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تقلصت حظوظ حسني املوسوي مهاجم 
العربي، املعار حالًيا للساملية، في العودة 

لصفوف القلعة اخلضراء.
ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د ق���رار مجلس إدارة 
ال��ع��رب��ي، بالتجديد للمدرب البوسني 
دارك���و ال���ذي ل��م مينح الفرصة حلسني 
امل��وس��وي، ليحول ال��اع��ب وجهته إلى 

الساملية.
استمرار املوسوي في الساملية، هدف 
تسعى إدارة الرهيب إلى حتقيقه، من أجل 

االستفادة من خبرات املهاجم الدولي.
ومن املنتظر أن تتقدم إدارة الساملية 
بخطاب لنظيرتها في العربي، من أجل 

جتديد إعارة حسني املوسوي.
ويطمح املوسوي للعودة إل��ى كتيبة 
منتخب الكويت، من أج��ل املشاركة في 
مشوار التصفيات اآلسيوية املشتركة 
املؤهلة ملونديال قطر 2022 وكأس آسيا 

.2023

العبو »البوندسليغا« سعداء
لعودة التمارين رغم التباعد

ع��ادت معظم األن��دي��ة ال�18 
إل���ى مت��اري��ن��ه��ا ه���ذا األس��ب��وع، 
ع��ل��ى أم���ل اس��ت��ئ��ن��اف ال���دوري 
الشهر املقبل، لكنها بقيت في 
مجموعات صغيرة مع احتكاك 
محدود تلبية لتوصيات الهيئات 
الصحية لعدم تفشي فيروس 

»كوفيد- 19«.
مت ت���ع���ل���ي���ق م���ب���اري���ات 
ال�«بوندسليغا« منذ 13 مارس 
املاضي. تخوض رابطة الدوري 
محادثات مع األندية والسلطات 
ح��ول استئناف ال���دوري في 2 
مايو، لكن مبباريات وراء أبواب 
موصدة فيما ال تزال التجمعات 

العامة محظورة في الباد.
وميكن اتخاذ قرار حول عودة 
عجلة ال��دوري للدوران في 17 
أبريل، لتكون أول��ى البطوالت 
األوروبية الكبرى التي تنطلق 

مجدداً بعد األزمة غير املتوقعة.
في هذه االثناء، يتأقلم جنوم 
ال��دوري مع التمارين في عصر 

»التباعد االجتماعي«.
ك��ان بايرن ميونيخ، حامل 
اللقب في آخ��ر سبعة مواسم، 
متصدراً بفارق أربع نقاط عن 
ب��وروس��ي��ا دورمت���ون���د عندما 
ت��وق��ف ال�����دوري ف��ي امل��رح��ل��ة 

اخلامسة والعشرين.
خاض العبو الفريق البافاري 
االث��ن��ني حصتهم التدريبية 
األولى ملتزمني بشروط التباعد 
االجتماعي وغ��ي��اب االحتكاك 
اجل��س��دي، ف��ي خ��ط��وة وصفها 
ق��ائ��د ال��ف��ري��ق ح���ارس امل��رم��ى 
مانويل نوير بأنها »شعور غير 

مألوف«.
أبقى الاعبون على مسافة 
1.5 م��ت��ر ف��اص��ل��ة بينهم في 
ال��ت��م��ري��ن اجل��م��اع��ي ف���ي مقر 
التدريب »سابينير شتراسه«، 
وذل��ك بعدما اكتفى النادي في 
الفترة املاضية بخوض متارين 
افتراضية عن بعد عبر تقنية 

الفيديو.
ق����ال ن���وي���ر ب��ع��د احل��ص��ة 

ال��ت��ي أقيمت م��ن دون حضور 
املشجعني »لقد كان شعوراً غير 
م��أل��وف أن ن��خ��وض التدريب 
مبجموعات صغيرة، لكن رؤية 
الشبان شخصياً من جديد كانت 

