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النادي األفريقي واحد من أعرق الفرق التونسية )تحي بلعيد/فرانس برس(

اليونسي واالستقالة

نجح بنفيكا في تقليص الفارق مع سبورتنغ 
لشبونة بعد انتصاره على ضيفه تونديال بهدفني 

نظيفني على ملعب النور، ضمن الجولة الـ13 من 
الدوري البرتغالي املمتاز. وسجل هدفي »النسور« 
 من هاريس سيفيروفيتش )د؟56( وجيان لوكا 

ّ
كل

فالدشميدت )د.90(. ورفع بنفيكا رصيده إلى 31 
نقطة، بعد عودته لالنتصارات عقب تعادله في 

الجولة املاضية أمام سانتا كالرا، ليتقلص الفارق 
مع سبورتنغ لشبونة إلى أربع نقاط.

سحق فياريال مضيفه سيلتا فيغو بأربعة 
أهداف نظيفة ضمن الجولة الثامنة عشرة من 

الليغا اإلسبانية. وتناوب على تسجيل الرباعية 
 من 

ّ
للضيوف بقيادة مدربهم أوناي إيمري، كل

جيرارد مورينو )د.5(، موي غوميز )د.14(، دانييل 
باريخو )د.19( وفير نينو )د.31(. ورفع فريق 
»الغواصات الصفراء« رصيده إلى 32 نقطة، 

بينما تجّمد رصيد فريق سيلتا فيغو عند رصيد 
23 نقطة ليحتل املركز الثامن.

نفى نيوكاسل يونايتد املنافس بالدوري اإلنكليزي 
املمتاز، أن يكون جناحه الفرنسي آالن سانت-

ماكسيمني خالف اإلجراءات الخاصة بالحجر 
الصحي، بعد أن ظهرت صورة له مع أحد املشجعني 
في متجر للتجزئة األسبوع املاضي. وقال نيوكاسل 
في بيان »بناء على طلب من وسائل إعالم يستطيع 
نيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن سانت-ماكسيمني لم 
يخالف أي إجراءات تتعلق بالحجر الصحي خالل 

زيارة قام بها ألحد متاجر التجزئة«.

بنفيكا يقلص 
الفارق مع لشبونة 
بانتصار على تونديال

فياريال يسحق سيلتا 
فيغو ويتابع مطاردة 

فرق الصدارة

نيوكاسل ينفي مخالفة 
أحد العبيه إجراءات 

الحجر الصحي

Sunday 10 January 2021
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عمان ـ العربي الجديد

حسم فريق الوحدات لقب الدوري 
األردنــي لكرة القدم رسميًا، وذلك 
نظيره ومطارده  على  فــاز  بعدما 
املــبــاشــر الــجــزيــرة بــهــدف نظيف فــي املــبــاراة 
التي جمعت الفريقني في الجولة العشرين من 
املسابقة، ليتمكن الوحدات بقيادة مدربه وابن 
النادي عبد الله أبو زمع، من إنهاء املنافسة 
الــــ 17  الــلــقــب، وليحتفي بلقبه  عــلــى  رســمــيــًا 
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تقرير

الوحدات كل مخططات  في تاريخه. وأوقــف 
تأجيل  أو  اللقب  على  املنافسة  فــي  الجزيرة 
حسم البطولة، رغم األداء الالفت الذي قدمه 
الفريق الوصيف الذي قاتل في مرحلة اإلياب 
بشكل مميز، في الوقت الذي دخل فيه الوحدات 
أمام الجزيرة وهو بحاجة لنقطة واحدة فقط، 
لكنه حقق الفوز وحسم اللقب، ليعزز مدربه 
ــدوري بلقب  ــ أبـــو زمـــع رصـــيـــده مـــن ألـــقـــاب الــ
ج  ثالث في مسيرته، ويصبح أكثر مدرب يتوَّ
بالدوري مع الفريق على مّر التاريخ. ودخل 

أبو زمع التاريخ من أوسع أبوابه مع الوحدات، 
إذ نال لقب الدوري الثالث في مسيرته كمدرب 
للفريق. وقاد أبو زمع الوحدات إلى إحراز 6 
أكثر  ألقاب محلية، بعدما تسّلم تدريبه في 
من موسم، لكن لقب املوسم الحالي كان شاقًا 
لــلــغــايــة فــي ظــل تفشي فــيــروس كـــورونـــا في 
البالد، حيث أقيمت منافسات الدوري األردني 
للمحترفني وسط تطبيق بروتوكول صحي 
مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة 
الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق 
الــتــي تشكل  الــعــامــة،  الــســالمــة  كــل متطلبات 

أولوية رئيسية لدى االتحاد.
وقدم أبو زمع وعدًا لجماهير النادي بتقديم 
أداء مشرف ومؤثر في مسابقة دوري أبطال 
الفريق  فيها  التي يشارك  القدم،  لكرة  آسيا 
للمرة األولـــى فــي تــاريــخــه، وبــاعــتــبــاره أول 
فريق يمثل األردن في هذه املسابقة. وأشار 
ــنــــادي ســيــجــهــزون  الــ أنـــهـــم عــبــر إدارة  إلــــى 
مشرف  ظهور  لتقديم  جديدة  استراتيجية 
لــلــنــادي فــي الــبــطــولــة. وكــشــف أبـــو زمـــع في 

