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تترقب اللجنة الفنية باحتاد الكرة واجلهاز الفني ملنتخب 
الكويت، قرار جلنة االستئناف بشأن العقوبة املفروضة على 
الثنائي أحمد الظفيري ورضا هاني من قبل جلنة االنضباط 
على خلفية أحداث مباراة الكويت والقادسية في نهائي كأس 

ولي العهد.
وكانت جلنة االنضباط قد عاقبت الظفيري باإليقاف 12 
مباراة ورض��ا هاني 7 مباريات، قبل أن يلجأ القادسية إلى 
جلنة االستئناف، سعيا لتخفيف العقوبة املوقعة على الثنائي 

الدولي.
وعلم ك��ووورة أنه مت استبعاد الثنائي من دائ��رة خيارات 
اجلهاز الفني للمنتخب للمباراة املقبلة التي جتمع األزرق مع 

العراق في 27 يناير اجلاري بالبصرة.
في الوقت الذي مت فيه وضع تخفيف عقوبة الظفيري ورضا، 
وانتهائها قبل التجمع األخير لألزرق مطلع مارس املقبل، شرطا 
لضمهما لرحلة االستعداد ملواجهتي أستراليا واألردن في نفس 

الشهر ضمن التصفيات اآلسيوية املشتركة.
من جهة أخ��رى وجه ف��واز احلساوي، رئيس مجلس إدارة 
االحت��اد الكويتي والقادسية السابق، رسالة الحت��اد الكرة، 
يستنكر فيها العقوبات املوقعة على ثنائي القادسية، أحمد 

الظفيري ورضا هاني.
وأك��د احلساوي، أن تصرف الالعبني، رد فعل ملا حدث من 
أمور حتكيمية. وقال احلساوي عبر حسابه على موقع تويتر 
»إل��ى احت��اد الكرة مع التحية، لكل فعل رد فعل، ما حصل في 
مباراة القادسية والكويت في أمور التحكيم، كان هناك أخطاء 

من احلكم، هذا الشيء أثار بعض الالعبني، وهذا أمر طبيعي«.
وتابع »عندما تكون العقوبة على العب خلوق مثل أحمد 
الظفيري في هذا الشكل، وعلي الالعب رضا هاني، هذا شي غير 

طبيعي«.
وأضاف »إذا كانت جلنة االنضباط متشي مع القانون، أمتنى 
متابعة جمعة سعيد حتى تتخذ فيه عقوبة مثل الظفيري ورضا 

هاني، أم أنه حالة استثنائية؟«. أحمد الظفيري

احلساوي يستنكر العقوبة.. ويطالب مبعاقبة جمعة سعيد باملثل

االستئناف أمل الظفيري ورضا هاني للعودة إلى األزرق
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أع��ل��ن ال��ه��الل ح��ام��ل لقب ال���دوري السعودي 
للمحترفني، متديد عقد قائده سلمان الفرج حتى 

عام 2025.
وقال الهالل في حسابه على تويتر »أنهت إدارة 
النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل، إج��راءات 
متديد عقد القائد سلمان الفرج. ميتد عقد الفرج مع 
الهالل حتى عام 2025. العازف األزرق.. هاللي 

أول وثاني«.
وأمضى العب الوسط الدولي البالغ من العمر 
31 ع��اًم��ا، مسيرته بأكملها بني صفوف الهالل 
منذ مشاركته األولى مع الفريق األول في 2008، 
وخاض ما يزيد على 50 مباراة دولية، وشارك في 

مونديال روسيا 2018.

