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Χάνει τους επόμενους 
τρεις αγώνες 
ο Κουαδράδο 

Η Γιουβέντους «χά-
νει» τον Χουάν Κου-
αδράδο για τους 
επόμενους τρεις 
αγώνες της, αφού οι 
εξετάσεις, στις οποί-
ες υποβλήθηκε σήμερα, έδειξαν ότι 
έχει υποστεί έναν τραυματισμό στον 
ιγνυακό τέενοντα, όπως ανακοίνωσε 
η πρωταθλήτρια Ιταλίας. Ο 32χρονος 
Κολομβιανός αντικαταστάθηκε στο 
ημίχρονο της ήττας της Γιουβέντους 
με 1-0 από τη Νάπολι το Σάββατο.
Ο Κουαδράδο θα χάσει την Τετάρτη 
τον αγώνα της Γιουβέντους με την 
Πόρτο για το Champions League, κα-
θώς και τα ματς πρωταθλήματος ενα-
ντίον της Κροτόνε και της Βερόνα.
Η κατάσταση του τραυματισμού του 
θα επανκτιμηθεί σε δέκα ημέρες.

Αυτόν τον ποδοσφαιρι-
στή λατρεύει ο εγγονός 
του Μαραντόνα

Ο εγγονός του θρυλικού Ντιέγκο Μα-
ραντόνα και γιος του «Κουν» Αγουέρο 
λατρεύει τον Τζέιμι Βάρντι της Λέστερ 
και ζήτησε από τον μπαμπά του τη 
φανέλα του.
Ο Μπένχαμιν Αγκουέρο κουβαλάει 
μια πολύ βαριά κληρονομιά.
O 11χρονος είναι εγγονός του Ντιέ-
γκο Μαραντόνα και γιος του Σέρχιο 
Αγουέρο, καθώς ο τελευταίος είχε 
παντρευτεί την κόρη του «Ντιεγκίτο», 
την Τζιανίνα.
Συν τοις άλλοις, νονός του είναι ο Λι-
ονέλ Μέσι.
Ο Σέρχιο «Κουν» Αγουέρο σε βίντεο 
που κυκλοφορεί στα social media 
από τα αποδυτήρια της Μάντσεστερ 
Σίτι έχει μαζί του τη φανέλα του Τζέ-
ιμι Βάρντι της Λέστερ, εξηγώντας ότι 
του τη ζήτησε ο γιος του.
«Ο γιος μου τη ζήτησε. Μου έστειλε 
μήνυμα και μου ζήτησε τη φανέλα του 
Βάρντι. Είναι φαινόμενο» δήλωσε γε-
λώντας ο Αργεντινός άσος της Σίτι.

Αναβλήθηκε το 
παγκόσμιο κύπελλο 
ενόργανης γυμναστικής 
της Ντόχα

Η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστι-
κής ανακοίνωσε την αναβολή λόγω 
της πανδημίας, του παγκοσμίου κυ-
πέλλου ενόργανης γυμναστικής της 
Ντόχα, του όγδοου και τελευταίου 
προ-Ολυμπιακού αγώνα πρόκρισης 
για τους σπεσιαλίστες των οργάνων 
όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Το παγκόσμιο κύπελλο οργάνων 
της Ντόχα ήταν προγραμματισμένο 
να διεξαχθεί από τις 10 έως τις 13 
Μαρτίου 2021 και θα αποτελούσε για 
τον Έλληνα «άρχοντα των κρίκων» το 
καθοριστικό βήμα για τη μαθηματική 
εξασφάλιση του εισιτηρίου για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
Ωστόσο, η FIG ανακοίνωσε ότι η δι-
οργάνωση αναβάλλεται, εξαιτίας των 
συνεπειών της Covid-19, και θα ορι-
στεί σε νέες ημερομηνίες.

Οι Καβαλίερς θέλουν να 
ανταλλάξουν τον Ντράμοντ 

Η σύντομη θητεία του Αντρέ Ντάμοντ 
στο Κλίβελαντ ολοκληρώνεται.
Όπως μετέδωσε το ESPN, οι Καβαλί-
ερς σκοπεύουν να τον ανταλλάξουν 
πριν από την προθεσμία της 25ης 
Μαρτίου.
Ο δύο φορές All-Star δεν αγωνίστη-
κε στη χθεσινή αναμέτρηση απέναντι 
στους Κλίπερς, ενώ καθόταν στον 
πάγκο του Staples Center, φορώντας 
μια μπλούζα με τη λέξη «αντίο» στο 
μπροστινό μέρος της.
Οι Καβαλίερς απέκτησαν τον Ντρά-
μοντ τον Φεβρουάριο του 2020 
από τους Ντιτρόιτ Πίσστονς, ενώ ο 
27χρονος σέντερ πάτησε παρκέ σε 
οκτώ αναμετρήσεις της περασμένης 
σεζόν πριν αυτή ανασταλεί, λόγω κο-
ρονοϊού.
Σύμφωνα με το ESPN, οι Καβαλίερς 
ρίχνονται στην αγορά για τον Ντρά-
μοντ, αλλά η αντιστοίχηση των μι-
σθών σε μια συναλλαγή αναμένεται 
να είναι δύσκολη.
Σε 25 αναμετρήσεις της εφετινής σε-
ζόν, ο 27χρονος έχει μέσο όρο 17,5 
πόντους και 13,5 ριμπάουντ. 