تصريحات نقلها املوقع الرسمي للنادي أن 
»العمل سيبقى متواصاًل دون توقف في قادم 
مكثفة  األيـــام، حيث ستكون هناك جلسات 
مع أصحاب القرار بهدف وضع استراتيجية 
الــذي يشهد مشاركة  القادم  العمل للموسم 
أبــطــال  دوري  فـــي  األول  لــلــفــريــق  تــاريــخــيــة 
آســـيـــا، وســنــجــتــهــد جــمــيــعــًا بــهــدف تجهيز 
مقارعة  ويستطيع  الــوجــه(  )يــبــيــض  فــريــق 
أقوى أندية آسيا لتكون املشاركة الوحداتية 
تــتــمــنــاهــا الجماهير  مــشــرقــة ومـــؤثـــرة كــمــا 

الوحداتية الوفية«.
وتحدث أبو زمع عن نجاحه وفريقه بحسم 

الوحدات يفكر 
باستدعاء الجماهير في 

ليلة التتويج المرتقبة

بايرن ميونخ 
تعّرض للهزيمة األولى 

منذ شهر سبتمبر

ــــدوري بــجــولــتــني، فــقــال:  الــلــقــب قــبــل نــهــايــة الـ
»الوحدات استحق الحصول على لقب دوري 
املحترفني عن جدارة واستحقاق، حافظنا على 
الصدارة منذ البداية وحتى النهاية، وحققنا 
أرقامًا مميزة دفاعيًا وهجوميًا، ونملك هداف 
الــــــــدوري، وطــمــوحــنــا لـــن يــتــوقــف مـــن حيث 
في  االنتصارات  الكبيرة في تحقيق  رغبتنا 
التحصيل  كسر  بهدف  القادمتني  الجولتني 
النقطي لفريق كرة القدم في السنوات السابقة 

الذي توقف عند 53 نقطة«.
واعتبر أبــو زمــع أن هــذه واحـــدة مــن أصعب 
البطوالت التي أشرف عليها، نظرًا للظروف 
ــا  ــة كــــورونــ ــحـ ــائـ ــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــســـبـــب جـ ــيـ غـ
والتوقفات املتعددة التي لم نشهد لها مثياًل 
فــي الــبــطــوالت الــســابــقــة. وقـــال: »أكــرمــنــا الله 
أفضل تكريم، وهذا النجاح هو نجاح ملنظومة 
ــادي الـــوحـــدات، والــشــكــر ألبــنــائــي الالعبني  نـ
األبــطــال عــلــى جــهــودهــم الــخــارقــة وتحّملهم 
ــبــــاريــــات والـــتـــدريـــبـــات فــــي بــعــض  ضـــغـــط املــ
األوقـــات... الشكر لكل شخص أسهم في هذا 

استفاد ليفربول على أكمل وجه من اضطرار 
مــضــيــفــه أســـتـــون فــيــال لــلــعــب بــفــريــق رديـــف 
بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه، 
لــكــي يــســتــرد اعــتــبــاره ويــبــلــغ الــــدور الــرابــع 
من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه 
الكبير 4-1. فيما تلقى بايرن ميونخ هزيمًة 

في مسابقة الدوري األملاني بشكٍل مفاجئ.

الريدز يتخطى الخصم المتعب
خــــاض أســـتـــون فــيــال الـــلـــقـــاء بــغــيــاب العــبــي 
الــفــريــق األول، وبــإشــراف مـــدرب فــريــق تحت 
23 عامًا مارك دياليني، بسبب كثرة الحاالت 
والجهاز  الالعبني  بــني  صفوفه  فــي  املوجبة 
الفني والتي بلغت 14، بحسب هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بــي بي ســي«، بينهم 9 العبني. 
وأكد فيال، قبل ساعات من اللقاء، أنه سيواجه 
املــبــاراة، قائاًل في بيان  ليفربول ولــن تؤجل 

املمتازة يعاني من إصابات في صفوفه في 
الشهرين األخيرين، ما زاد من الشكوك حول 
ملــوســم 2021-2020.  املــحــلــي  الـــــدوري  إكــمــال 
وفي ظل هذه األزمــة التي يمّر بها فيال، نال 
الهزيمة  بعد  ثـــأره  تحقيق  فــرصــة  ليفربول 
فريق  يد  على  تلقاها  التي  املذلة  التاريخية 
املدرب دين سميث 2-7 في الرابع من تشرين 
ــة مــن  ــعـ ــرابـ ــــالل املـــرحـــلـــة الـ ــــر خـ ــــوبـ ــتـ ــ األول/أكـ
الدوري املمتاز، ولخسارته املذلة األخرى في 
زيــارتــه قبل األخــيــرة إلــى ملعب »فيال بــارك« 
فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2019 بخماسية 