أمراً لطيفاً«.
وأشارت التقارير الصحافية 
إل��ى أن الاعبني ال�21 وصلوا 
إل��ى مقر ال��ت��دري��ب ف��ي أوق��ات 
مختلفة، ولم يتبادلوا املصافحة 
أو العناق أو أي احتكاك جسدي 
مباشر، قبل أن يتم توزيعهم من 
قبل اجلهاز الفني على خمس 
مجموعات تضم كل منها خمسة 

العبني على األكثر.
وحافظ الاعبون في غرف 
ت��ب��دي��ل امل��اب��س ع��ل��ى مسافة 
فاصلة بلغت أربعة أمتار. أما 
على املستطيل األخضر، فأبقوا 
أي��ض��اً مسافة آم��ن��ة، وت��ف��ادوا 
أي اح��ت��ك��اك ج��س��دي مباشر 
أو محاولة ان��ت��زاع ال��ك��رة من 

بعضهم البعض.
وبعد نهاية احلصة، ُطلب من 
الاعبني االستحمام في منازلهم 

التي عادوا إليها حاملني وجبات 
غذائية مخصصة لهم وفرها 

النادي.
ف���ي ف��ول��ف��س��ب��ورغ، ت���دّرب 
ال��اع��ب��ون م��رت��دي��ن ق��ف��ازات، 
برغم درجة احل��رارة الربيعية 

الدافئة.
ق��ال امل��ه��اج��م مكسيميليان 
أرنولد »ألسباب صحية، يجب 
أن نرتدي قفازات، حتى ولو أن 

درجة احلرارة 22 مئوية«.
تابع »هذا ضروري بالطبع، 

لكنه مضحك بعض الشيء«.
ال����ت����دخ����ات األرض����ي����ة 
واالحتكاكات القريبة على الكرة 
لم تكن مسموحة بحسب مدافع 
هوفنهامي ال��ن��روج��ي ه��اف��ارد 
نوردتفايت »أح��ب التدخات 
األرضية، لكن ال ميكنني القيام 

بذلك اآلن«.
لكن البقاء أسابيع ع��دة في 
املنزل والتسّمر لساعات أمام 
منصة االلعاب »باي ستايشن« 
من األم��ور التي ألقت بظالها 

على الاعبني.

»ال ميكن االختباء«
يضيف نوردتفايت »حتّكمي 
بالكرة لم يكن مثاليا أب��دا، لكن 
ميكن القول ان بعض زمائي 
في الفريق لم يتدربوا مع الكرة 
لثاثة أسابيع«. تابع »األه��م 
هو العمل على لياقتنا البدنية 
والبقاء بجهوزية«. في برلني، 
ك��ان كريتسوفر لنتس مدافع 
فريق أون��ي��ون سعيدا ان ميرر 
ل��ه زم����اؤه ال��ك��رة وال��ت��اع��ب 
ب���«ك��رة حقيقية« ب��ني قدميه. 
ق��ال »اش��ت��ق��ت للشبان. كانت 
بايستايشن أع��ز أصدقائي«.  
ب��ع��د أس��اب��ي��ع م���ن ال��ت��م��اري��ن 
الفردية أو مبجموعات صغيرة 
على غرار بايرن ميونيخ، عّبر 
معظم الاعبني ع��ن سعادتهم 
للعودة إلى املستطيل األخضر، 
برغم اجراءات النظافة اجلديدة. 
وأش��ار روف��ني هينيغز مهاجم 
فورتونا دوسلدورف »الشعور 
جيد، أن تلعب كرة القدم قليا 

وترى زماءك مجدداً«.

