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أزمة احملترفني صداع في رأس األندية
مع استمرار تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب أزمة 
فيروس كورونا الراهنة، تقف األندية عاجزة عن اتخاذ أي قرار، 

السيما، تلك التي تتعلق بالتجديد للمحترفني من عدمه.
تنتظر إدارة الكرة في نادي الشباب برئاسة جابر الزنكي عضو 
مجلس اإلدارة، تقرير اجلهاز الفني بقيادة املدرب خالد الزنكي بشأن 

تقييمه للثنائي احملترف الغاني إرنست اتينجا والسنغالي سار بير.

وتدرس إدارة الشباب ملف الثنائي لتحديد مستقبله مع الفريق 
سواء بالتجديد لفترة إضافية أو منحه الضوء األخضر للرحيل مع 

نهاية املوسم احلالي.
وتنتهي مدة تعاقد الثنائي احملترف بشكل رسمي نهاية مايو املقبل، 
إال أن موسمهما الفعلي انتهى في ظل توقف املسابقات حتى سبتمبر 

املقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه رحيل البرازيلي دوجالس أمرا 
محسوما بعدما أخفق في نيل ثقة اجلهاز الفني، كما أعلن رئيس جهاز 

الكرة في وقت سابق أنهم لم يوفقوا في التعاقد معه.
في الوقت الذي تبقى فيه رغبة أبناء األحمدي في االحتفاظ بخدمات 
هداف الفريق والدوري بيراهيم مرهونة، مبوافقة ناديه على جتديد 

جابر الزنكيإعارته أو بيع عقده للشباب في املوسم اجلديد.

املوسم الكروي ينطلق في طاجيكستان رغم خطر كورونا
ان���ط���ل���ق م���وس���م ك�����رة ال���ق���دم 
ف��ي طاجيكستان على ال��رغ��م من 
احملاوالت الحتواء فيروس كورونا 
امل��س��ت��ج��د، ف���ي وق���ت ت��ش��ه��د فيه 
الدوريات في مختلف أنحاء العالم 

توقفا شبه كامل.
وأق��ي��م��ت ال��س��ب��ت م��ب��اراة ك��أس 
السوبر احمللية خلف أبواب موصدة 
وان��ت��ه��ت ب��ف��وز االس��ت��ق��الل على 
خوجند بهدفني مقابل هدف واحد في 

العاصمة دوشانبي.
وف��ي نهاية امل��ب��اراة مت العناق 
وامل��ص��اف��ح��ة ب��ني مختلف العبي 
الفريقني، قبل أن يرفع الفائز كأس 

البطولة في مدرجات خاوية.
وط���اج���ي���ك���س���ت���ان ه����ي دول����ة 
متواضعة اإلمكانيات في وسط آسيا 
تضم 9 ماليني نسمة ولم تعلن حتى 
اآلن رسميا عن أي إصابة بفيروس 

كورونا الذي تخطى املليون إصابة 
ح��ول العالم وأكثر من ستني ألف 
ضحية. وكانت السلطات احمللية 
أش��رف��ت على اح��ت��ف��االت ال��ن��وروز 
ف��ي أول أي��ام الربيع حيث شهدت 
مشاركة اآلالف من األشخاص في 

مختلف أرجاء البالد.
وشوهد زعيم البالد إميومالي 
رخمون يلتقط الصور مع سيدات 
ارتدين اللباس التقليدي في وقت 
ي��دع��و فيه زع��م��اء ال��ع��ال��م اعتماد 

التباعد االجتماعي.
وتوقفت معظم ال��دوري��ات حول 
العالم منتصف الشهر املاضي ولم 

يتم حتديد موعد الستعادة النشاط.
وح��ده ال��دوري البيالروسي ظل 
ناشطا في الفترة االخيرة واستقطب 
اهتماما عامليا علما ب��أن املباريات 

اقيمت بحضور اجلمهور.