Δωρεά 10εκ. δολαρίων 
για την ανέγερση 
κλινικών στη 
Β. Καρολίνα 
από τον Τζόρνταν 

Το κοινωνικό του πρόσωπο επιβε-
βαίωσε για ακόμη μία φορά ο Μά-
ικλ Τζόρνταν, ο οποίος δώρισε 10 
εκατομμύρια δολάρια για την ανέ-
γερση δύο ιατρικών κλινικών σε 
ανασφάλιστες και υποβαθμισμένες 
κοινότητες στην πατρίδα του, τη 
Βόρεια Καρολίνα. Οι κλινικές πρό-
κειται να τεθούν σε λειτουργία στις 
αρχές του 2022.
Ο ζωντανός θρύλος του ΝΒΑ, ο 
οποίος μεγάλωσε και τελείωσε το 
γυμνάσιο στο Γουίλμινγκτον, είχε 
δωρίσει στο παρελθόν 7 εκατομμύ-
ρια δολάρια για τη δημιουργία οι-
κογενειακών κλινικών στη Σάρλοτ, 
προκειμένου να υποστηρίξει τις ευ-
άλωτες κοινότητες.
«Είμαι πολύ περήφανος που συνερ-
γάζομαι για άλλη μια φορά με τη 
Novant Health για να επεκτείνουμε 
το μοντέλο της και να προσφέρου-
με καλύτερη πρόσβαση στις ιατρι-
κές υπηρεσίες στην πατρίδα μου», 
δήλωσε ο 57χρονος και συνέχισε: 
«Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε ποιοτική υγειονομική περίθαλ-
ψη, ανεξάρτητα από το πού ζουν 
και αν έχουν ή όχι ασφάλιση. Το 
Γουίλμινγκτον κατέχει μια ιδιαίτε-
ρη θέση στην καρδιά μου και είναι 
πραγματικά ευχάριστο να μπορώ να 
επιστρέψω στην κοινότητα που με 
στήριξε σε όλη μου τη ζωή». 
Τον Ιούνιο, ο «αέρινος» είχε δω-
ρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε 
οργανισμούς αφιερωμένους στη δι-
ασφάλιση της φυλετικής ισότητας.

«Έφυγε» από τη ζωή 
λόγω κορονοϊού  
 ο Λεοπόλδο Λούκε

Ο Λεοπόλδο Λούκε, 
ο θρυλικός μυστα-
κοφόρος επιθετικός 
ο οποίος διατέλεσε 
βασικότατο στέλε-
χος της Εθνικής Ομά-
δας της Αργεντινής, που 
κατέκτησε το πρώτο της Παγκόσμιο 
Κύπελλο το 1978, «έφυγε» από τη ζωή 
τη Δευτέρα (15/02), όπως ανακοίνω-
σε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της 
χώρας. Ο 71χρονος Λούκε, νοσηλεύ-
τηκε με την Covid-19 κατά τη διάρκεια 
των εορτών των Χριστουγέννων κι 
έκτοτε δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως, 
όπως ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης 
της Αργεντινής.

Ο Αλόνσο πήρε εξιτήριο

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά το ατύ-
χημα με το ποδήλατο που έστειλε τον 
Φερνάντο Αλόνσο στο νοσοκομείο, 
ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της 
Φόρμουλα Ένα πήρε εξιτήριο και θα 
συνεχίσει την ανάρρωσή του στο σπίτι 
του, όπως ανακοίνωσε η Alpine. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο Ισπανός «πιλότος», ο 
οποίος επιστρέφει μετά από δύο χρό-
νια στη Φόρμουλα Ένα για λογαρια-
σμό της ομάδας που τα προηγούμενα 
χρόνια «έτρεχε» στο πρωτάθλημα ως 
Renault, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα 
ενώ έκανε ποδήλατο στην Ελβετία στις 
11 Φεβρουαρίου. Αργότερα αποκαλύ-
φθηκε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση 
για να αντιμετωπιστεί ένα κάταγμα στο 
σαγόνι, μετά την οποία παρέμεινε στο 
νοσοκομείο για παρακολούθηση.
Την Δευτέρα η Alpine έκανε γνωστό 
ότι ο 39χρονος οδηγός πήρε εξιτήριο 
μετά από μια περίοδο παρακολούθη-
σης 48 ωρών. «Τώρα θα έχει μια σύ-
ντομη περίοδο πλήρους ανάπαυσης, 
προτού επαναρχίσει σταδιακά να προ-
πονείται, προκειμένου να προετοιμα-
στεί για την έναρξη της σεζόν» ανα-
φέρει μεταξύ άλλων η γαλλική ομάδα 
στη σχετική ανακοίνωσή της.
Την Παρασκευή η Alpine είχε ανα-
κοινώσει ότι ο Αλόνσο αναμένεται να 
είναι απόλυτα έτοιμος ενόψει της νέας 
σεζόν στη Φόρμουλα Ένα, ενώ ο ίδιος 
ο Ισπανός έγραψε στο λογαριασμό του 
στο Twitter ότι είναι καλά και πως 
ανυπομονεί να ξεκινήσει το 2021.


