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موقعة مرتقبة بين ت�شيل�سي وباري�س �سان جيرمان
سيأمل تشيلسي في الثأر من باريس سان
جيرمان وحجز مكان بين الثمانية الكبار في
دوري أبطال أوروب��ا عندما يستضيف النادي
الباريسي اليوم األربعاء في إي��اب ال��دور ثمن
النهائي.
موقعة ستامفورد بريدج ستعيد إلى األذهان
المواجهة المثيرة بين الفريقين الموسم الماضي
في نفس المرحلة من البطولة ،فبعد تعادل 1-1
في العاصمة الفرنسية ذهاباً ،انتهى الوقت
األصلي في مباراة اإلياب بالتعادل  1-1وامتدت
المباراة لوقتين إضافيين كان خاللهما النادي
اللندني متفوقا ً  1-2حتى الدقيقة  114التي
سجل فيها البرازيلي تياغو سيلفا هدف التعادل
الثاني ليم ّر النادي الباريسي للدور ربع النهائي
مستفيدا ً من قاعدة األه��داف المسجلة خارج
القواعد.
األمور هذا الموسم مختلفة تماماً ،في الموسم
الماضي كان تشيلسي يبدو في أفضل حاالته
مع تصدره للبريميير ليغ تحت قيادة المدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو ،أما هذا الموسم فهو
يحتل حاليا ً المركز العاشر بعد موسم عصيب
تم خالله اقالة «ذي سبيشال وان» وتعيين
غوس هيدينك بديالً له بشكل موقت حتى نهاية
الموسم.
في المقابل يبدو باريس سان جيرمان في
أفضل حاالته ،فهو في ص��دارة الليغ  1بفارق
قياسي ،والتتويج باللقب الرابع على التوالي
سيحدث عاجالً أم ً
آج�لا ،كما أنه يدخل مباراة
األربعاء متفوقا ً ذهابا ً  1-2بفضل هدفي زالتان
إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني.
كل ذلك يضع باريس سان جيرمان كمرشح
قوي ليس فقط لتجاوز ربع نهائي دوري األبطال
للمرة األول��ى في تاريخه ،بل أيضا ً للمنافسة

جديا ً على اللقب الذي لم يحققه من قبل سوى
ن���ادي فرنسي واح���د ،ه��و مرسيليا ف��ي عام
.1993
ولكن هذا ال يعني أن النادي اللندني سيكون
ن��دا ً سهالً في ملعبه ال��ذي لم يخسر عليه أي
مباراة في دوري األبطال هذا الموسم ،وخاصة
م��ع تحسن نتائجه بشكل الف��ت منذ حضور
هيدينك في ديسمبر الماضي ،حيث لم يخسر أي
مباراة في الدوري الممتاز منذ  13مرحلة وحقق
ثالثة انتصارات في مبارياته الثالثة األخيرة.
كما أن م��درب باريس سان جيرمان لوران
ب�لان قد يواجه مشكلة إيجاد بدائل لالعبي
الوسط بليز ماتويدي وماركو فيراتي في حالة
عدم اكتمال جاهزيتهما للمشاركة في اللقاء.

على الجانب اآلخر من المتوقع أن يغيب قلب
الدفاع المخضرم جون تيري عن اللقاء بسبب
اإلصابة ،ولكن هيدينك أكد جاهزية اإلسباني
دييغو كوستا لدعم هجوم تشيلسي الباحث عن
لقبه الثاني في دوري األبطال بعد تتويجه في
 2012/2011الذي تغلب خالله في المباراة
النهائية بملعب آليانز آرينا على بايرن ميونيخ
األلماني بركالت الترجيح.

زينيت لتعويض خيبة الذهاب

يستقبل زينيت س��ان بطرسبرغ الروسي
منافسه بنفيكا البرتغالي في وق��ت مبكر من
مساء اليوم األرب��ع��اء في إي��اب دور الـ 16من
دوري أبطال أوروبا بعد فوز الفريق البرتغالي