رونالدو يفاجئ متابعيه بالكشف
عن هوية حالقه اجلديد

فاجأ البرتغالي كريستيانو 
رون����ال����دو الع����ب ي��وف��ن��ت��وس 
اإلي��ط��ال��ي متابعيه م��ن خالل 
مقطع فيديو نشره في حساباته 
الرسمية على وسائل التواصل 
االجتماعي والذي كشف به عن 

حالقه اجلديد.
وظ���ه���ر رون����ال����دو صحبة 
صديقته اإلسبانية جورجينا 
رودريغيز وهي تقص له شعره 
بسبب احل��ج��ر امل��ن��زل��ي ال��ذي 
يخضع ل��ه معها وم��ع أطفاله 

للوقاية من فيروس كورونا.
ويبدو أّن رون��ال��دو سيجبر 
على الظهور بقصة شعر جديدة 
خاصة وأّن وال��دة أطفاله سبق 
وأن عملت كعارضة أزي��اء وال 
متلك خ��ب��رة كافية ف��ي املهنة 

اجلديدة.
وغ��ّرد رون��ال��دو في حسابه 
ال��رس��م��ي ع��ل��ى ت��وي��ت��ر عبر 
اإلن��ت��رن��ت: »اب��ق��ى ف��ي امل��ن��زل 

وحافظ على أناقتك«.
وأدى انتشار فيروس كورونا 
)كوفيد19-( إلى مالزمة معظم 
سكان العالم ملنازلهم خاصة 

وأّن اإلص��اب��ة ب��ه ق��د جت��اوزت 
مليون نسمة.

وش����ارك رون���ال���دو ف��ي ع��دة 
حمالت توعوية إلقناع الناس 
بالبقاء في منازلهم كما تبرع 
مببلغ مالي ملساعدة ال��ك��وادر 

الطبية على مواجهة هذا الوباء.
وأدى ب���ق���اء جن�����وم ك���رة 
القدم وبقية أف��راد املجتمع في 
منازلهم إلى كشف العديد منهم 
عن مواهبهم العديدة من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي.

جورجينا تقص شعر رونالدو
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 انطالق املوسم الكروي في طاجيكستان من دون جماهير

كيني خلفًا ملاكارثي
في تدريب جمهورية أيرلندا

أعلن احتاد جمهورية أيرلندا 
لكرة القدم تعيني املدرب ستيفن 
كيني ب��دال م��ن ميك ماكارثي 
لالشراف على املنتخب الوطني 

مبفعول فوري.
وكان من املقرر أن يحل كيني 
ب���دال م��ن م��اك��ارث��ي ب��ع��د ك��أس 
أوروب�����ا 2020، ل��ك��ن تأجيل 
البطولة ال��ق��اري��ة وم��ب��اري��ات 
امللحق بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد سَرع من قرار 

االحتاد األيرلندي.
وكان ماكارثي استلم تدريب 
منتخب بالده للمرة الثانية في 

نوفمبر 2018.
وأص���در االحت���اد األيرلندي 
بيانا ج��اء فيه »يعلن االحت��اد 
األي��رل��ن��دي أن ستيفن كيني 
س��ي��خ��ل��ف م��ي��ك م��اك��ارث��ي في 
تدريب املنتخب الوطني مبفعول 

فوري«.
وأض����اف »مت االت��ف��اق على 
عملية التسلم والتسليم على 
ض��وء معرفة الرجلني بارجاء 
ك��أس أوروب���ا بسبب فيروس 

كورونا«.
 وت���اب���ع ال��ب��ي��ان »ك����ان من 
امل��ف��ت��رض أن ينتهي عقد ميك 
ماكارثي في 31 يوليو مباشرة 

بعد ك��أس أوروب���ا 2020 على 
أن يترك ستيفن كيني منصبه 
م���درب���ا ل��ف��ئ��ة حت���ت 21 ع��ام��ا 
واستالم املنتخب األول في األول 

من أغسطس«.
وأوض���ح »ال��ق��رار سيسمح 

لستيفن كيني أن يضع اخلطط 
ال��الزم��ة مل��واج��ه��ة امللحق ضد 
سلوفاكيا« التي كانت مقررة في 
السادس والعشرين من الشهر 
املاضي لكنها تأجلت ولم يحدد 

موعد جديد لها«.

