700
حـــالــة فـي احلــجـــر الــصـــحي وهي
أرقـام قـابلـة لـلـزيـادة بـحـلول شه آب
ـــقـــبـل مـــوعــــد انـــطالق أمــــريـــكـــا ا
ــفــتــوحـة لــلــتــنس لــذا من الـوارد ا
أيضًـا أن يتم إلـغاء الـبطـولة حـرصًا

على الصحة العامة.
ــاني طــومي وقــال مــديــر الـدورة األ
هاس في بـيـان: "لقـد خـاب أملـنا ألن
الـــدورة لـن تـــقــــام لـــكـن الـــصــــحـــة
شجع وسالمة اجملتمع احملـلي ا
ـــتـــطـــوعـــ الـــرعــاة الالعـــبـــ ا
ـوظفـ الـبـاعة وكل مـن له عالقة ا
بـــهــــذا احلــــدث هـي ذات أهــــمــــيـــة
قـصــوى". وأتى إلـغــاء الـدورة وهي
ـاســتـرز لأللف نــقـطـة أولى دورات ا
ـوسم وإحدى لدى احملـترفـ هذا ا
ـيـر اإللـزامـيـة لـدى دورات الـبـر
احملـتـرفــات قـبل سـاعـات من
انـــــــطالق مـــــــبـــــــاريـــــــات
الـــتـــصـــفـــيـــات اول امس
ـنظـمون . وأشار ا االثنـ
فـي بــــيــــانـــــهم الـى أنــــهم
فـضـلـوا عـدم إقـامـة الـدورة
بــالـــكــامـل بــعـــد إعالن الـــســلـــطــات
الــصــحــيــة في واليــة كــالــيــفــورنــيـا
األمريـكية حـال طوار صـحيـة بعد
تــسـجــيل إصـابــة مـؤكــدة بـفــيـروس

سخرية بشأن نقل معدات الفار في القاهرة