نظيفة في ربع نهائي كأس الرابطة.
وعـــاد فــريــق املــــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب 
إلى سكة االنتصارات بعد تعادلني وهزيمة 
على التوالي في الــدوري املحلي الــذي بقي 
متصدرًا له بفارق األهداف عن خصمه املقبل 
املقبل  األحــد  )يلتقيان  يونايتد  مانشستر 
بمشاركة  اللقاء  فيال  وخــاض  أنفيلد(.  فــي 
ســبــعــة العـــبـــني مــــن فـــريـــق تـــحـــت 23 عــامــًا 
وأربعة من فريق تحت 18 عامًا، إال أن ذلك 
اللقاء بتشكيلة  لم يمنع كلوب من خــوض 
بالتي  قوية شهدت ستة تغييرات، مقارنة 
خسرت أمام ساوثمبتون صفر-1 قبل أربعة 
أيــــام فـــي الــــــدوري، لــكــن بــمــشــاركــة املــصــري 
مــحــمــد صـــالح والــســنــغــالــي ســـاديـــو مانيه 
وضرب  فينالدوم.  جورجينيو  والهولندي 
منذ  التسجيل  افتتح  حــني  بــاكــرًا  ليفربول 
الدقيقة الرابعة برأسية ملانيه بعد عرضية 
من كورتيس جونز. لكن فيال لم يلق سالحه 
الــدخــول إلى  ولعب من دون عقد، ما خوله 
استراحة الشوطني وهو على املسافة ذاتها 
مــــن بـــطـــل الــــــــدوري املـــمـــتـــاز بــفــضــل الــيــافــع 
لــوي بــاري الــذي أدرك التعادل بعدما سار 
بالكرة مــن بعيد إثــر تمريرة مــن كــالــوم رو 
في  أن يضعها  قبل  ليفربول،  دفـــاع  وقـــاوم 
شباك الحارس اإليرلندي كايمهني كيليهر 
)41(. وبـــات بـــاري عــن 17 عــامــًا و201 يــوم 
أصـــغـــر العــــب يــســجــل فـــي مــســابــقــة الــكــأس 
2013 حــني  الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  ــــون  ــانـ ــ كـ ــذ  ــنـ مـ
ســجــل رونــــي لــوبــيــز ملــانــشــســتــر ســيــتــي في 
مرمى واتــفــورد عن 17 عاما وثمانية أيــام، 
بحسب »أوبـــتـــا« لــإحــصــاءات. لــكــن شبان 
فــيــال انـــهـــاروا بــعــدهــا أمــــام املـــد الــهــجــومــي 
لليفربول واهتزت شباكهم ثالث مرات في 
 )60( فينالدوم  عبر  دقــائــق  غــضــون خمس 
وماني الذي سجل هدفه الشخصي الثاني 
)63( وصالح )65(. وبلغ الدور الرابع أيضًا 
ولفرهامبتون بفوزه على ضيفه كريستال 
بــاالس بهدف وحيد سجله في الدقيقة 35 

اإلسباني آداما تراوري.

حسين غازي

ــم املـــالكـــمـــة بـــأســـمـــاء عــمــالقــة  ــالـ ــر عـ يـــزخـ
ورنانة، على غرار األسطورة محمد علي 
الحلبات  كــان حالة استثنائية في  الــذي 
وخـــارجـــهـــا، إضـــافـــة إلـــى مــايــك تــايــســون 
وآخــريــن. رغــم ذلــك لم ينجح محمد علي 
وتــايــســون فــي الــخــروج بسجٍل خـــاٍل من 
الهزائم، فمن هم أولئك الذين لم يهزموا 

يومًا؟

جيمي باري وفلويد 
مايويذر جونيور

كــوران  جيمس  الشهير  األميركي  املالكم 
بــاري، الــذي ولــد في 7 مـــارس/آذار 1870 
وتــوفــي فــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان 1943، 
كـــان مــالكــمــًا أمــيــركــيــًا حــقــق لــقــب بطولة 
الثقيل من عام 1894 حتى  العالم للوزن 
1899. عرف بلقب النمر الصغير، واعتزل 
مــن دون أن يــتــعــرض ألي هــزيــمــة بــفــوزه 
انــتــصــر  فــــي 10.  نـــــــزااًل وتــــعــــادل  فــــي 60 
فــي 39 نــــزااًل بــالــضــربــة الــقــاضــيــة. مالكم 
الحالي، ولــد في  آخــر من زمننا  أميركي 
واليـــة مشيغني، يــوم 24 فــبــرايــر/ شباط 
عام 1977، هو مايويذر، خاض أول نزال 
ــام 1996،  فـــي مــســيــرتــه كــمــحــتــرف فـــي عــ
عرف بنزال القرن أمام الفيليبيني ماني 
ــزم كــثــيــرًا مـــن الــخــصــوم  بـــاكـــيـــاو، كــمــا هــ
اآلخرين على غرار ماركيز وأوسكار دي 
الهـــويـــا، وحــصــد مــبــلــغــًا ضــخــمــًا للغاية 
ــاز بــهــا،  ــ ــتــــي فــ ــــالل املــــواجــــهــــات الــ مــــن خــ
وصــلــت إلـــى مــلــيــار و311 مــلــيــون دوالر، 
الــهــزائــم برصيد  كــان خاليًا مــن  وسجله 
47 انتصارًا، 27 منها بالضربة القاضية.

