
أعلن االحت��اد الدولي لكرة القدم 
»الفيفا« واالحت���اد اآلس��ي��وي لكرة 
ال��ق��دم، تأجيل مباريات التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 
آسيا 2023 إلى العام املقبل بسبب 

تفشي فيروس كورونا اجلديد.
وك��ان من املقرر أن تلعب اجلولة 
الثانية من التصفيات املؤهلة لكأس 
العالم 2022 ف��ي قطر خ��ال فترة 
االرتباطات الدولية في شهري أكتوبر 

من العام اجلاري.
كذلك تأجلت التصفيات املؤهلة 
لكأس آسيا 2023، التي تستضيفها 
الصني، للمرة الثانية، التي كانت قد 
تأجلت ألول مرة في مارس ويونيو 

بسبب وباء كوفيد- 19.
وأض��اف البيان »ج��اء ه��ذا القرار 
من أجل حماية صحة وسامة جميع 
امل��ش��ارك��ني وس��ي��واص��ل االحت����ادان 
الدولي واآلسيوي العمل معا من أجل 

مراقبة املوقف في املنطقة وحتديد 
مواعيد ج��دي��دة للمباريات«، وفقا 

لرويترز.
 وتابع »سيتم في وقت الحق إعان 
تفاصيل املواعيد اجل��دي��دة ل��أدوار 
التالية م��ن تصفيات ك��أس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023«.
وأج���ل االحت����اد اآلس��ي��وي أيضا 
بطولة الصفوة ألنديته دوري أبطال 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم،آسيا في مارس بسبب الفيروس.
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بسبب كورونا.. تأجيل التصفيات 
2021 اآلسيوية لكأس العالم إلى 
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مفاجأة مدوية بالدوري 
املصري.. رمضان صبحي 

خارج حسابات األهلي
أعلن النادي األهلي املصري، األربعاء، أن اجلناح 
ال��دول��ي رم��ض��ان صبحي، املنتهية إع��ارت��ه من 
هادرسفيلد اإلجنليزي، ابلغه رغبته باالنضمام 
الى نادي بيراميدز وعدم إكمال املشوار مع حامل 

لقب الدوري.
ونقل النادي القاهري في بيان عن مدير 
التعاقدات أمير توفيق، أنه بدأ مفاوضات مع 
هادرسفيلد لشراء عقد صبحي الذي انتهت 
إعارته في 30 يونيو املاضي »بعد موافقته 
وإب��داء رغبته في االستمرار.. ما لم يتلَقّ 

الاعب عرضا أوروبيا يحقق طموحاته«.
ونقلت فرانس برس عن األهلي أنه »قدم 
عرضا ماليا متدرجا وص��ل إل��ى 2.5 مليون 
جنيه إسترليني، ولكن النادي اإلجنليزي طلب 
رفع املبلغ إلى 3.25 مايني جنيه إسترليني. ونظرا 
ألن األهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن 
صفوفه، وافق على املبلغ وأرس��ل موافقة مكتوبة إلى 
هادرسفيلد، ثم تلقى األهلي موافقة من النادي اإلجنليزي 

على بيع رمضان صبحي نظير املبلغ املشار إليه«.
لكن بعدما أبلغ األهلي صبحي باملوافقة املكتوبة، »طلب 
الاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله ن��ادر شوقي، إرجاء 
إمت��ام انتقاله لأهلي ملدة يومني، ألنه تلقى عروضا من 
أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير« ثم مهلة أخرى حتى 

السبت املقبل.
ونشر األهلي على حسابه الرسمي: » رمضان صبحي 
خ��ارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في االنتقال لنادي 

بيراميدز«.
لكن مدير التعاقدات »تلقى اتصاال من الاعب قبل قليل، يبلغه 
فيه بأنه ال يرغب في اللعب لأهلي وس��وف ينتقل إل��ى نادي 
بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج احلسابات 

الفنية لفريق األهلي«.
وأشارت تقارير صحفية أن صبحي )23 عاما( سيوقع لثاثة 
اعوام مع بيراميدز مقابل 80 مليون جنيه مصري )نحو 5 مايني 

دوالر(.
وكان صبحي قد استهل مشواره االوروبي في 2016 عندما انتقل 
من األهلي إلى ستوك سيتي اإلجنليزي. شارك رمضان في 9 مباريات 

فقط باملوسم احلالي مع األهلي بسبب اإلصابة.
ويتصدر األهلي راهنا ترتيب الدوري املصري مع 52 نقطة من 18 

مباراة، مقابل 35 من 19 لبيراميدز و35 من 18 للزمالك الثالث.