الفوز ذهابا ً
ٍ
بهدف يتيم.
وحقق بنفيكا حامل اللقب عامي 1961
و 1962ف��وزا ً قاتالً بهدف البرازيلي جوناس
غونالفيش أوليفيرا في الدقيقة األولى من الوقت
بدل الضائع.
وصمد الفريق الروسي طيلة المباراة أمام المد
الهجومي ألصحاب األرض لكنه دفع ثمن فقدان
التركيز في الدقائق الحاسمة خصوصا ً بعد طرد
مدافع الدولي االيطالي دومينيكو كريشيتو في
الدقيقة األخيرة.
وقال مدرب زينيت البرتغالي آندريه فياش
ب���واش أن ب��ل��وغ رب��ع النهائي ه��و «حلمنا»
وسيكون «حدثا ً كبيرا ً لكرة القدم الروسية».
وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان
في المسابقة والثانية على التوالي بعد األولى
ف��ي ال���دور ذات��ه ع��ام  2012وك��ان التأهل من
نصيب الفريق البرتغالي عندما خسر  3-2في
س��ان بطرسبورغ ذهابا ً وف��از بثنائية نظيفة
إيابا ً على ملعب النور وبلغ الدور ربع النهائي،
والثانية الموسم الماضي في دور المجموعات
وخ��رج الفريق الروسي فائزا ً بثنائية نظيفة
ذهابا ً في لشبونة وهدف وحيد إيابا ً في روسيا.
وت��اب��ع بنفيكا ح��ام��ل اللقب ف��ي العامين
األخيرين انتفاضته المحلية وحسم الديربي
التقليدي أمام جاره سبورتينغ لشبونة 0-1
وانتزع منه الصدارة ،لكنه يعاني عدة اصابات
في خط دفاعه.
وفاز فريق المدرب روي فيتوريا  15مرة في
آخر  16مباراة ،وخسر مرة أمام بورتو الفريق
السابق لمدربه الحالي فياش بواش.

الأف�ضل في �أوروبا

مسعود أوزيل (آرسنال) 18
لويس سواريز (برشلونة) 12
رياض محرز (ليستر سيتي) 11
زالتان إبراهيموفيتش (سان جيرمان) 10
نيمار (برشلونة) 10
رافاييل (بوروسيا مونشنغالدباخ) 10
لورينزو إنسيني (نابولي) 10
آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) 10
هنريك مختاريان (دورتموند) 10
دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) 10

التمريرات الناجحة:

جورجينيو (نابولي)  2265تمريرة ناجحة
تياغو موتا (باريس سان جيرمان) 2247
نامبليس ميندي (نيس) 2064
ماريك هامشيك (نابولي)1919
طوني كروز (ريال مدريد) 1843
جان سيري (نيس) 1825
تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان) 1805
سيسك فابريغاس (تشيلسي) 1714
إيلكاي غوندوغان (دورتموند ) 1703
تشابي ألونسو (بايرن ميونيخ) 1667

عرضيات:

أنطونيو كاندريفا (التسيو)161

يتوقف الدوري اللبناني لكرة القدم ،بعد اختتام منافسات
الجولة الخامسة عشرة في نهاية ه��ذا األس��ب��وع ،وذلك
إفساحا ً في المجال أمام استعدادات المنتخب لمواجهة كوريا
الجنوبية وميانمار في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس
العالم (روسيا ـ  )2018وكأس آسيا (اإلمارات ـ .)2019
ومع تو ّقف الدوري األسبوع المقبل سيتد ّرب الالعبون أيام
الثالثاء والخميس والسبت في  15و 17و 19آذار الحالي ،قبل
المغادرة األحد في  20منه إلى سيول لخوض المباراة المقررة
مع كوريا الجنوبية في  24آذار الحالي (مدينة أنسان) ،ضمن
التصفيات المزدوجة لكأسي العالم  2018وآسيا .2019
وأج���رى منتخب لبنان لكرة ال��ق��دم حصته التدريبية

األسبوعية قبل ظهر الثالثاء على ملعب بيروت البلدي ،وهي
الثالثة له في إطار برنامج رفع المنسوب البدني والمهاري
الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ
رادولوفيتش .وخ��ص به الالعبين الدوليين في األندية
المحلية باستنثناء عناصر فريقي العهد وطرابلس اللذين
يخوضان كأس االتحاد اآلسيوي .وشارك في التدريب قائد
المنتخب رضا عنتر.
وينتظر أن ينضم تباعا ً إلى صفوف المنتخب الالعبون
المحترفون في الخارج الذين سيستدعيهم الجهاز الفني.
وأولهم حسن معتوق ال��ذي سيلتحق بالتدريب الثالثاء
المقبل.

