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دوري أبطال آسيا.. معاناة الهالل 
السعودي مع »كورونا« مستمرة

استمرت معاناة الهالل السعودي 
حامل لقب مسابقة دوري أبطال أسيا 
ف��ي ك��رة ال��ق��دم م��ع ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد في العاصمة القطرية الدوحة 
بإعالنه الثالثاء إصابة العبه ناصر 
ال��دوس��ري وأح���د أخصائيي العالج 

الطبيعي.
وك��ت��ب ال��ه��الل ع��ل��ى ح��س��اب��ه في 
تويتر عشية مواجهة شباب االهلي 
االم����ارات����ي ف���ي اجل���ول���ة ال��س��ادس��ة 
ملنافسات املجموعة الثانية »أوضحت 
الفحوص إصابة الع��ب فريق الهالل 
األول ل��ك��رة ال��ق��دم ن��اص��ر ال��دوس��ري 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا، إل��ى ج��ان��ب أحد 
أخصائيي العالج، ويخضع الثنائي 

للعزل الصحي وفًقا للبروتوكوالت 
الطبية املعتمدة من االحت��اد اآلسيوي 

لكرة القدم«.
وأجرى الهالل تدريباته الثالثاء في 
قطر ب��دون حضور مدربه الروماني 
رازف��ان لوتشيسكو والثنائي عبدالله 
املعيوف وهتان باهبري لعدم ظهور 
نتائج الفحوصات التي خضعوا لها 
والتي كشفت اآلن سالمتهم من اإلصابة 

بفيروس كورونا.
في املقابل، شهدت التدريبات عودة 
قائد الفريق سلمان الفرج بعدما أجرى 
مسحتني طبيتني ج���اءت نتيجتهما 
سلبية، في الوقت ال��ذي استبعد فيه 
زميله حارس املرمى محمد الواكد من 

البطولة. وبات ناصر الدوسري الالعب 
التاسع عشر في بعثة الهالل يصاب 
بفيروس كورونا منذ وصول النادي الى 
الدوحة االسبوع قبل املاضي للمشاركة 
في دور املجموعات للمسابقة القارية 

والذي يقام بنظام التجمع في قطر.
وكان الهالل أعلن السبت قبل املاضي 
إصابة خمسة العبني هم محمد البريك، 
سلمان ال��ف��رج، محمد ال��واك��د، صالح 
ال��ش��ه��ري، وح��م��د ال��ع��ب��دان باالضافة 
إل��ى سعود كريري )اداري الفريق(، 
ثم أعلن في اليوم التالي إصابة العب 
وسطه نواف العابد، واخلميس املاضي 
عبدالله اجلدعاني، ن��واف الغامدي، 

عبدالله احلافظ وياسر الشهراني.

وارتفع العدد السبت الى 15 العبا 
باصابة الفرنسي بافيتيمبي غوميس، 
االيطالي سيباستيان جوفينكو، سالم 
ال���دوس���ري، ع��ل��ي آل بليهي ومتعب 
الفرج، قبل أن يصبح اإلثنني 18 العبا 
بإصابة الثالثي محمد جحفلي، محمد 

كنو ومحمد الكنيدري.
وجت���اوز ال��ه��الل ظ��روف��ه الصعبة 
والغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب 
اإلص��اب��ات ب�«كوفيد- 19«، وتأهل 
األحد للدور ثمن النهائي من املسابقة 
ال��ق��اري��ة، بتعادله م��ع شهر خ��ودرو 
اإليراني صفر-صفر، ضامنا صدارة 
املجموعة وبالتالي ستكون مباراته 

ناصر الدوسري آخر املصابني بفيروس كورونا في الهاللهامشية مع شباب االهلي.