رمضان صبحي

أوديجارد يودع سوسيداد قبل العودة إلى ريال مدريد
 أكد مارتن أوديجارد العب وسط 
منتخب النرويج رحيله عن ريال 
سوسيداد للعودة إلى ري��ال مدريد 
بعد فترة إع��ارة ناجحة مع الفريق 

املنتمي إلقليم الباسك.
وانضم أودي��ج��ارد، ال��ذي أصبح 
أصغر العب في تاريخ ري��ال مدريد 
عندما ش��ارك ألول م��رة في سن 16 
عاما في 2015، إلى سوسيداد على 
سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد العام 
املاضي مع وجود بند يسمح بالتمديد 

ملوسم آخر.
وق��ال الع��ب ال��وس��ط ف��ي اكتوبر 
تشرين األول املاضي إن��ه يأمل في 
البقاء لعامني في سوسيداد بحثا عن 
ثبات املستوى بعد ثاث فترات إعارة 
في ثاث سنوات لكن بطل ال��دوري 
اإلسباني استدعى الاعب البالغ من 
العمر 21 عاما للتشكيلة قبل املوسم 

اجلديد.
وق��ال أوديجارد في مقطع فيديو 
على موقع سوسيداد على االنترنت 
”أرغب في وداع كل مشجع للنادي 
وأن أعبر عن امتناني الكبير لهذا 

العام الذي ال ينسى“.
وساعد أوديجارد سوسيداد على 
املنافسة على املربع الذهبي ورغم 
أن الفريق أخفق في التأهل لدوري 
األبطال فانه احتل املركز السادس 
ليحجز مكانا في ال��دوري األوروب��ي 

في اليوم األخير من املوسم.
وأط���اح س��وس��ي��داد أي��ض��ا بريال 

مدريد من كأس امللك في طريقه لبلوغ 
النهائي أمام أتليتيك بيلباو والذي 

تأجل بسبب وباء كوفيد19-.
وأض���اف أودي��ج��ارد ”استمتعت 
بلحظات عظيمة بهذا القميص من يوم 
تقدميي لوسائل االع��ام واجلمهور 
وب��أول أهدافي وبلوغ نهائي كأس 

امللك والتأهل للدوري األوروبي“.
وتابع ”حان وقت الرحيل لكني 
سأبقى مشجعا لريال سوسيداد ما 

حييت“.
وأش�����اد ال���ن���ادي ب���أودي���ج���ارد 
ال��ذي خ��اص معه 36 مباراة في كل 

املسابقات وسجل سبعة أهداف.

وتابع على موقعه ”من الصعب 
على أي العب أن يترك هذه البصمة 
الكبيرة ف��ي ه��ذه ال��ف��ت��رة الزمنية 

القصيرة لكن مارتن فعل ذلك.
”سيغادرنا للعودة لريال مدريد 
لكننا لن ننسى أبدا ما فعله من أجلنا 

في هذا املوسم الرائع“.

مارتن أوديجارد

يوفنتوس يؤكد رحيل ماتويدي بعد 
ثالثة مواسم مع العمالق اإليطالي

ق��ال يوفنتوس بطل دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإلي��ط��ال��ي لكرة ال��ق��دم ي��وم األرب��ع��اء إن العب 
الوسط الفرنسي بليز ماتويدي سيغادر النادي 
بعد ثاثة مواسم قضاها مع الفريق عقب انفصال 

الطرفني بالتراضي.
ورب��ط��ت تكهنات وس��ائ��ل إع���ام إيطالية 
ماتويدي باحتمال االنتقال لفريق إنتر ميامي 

املنافس في الدوري األمريكي.
وخاض ماتويدي 45 مباراة مع يوفنتوس في 
كل املسابقات املوسم املاضي ليحقق الفريق لقب 

الدوري للمرة التاسعة على التوالي.
وقال يوفنتوس في بيان ”يغادر العب الوسط 
الفرنسي يوفنتوس بعد ثاثة مواسم وخمسة 

ألقاب مع ال��ن��ادي. ”سيبقى دوم��ا في قلوبنا 
ونتمنى له كل التوفيق في املستقبل“.