الأرجنتيني غاالن يبتعد في �صدارة هدافي الدوري
ابتعد مهاجم األنصار األرجنتني لوكاس غاالن بصدارة
ترتيب الهدافين في ال��دوري اللبناني بعدما رفع رصيده
إلى  16هدفاً ،حيث نجح في تسجيل أول ثالثية «هاتريك»
له هذا الموسم ،في مرمى الشباب الغازية ،األحد ،ضمن
الجولة الرابعة عشرة.
وجاء في المركز الثاني مهاجم الساحل النيجيري موسى
كبيرو ( 11أهداف) ،ثم مهاجم العهد السنغالي محمدو درام
ومهاجم الصفاء عالء البابا ولكل منهما  7أهداف.
ويأتي بعدهم بستة أه��داف كل من مهاجم الراسينغ
الروماني أوكتافيان دراغيتشي ومهاجم الساحل وسيم
عبد الهادي ومهاجما االجتماعي الغانيان نيكوالس كوفي
وأوبوكو دافيد اوسي.
و 5أهداف لكل من الغاني نكروماه دوغالس (الساحل)

ع ّمق هوبس ،جراح ضيفه الشانفيل متذيل الترتيب
بالفوز عليه بنتيجة كبيرة  61-79في الدوري اللبناني
لكرة السلة أمس.
وقاد الالعب الصاعد علي مزهر فريقه هوبس للفوز
بتسجيله  20نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة
ومرر ثماني كرات حاسمة.
كما ساهم األميركي وليام بيرد في ه��ذا االنتصار
بتسجيله  16نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة
واضاف انطوان بربور  13نقطة.
وسجل األميركي براندون توماس  26نقطة واستحوذ

الهدافون:

أفضل صانعي األهداف:

توقف الدوري اللبناني الأ�سبوع المقبل
ب�سبب ا�ستعدادات المنتخب

وحسن هزيمة (الصفاء) وعلي بزي وحسين العوطة (النبي
شيت) ،و 4أهداف لكل من األوروغواياني راوول اندريس
ليموس (السالم) والغاني عيسى ياكوبو والسوري خالد
الصالح (النبي شيت) والغاني عزيز عبدول (طرابلس)
وحسن شعيتو وأحمد زري��ق (العهد) وخالد تكه جي
(النجمة).
وبرصيد  3أهداف يأتي لكل من نور منصور والسنغالي
الشيخ سامبا ديوك (الصفاء) ومحمد قصاص (الحكمة)
وعبد ال��رزاق الحسين وط��ارق العلي (العهد) وعدنان
ملحم (الراسينغ) وأبو بكر المل (طرابلس) ومحمد حيدر
والعاجي كونيه تييزان (الصفاء) وربيع عطايا والسنغالي
سي الشيخ (األنصار) ومحمود سبليني (النجمة) وجان
ايمانويل أسيري (الغازية).

هوب�س يق�سو على ال�شانفيل في دوري ال�سلة

قد ال يكون هؤالء هم األفضل على اإلطالق من
وجهة نظر الجماهير ،وقد نختلف في ترتيبهم
بين العشرة األوائ���ل ف��ي ال��دوري��ات الخمس
الكبرى بأوروبا ،ولكن األكيد أن عالم األرقام
والتكنولوجيا المرافقة لتطور كرة القدم وضعا
بين الجماهير والمدربين والالعبين على حد
سواء حقائق ال يمكن أن تخطئ.
وفيما يلي أبرز حقائق الالعبين المتألقين
في أوروب��ا حاليا ً في مجالت عدة وهي حتى
تاريخ يوم االثنين  2016-3-7وضمن مسابقة
الدوري فقط:
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)  27هدفا ً
لويس سواريز (برشلونة) 26
غونزالو هيغوايين (نابولي) 26
زالت����ان إب��راه��ي��م��وف��ي��ت��ش (ب��اري��س س��ان
جيرمان) 23
روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 23
بيير إيميريك أوباميانغ (دورتموند) 22
ليونيل ميسي (برشلونة) 21
جيمي فاردي (ليستر سيتي) 19
كريم بن زيمة (ريال مدريد) 19
نيمار (برشلونة) 18

15

على تسع كرات مرتدة في أول ظهور في الدوري اللبناني
وأض��اف الفلسطيني ساني سكاكيني تسع نقاط لكن
هذا لم يكن كافيا ليتفادي فريقهما الشانفيل خسارته
العاشرة هذا الموسم.
وصعد هوبس الذي حقق فوزه السابع مقابل خمس
هزائم للمركز الرابع برصيد  26نقطة من  12مباراة
متأخرا ً بفارق ست نقاط عن الرياضي بيروت صاحب
الصدارة.
واستمر الشانفيل الذي حقق انتصارين هذا الموسم
بالمركز التاسع واألخير برصيد  16نقطة.