املدرب ستيفن كيني

تشيلسي يصرف
 النظر عن سانشو 

ويقترب من كوتينيو
أف��ادت تقارير صحفية إسبانية، أن تشيلسي 
تراجع عن التعاقد مع اإلجنليزي الشاب جادون 
سانشو، جنم بوروسيا دورمتوند، وبالتالي بات 
قريًبا من ضم البرازيلي فيليب كوتينيو، جنم 

برشلونة.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن 
فرانك المبارد، مدرب تشيلسي، طلب من رومان 
إبراموفيتش، مالك النادي، إعطاء األولوية لضم 
سانشو، ورغ��م وض��ع 120 مليون ي��ورو على 
الطاولة حلسم الصفقة، فإن مانشستر يونايتد 

حترك بشكل أسرع.
وأشارت الصحيفة إلى أن سانشو اختار اللعب 
في »أولد ترافورد«، مما أجبر المبارد على تغيير 
املسار، حيث سيستمر في املراهنة على شباب 
ال��ن��ادي، وسيبحث أي��ًض��ا ع��ن إض��اف��ة امل��زي��د من 

املواهب.
وبعد تعاقد تشيلسي رسمًيا مع الدولي املغربي 
حكيم زياش، جنم أياكس، سيوجه أنظاره خالل 

املرحلة املقبلة حلسم صفقة كوتينيو.
ولن يواجه تشيلسي مشكلة من ناحية القيمة 
املادية للصفقات، بعدما حُرم من إبرام أي صفقة 

في الصيف املاضي.
وب���ات كوتينيو ق��ري��ًب��ا للغاية م��ن ال��ع��ودة 
للبرمييرليج، بعدما فشل في ترك أي بصمة منذ 
رحيله عن ليفربول وانضمامه لبرشلونة، ثم 

بايرن ميونخ.

ناني: رونالدو أفضل من مارادونا وبيليه
يعتقد البرتغالي لويس ناني، مهاجم مانشستر 
يونايتد السابق، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، 
جنم يوفنتوس، هو »أفضل العب على اإلطالق«، 
مفضاًل إي���اه على األرجنتيني ليونيل ميسي، 

والبرازيلي بيليه.
ولعب ناني ورونالدو مًعا في أولد ترافورد، ملدة 
عامني بني 2007-2009، قبل أن ينتقل كريستيانو 

إلى ريال مدريد.
وق��ال ناني، خالل تصريحات نقلتها صحيفة 
»ذا صن« البريطانية، اليوم السبت: »أحد الالعبني 

الذين فاجأوني حًقا، وأعجبوني كثيًرا في البداية، 
كان بول سكولز.. لقد كان رائًعا«.

وأض���اف: »أم��ا ال��الع��ب املفضل ل��دي ف��ال ي��زال 
كريستيانو رونالدو، فهو األفضل على اإلطالق«.

وتابع: »لقد رأيت الكثير، حتى من املاضي مثل 
مارادونا وبيليه، لكنني سأختار رفيقي في العديد 
من املعارك، شخص ربحت الكثير معه، شخص 

أحترمه حًقا«.
وأمت بقوله: »األرقام ال تكذب، وتظهر أيًضا أنه 

األفضل«.

فورموال واحد: ايكليستون يطالب بإلغاء 
2020 من بطولة العالم نسخة 

طالب العراب السابق لبطولة 
العالم للفورموال واحد البريطاني 
بيرني ايكليستون بالغاء نسخة 
ع��ام 2020 ألن��ه على م��ا يبدو لن 
يقام العدد الكافي من السباقات لكي 
تكون صاحلة جراء تفشي فيروس 

كورونا.
وتأجلت أو ألغيت ثماني جوالت 
من بطولة العالم لسيارات فورموال 
واح���د ح��ت��ى اآلن ف��ي ح��ني يحوم 
الشكل حول اقامة السباقات ال14 
املتبقية في وقت يتفشى فيها وباء 
»كوفيد19« بشكل س��ري��ع حول 