وقال الفرج في فيديو نشره حساب الهالل على 
تويتر »اللهم لك احلمد والشكر، جددت مع فريقي 
وبيتي الثاني، وإن شاء الله تكون مواسم بطوالت 
كما عهدمت منا«. وأح��رز الفرج مع ال��ه��الل، لقب 
الدوري السعودي 5 مرات، وكأس ملك السعودية 
3 مرات، كما فاز معه بدوري أبطال آسيا في 2019. 
وأثار مستقبل الفرج مع الهالل، اجلدل في الفترة 
املاضية، بعد أن ترددت أنباء عن رفض الالعب، 3 

عروض، مع طلب رفع القيمة املالية.
وكان مصدر داخل الهالل قد أكد في وقت سابق، 
عن توصل الزعيم إل��ى اتفاق مع الفرج لتمديد 
العقد، إال أن هناك بعض التفاصيل وراء تأخير 

اإلعالن الرسمي.

سلمان الفرج

سلمان الفرج يجدد عقده
مع الهالل السعودي

قائد مونشنجالدباخ 
يتطلع للمشاركة 

في األوملبياد
أب����دى الرس ش��ت��ي��ن��دل، ق��ائ��د ف��ري��ق ب��وروس��ي��ا 
مونشنجالدباخ األملاني، أمله في املشاركة مع املنتخب 

األملاني في دورة األلعاب األوملبية.
وأضاف شتيندل )32 عاما( في تصريحات نشرتها 
مجلة »شبورت بيلد« اليوم األربعاء: »سيكون لهذه 
التجربة مذاق خاص، سيشكل هذا حدثا مهما جديدا 

في مسيرتي«.
ويشارك في األوملبياد منتخبات حتت 23 عاما، لكن 

يسمح مبشاركة 3 العبني فوق السن في كل منتخب.
وق��ال شتيندل إن شتيفان كونتز م��درب املنتخب 
األومل��ب��ي، سأله عما إذا ك��ان يتصور امل��ش��ارك��ة في 
األوملبياد، وذلك قبل أشهر من دورة األلعاب األوملبية 
املقبلة املقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خالل هذا 

العام.
وشارك شتيندل في 11 مباراة مع املنتخب األملاني 
األول في عامي 2017 و2018، لكن املدير الفني يواخيم 

لوف لم يستدعه مجددا منذ ذلك الوقت.
وشجل شتيندل 3 أهداف للمنتخب، من بينها هدف 
الفوز )1-0( في شباك تشيلي في نهائي كأس القارات 

2017 بروسيا.
وقال شتيندل إنه ال يتوقع العودة إلى املنتخب األول 
»ألن هناك العديد من الالعبني ذوي اخلبرة الذين ال 

يشاركون مع املنتخب«.

الزمالك في مهمة ثأرية واألهلي يتطلع للعودة إلى االنتصارات بالدوري املصري
تنطلق ال��ي��وم اخلميس، منافسات 
اجلولة التاسعة للدوري املصري لكرة 

القدم وسط توقعات مبواجهات قوية.
تبدأ اجل��ول��ة مبواجهة قوية اليوم 
اخلميس بني األهلي واملقاولون العرب، 
ثم تستكمل غدا اجلمعة بلقائي سموحة 
وبيراميدز وطالئع اجليش مع اإلنتاج 

احلربي.
وت��ب��دأ م��ب��اري��ات السبت مبواجهة 
نهارية بني غزل احمللة واإلسماعيلي ثم 
يلتقي الزمالك منافسه أس��وان ويلعب 

االحتاد ضد مصر املقاصة.
وي���س���دل ال���س���ت���ار ع��ل��ى اجل��ول��ة 
مبواجهات األحد بني إنبي والبنك األهلي 
واجلونة ضد وادي دجلة، بينما تأجل 
لقاء سيراميكا كليوباترا ضد املصري، 
بسبب أعمال اإلصالحات في ملعب برج 

العرب باإلسكندرية.
الزمالك في مهمة ثأرية

ي��دخ��ل ال��زم��ال��ك ل��ق��اء أس����وان وه��و 
متصدر ال��دوري برصيد 19 نقطة وهو 
أمر لم يحدث منذ 21 شهرا، وبالتالي 
سيكون رهان الزمالك على حتقيق الفوز 

السادس على التوالي لتعزيز الصدارة.
ويتطلع الزمالك أيضا للثأر من أسوان 
الذي أحلق به هزمية مريرة في املوسم 
املاضي، بخالف أن البرتغالي جاميي 
باتشيكو م��درب الزمالك سيكون أمام 

اختبار تكتيكي الختراق دفاعات املدرب 
عالء عبد العال املدير الفني ألسوان.