ووريورز يحطم رقم �شيكاغو بولز
سيمي فرساليكو (ساسولو) 161
مارك البريتون (ليستر سيتي) 146
اليخاندرو غوميز (أتاالنتا) 127
جيمس ماكلين (وست بروميتش) 126
جيرمي بيد (غانغان) 124
داریل یانمات (نيوكاسل) 121
سيباستيان كورشيا (ليل) 121
أشرف لزعر (باليرمو)120
دوسان تاديتش (ساوثهامبتون) 113

تسديدات
ضمن األخشاب الثالث:

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 77
غونزالو هيغوايين (نابولي) 64
روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 63
هاري كين (توتنهام) 55
ليونيل ميسي (برشلونة) 54
لويس سواريز (برشلونة) 53
زالتان إبراهيموفيتش (سان جيرمان) 51
آندي ديلورت (كان) 51
ميتشي باتشوايي (مرسيليا) 47
نيمار (برشلونة) 45

مراوغات ناجحة:

نيمار (برشلونة) 109
ولفريد زاها (كريستال باالس) 105
حاتم بن عرفة (نيس) 104
سفيان بوفال (ليل) 94

روس باركلي (إيفرتون) 93
رياض محرز (ليستر سيتي) 90
ليونيل ميسي (برشلونة) 87
فرانكو فاسكيز (باليرمو) 87
بول بوغبا (يوفنتوس)77
دوغالس كوستا (بايرن ميونيخ) 77

أفضل حراس المرمى

( فقط حراس المرمى الذين لعبوا أكثر من
 16مباراة هذا الموسم):
كيفين تراب (باريس سان جيرمان) 82.1
في المئة تصديات
كالوديو برافو (برشلونة)  81.7في المئة
يان أوبالك (أتلتيكو مدريد)  81.5في المئة
ألفونس أريوال (فياريال)  79.4في المئة
مانويل نوير (بايرن ميونيخ)  79في المئة
سمير هاندانوفيتش (إنتر ميالن) 78.3
خاومي (فالنسيا) 77.6
فينسان إنياما (ليل) 77.5في المئة
جيانلويجي دون��اروم��ا (ميالن)  77.1في
المئة
لودفيتش بوتيل (آنجيه قبل انتقاله إلى
كلوب بروج البلجيكي) 77.1

التمريرات الناجحة
في الثلث الهجومي

مسعود أوزيل ( آرسنال) 723

سيسك فابريغاس (تشيلسي) 646
مارك هامشيك (نابولي) 618
إيدين هازارد (تشيلسي) 598
نيمار (برشلونة) 585
بورخا فاليرو (فيورنتينا) 567
جورجينيو (نابولي) 525
ليونيل ميسي (برشلونة) 520
أرون رامسي (آرسنال) 516
خوان ماتا (مانشستر يونايتد) 511

استخالص الكرات

(العبون لديهم أكثر من  130استخالص
ناجح للكرة هذا الموسم):
جيرمي سوربون (غانغان) 75في المئة
تياغو سيلفا (سان جيرمان) 73.7
ماتس هوميلس (دورتموند) 71.8
غوزي غالم (نابولي)  71في المئة
فيرغيل فان دياك (ساوثهامبتون)  70.9في
المئة
ديان لوفرين (ليفربول)  70.9في المئة
المين كوني (سندرالند) 70.8
أنطونيل لوكا (ميالن)  70.7في المئة
صامويل اومتيتي (ليون)  69.8في المئة
بوكاري درامي (أتاالنتا)  69.6في المئة