اعترافات مثيرة في أكبر
قضية منشطات بأملانيا

اعترف والد الطبيب األملاني مارك اس، وشريك آخر، الثالثاء، أمام 
محكمة في ميونخ، مبشاركتهما في ممارسات محظورة لتعاطي 

املنشطات.
وقال محامي انسجار اس، والد مارك اس، إن موكله اعترف في 
بيان مكتوب ببعض اإلدعاءات، وأنه كان على دراية بأن جنله يشارك 

في ممارسات تعاطي املنشطات.
فيما قال مدعى عليه آخر، يعمل كمسعف أمام احملكمة، إنه تورط 5 

مرات من قبل في نقل دم لرياضيني.
وف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي، اعترفت ممرضة أيضا مبشاركتها في 

ممارسات محظورة لتعاطي املنشطات.
وج��رى ات��ه��ام م��ارك اس بانتهاك القوانني اخل��اص��ة ب��األدوي��ة 
واملنشطات في حوالي 150 حالة، في أكبر محاكمة متعلقة باملنشطات 
في أملانيا إلى يومنا هذا، حيث تشمل الئحة االتهامات، التسبب في 

إصابة خطيرة لشخص واحد.
وبحسب الئحة االتهام فإن الطبيب تورط في توفير املنشطات 
للرياضيني بني عامي 2011 و2019، من بينهم بعض الذين شاركوا 
في أوملبياد بيوجن تشاجن الشتوي 2018 وبطوالت العالم وسباق 

فرنسا الدولي للدراجات )تور دو فرانس(.
وج��رى اعتقال الطبيب في فبراير من العام املاضي عقب حملة 
مداهمة ملنزله في إرفورت بأملانيا، بجانب حملة مداهمة أخرى خالل 

بطولة العالم للتزلج الشمالي في سيفيلد النمساوية.

حارس عرين السنغال مندي 
في طريقه إلى تشلسي

أكد مدرب نادي تشلسي اإلنكليزي فرانك المبارد الثالثاء أن حارس 
مرمى نادي رين الفرنسي ومنتخب السنغال لكرة القدم إدوار مندي 

في طريقه لالنضمام إلى صفوف النادي اللندني.
وقال المبارد في مؤمتر صحافي »مندي يجري الزيارة الطبية في 
الوقت الذي أحتدث فيه معكم، وبالتالي، في حال جرت األمور بشكل 

جيد، سيكون قريبا أحد عناصر فريقنا«.
وستكلف الصفقة النادي اللندني 20 مليون جنيه استرليني )26 
مليون يورو( ما سيرفع نفقاته في سوق االنتقاالت الصيفية إلى 220 
مليون جنيه استرليني حيث تعاقد سابقا مع األملانيني تيمو فيرنر 
وكاي هافيرتس واملغربي حكيم زياش والبرازيلي ثياغو سيلفا وبن 
تشيلويل والسنغال ماالنغ سار في سعيه الى املنافسة على لقب بطل 

البرميرليغ.
ومن شأن انضمام مندي أن يخلق منافسة شرسة مع االسباني 
كيبا اريساباالغا )25 عاما( الذي تعاقد معه تشلسي صيف 2018 
في صفقة قياسية بالنسبة حلارس مرمى )80 مليون ي��ورو(، لكن 
مستواه تراجع بشكل رهيب وكثرت أخطاؤه املوسم املاضي وبداية 
احلالي آخرها خطأه الفادح ضد ليفربول )صفر- 2( في املرحلة 

الثانية األحد.
وأضاف المبارد »مع انضمام مندي، ستكون هناك منافسة أكثر، لذا 
يجب أن يكون كل رد فعل لكيبا إيجابيا. سيبذل مندي كل ما في وسعه 

مبجرد انتقاله الى صفوفنا من أجل اللعب أساسيا، نعرف ذلك«.
وتابع »كل شخص ميلك بني يديه وداخل الفريق، فرصة للدفع، 
التدريب، إظهار التصرف الصحيح ليكون في التشكيلة«، مؤكدا أنه 

»لم يتخذ أي خيار نهائي« بالنسبة للحارس األساسي.
وأوضح المبارد أيضا أن املدير الفني للنادي جنمه وحارس مرماه 

السابق التشيكي بيتر تشيك كان له تأثير كبير في التعاقد مع مندي.
وسبق لتشيك الدفاع عن ألوان رين من 2002 إلى 2004 قبل أن 

يقضي 11 موسما مع تشلسي.
وأعرب المبارد عن أمله في أن يتمكن مندي من الهروب من احلجر 
الصحي عندما يصل إلى إنكلترا، وأن يكون جاهزا اعتبارا من السبت 

املقبل ضد وست بروميتش.