وانضم ماتويدي إلى يوفنتوس من باريس 
س��ان جيرمان ف��ي 2017 وف��از بثاثة ألقاب 

للدوري اإليطالي مع يوفنتوس.
وخاض الاعب البالغ من العمر 33 عاما 84 
مباراة مع منتخب فرنسا وكان ضمن التشكيلة 
التي ف��ازت على كرواتيا 4-2 في نهائي كأس 

العالم 2018.
ولعب أيضا أكثر من 100 مباراة مع نادي 
سانت إيتيني الفرنسي بني 2007 و2011 قبل 
االنتقال إلى سان جيرمان الذي فاز معه بأربعة 

ألقاب للدوري الفرنسي.

ماتويدي

تخسير فريق
في الدور التمهيدي 
بسبب حالتي كورونا

اعتبر يويفا فريق دريتا من كوسوفو خاسراً 
بعد أن الغيت مواجهته أمام لينفيلد األيرلندي 
الشمالي في ال��دور التمهيدي ل��دوري األبطال 

ملوسم 2020-2021 بسبب إصابتني بكورونا.
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم فريق دريتا 
من كوسوفو خاسرا بعد أن الغيت مواجهته 
أمام لينفيلد األيرلندي الشمالي في الدور االول 
التمهيدي من دوري ابطال اوروبا ملوسم 2020-
2021 الثاثاء بسبب اصابتني بفيروس كورونا 
في صفوفه. وكانت املباراة بني دريتا ولينفيلد 
مقررة في نيون بالقرب من مقر االحتاد القاري 
للعبة لكن بعد أن تبني وج��ود حالتني ضمن 
صفوف الفريق الكوسوفاري »قررت السلطات 
السويسرية بالتعاون مع يوفيا« وضع جميع 
أفراد الفريق في احلجر الصحي كما أعلن االحتاد 
األوروب��ي. ووفق البروتوكول الصحي ليوفيا 
و«بسبب ظروف طارئة«، قضت الهيئة التأديبية 
لاحتاد األوروبي في االستئناف، اعتبار »دريتا 
منسحبا من املباراة وبالتالي خسارته بنتيجة 3 

-صفر«، وتأهل لينفيلد الى الدور املقبل.
وكانت جميع الفحوصات التي خضع لها 

العبو الفريق قبل وصولهم الى سويسرا سلبية.
ووفق البروتوكول الصحي ليويفا فيجب أن 
يكون هناك 13 العبا، مبن فيهم احلارس، بصحة 
جيدة كي تقام امل��ب��اراة. وفي حال عدم مطابقة 
الشروط تعاد برمجة املباراة، وإذا لم يكن ذلك 
ممكنا »يعتبر الفريق مسؤوال« ويخسر املباراة 

بثاثية نظيفة.      

9 مواسم.. باريخو يودع فالنسيا بالدموع بعد 
ودع قائد فالنسيا اإلسباني داني 
باريخو جماهيره من خ��ال فيديو 
عبر تطبيق »زووم« لم يتماك فيه 
نفسه من البكاء بعد 9 مواسم قضاها 

مع اخلفافيش.
وانهمر باريخو، في البكاء بعد أن 
قال إن الطريقة التي غادر بها النادي 

لم تكن مرضية له.
وقالت صحيفة ماركا اإلسبانية، 
إن باريخو كان يريد موصلة اللعب 
مع اخلفافيش، لكن ال��ن��ادي أبلغه 
قبل أسبوع على نهاية املوسم بعدم 
رغبتهم ف��ي اس��ت��م��راره، م��ؤك��داً أن 
إباغه باألمر حدث بتوقيت وبطريقة 

غير مناسبة ملا قدمه مع النادي.
وبدا باريخو مأثرا بدموعه خال 
الفيديو الذي أبرزته صحيفة ماركا 
حيث قال: »حاولت البحث عن طريقة 
للبقاء لكني أخفقت، اآلن سأنضم إلى 
فريق مستقر أبلغني اجلميع بأشياء 

رائعة عنه«.
وأض��اف باريخو: »ابني األكبر 
سألني باكياً ملاذا أقوم بتغيير الفريق 
اآلن؟ إنه محب لفالنسيا مند الصغر، 
فأخبرته أن ه��ذه ه��ي ك��رة ال��ق��دم.. 
ي��وج��د بها احل���زن واألم���ور تتغير 

بوتيرة متسارعة«.
وتابع: »صرحت سابقا بأن هدفي 
دائما كان االعتزال في فالنسيا، حيث 
قضيت 9 سنوات في هذا النادي وأنا 
راٍض ج��دا عما قدمته هناك، فلدي 
م��ن��زالن ف��ي فالنسيا.. األول ال��ذي 