سجل غولدن ستيت ووري��ورز
حامل اللقب رقما ً قياسيا ً جديدا ً في
دوري رابطة كرة السلة األميركية
« »NBAعندما حقق الفوز رقم
 45على التوالي في ملعبه منذ
كانون الثاني .2015
بفضل  41نقطة م��ن ستيفن
كوري و 27من كالي طومسون فاز
غولدن ستيت على ضيفه أورالندو
ماجيك  113-119أمس االثنين.
وبهذا الفوز حطم جولدن ستيت
الرقم القياسي لعدد م��رات الفوز
المتتالية في ملعبه وال��ذي كان
مسجالً باسم شيكاغو بولز بعد
تحقيقه م��ا بين  30آذار 1995
والرابع من نيسان .1996
وب��ه��ذا يحقق ووري����ورز أيضا ً
ف����وزه رق���م  56خ�ل�ال ال��م��وس��م
الحالي مقابل ست هزائم.
وفي مباراة أخرى وبفضل 26
نقطة من مونتا إيليس و 23نقطة
من بول جورج فاز إنديانا بيسرز
على ضيفه سان أنطونيو سبيرز
.91-99
وهذا هو الفوز رقم  34إلنديانا
بيسرز ال���ذي خسر  30م��رة في
الموسم الحالي في حين أوقفت
الهزيمة مسيرة انتصارات سان
أنطونيو ال��ت��ي اس��ت��م��رت ثماني
مباريات.
وخاض سان أنطونيو المباراة
ب��دون م��درب��ه غريغ بوبوفيتش
الذي غاب بسبب مرض أحد أفراد

أسرته.
وق��ال ب��ول ج��ورج بعد الفوز:
«قدمنا أداء رائعا ً خالل األشواط
األربعة للمباراة في مواجهة فريق
كبير».
وأح���رز ك��ل م��ن ك��اوي ليونارد
والم��ارك��وس أول��دري��دج  23نقطة
لسان أنطونيو ف��ي حين أض��اف
زميلهما ال��ب��دي��ل ب��ات��ي ميلز 17
نقطة.
وف����ي م���ب���اري���ات أخ�����رى ف��از
تشارلوت هورنتس على ضيفه
مينيسوتا تيمبرولفز 103-108
وفاز ممفيس غريزليز خارج ملعبه
على كليفالند ك��اف��ال��ي��رز -106
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دوري رابطة كرة السلة األميركية
« »NBAعندما حقق الفوز رقم
 45على التوالي في ملعبه منذ
كانون الثاني .2015
بفضل  41نقطة م��ن ستيفن
كوري و 27من كالي طومسون فاز
غولدن ستيت على ضيفه أورالندو
ماجيك  113-119أمس االثنين.
وبهذا الفوز حطم جولدن ستيت
الرقم القياسي لعدد م��رات الفوز
المتتالية في ملعبه وال��ذي كان
مسجالً باسم شيكاغو بولز بعد
تحقيقه م��ا بين  30آذار 1995
والرابع من نيسان .1996
وب��ه��ذا يحقق ووري����ورز أيضا ً