سقوط مفاجئ مليدفيديف
في بطولة هامبورج للتنس

تعرض الروسي دانييل ميدفيديف املصنف األول، خلسارة مفاجئة 
6-4 و6-3 أمام الفرنسي بيير-أوج ايربير في أولى مبارياته على 
املالعب الرملية في موسم 2020، في بطولة هامبورج املفتوحة 

للتنس الثالثاء.
وبعد عودته من نيويورك بعد تأهله إلى قبل نهائي بطولة أمريكا 
املفتوحة، عانى املصنف اخلامس عامليا ميدفيديف ليثبت أقدامه على 
األرضية الرملية حيث كسر ايربير إرساله ثالث م��رات خالل أداء 

متواضع من الالعب الروسي.
وخطف ايربير، الذي يلعب بشراسة من اخلط اخللفي، األضواء 
أمام جماهير محدودة في املجموعة األولى عندما تفوق على ميدفيديف 
في تبادل للضربات استمر 32 ضربة لينهي املجموعة بضربة أمامية 

قوية.
وسيركز الالعب الروسي البالغ عمره 24 عاما اآلن سريعا على 
بطولة فرنسا املفتوحة، حيث فشل في جتاوز ال��دور األول في آخر 

ثالث مشاركات في البطولة.

الزمالك يعود لسكة االنتصارات بفوز مثير على طنطا في الدوري املصري
عاد الزمالك الى سكة االنتصارات 
ب��ف��وز مثير على ضيفه طنطا 1-3 
الثالثاء على ملعب القاهرة الدولي في 
افتتاح املرحلة التاسعة والعشرين من 

الدوري املصري لكرة القدم.
وسّجل محمود عالء )47 و71 من 
ركلة ج��زاء( وإم��ام عاشور )90 + 6( 
اهداف الزمالك، ومحمود مسعود )90( 

هدف طنطا.ش
وع���وض ال��زم��ال��ك خ��س��ارت��ه ام��ام 
اسوان صفر- 1 اجلمعة وعزز موقعه 
في املركز الثاني برصيد 58 نقطة، 
فيما جتّمد رصيد طنطا عند 18 نقطة 

في املركز االخير.
وسيطر الزمالك على اغلب فترات 
ال��ش��وط األول دون أن ي��ن��ج��ح في 
ترجمتها الى اهداف، وحصل على ركلة 
جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع من الشوط االول انبرى 
لها محمود عالء وتصدى لها حارس 

مرمى طنطا محمد اشرف.
وع��ّوض عالء اه��داره ركلة اجلزاء 
ب��إح��راز ه���دف ال��ت��ق��دم لفريقه بعد 

دقيقتني فقط من انطالق الشوط الثاني 
بعدما حّول عرضية احمد سيد »زيزو« 

برأسه على ميني اشرف )47(.
تخلى الع��ب��و طنطا ع��ن ح��ذره��م 
الدفاعي بعد ال��ه��دف، وس��دد البديل 

محمد ماجد »اون���ش« تسديدة قوية 
ابعدها ابو جبل بصعوبة.

وحصل الزمالك على ركلة ج��زاء 
ثانية في الدقيقة 68 اثر عرقلة محمود 
ح��م��دي »ال��ون��ش« فانبرى لها عالء 

بنجاح ه��ذه امل��رة وسددها على ميني 
احلارس محرزا هدفه الشخصي الثاني 

ولفريقه )71(.
وس��ج��ل م��س��ع��ود ال��ه��دف الوحيد 
لطنطا بضربة رأسية على يسار ابو 

جبل في الدقيقة األخ��ي��رة من الوقت 
األص��ل��ي، لكن ال��ب��دي��ل ع��اش��ور أع��اد 
الفارق إلى سابق عهده بإحرازه الهدف 
الثالث للزمالك في الدقيقة السادسة 

من الوقت الضائع.