بي.إن سبورتس تبث تلفزيونيًا
بطولة لكرة القدم اإللكترونية

أعلنت مجموعة بي.إن اإلعامية أنها ستبث بطولة لكرة القدم 
اإللكترونية تستمر شهرا من تنظيم باريس سان جيرمان بطل 
فرنسا حول العالم للترفيه عن املشجعني العالقني في املنازل بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
وتقام البطولة، التي تنطلق يوم األربعاء، كل أسبوع مبشاركة 
العبني من بينهم يوليان دراكسلر وخوان بيرنات وليفني كورزاوا 

باإلضافة حملترف كرة القدم اإللكترونية لوكا ”داكس“ كوييرييه.
وناصر اخلليفي رئيس مجموعة بي.إن اإلعامية هو أيضا رئيس 
باريس سان جيرمان، وستبث البطولة تلفزيونيا في الواليات 
املتحدة وفرنسا ومنطقة آسيا واحمليط الهادي و24 دولة في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وقال فلوران هوزو مدير البرامج والهواء في بي.إن فرنسا ”مع 
تعليق املسابقات الرياضية مؤقتا في أغلب الدول بسبب جائحة 
فيروس كورونا، ننتظر أرقام مشاهدة قوية من بطوالت إلكترونية 

مثل هذه“.
وقالت املجموعة في بيان إن البطولة التي تقام عبر اإلنترنت 
تلقت 1400 طلب من 66 دول��ة مختلفة في غضون 12 ساعة من 

إطاقها يوم اجلمعة.
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تأجيل بطولة العالم أللعاب 
2022 القوى إلى يوليو 

أعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى 
أول من أمس أن بطولة العالم املقررة 
في والية أوريجون األمريكية تأجلت 
ملدة 11 شهرا لتقام في يوليو 2022 
لتجنب التعارض مع املوعد اجلديد 

ألوملبياد طوكيو.
وتأجلت ألعاب طوكيو من يوليو 
أغ��س��ط��س ه���ذا ال��ع��ام إل���ى مواعيد 
مشابهة تقريبا ف��ي 2021 ف��ي ظل 

انتشار جائحة فيروس كورونا.
وقال االحتاد الدولي أللعاب القوى 
في بيان إن��ه أق��ر املوعد اجلديد بعد 
مناقشات مكثفة مع األطراف املعنية 

في الرياضة.
وأك��د االحت��اد في بيان أن بطولة 
العالم، التي تقام ع��ادة كل عامني، 
ستنظم في أوريجون بني يومي 15 

و24 يوليو 2022.
وك��ان امل��وع��د السابق ب��ني يومي 
ال��س��ادس و15 أغسطس آب 2021 
واخ��ت��ي��رت مواعيد ج��دي��دة لتجنب 

التعارض ايضا مع ألعاب الكومنولث 
2022 في برمنجهام في اجنلترا )من 
27 يوليو وحتى السابع من أغسطس 
وبطولة أوروب���ا أللعاب القوى في 

ميونيخ )بني 15 و21 أغسطس.
وأوض����ح االحت����اد أن امل��واع��ي��د 
اجل��دي��دة ستمكن ال��ري��اض��ي��ني من 

املنافسة في البطوالت الثاث.
وق����ال س��ي��ب��اس��ت��ي��ان ك��و رئيس 
االحت��اد الدولي إن إقامة البطوالت 
الثاث على التوالي في صيف واحد 
سيكون ”هدية جلمهور ألعاب القوى 

حول العالم“.
وأض����اف ”ستكون ف��ت��رة ستة 
أس��اب��ي��ع م��ن امل��ن��اف��س��ة ع��ل��ى أعلى 
مستوى. لم نختر إقامة ثاث بطوالت 
كبرى على التوالي لكنها فرصة فريدة 

للترويج لرياضتنا وجنومها“.
وأقيمت بطولة العالم األخيرة 
في الدوحة العام املاضي وستكون 

نسخة 2023 في بودابست.