تبدو صفوف الزمالك شبه مكتملة مع 
عودة فرجاني ساسي ومصطفى محمد 
للمشاركة بعد غ��ي��اب، كما أن الفريق 
يعيش ح��ال��ة فنية ج��ي��دة ول��ك��ن تبقى 
مشكلة إه��دار الفرص السهلة الفتة في 

لقاء اجلونة األخير.

وأص��ب��ح املغربي أش��رف ب��ن شرقي 
بطل املشهد في الزمالك، في ظل غضبه 
عقب استبداله في لقاء اجلونة ولكن 
باتشيكو أكد أنه لن يدفع به مجددا في 

مركز رأس احلربة.
ويسعى أس���وان لتحقيق املفاجأة 
وي��ب��دو ال��ف��ري��ق م��ت��م��ي��زا ف��ي ال��ك��رات 
العرضية لظهيره األيسر عمرو احللواني 

ال��ذي صنع 3 أه���داف بالتخصص في 
املوسم احلالي. ويخشى األهلي طعنات 
أب��ن��اءه بعدما تعادل مع البنك األهلي 
الذي يقوده محمد يوسف املدرب األسبق 
ل��ألح��م��ر. وي��خ��وض األه��ل��ي اخ��ت��ب��ارا 
جديدا في مواجهة أحد أبناءه السابقني 
وهو عماد النحاس املدير الفني لفريق 

املقاولون العرب.

وي��س��ع��ى األه���ل���ي ل��ت��ج��اوز عقبة 
املقاولون العرب وخاصة أن الفريق الذي 
يقوده اجلنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
ال يريد خسارة املزيد من النقاط بعد 

تعادلني والتفريط في الصدارة.
ويفتقد األهلي جهود قائده وحارس 
مرماه محمد الشناوي لإليقاف، بجانب 
وليد سليمان لإلصابة بجانب ناصر 
ماهر ولكن النيجيري جونيور أجاي عاد 

للمشاركة في التدريبات بعد غياب.
واستعاد املقاولون نغمة الفوز بعد 
التغلب على اإلسماعيلي في لقاء مؤجل 
وب��دأ الفريق جت��اوز آث��ار خ��روج��ه من 

الكونفيدرالية اإلفريقية.
ويبحث فريق بيراميدز عن مواصلة 
صحوته بعد الفوز على املقاولون في 
مواجهة سموحة ملك التعادالت بالدوري 

هذا املوسم مع مدربه أحمد سامي.
ويخوض اإلنتاج احلربي أول اختبار 
له مع مدربه اجلديد حماده صدقي أمام 
طالئع اجليش في محاولة من الفريقني 

لالبتعاد عن القاع.
ويبحث اإلسماعيلي عن ف��وز يهدئ 
ثورة جماهيره في لقاء غزل احمللة، كما 
يأمل اجلونة العودة لالنتصارات أمام 

وادي دجلة.
وت���دور مواجهة ج��دي��دة ب��ني حسام 
حسن وإي��ه��اب ج��الل وه��و ص��دام مثير 

ولكن هذه املرة بني االحتاد واملقاصة.