لقطة من مباراة الزمالك وطنطا
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اإلدعاء العام يشتبه بغش من لويس 
سواريز في امتحان اللغة اإليطالية

فتح مكتب االدع��اء العام في 
بيروجيا حتقيقا الشتباهه بأن 
املهاجم األوروغ��وي��ان��ي لويس 
س���واري���ز غ���ش ف���ي ام��ت��ح��ان 
اللغة اإليطالية ال���ذي خضع 
ل��ه اخل��م��ي��س امل��اض��ي، متهيدا 
النتقال أصبح مستبعدا جدا 
الى يوفنتوس بطل الدوري في 

املواسم التسعة املاضية.
ومب��ا أن س��واري��ز الع��ب من 
خ����ارج االحت�����اد األوروب������ي، 
ليس بامكانه الدفاع عن ألوان 
يوفنتوس ألن األخ��ي��ر وصل 
ال��ى احل��د األقصى من الالعبني 
املسموح بهم من خارج االحتاد 
األوروب��ي، ما اضطر ابن ال�33 
ع��ام��ا ال��ى إج���راء فحص اللغة 
اإليطالية اخلميس في بيروجيا 
م��ن أج��ل نيل اجلنسية مب��ا أن 

زوجته إيطالية.
وجنح سواريز ال��ذي أصبح 
خ����ارج ح��س��اب��ات ب��رش��ل��ون��ة 
اإلسباني بعد وص��ول امل��درب 
الهولندي رونالد كومان خلفا 
لكيكي س��ي��ت��ي��ني، ف��ي جت��اوز 
فحص اللغة إال أن ذلك لم يكن 
ك��اف��ي��ا الل��ت��ح��اق��ه بيوفنتوس 

ألن ال مجال لكي يحصل على 
اجلنسية اإليطالية قبل اقفال 
فترة االن��ت��ق��االت الصيفية في 
اخل��ام��س م��ن  أكتوبر، بحسب 
ما أف��اد امل��درب اجلديد لعمالق 

تورينو أندريا بيرلو.
لكن ي��ب��دو اآلن أن س��واري��ز 
في مشكلة أكبر من عدم قدرته 
على االلتحاق ببطل »سيري أ«، 
وذلك بعدما »أظهر التحقيق أن 
املوضوعات التي متت مناقشتها 
أث��ن��اء االمتحان ق��د مت االتفاق 
عليها مسبقا م��ع امل��رش��ح وأن 

ال��ع��الم��ة ُمنحت ل��ه حتى قبل 
االمتحان« بحسب ما أفاد االدعاء 

العام.
وب��ح��س��ب وث���ائ���ق االدع����اء 
ال���ع���ام ال��ت��ي ح��ص��ل��ت عليها 
وس��ائ��ل اإلع���الم احمللية، قالت 
ستيفانيا سبينا، أحد االشخاص 
املستهدفني ف��ي التحقيق، »ما 
ال��ذي تعتقدونه، هل سنجعله 
ي��رس��ب؟ ال��ي��وم ك��ان ل��دي آخر 
درس )لغة مع سواريز( ويجب 
أن أع���ده ألن���ه ال يتكلم كلمة 

واحدة« باللغة اإليطالية.

لويس سواريز

سيلفر يستبعد انطالق املوسم 
2021 اجلديد قبل أوائل العام 

استبعد مفوض رابطة دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني آدم سيلفر ب��دء موسم 
2020-2021 قبل أوائل العام املقبل، معتبرا 
أن أفضل تسوية ه��ي أن تلعب ال��ف��رق مرة 

أخرى في مالعبها وأمام اجلمهور.
وق��ال سيلفر في حديث إل��ى شبكة »سي 
ان ان« األميركية »ال أعتقد أنه سيكون هناك 
موسم قبل أوائل عام 2021. كلما تعلّمنا أكثر، 
كلما استمر اعتقادي بأن األمور ستكون أفضل 

في يناير«.
واضاف »الهدف بالنسبة لنا هو أن يكون 
املوسم املقبل موسماً ع��ادي��اً، مع 82 مباراة 
وأدوار اقصائية«، ملمحا إل��ى ان��ه من غير 
املرجح االنطالق في فترة عيد امليالد »يبدو 
يناير أفضل تسوية ألن الهدف هو اللعب أمام 

اجلمهور«.
وت��ت��واص��ل م��ب��اري��ات امل��وس��م احل��ال��ي في 
»فقاعة« ديزني وارل��د في فلوريدا من دون 
ح��ص��ول أي م��ش��اك��ل ص��ح��ي��ة، ح��ي��ث بلغت 
املنافسات الدور النهائي للمنطقتني الشرقية 
والغربية. ويتقدم ميامي هيت على بوسطن 
سلتيكس 2-1 األول، ولوس أجنليس ليكرز 