فوزه رقم  56خالل الموسم الحالي
مقابل ست هزائم.
وفي مباراة أخرى وبفضل 26
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من بول جورج فاز إنديانا بيسرز
على ضيفه سان أنطونيو سبيرز
.91-99
وهذا هو الفوز رقم  34إلنديانا
بيسرز ال���ذي خسر  30م��رة في
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أنطونيو ال��ت��ي اس��ت��م��رت ثماني
مباريات.
وخاض سان أنطونيو المباراة
ب��دون م��درب��ه غريغ بوبوفيتش
الذي غاب بسبب مرض أحد أفراد
أسرته.
وق��ال ب��ول ج��ورج بعد الفوز:
«قدمنا أداء رائعا ً خالل األشواط
األربعة للمباراة في مواجهة فريق
كبير».
وأح���رز ك��ل م��ن ك��اوي ليونارد
والم��ارك��وس أول��دري��دج  23نقطة
لسان أنطونيو ف��ي حين أض��اف
زميلهما ال��ب��دي��ل ب��ات��ي ميلز 17
نقطة.
وف����ي م���ب���اري���ات أخ�����رى ف��از
تشارلوت هورنتس على ضيفه
مينيسوتا تيمبرولفز 103-108
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ّ
المن�شطات
�شارابوفا تعلن �سقوطها في اختبار
أعلنت النجمة الروسية ماريا شارابوفا االثنين في لوس أنجليس ثبوت
تناولها مواد منشطات خالل مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة ،أول
البطوالت األربع الكبرى لكرة المضرب ،أواخر كانون الثاني.
وقالت شارابوفا في مؤتمر صحافي دعت إليه في وقت سابق أمس ما حمل
على االعتقاد بأنها ستعلن اعتزالها بسبب اإلصابات المتكررة« ،لقد تلقيت قبل
أيام رسالة من االتحاد الدولي لكرة المضرب يعلمني فيها بالنتيجة اإليجابية
للفحص الذي خضعت له خالل بطولة أستراليا».
وأضافت« :منذ  10سنوات ،أتناول هذا الدواء بنا ًء على وصفة من طبيب
العائلة .هذا الدواء لم يكن على الئحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات ،لكن القاعدة تغيرت في األول من كانون الثاني وأصبح
الدواء مادة ممنوعة وهو ما لم أكن أعرفه».
ويستخدم دواء «ميلدونيوم» في معالجة المشاكل الناجمة عن داء
السكري.
ولم تلق شارابوفا بالمسؤولية على الطبيب أو أي شخص آخر مقرب منها،
وقالت« :أنا أتحمل المسؤولية كاملة ،لقد ارتكبت خطأ هائالً .تلقيت قائمة
بالممنوعات من الوكالة العالمية أواخر كانون األول ولكني لم أدقق ما إذا كان
هذا الدواء أصبح ضمنها».
وتابعت« :أنا مسؤولة عن كل ما أقوم به ،أحاول منذ صغري أن أكون مهنية،
لكني ارتكبت خطأ هائالً .لقد خيبت آمال المشجعين والمعجبين بي .أسقطت
رياضتي وأعرف أني عرضت نفسي لنتائج هذا العمل ،لكني ال أريد أن أنهي
مسيرتي بهذه الطريقة وآمل أن تكون لدي فرصة لمعاودة اللعب».
وبعد دقائق من مؤتمرها الصحافي ،أعلن االتحاد الدولي «إيقافها موقتا ً
اعتبارا ً من  12آذار بانتظار سير هذا اإلجراء».
وأوضحت النجمة الروسية أنه لم يتم االستماع لها بعد من قبل االتحاد
الدولي للعبة .وأعلنت شارابوفا ( 28سنة) المصنفة أولى سابقا ً وسابعة
حالياً ،قبل أيام انسحابها من دورة إنديان وايلز األميركية للماسترز التي
تنطلق اليوم بسبب إصابة في ساعدها األيسر تعاني منها منذ أشهر عدة .كما
انسحبت للسبب ذاته من دورة بريزبين األسترالية في كانون الثاني الماضي،

ودورة الدوحة الشهر الماضي وكذلك من الدور األول لمسابقة كأس االتحاد.
ولم تشارك شارابوفا هذا العام سوى في بطولة أستراليا المفتوحة حيث
خرجت من الدور ربع النهائي إثر خسارتها أمام األميركية سيرينا وليامس.
وأحرزت شارابوفا  35لقبا ً خالل مسيرتها حتى اآلن ،منها  5في البطوالت
األربع الكبرى.
وعانت شارابوفا مرارا ً في مسيرتها االحترافية من االصابات التي أبعدتها
لفترات ،لكن ذلك لم يمنعها من تصدر التصنيف العالمي لالعبات المحترفات
لمدة  21أسبوعاً.
وتقيم شارابوفا منذ طفولتها في الواليات المتحدة ،وقد دخلت منذ أعوام
مجال األعمال حيث أطلقت عالمتها التجارية لحلويات «شوغربوفا».