روكي مارتينو وأندريه مايكل 
وارد

ــل هـــــو روكــــــــو فـــرانـــســـيـــس  ــامــ ــكــ اســــمــــه الــ
مـــــــــاركـــــــــيـــــــــانـــــــــو، ولــــــــــــــد فـــــــــــي بــــــوكــــــتــــــون 
مــاســاتــشــوســتــس فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــيــركــيــة يــــوم 1 ســبــتــمــبــر/أيــلــول عــام 
تحّول  لكنه  هــاويــًا،  مسيرته  بــدأ   ،1921
إلــى  تـــمـــوز ســنــة 1948  يـــولـــيـــو/  فـــي 12 
مالكم محترف، ودخل عالم األضــواء من 
خــالل انتصاراته املتتالية إذ فــاز في 49 
مــنــاســبــة، 43 مــنــهــا بــالــضــربــة الــقــاضــيــة 
ولـــم يسقط فــي أي نــــزال، وتــوفــي فــي 31 

بايرن يسقط
تــخــّلــص بـــايـــرن مــيــونــيــخ حــامــل الــلــقــب من 
عــقــدة تــلــقــي الــهــدف األول واضـــطـــراره إلــى 
الـــتـــعـــويـــض، وذلـــــك بــتــقــدمــه عــلــى مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ بهدفني نظيفني، 
فــي  ــر  ــيــ األخــ ونـــجـــح  انــقــلــبــت  األدوار  لـــكـــن 
العودة والفوز في النهاية 3-2، في املرحلة 
الخامسة عشرة من الدوري األملاني. ودخل 
النادي البافاري اللقاء وهو عالق في مشكلة 
في  املاضية  الثماني  مبارياته  فــي  الزمــتــه 
الـــدوري حيث اضــطــر إلــى تعويض تخلفه 
والــعــودة، لكنه نجح فيها بتحقيق خمسة 
انــتــصــارات مــقــابــل ثــالثــة تـــعـــادالت. ويــبــدو 
الــذي ناله الالعبون من املدرب  التوبيخ  أن 
هــانــزي فليك بــني الــشــوطــني خـــالل املــبــاراة 
أمام ماينتس، األحد، أدى إلى قلب تأخرهم 
بهدفني إلى فوز 5-2، أعطى ثماره، وتجنب 
النادي البافاري تلقي الهدف األول بتقدمه 
الــطــاولــة عليه  قــلــب  لــكــن مضيفه  بــهــدفــني. 
املـــبـــاريـــات املتتالية  ـــع حـــدا ملــســلــســل  ووضـ
ــافــــاري مــــن دون هـــزيـــمـــة عــنــد  ــبــ ــنـــادي الــ ــلـ لـ
20 ضـــمـــن جـــمـــيـــع املــــســــابــــقــــات، وتـــحـــديـــدًا 
مــنــذ الــخــســارة الــوحــيــدة هـــذا املــوســم، ضد 
هوفنهايم 1-4 في 27 أيلول/سبتمبر ضمن 
املرحلة الثانية. وتجّمد رصيد بطل أوروبا 

بهزيمته الثانية للموسم عند 31 نقطة.
ويدين مونشنغالدباخ بفوزه الثاني تواليًا 
والــســادس هــذا املوسم ما رفــع رصيده إلى 
24 في املركز السابع، إلى يوناس هوفمان 
الذي سجل هدفني ومرر كرة الهدف الثالث. 
وأعرب هوفمان عن سعادته: »كانت معركة 
قوية. ال أعتقد أن الكثير من الناس توقعوا 
أنه باستطاعتنا تحقيق ذلك. لكننا سجلنا 
هدفينا األولني بالطريقة التي خططناها« 
لــلــبــث  »دازن«  لــشــبــكــة  ــا صـــــرح  مــ بــحــســب 
أن بايرن يدافع  التدفقي. وتابع »كنا نعلم 
عاليًا. عقدنا األمور على أنفسنا في البداية، 
الــرائــع أن نخطف التقدم بعد  لكن كــان مــن 
االســتــراحــة«. وبــدأ الــنــادي الــبــافــاري اللقاء 
ــّدم عـــبـــر هـــدافـــه  ــقــ بــشــكــل مـــثـــالـــي بـــعـــدمـــا تــ
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي  ــ ــ الـــبـــولـــنـــدي روبـ
عـــزز صـــدارتـــه لــتــرتــيــب الــهــدافــني بعشرين 
هدفًا في الدوري و23 في جميع املسابقات 
مــن ركــلــة جـــزاء بعد ملسة يــد داخـــل املنطقة 
مــن فــلــوريــان نــوهــاوس )20(. وســرعــان ما 
للضيوف  النتيجة  غوريتسكا  لــيــون  عـــزز 
فــي الــدقــيــقــة 26. لــكــن مــونــشــنــغــالدبــاخ عــاد 
إلــى أجــواء اللقاء بعدما قلص الــفــارق عبر 