أعيش به، والثاني هو املستايا«.
وكشف باريخو أن��ه ك��ان يرغب 

في إقامة مؤمتر صحفي قبل مغادرة 
ال��ن��ادي لكن مت رف��ض األم��رم��ن قبل 
النادي، مؤكداً: »سأغادر النادي بقلب 
حزين، وسأضع فالنسيا في قلبي 
دائما«. واستغرب باريخو من قرار 
النادي بالتخلي عنه قائاً: »ال أعلم 
ملاذا مت االستغناء عن خدماتي سواء 
ك��ان األم��ر يعود للراتب أو لسبب 
رياضي، مؤكداً أن عاقته مع بيتر 
ليم مالك النادي، سطحية للغاية، 
حيث ل��م ي��راه س��وى 24 ساعة في 
سنغافورة عندما اشترى فالنسيا، 
واألم��ر كذلك مع أنيل مورثي لكنني 
دائما اتعامل باحترافية وباحترام 

شديد، ورغم ذلك قاما بإيذائي«.
من جهته قال أنيل مورثي رئيس 
فالنسيا إن النادي اضطر إلى بيع 
ثنائي الوسط فرنسيس كوكولني 
ودان��ي باريخو إلى فياريال بسبب 
ضغوط مالية متزايدة جراء جائحة 

فيروس كورونا.
وجت����ددت االن��ت��ق��ادات لرئيس 
ال��ن��ادي وأي��ض��ا ملالكه امللياردير 
بيتر ليم بعد بيع اثنني من الاعبني 
ال��ب��ارزي��ن ف��ي ال��ف��ري��ق م��ق��اب��ل 11 
مليون يورو )13 مليون دوالر( وفقا 

لتقارير إعامية.
وقرر املشجعون االحتجاج خارج 
ملعب ميستايا ب��ع��د رح��ي��ل قائد 
الفريق داني باريخو والعب الوسط 

فرنسيس كوكولني.
لكن مورثي داف��ع عن ال��ق��رار في 
مقابلة مع صحيفة ستريتس تاميز 
السنغافورية قائا إن ال��ن��ادي لم 
يكن أمامه أي خيار لتقليص النفقات 

بسبب اخلسائر الناجمة عن الوباء.
وأض��اف: »من��ر مبوسم في غاية 
التعقيد بسبب وباء كوفيد19- لذا 
يجب أن نتحلى باملسؤولية ونعمل 

على خفض التكلفة«.

باريخو حزين على مغادرة فالنسيا

ال إصابات بفيروس كورونا
في آخر جولة من الفحوصات

روالند يحقق انتصاره األول 
في الفورموال »ئي«

أعلنت راب��ط��ة دوري ك��رة السلة 
األم��ي��رك��ي للمحترفني ع��دم تسجيل 
أي إصابة بفيروس كورونا املستجد 
ل��أس��ب��وع ال��راب��ع ت��وال��ي��ا، ف��ي آخ��ر 
جولة من الفحوصات التي اجرتها 
في »فقاعة« اورالن��دو حيث تستكمل 
امل��ن��اف��س��ات. وأف�����ادت ال��راب��ط��ة أن 
الفحوصات ال�342 التي خضع لها 

الاعبون في مقر إقامتهم في مجمع 
»ديزني وورلد« في والية فلوريدا منذ 
االربعاء الفائت جاءت سلبية. وقالت 
ال��راب��ط��ة ف��ي بيان »ف��ي ح��ال تثبتت 
اص��اب��ة الع��ب ف��ي ح��رم ال�NBA في 
املستقبل، سيتم عزله الى حني السماح 
له بالعودة وفق القواعد التي وضعتها 

رابطة الدوري ورابطة الاعبني«.

ح��ق��ق ال��ب��ري��ط��ان��ي أول��ي��ف��ر 
روالن���د، ف��وزه األول ف��ي سلسلة 
سباقات الفورموال ئي للسيارات 
الكهربائية، ليصعد إل��ى املركز 
الثاني في الترتيب العام قبل جولة 

واحدة من النهاية.
وتصدر سائق نيسان ئي دامز، 
البالغ عمره 28 عاًما، في مشاركته 

24، السباق منذ البداية بعدما 
انطلق من مركز أول املنطلقني في 
حلبة برلني، واحتل روبن فريخنز 
سائق إنفيجني فيرجني ريسنج، 

املركز الثاني.
وج��اء ريني راس��ت ف��ي املركز 
الثالث، ف��ي سباقه اخل��ام��س في 

البطولة مع أودي.