 الزمالك يسعى للحفاظ على صدارة الدوري املصري

»NBA« ميتشل يقود جاز لفوز سادس تواليًا في الـ
قاد دونافان ميتشل فريقه يوتا جاز لفوز 
س��ادس تواليا بتسجيله 28 نقطة ف��ي لقاء 
حسمه أصحاب األرض 118-102 ضد نيو 
أورليانز بيليكانز الثالثاء في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
وسجل ميتشل 15 نقطة ف��ي ال��رب��ع األول 
وأن��ه��ى اللقاء بسبع متابعات أي��ض��اً وأرب��ع 
ثالثيات من أصل 21 لفريقه، ليمنحه انتصاره 

العاشر في 14 مباراة خاضها حتى اآلن.
لكن بالنسبة مليتشل »كل ما أفعله هو القيام 
بواجبي ومحاولة إي��ج��اد م��ا ميكن أن يدخل 
فريقي في الوتيرة«، مضيفا »الليلة، حاولت 
الوصول الى السلة مبكرا وأن أكون مندفعا وأن 

أسجل«.
وساهم الفرنسي رودي غوبير ال��ذي كان 
أول حالة إيجابية بفيروس كورونا املستجد 
في دوري املوسم املاضي ما أدى بعدها الى 
تعليق املنافسات ألشهر قبل استكمالها في 
فقاعة وورلد ديزني في أورالندو، بهذا االنتصار 
اجلديد ليوتا بتسجيله 13 نقطة مع 18 متابعة 

وثالثة اعتراضات دفاعية »بلوك«.
وب��رز أيضا ج��وردان كالركسون بتسجيله 
18 نقطة، واألسترالي جو إينغلز العائد من 
إص��اب��ة ف��ي وت��ر أخيل أبعدته ع��ن املباريات 
الثالث املاضية، بتسجيله 15 نقطة، ليساهمان 
أيضا في وضع فريقهما على املسافة ذاتها من 
لوس أجنليس كليبرز في املركز الثاني لترتيب 
املنطقة الغربية خلف ل��وس أجنليس ليكرز 

حامل اللقب )11 فوزا و4 هزائم(.
ورغ��م تفوقه على مضيفه من حتت السلة 
حيث سجل 64 نقطة مقابل 42 لألخير، عانى 
بيليكانز م��ن خ���ارج ال��ق��وس واك��ت��ف��ى بست 

ثالثيات مقابل 21 ملنافسه.
وكان الواعد زيون وليامسون الذي يخوض 

موسمه ال��ث��ان��ي ف��ي ال����دوري، أف��ض��ل العبي 
بيليكانز وأفضل مسجل في اللقاء ب�32 نقطة مع 
5 متابعات، إال أنه لم يتمكن من جتنيب فريقه 

الهزمية الثامنة في 13 مباراة.
وفرض ابن العشرين عاما هيمنته في الربع 
األول حني جنح في محاوالته اخلمس األولى، ما 
سمح لفريقه في تعويض تخلفه والتقدم 18-20 
قبل 4،09 دقيقة على نهاية الربع نتيجة تسجيل 

الضيوف 7 نقاط متتالية دون رد من جاز.
لكن ميتشل دخل على اخلط بنقاطه ال�15 في 

هذا الربع وأعاد فريقه الى املقدمة بعدما جنح 
في ست من محاوالته السبع، آخرها من ثالثية 
أنهى بها سلسلة من 11 نقطة متتالية لفريقه 
مقابل نقطتني فقط لضيفه، لتصبح النتيجة 

.22-29
وكانت تلك بداية سيطرة ج��از على اللقاء 
الذي أنهى نصفه األول متقدما 55-49، ثم جاء 
احلسم بشكل كبير في الربع الثالث حني جنح 
ج��از ف��ي ث��الث ثالثيات خ��الل أرب��ع هجمات، 
ليوسع ال��ف��ارق ال��ى 73-55، قبل أن يدخل 

ميتشل ورفاقه الى الربع األخير متقدمني بفارق 
مريح جدا 69-91.