هوفمان مرتني ومن ثم نوهاوس.
)فرانس برس(

عــامــًا.   45 ــمـــره  وعـ  1969 آب  أغـــســـطـــس/ 
أمــيــركــي محترف  فــهــو مــالكــم  ــا وارد،  أمـ
سابق، من مواليد 23 فبراير 1984، لعب 
خالل مسيرته في هذه الرياضة من عام 
2004 حتى 2017، واعتزال بدون تلقي أي 
هزيمة، بعدما حقق أكثر من لقب. صّنف 
مــن قــبــل »بــوكــس ريـــك« فــي يــنــايــر 2021 
على أنه عاشر أعظم مالكم على اإلطالق، 
مع العلم أنه حصل على امليدالية الذهبية 
خالل أوملبياد 2004، وهي التي أتاحت له 

باب االحتراف.

ريكاردو لوبيز وجوزيف 
ويليام كالزراخي

مالكم مكسيكي ولــد يــوم 25 يوليو عام 
نــافــس  كـــويـــرنـــافـــاكـــا،  مـــديـــنـــة  فــــي   1966
ـــني مختلفني وأطـــلـــق عــلــيــه لقب  فـــي وزنـ
في  محترفًا  مسيرته  بــدأ  »إليفينيتو«، 
 20 عــمــره  وكـــان حينها   ،1985 يناير   18
عــامــًا وهــــزم روجــيــلــيــو هــيــرنــانــديــز، فــاز 
في 51 نزااًل 38 منها بالضربة القاضية، 
ألفاريز  أمام روزيندو  وتعادل في واحد 
الــلــقــاء بينهما ويــنــتــصــر.  يــعــاد  أن  قــبــل 
ننتقل بعدها إلى كالزراخي، وهو مالكم 
ــلــــزي، ولــــد هــامــيــرســمــيــث بــلــنــدن في  ويــ
إنكلترا يوم 23 مــارس/ آذار 1972، وفي 
أول عقد  وقـــع   1993 عـــام  شــهــر سبتمبر 
ذلك  بعد  لينطلق  في مسيرته،  احترافي 

في عالم املالكمة ويحقق أرقامًا قياسية 
ــيـــزة، قـــضـــى 15 عـــامـــًا فــــي الــــواليــــات  ــمـ مـ
ــدة األمـــيـــركـــيـــة، وحـــــني هـــــزم روي  ــتـــحـ املـ
جونز جونيور وكذلك بيرنارد هوبكينز 
دخـــل خــانــة الــكــبــار، وهـــو الــــذي لــعــب 46 
مباراة من دون خسارة وفــاز خاللها 32 

مرة بالضربة القاضية.

إيدوين فاليرو 
وبيشيت سيثبانبراشان

يطلق عليه عشاقه كثيرًا من األلقاب مثل 
»الديناميت« ألنه كان ينفجر على الحلبة 
بــشــكــل مــفــاجــئ ليقضي عــلــى خــصــومــه، 
ــوم 3 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــ ــد فـــالـــيـــرو يـ ــ ولـ
األول عام 1981 في بوليرو ألتو بميريدا 
فــنــزويــال، وبـــدأ مسيرته االحــتــرافــيــة في 
عام 2002 خاض 27 نــزااًل وانتصر فيها 
جــمــيــعــًا. كــذلــك حـــال املـــالكـــم الــتــايــالنــدي 
سيثبانبراشان، الذي ولد يوم 15 يناير 
الـــذبـــابـــة، جــرت  فـــي وزن  ونـــافـــس   ،1966
الـــ27 في موطنه تايالند،  نــزاالتــه  جميع 

ولم يخسر في أي مواجهة.

هاري سيمون 
وديمتري يورفيتش بيروغ

ــد فــــي جـــنـــوب غـــرب  ــ مـــالكـــم نـــامـــيـــبـــي ولـ
نــافــس  أكــتــوبــر 1972،   21 يـــوم  أفــريــقــيــا 
خـــالل مــســيــرتــه ضــمــن فــئــة وزن خفيف 