الرعاة يعاقبون شارابوفا

ج ّمد عمالق التجهيزات األميركي نايكي عالقته بنجمة كرة المضرب الروسية
ماريا شارابوفا بعد ثبوت تناولها مواد منشطة خالل بطولة أستراليا المفتوحة،
أول البطوالت األربع الكبرى لكرة المضرب ،أواخر كانون الثاني.
وقال كيخوان ويلكينز المتحدث باسم الشركة« :نشعر بالحزن وفوجئنا
بالمعلومات المرتبطة بماريا شارابوفا .لقد قررنا تجميد كل عالقاتنا مع ماريا
خالل وقت التحقيق» .وتابع« :سنواصل مراقبة المسألة عن قرب».
وتع ّد شارابوفا واحدة من السفراء األكثر شعبية للعالمة التجارية ،وظهرت
في العديد من حمالتها اإلعالنية وتصدّرت صورها اللوحات اإلعالنية في
بطوالت كرة المضرب الكبرى.
كما أعلن أمس أيضا ً مصنع الساعات السويسري «تاغ هوير» عدم تجديد
رعايته لشارابوفا.
وقالت الشركة في بيان« :ارتبطت تاغ هوير بعقد مع ماريا شارابوفا حتى
 31كانون األول  .2015كنا حاليا ً في محادثات لتمديد تعاوننا .في ظل هذه
الظروف ،قرر صانع الساعات السويسري تعليق المفاوضات وعدم تجديد
عقده مع السيدة شارابوفا».
وارتبطت شارابوفا بعقد مع «تاغ هوير» في آخر  12سنة.

وحصدت المصنفة أولى عالميا ً سابقا ً أرباحا ً بلغت  29مليون دوالر أميركي
في عام  2015بينها  7ماليين فقط من جوائز الدورات.
وصدمت النجمة الفاتنة عالم الكرة الصفراء اإلثنين بإعالن ثبوت تناولها
مواد منشطة في بطولة أستراليا ،نتيجة تناولها دواء ملدونيوم ،الذي ظهر عام
 2016على قائمة المواد الممنوعة.
وأعلن االتحاد الدولي« :إيقافها مؤقتا ً اعتبارا ً من  12آذار بانتظار سير هذا
اإلجراء».
وقالت شارابوفا في مؤتمر صحافي االثنين حيث تم االعتقاد بأنها ستعلن
اعتزالها بسبب اإلصابات المتكررة« :لقد تلقيت قبل أيام رسالة من االتحاد
الدولي لكرة المضرب يعلمني فيها بالنتيجة اإليجابية للفحص الذي خضعت
له خالل بطولة أستراليا».
وأضافت« :منذ  10سنوات ،أتناول هذا الدواء بناء على وصفة من طبيب
العائلة .هذا الدواء لم يكن على الئحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات ،لكن القاعدة تغيرت في األول من كانون الثاني وأصبح
الدواء مادة ممنوعة وهو ما لم أكن أعرفه».
ويستخدم دواء «ميلدونيوم» في معالجة المشاكل الناجمة عن داء السكري،
وأصبح اآلن يعتبر من ضمن الهرمونات.
وقالت« :لقد ارتكبت خطأ هائالً .لقد خيبت آمال المشجعين والمعجبين بي.
أسقطت رياضتي وأعرف أني ع ّرضت نفسي لنتائج هذا العمل ،لكني ال أريد أن
أنهي مسيرتي بهذه الطريقة وآمل أن تكون لديّ فرصة لمعاودة اللعب».
وأوضحت النجمة الروسية أ ّنه لم يتم االستماع لها بعد من قبل االتحاد
الدولي للعبة.
وأعلنت شارابوفا ( 28سنة) المصنفة أولى سابقا ً وسابعة حالياً ،قبل أيام
انسحابها من دورة إنديان ويلز األميركية للماسترز التي انطلقت اإلثنين بسبب
إصابة في ساعدها األيسر تعاني منها منذ عدة أشهر .كما انسحبت للسبب ذاته
من دورة بريزبين األسترالية في كانون الثاني الماضي ،ودورة الدوحة الشهر
الماضي وكذلك من الدور األول لمسابقة كأس االتحاد.
ولم تشارك شارابوفا هذا العام سوى في بطولة أستراليا المفتوحة حيث

خرجت من الدور ربع النهائي إثر خسارتها أمام األميركية سيرينا وليامس.
وأحرزت شارابوفا  35لقبا ً خالل مسيرتها حتى اآلن ،منها  5في البطوالت
األربع الكبرى.
وعانت شارابوفا مرارا ً في مسيرتها االحترافية من اإلصابات التي أبعدتها
لفترات ،لكن ذلك لم يمنعها من تصدر التصنيف العالمي لالعبات المحترفات
لمدة  21أسبوعاً.
وتقيم شارابوفا منذ طفولتها في الواليات المتحدة ،وقد دخلت منذ أعوام
مجال األعمال حيث أطلقت عالمتها التجارية لحلويات «شوغربوفا».