على دنفر ناغتس -2صفر في الثاني.
وك��ان��ت خطة استئناف امل��وس��م احلالي 
تهدف إلى اقامة املوسم املقبل بدءا من األول 
من ديسمبر، اي بعد سبعة أسابيع من االعالن 
عن الفائز باملوسم احلالي الذي ينتهي بحد 

أقصى في 13 أكتوبر القادم، لكن سيلفر الذي 
كان متفائال عند عودة النشاط أكد قبل ثالثة 
أسابيع في تصريح لشبكة »اي اس بي ان« أن 

هذا املوعد »يبدو مبكرا«.
وسيؤدي تعديل جدولة انطالق البطولة 
م��ع احل��ف��اظ على شكل امل��وس��م الكالسيكي 
)82 مباراة باالضافة إلى األدوار اإلقصائية 
والنهائيات( إل��ى حصول تداخل مع دورة 
األلعاب األوملبية في طوكيو التي مت تأجيلها 
من الصيف املاضي إلى الفترة بني 23 يوليو 
و8 اغسطس 2021 بسبب فيروس كورونا 
املستجد، السيما ان العديد من جنوم الدوري 
سيتواجدون في اليابان للدفاع عن أل��وان 

منتخبات بالدهم.

آدم سيلفر

البرازيل تقرر عودة اجلماهير إلى مالعب كرة القدم
وافقت احلكومة البرازيلية الثالثاء، 
على عودة اجلماهير جزئيا إلى مالعب 

كرة القدم.
وقال وزير الصحة البرازيلي، في 
بيان مقتضب: »من املهم التأكيد على أن 
إعادة فتح املالعب يجب أن ال يتجاوز 

30 باملئة من سعة كل ملعب«.
وأض��اف أن ه��ذه النسبة ميكن أن 
تزيد في وقت الحق إذا تطلب األمر ذلك.
وسيسمح القرار بحضور نحو 25 

ألف متفرج في استاد ماراكانا في ريو.
وج��اء القرار بعدما طالب االحتاد 
البرازيلي للعبة مسؤولي الصحة 
في البالد باتخاذ قرار بشأن اقتراحه 
بإعادة اجلماهير إلى املالعب املغلقة 
منذ م���ارس امل��اض��ي، عندما توقفت 
م��ب��اري��ات ك��رة ال��ق��دم بسبب تفشي 
كوفيد- 19. وذك���رت وس��ائ��ل إع��الم 

برازيلية أنه ميكن للمدن رفض القرار، 
حيث قالت مدينة بيلو هوريزونتي إنها 

ستعارض عودة اجلماهير للمالعب.

وال يزال مئات األشخاص ميوتون 
كل يوم في البرازيل بسبب كوفيد19-، 
إح��دى أكثر دول العالم ت��ض��ررا من 

الفيروس، ويأتي القرار في نفس اليوم 
الذي أوقفت فيه احلكومة البريطانية 
خططا للسماح للجماهير بالعودة 

ملشاهدة املباريات من املالعب.
واستؤنفت املباريات على املستوى 
االح��ت��راف��ي م���رة أخ���رى ف��ي يونيو 
املاضي، في ريو دي جانيرو وفي والية 
س��او ب��اول��و، أكثر والي��ات البالد من 

حيث عدد السكان، في يوليو املاضي.
ورغم ذلك تعاني األندية من احلفاظ 
على العبيها بدون اإلصابة بالفيروس.

وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، فالمنجو 
بطل البرازيل كان يستعد ملباراة في 
اإلك��وادور ضمن كأس ليبرتادوريس 
اليوم، لكن 7 من العبيه و2 من أعضاء 
اجلهاز الفني أصيبوا بكوفيد19- قبل 

املباراة.
وتوفى أكثر من 136 ألف شخص 
ج��راء كوفيد- 19 في البرازيل وهو 
ثاني أعلى معدل للفيات بالفيروس 

في العالم بعد الواليات املتحدة.

جماهير البرازيل