الــثــقــيــل، وكــانــت الــبــدايــة مــن عـــام 1994، 
لقب  األول. حقق  نــزالــه  فــي  انتصر  حــني 
وبطولة  العاملية  املالكمة  رابــطــة  بطولة 
دورة  في  شــارك  الحقًا،  العاملية  املنظمة 
 ،1992 سنة  الصيفية  األوملــبــيــة  األلــعــاب 
وتـــــوج بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي ألــعــاب 
فوزًا   31 1991، حقق  عــام  أفريقيا  عموم 
بــيــنــهــا  هـــزيـــمـــة،  أو  ــادل  ــعـ تـ أي  مـــن دون 
فهو  بيروغ،  أمــا  القاضية.  بالضربة   23
مــالكــم روســــي ســابــق وســيــاســي حــالــي، 
احــتــرف ريــاضــة الــفــن الــنــبــيــل مــن 2005 
الـــــوزن  لـــقـــب  عـــلـــى  2012، حـــصـــل  حـــتـــى 
الوزن املتوسط، وعلى  املتوسط في فئة 
ــانـــت قــصــيــرة  الــــرغــــم مــــن أن مــســيــرتــه كـ
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــظــهــر، إال أنـــه أحــد 
 أبــرز 

ّ
املــالكــمــني الــذيــن لــم يــهــزمــوا، ولــعــل

نزال له كان إيقاف داني جاكوبس، حني 
أنهى سلسلة انتصاراته 0-20.

سفين أوتكي كاك أوليف
أوتــكــي مــن مــوالــيــد 3 يــونــيــو 1967، هو 
ــق، خـــاض  ــابــ ــي مـــحـــتـــرف ســ ــانــ مـــالكـــم أملــ
العديد من النزاالت بني 1997 إلى 2004، 
ــن األلـــــقـــــاب، واعـــتـــزل  وتــــــوج بـــالـــعـــديـــد مــ
مــن دون أن يــهــزم بــعــد 34 انــتــصــارا، مع 
العلم أنــه دافــع عن لقبه ضد 20 مالكمًا، 
وهو أمر مميز للغاية وقياسي في وزن 
املتوسط الفائق. مالكٌم آخر ضمن قائمة 
ــال الـــذيـــن لـــم يـــهـــزمـــوا، وهــــو جــاك  ــطــ األبــ
مــاك أولــيــف، األيــرلــنــدي األمــيــركــي، الــذي 
 1995 سنة  الدولية  املشاهير  قاعة  دخــل 
بعد فــوزه فــي 28 مــبــاراة وتــعــادل فــي 10 
ــــزاالت، لقبه »نــابــلــيــون الــحــلــبــة«، وكــان  نـ

بطاًل للوزن الخفيف.

تيري مارش وكيم جي وون 
وميهاي لو

ولد مارش يوم 7 فبراير 1958، وهو مالكم 
إنكليزي سابق محترف، لم يهزم في قسم 
وزن الخفيف، كان أول بطل أوروبي عاملي 
يعتزل من دون السقوط في نزال، فاز في 
القاضية،  بالضربة   10 بينها  مباراة   26
عاش العديد من القصص املثيرة، بعدما 
اتهم بمحاولة قتل مديره السابق مروج 
ــن بــعــد إطـــالق الــنــار  املــالكــمــة فــرانــك واريــ
السجن  عــام 1989، وقضى 10 أشهر في 
ــه إثـــر  ــ ــراحـ ــ ــيــــاطــــي قـــبـــل إطــــــــالق سـ ــتــ االحــ
اآلخـــران  املــالكــمــان  املحاكمة.  فــي  تبرئته 
كيم  الجنوبي  الــكــوري  هما  القائمة،  فــي 
الـــذي ولـــد يـــوم 6 أغسطس/  جــيــي وون، 
الفوز  نـــزااًل وحقق  آب 1959، فخاض 18 
في 16 وتعادل في نزالني فقط، أما االسم 
األخير في القائمة فهو الروماني ميهاي 
لو، الذي ولد يوم 13 فبراير 1969، وتميز 
في فئة وزن الوسط، حقق بطولة منظمة 

العاملية ولم يهزم طوال 28 نزااًل.

ليفربول ينتصر وبايرن ميونخ يسقط

مالكمون أسطوريون بسجل نظيف

تعرّض بايرن ميونخ 
للهزيمة في الدوري 

األلماني على يد بوروسيا 
مونشنغالدباخ، في 

مواجهة استثنائية تقّدم 
فيها الفريق البافاري قبل 

أن تقلب الطاولة عليه، 
فيما استطاع ليفربول أن 

يحقق انتصارًا على شباب 
أستون فيال

في عالم المالكمة، 
استطاع البعض االعتزال 

من دون تلقي أي 
هزيمة وهنا نستعرض 

أسماءهم

الجماهير تغيب ألول مرة في تاريخ المسابقة بسبب كورونا )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

)Getty/كلوب اعتمد على قوته الضاربة لتحقيق فوٍز على شباب أستون فيال )شون بوتريل

)Getty/فلويد مايويذر جونيور من أشهر المالكمين الذي لم يهزموا في أي نزال )كريستيان بيترسن

الوحدات 
بطل األردن

الوحدات  نجح  بجولتين،  الدوري  نهاية  قبل 
الكرة  تاريخ  الموسم األصعب في  إنهاء  في 
كورونا  فرضها  التي  الظروف  بسبب  األردنية 