العالم.
وبحسب قوانني بطولة العالم، 
يتعني اق��ام��ة 8 س��ب��اق��ات لتكون 
البطولة صاحلة لكن ايكليستون 
يعتبر بان االم��ر ليس ممكنا وقال 
في تصريح لراديو »بي بي سي« 
»يتعني وقف بطولة العالم خالل 
ال��ع��ام احل��ال��ي على ام��ل االنطالق 
م��ج��ددا ال��ع��ام املقبل النني ال أرى 
امكانية اق��ام��ة ال��ع��دد الكافي من 

السباقات«.
واضاف »يتعني اقامة 8 سباقات 
وال اعتقد بامكانية اقامتها. انه 

وضع صعب«.
وك�����ان ال��ب��ري��ط��ان��ي ل��وي��س 

هاميلتون يأمل في معادلة الرقم 
القياسي م��ن حيث ع��دد االل��ق��اب 
ف��ي بطولة العالم املسجل باسم 
االسطورة االملاني ميكايل شوماخر، 
لكن البعض اعتبر بان االجن��از قد 
يكون ملطخا في حال تقلص عدد 

سباقات العام احلالي«.
وتابع ايكلستون »ال اعتقد بأن 

االمر سيختلف كثيرا على لويس. 
س��ي��ف��وز ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ع��دد 

السباقات، أكانت 8 او 20«.
وختم »سجالت بطولة العالم 
س���ت���دون اس��م��ه ك��ب��ط��ل ل��ل��ع��ال��م. 
األم��ر املؤسف هو انه في حال فاز 
بالسباقات الثمانية جميعها، فلن 

تكون بطولة عالم ممتازة«.

بيرني ايكليستون

شارابوفا تنشر رقم هاتفها
على مواقع التواصل االجتماعي

نشرت الالعبة الروسية ماريا 
شارابوفا، الذي اعتزلت كرة املضرب 
مؤخراً، رقم هاتفها عبر صفحاتها 
ال��رس��م��ي��ة ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي.
ووس���ط امل��خ��اوف ال���ذي تسود 
العالم جراء تفشي فيروس كورونا 
املستجد، وضعت احلسناء الروسية 
شارابوفا - 32 عاماً - رقم هاتفها 
لكسر امللل ج��راء احلجر الصحي 
وال��ب��ق��اء ف��ي امل��ن��زل ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة األميركية التي يجتاحها 
ال��وب��اء. وحت��دث��ت ش��اراب��وف��ا عن 
نشر رقمها عبر وسائل التواصل 
االجتماعي قائلة: » »كنت أبحث عن 
طريقة للبقاء على اتصال بكم. في 
األسبوع املاضي، كانت لدي جلسة 
من األسئلة واألجوبة، كانت لطيفة 
جًدا عبر الفيديو رفقة 150 شخصاً. 
بعد محادثة الفيديو ه��ذه، أردت 
القيام بذلك مرة أخرى. أريد أن أكون 

أكثر تواصالً معكم.
وأض���اف���ت ال��الع��ب��ة ال��روس��ي��ة 
امل��ع��ت��زل��ة ق��ائ��ل��ة: »ه����ذه األزم���ة 
تضعنا أم��ام اختبار حقيقي  للبعد 
االجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. 

اكتب لي وانتظر جوابي«.
وأعلنت الروسية في شهر فبراير 
امل��اض��ي اع��ت��زال��ه��ا منافسات كرة 
املضرب بعد مسيرة تصدرت خاللها 

تصنيف احملترفات وأحرزت خمسة 
ألقاب في البطوالت الكبرى.

وكتبت ش��اراب��وف��ا ف��ي تدوينة 
اع��ت��زال��ه��ا: »ك��ي��ف ت��ت��رك��ني خلفك 
احلياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف 
تبتعدين عن املالعب التي تدربت 
عليها منذ كنِت طفلة، اللعبة التي 
حتبينها، التي تسببت لك بدموع 
وأف��راح ال توصف، رياضة عثرتي 
فيها على عائلة ومشجعني وقفوا 
خلفك ألكثر من 28 عاماً؟ هذا جديد 
بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة 

املضرب، وداعا«.
وتابعت »كرة املضرب كانت جبال 
بالنسبة إلي. على طريقي واجهت 
الوديان واالنعطافات، لكن املشاهد 