حتديات العبي الـNBA في احلجر املنزلي.. اللياقة والتدريب وأشياء أخرى
على أم��ل استئناف املوسم الذي 
مت تعليقه ملدة شهر تقريباً حتى اآلن 
بسبب ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
ي��واج��ه الع��ب��و دوري ك���رة السلة 
األم��ي��رك��ي للمحترفني صعوبة في 
االعتناء بلياقتهم البدنية وحالتهم 
الذهنية ف��ي منازلهم بسبب حظر 

التدريبات اجلماعية.
ال مير يوم دون أن يسجل ليبرون 
جيمس على إنستغرام كيف ميضي 
عزله التام عبر مقاطع الفيديو التي 
ينشرها وال��ت��ي تتعلق بحصصه 
التدريبية لتقوية العضات والركض، 
مؤكداً سمعته العباً يخضع لتدريبات 

شاقة على الرغم من تقدمه في السن.
ورداً ع��ل��ى ال��ذي��ن ي��ع��ت��ق��دون أن 
إيقاف املنافسات يسمح له، وهو في 
اخلامسة والثاثني من عمره، بادخار 
قوته، يقول جنم لوس أجنليس ليكرز 
»ع��ام��ل ال��راح��ة مبالغ فيه، خاصة 
عندما تكون في قمة مستواك«، مضيفاً 

»عندما توقفنا ع��ن اللعب، سألني 
جسدي: ما الذي تفعله؟ نحن في 13 
آذار/م����ارس، أن��ت تستعد ل��أدوار 

االقصائية! ملاذا تتوقف اآلن؟«.
وإذا ك�����ان ج��ي��م��س ي��ض��اع��ف 
م��ج��ه��ودات��ه، ف��ذل��ك ألن ل��دي��ه أيضاً 
ال��وس��ائ��ل، حيث يتوفر على صالة 
ل��أل��ع��اب ال��ري��اض��ي��ة وملعب لكرة 

السلة في املنزل.
وذّك��ر الاعب اإلسباني السابق 
خوسيه كالديرون، مستشار مديرة 
رابطة الاعبني ميتشيل روبرتس، 
في تصريح لوكالة فرانس برس بأن 
»ه��ذا ليس هو احل��ال بالنسبة جلزء 
كبير من الاعبني في الدوري. الكثير 
منهم يعيشون في شقق، دون مرافق 

ملمارسة الرياضة«.
ويقول امل��درب الفرنسي السابق 
جاك مونكار في هذا الصدد »ميكننا 
العمل على حتسني امل��ه��ارة، وحتى 
اللعب بالكرة، في شقة. لكن املشكلة 

الكبرى هي استحالة القيام بالرميات. 
الاعبون في هذا املستوى يتمتعون 
بدقة عالية في الرميات ويواجهون 

خطر فقدانها عند استئناف اللعب«.
وبسبب احلجر الصحي، ترسل 
األج��ه��زة الفنية ل��أن��دي��ة م��ذك��رات 
لاعبني، ملرافقتهم ف��ي التدريبات 

البدنية التي يتعني عليهم القيام بها.
بالنسبة ملونكار، فإنه ال يجب 
جتاهل مسألة أخرى هي االنضباط. 
ويقول »ال��ن��وم في الوقت املناسب، 
تناول الطعام بشكل صحيح، تفادي 
الزيادة في ال��وزن. كل هذا عمل غير 

مرئي، ولكنه مهم«.
استئناف تدريجي بالضرورة

بدا العب أوالن��دو ماجيك الدولي 
الفرنسي إيفان فورنييه متشائماً 
في إح��دى تغريداته األخيرة بشأن 
إمكانية استئناف املوسم هذا الصيف. 
وك��ان��ت حجته أن��ه »تفصلنا ثاثة 

أشهر عن شهر متوز/يوليو. سنحتاج 
إلى شهر على األقل من أجل استئناف 
التدريبات اجلماعية واالس��ت��ع��داد 
البدني، وإال سنكون عرضة إلصابات 

كثيرة«.
ل��ذل��ك، يتفق جميع الاعبني في 
ال���دوري األميركي للمحترفني على 
احل��اج��ة إل��ى احل��ص��ول على الوقت 
الكافي للوصول الى اجلاهزية البدنية 