بالتتويج بلقب الدوري األردني للمحترفين

مشاركة تاريخية منتظرة 
بدوري أبطال آسيا

اإلنجاز، ولو كان بسيطًا، فاللقب في النهاية 
يسجل باسم نادي الوحدات الذي نجحنا في 

إعادة لقب الدوري إلى خزائنه من جديد«.
وتطرق أبــو زمــع إلــى دور جماهير الفريق 
العريضة، وقال عنها: »كانت تتابع كل كبيرة 
وصغيرة تخّص الفريق، فهي العامل املهم 
والــرئــيــســي لــهــذا اإلنــجــاز، ولــوالهــا ملــا كان 
الـــنـــادي فــي مــصــاّف أنــديــة الــنــخــبــة محليًا 
وعربيًا وآسيويًا وعامليًا، وسنبقى مقّصرين 
في حقها مهما فعلنا، فهي تاج نضعها على 
ــا ونــمــضــي بـــه بــكــل فــخــر لتحقيق  ــنـ رؤوسـ
اإلنجاز تلو اإلنجاز، وكل ذلك بمشيئة الله 

تعالى«.
ــد مــديــر نــشــاط الــكــرة لفريق  مــن جــهــتــه، أكـ
أن الوحدات اجتاز  الوحدات زيــاد شلباية، 
األزمـــــــــات وأصــــعــــب الـــــظـــــروف فــــي املـــوســـم 
الــتــتــويــج باللقب  إلـــى أن  املــنــتــهــي، مــشــيــرًا 
السابع عشر في تاريخ النادي األردني جاء 

بعد تضحيات كبيرة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عـــاش  ــال شــلــبــايــة لـــ وقــ
فريق الــوحــدات أصعب الــظــروف فــي املوسم 
وتجاوزها  السابقة،  باملواسم  مقارنة   2020
بشخصية البطل نحو اللقب الـ 17 في تاريخ 
النادي، بروح الفريق وتضافر جهود الجميع 
ــة والــفــنــيــة والطبية  إداريــــًا والـــكـــوادر اإلداريـــ
الــكــرة، والجميع تحامل على  فريق  والعــبــي 
آثــار جائحة كورونا  نفسه، جــراء مــا خلفته 
كافة،  القطاعات  على  مالية صعبة  آثــار  مــن 
ــة، وتـــنـــاســـوا  ــ ــاصـ ــ ــة واألنــــــديــــــة خـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
مستحقاتهم املالية املستحقة نظير اإلنجاز 

لنادي الوحدات وإسعاد جماهيره الوفية«.
وحول ترتيبات الوحدات الخاصة بالتتويج 
في ظل اإلجراءات الحكومية الوقائية في زمن 
اإلداريـــة  والهيئة  »نتباحث  أجـــاب:  كــورونــا، 
في ترتيبات خاصة لتتويج البطل ومسيرة 
الــفــرح، الــتــي نــضــع فيها مــراعــاة اإلجــــراءات 
األولــيــات حفاظًا على  أهــم  الوقائية املشددة 
سالمة الوطن واملواطن، ونؤكد هنا ضرورة 
التزام جماهير الوحدات اإلجراءات وتطبيق 
أوامر الدفاع بما يخص التجمعات، ونحرص 
على االحتفال باألبطال بما يليق بإنجازهم 
ويتناسب مع الظروف الوبائية التي يعيشها 
الوطن حاليًا«، مشيرًا إلى التفكير في استدعاء 
الجماهير إلى امللعب لالحتفال بهذه املناسبة.

وحــــول املـــشـــاركـــة اآلســـيـــويـــة الــتــاريــخــيــة في 
دوري أبطال آسيا، قال: »املشاركة التاريخية 
األولى ملمثل الكرة األردنية، نادي الوحدات، 
في البطولة األهم قاريًا على مستوى األندية، 
تحتاج إلى التخطيط والترتيب من اآلن، ولكن 
لنكن صرحاء، لعل ما يؤرقنا، األمور املالية 
الــبــطــولــة، مــقــارنــة بما  الــتــي تحتاجها هـــذه 
تصرفه األندية اآلسيوية الكبيرة املشاركة في 
هذا املحفل، ويعلم الجميع ما يعانيه النادي 

من أزمة مالية خانقة«.
وتابع: »نهدي اللقب إلى الجماهير الوحداتية 
الــوفــيــة، الــتــي وقــفــت رغـــم غــيــابــهــا قــســرًا عن 
املدرجات بسبب جائحة كورونا، لكنها كانت 
حاضرة في قلوب أركان منظومة فريق الكرة، 
وأسهمت كعادتها في انتصارات وإنجازات 

فرق الوحدات الرياضية«.