من القمة كانت مذهلة. بعد 28 عاماً 
وخمسة ألقاب في الغراند سالم، أنا 
مستعدة لتسلق جبل آخر، للمنافسة 

على أرضية مختلفة«.
وأضافت »أعطيت حياتي لكرة 
امل��ض��رب، وك��رة امل��ض��رب أعطتني 
حياة. سأفتقدها كل يوم. سأشتاق 
ل��ل��ت��م��ري��ن وج����دول����ي ال��ي��وم��ي: 
االستيقاظ عند الفجر، ربط شريط 
حذائي األيسر قبل األمي��ن، وإقفال 
بوابة امللعب قبل أن أض��رب الكرة 
األول���ى ف��ي ال��ي��وم. س��أش��ت��اق إلى 
فريقي، الى مدربَيّ املصافحات بعد 
الفوز أو اخلسارة، وكل الرياضيني، 
سواء عرفتهم أم ال، الذين دفعوني 

لتقدمي أفضل ما لدي«.

شارابوفا

حرمان تايالند وماليزيا 
من املشاركة في أوملبياد 
طوكيو بسبب املنشطات

سيغيب رباعو تايالند وماليزيا عن أوملبياد 
طوكيو بعدما قال االحتاد الدولي لرفع األثقال أول 
من أمس إنه أوقف متسابقي الدولتني بعد عدد كبير 

من حاالت املنشطات.
وقال االحت��اد الدولي لرفع األثقال في بيان إن 
رباعي الدولتني لن يشاركوا في أوملبياد طوكيو 

بغض النظر عن تغيير موعدها.
وتأجلت األلعاب األوملبية ملدة عام بسبب تفشي 
فيروس كورونا ومن املنتظر إقامتها اآلن في الفترة 

من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس آب 2021.
ويستطيع احتادا تايالند وماليزيا استئناف قرار 
االحتاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية في 
غضون 21 يوما. كما فرض االحتاد الدولي غرامة 
قدرها 200 ألف دوالر على االحتاد التايالندي، الذي 
تطوع بالفعل وعلق مشاركاته في كافة أنشطة رفع 
األثقال ومن بينها أوملبياد طوكيو بسبب سجله في 

املنشطات في الفترة األخيرة.
وسقط ثمانية رباعني تايالنديني، ومن بينهم 
بطالن أوملبيان، في اختبارات للمنشطات في بطولة 
العالم العام املاضي. وتوصل االحتاد الدولي إلى 
ه��ؤالء الرباعني بعدما أج��رى اختبارات إضافية 
في كولونيا بأملانيا على عينات أٌخذت في نوفمبر 
تشرين الثاني املاضي من ”رياضيني مستهدفني“ 

في بطولة العالم التي أقيمت في تركمانستان.
وكانت تايالند في قلب فضيحة منشطات في 
2011 عندما عوقبت سبع رباعات باإليقاف بعد 
سقوطهن في اختبارات للكشف عن مواد محظورة 
رياضيا، ومن بينهن اثنتان ضمن احلاالت الست 

اجلديدة.

لوكاكو: تسجيل األهداف ال يكفيني
يرى النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أنه بات 
يتمتع بنضج أكبر في إيطاليا، منذ رحيله عن 
صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر ميالن، حيث 

ا شاماًل. يسعى ألن يصبح مهاجًمَ
وجنح لوكاكو هذا املوسم في تسجيل 17 هدًفا، 

خالل 25 مباراة خاضها بقميص اإلنتر.
وخالل حديثه مع األسطورة الفرنسية، تيري 

هنري، عبر »إنستجرام«، يوم السبت، أكد لوكاكو 
أن��ه يعمل بجد، ك��ي يتأكد م��ن أن أس��ل��وب لعبه 
يتخطى فكرة تسجيل األهداف فحسب. وقال النجم 
البلجيكي: »عندما تنضج، ال يصبح األمر يتعلق 
بنفسك فقط.. تسجيل األه��داف هو دوائ��ي، هذا ما 
أعيش من أجله، لكن مع التقدم في العمر عليك 

استخدام ذكائك.. فأنا تلميذ لهذه اللعبة«.