يوم العودة إلى اللعب.
ويعتبر ليبرون جيمس املرشح 
إل���ى ال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ل��ق��ب م��ع فريقه 
لوس أجنليس ليكرز، أن »معسكراً 
تدريبياً ملدة تتراوح بني عشرة أيام 
و15 ي��وم��اً، مع اختصار املباريات 
املتبقية من املوسم املنتظم إلى خمس 
أو عشر م��ب��اري��ات، سيكون كافياً 
ليكون الاعبون جاهزين ل��أدوار 

اإلقصائية«.
ويقول كالديرون »ما هو واضح، 
ه��و أن��ه ال ميكن ال��ع��ودة إل��ى اللعب 

على ال��ف��ور، بسبب خطر التعرض 
لإلصابة. لن يكون بإمكان اجلميع 
احلفاظ على لياقته البدنية في فترة 
ال��ع��زل ال��ص��ح��ي بنفس الطريقة، 
وب��ال��ت��ال��ي ف��إن��ه م��ن أج��ل أن يكون 
اجلميع في نفس املستوى البدني، 
يجب أن مينح اجلميع وقتا الستعادة 

اللياقة البدنية«.
ويضيف مونكار أن هناك مشكلة 
أخ���رى يجب إدارت��ه��ا ه��ي »اخلطط 
اجلماعية والهجومية والدفاعية 
التي يعمل عليها املدربون منذ نهاية 
سبتمبر املاضي«، مشيراً إلى أن »تلك 
األم��ور تسير بسرعة، يتم نسيانها 
بسرعة. إنها مشكلة بشكل خاص في 
كرة السلة. مثل االفتقار إلى اإليقاع 

وفقدانه«.
االستعداد الذهني                
يقلق العزل الصحي رابطة الدوري 
األم��ي��رك��ي للمحترفني ال��ت��ي تتابع 

ع��ن كثب آث���ار التباعد االجتماعي 
على معنويات ال��اع��ب��ني. ول��ذل��ك، 
يقول ويليام ب��اره��ام، املسؤول عن 
املسائل الصحية والذهنية في رابطة 
ال��اع��ب��ني، أن��ه وفريقه يتواصان 
يوميا مع الاعبني عبر الهاتف أو عبر 

الرسائل النصية.
وي����ش����دد م���ون���ك���ار ع���ل���ى أن 

»امل��ع��ن��وي��ات مهمة ج���داً ف��ي ك��رة 
السلة وخصوصاً اللعب على أعلى 
مستوى مثلما هو األمر في الدوري 
األميركي للمحترفني. أغلب الاعبني 
ق���ادرون على التأقلم م��ن الناحية 
ال��ف��ردي��ة، ول��ك��ن املشكلة ه��ي على 
املستوى اجلماعي حيث سيكون 

األمر صعباً«.

باريس سان جيرمان يساعد
على متويل املستشفيات

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي 
أول من أمس أنه سيطلق منصة للتمويل 
اجلماعي ملساعدة املستشفيات احمللية 

في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
قال بطل فرنسا في بيان »عن طريق 
إط���اق منصة للتمويل اجل��م��اع��ي... 
يحافظ باريس سان جيرمان على زخم 
التضامن نحو مقدمي الرعاية الطبية 
ف��ي مستشفيات ب��اري��س واملتطوعني 
واملستفيدين م��ن اإلغ��اث��ة الشعبية 

ومنظمة العمل ضد اجلوع«.
وأض���اف »ي��دع��و ال��ن��ادي ك��ل عائلة 

باريس سان جيرمان للمساهمة«.
وأع��ل��ن س��ان ج��ي��رم��ان، ال���ذي جمع 
تبرعات بقيمة 200 أل��ف ي��ورو )217 
أل���ف دوالر( م��ن ب��ي��ع قميص خ��اص 
بالنادي، أنه سيواصل اتخاذ إجراءات 

للتضامن في األيام املقبلة.

ليفاندوسكي في تدريبات بايرن ميونخ

فرص املوسوي تتقلص
في العودة إلى العربي

دوري السلة األميركي في انتظار العودة