 يوكيتش يقود ناغتس للفوز على ثاندر    
وشهدت األمسية مباراة ثانية مشابهة الى 
حد كبير من حيث هيمنة املضيف دنفر ناغتس 
على ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 101-119 
بفضل جهود الصربي نيكوال يوكيتش الذي 
سجل 27 نقطة مع 12 متابعة و6 متريرات 

حاسمة.
وبعدما اطمأن ناغتس على فوزه السابع في 
14 مباراة، قرر إراحة يوكيتش في الربع األخير 

بجانب األربعة األساسيني اآلخرين في الفريق.
م��ا سمح للبديل مونتي م��وري��س ف��ي ترك 
بصمته ب�15 نقطة، فيما ساهم ك��ل م��ن بول 

ميلساب وويل بارتون ب�13 نقطة.
وأش��اد موريس بزميله يوكيتش ال��ذي »ال 
ينال التقدير الذي يستحقه، رمبا ألنه ال يلفت 
األنظار بسالت استعراضية« لكن »لديه ملسة لم 
يسبق لي أن رأيتها. إنه في طريقه من دون شك 
للدخول الى قاعة املشاهير« املخصصة ألفضل 

الرياضيني في تاريخ الواليات املتحدة.
حاول ثاندر جاهدا إيقاف الصربي العمالق 
البالغ طوله 2،11 م ووزن��ه 129 كلغ، إال أن 
الفوارق البدينة بينه وبني إيزياه روبي )2،03 
م و104 كلغ( جعلت األخير يعاني، وه��ذا ما 
تطرق اليه مدرب األخير مارك دايغنولت قائال 

»من الواضح أنها كانت مهمة دفاعية صعبة«.
وكان فوز الثالثاء السادس توالياً لدنفر على 
أرضه ضد ثاندر، إال أنه ما زال بعيدا في مستهل 
املوسم عما قدمه قبل أشهر معدودة حني وصل 
فريق امل��درب مايكل مالون الى نهائي املنطقة 
الغربية قبل اخل��س��ارة أم���ام ل��وس أجنليس 

ليكرز.

لقطة من مباراة يوتا جاز ونيو أورليانز بيليكانز

ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا 
في بطولة أستراليا املفتوحة

أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة 
أم��س عن إصابة العبني جديدين 
بفيروس كورونا املستجد، لترتفع 
احل�����االت اإلي��ج��اب��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة 
ببطولة أستراليا املفتوحة، أولى 
البطوالت األرب��ع الكبرى في كرة 
املضرب، إلى 10، ما يشكل ضربة 
إضافية للحدث الذي تأجل موعد 
ان��ط��الق��ه لثالثة أس��اب��ي��ع بسبب 

اجلائحة.
وأجبرت احلاالت اإليجابية التي 
اكتشفتها السلطات األسترالية 72 
العباً على الدخول في حجر ملدة 

أسبوعني في غرفهم.
وقالت وزي��رة شؤون الشرطة 
في والية فيكتوريا ليزا نيفيل إن 
اختبارات العبني واثنني من غير 
ال��الع��ب��ني املرتبطني بالبطولة، 
ج��اءت إيجابية بالفيروس خالل 
ال��س��اع��ات األرب�����ع وال��ع��ش��ري��ن 

املاضية. وكشفت للصحافيني أن 
أح��د الالعبني »ك��ان بالتأكيد في 
حالة حجر مشددة ألن��ه ج��اء في 
إحدى الرحالت التي كان لدينا فيها 

حاالت إيجابيات«.
ووصل أكثر من ألف شخص بني 
العبني والعبات وطواقم ومرافقني 
إل��ى أستراليا على منت 17 رحلة 
جوية األسبوع املاضي، ليكشف 
منذ الوصول عن ح��االت إيجابية 

في عدد من هذه الرحالت.
 ومن املقرر أن تنطلق البطولة 
األسترالية مبوعدها اجلديد في 

الثامن من فبراير.
وم���ن أج���ل ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة 
األسترالية، وضعت اللجنة املنظمة 
إجراءات لوجستية ضخمة للسماح 
ب��وص��ول الع��ب��ني م��ن اخل���ارج في 
بلد جنح حتى اآلن بطريقة ما في 

السيطرة على الوباء.

ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا في بطولة أستراليا املفتوحة