تماما،  الوحدات  من  النقيض  على 
يعاني فريق النادي الفيصلي األمرّين 
استقراره  وعدم  نتائجه  سوء  بسبب 
الفني واإلداري، فحقق نتائج مخيبة 
للغاية جعلته يتخلى عن لقبه مبكرا 
الماضي  الــمــوســم  أحـــرزه  والـــذي 
بجدارة، وكل ذلك تسبب في غضب 
جماهيري لمشجعي »الزعيم« الذين 
بالوقوف  احتجاجهم  عن  عــبـّـروا 
غرب  النادي  أبواب  على  واالعتصام 

العاصمة عمان.

الغريم التقليدي يعاني األمرّين

في  مباراته  أن  فيال  أستون  »يؤكد  مقتضب 
الــــدور الــثــالــث مــن كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي 
ضــد لــيــفــربــول ســتــقــام فــي مــلــعــب فــيــال بــارك 
هــــذا املــــســــاء«. ويــثــيــر تــفــشــي كـــوفـــيـــد-19 في 
أستون فيال أيًضا التساؤالت حول مبارياته 
الــــدوري املــمــتــاز. إذ مــن املفترض  املقبلة فــي 
أن يلتقي  األربعاء، على  أن يواجه توتنهام، 
مــع إيــفــرتــون فــي الـــســـادس عــشــر مــن الشهر 
ــاد مـــن الـــدرجـــة  ــع نــ ــ ــات فــيــال رابـ ــ الـــحـــالـــي. وبـ

Sunday 10 January 2021 Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة



القاهرة ــ مجدي طايل

ــا »كـــوفـــيـــد  ــ ــورونـ ــ ــاد فــــيــــروس كـ ــ عــ
ــــات  19« لــيــثــيــر ســلــســلــة مـــن األزمـ
الجديدة، ألقت بظاللها على دور 
أفريقيا وكأس  الـ 32 لبطولتي دوري أبطال 
ملوسم  الــقــدم  لــكــرة  األفريقية  الكونفيدرالية 
وتــم  ــاريـــات  ــبـ مـ مــعــه  وألـــغـــيـــت   ،2021-2020
اللجوء لقرارات إدارية لحسم هوية املتأهلني 
إلـــى الــــدور املــقــبــل. وشــهــدت مــســابــقــة دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا اعــتــمــاد االتـــحـــاد األفــريــقــي 
»كاف« تأهل نادي الهالل السوداني إلى دور 
املــجــمــوعــات عــلــى حــســاب أشــانــتــي كوتوكو 
الــــغــــانــــي، بـــعـــد رفـــــض األخــــيــــر خـــــوض لــقــاء 
اإليــاب، اعتراضًا على نتائج املسحة الطبية 
التي أجريت لالعبيه فور الوصول للسودان، 
وكــشــفــت وجــــود 5 عــيــنــات مــوجــبــة لالعبني 
من األعمدة األساسية لحرمانهم من خوض 
ــنـــادي  ــانـــب 6 إداريــــــــني مــــن الـ ــــى جـ الـــلـــقـــاء، إلـ
الغاني الذي خسر ذهابًا أمام الهالل بهدف 
ــيء فـــي لـــقـــاء الــفــريــقــني بملعب  مــقــابــل ال شــ
كــوتــوكــو. واتــهــم الـــنـــادي الــغــانــي فــي واقــعــة 
مثيرة للجدل الهالل بالتدخل والتالعب في 
الــتــقــاريــر الــطــبــيــة مــن أجـــل حــرمــان كــوتــوكــو 
من قوته الضاربة وتسهيل تأهله، ولم يجد 
الحكم مفرًا سوى إلغاء املباراة ورفع تقريره 

مسابقات أفريقيا 
إنها الفوضى

شهدت األيام القليلة الماضية أحداثًا غريبة في القارة األفريقية فرضتها 
مبارياتها  خوض  في  األندية  بعض  فشلت  إذ  األندية،  على  كورونا  أزمة 
مباراته،  رافقت  التي  األحداث  على  معترضًا  بتظلّم  التقّدم  البعض  وقرر 

لتتابع المسابقات األفريقية إثارة الجدل

3031
رياضة

تقرير

إلى »كاف« الذي اعتمد نتائج املسحة الطبية 
وفـــي الــوقــت نــفــســه اعــتــبــر كــوتــوكــو خــاســرًا، 

وتأهل الهالل السوداني إلى الدور املقبل.
وكان كوتوكو تعرض لالتهامات نفسها من 
نادي نواذيبو املوريتاني في الدور السابق، 
تشكيلة  فــي  موجبة  تحاليل  ظــهــرت  عندما 

نواذيبو على حد زعم النادي الغاني. 
وكـــتـــبـــت مــــبــــاراة نــــــادي مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر 
والــصــفــاقــســي الــتــونــســي فـــي مــلــعــب األخــيــر 
الــتــي فــــاز فــيــهــا الــصــفــاقــســي بــهــدف وتــأهــل 
املـــولـــوديـــة فـــي املــقــابــل واقـــعـــة أخــــرى مــثــيــرة 
بنتائج  االعــتــراف  رفــض  فاملولودية  للجدل. 
معاذ  لها العبه  التي خضع  الطبية  املسحة 
كورونا  بفيروس  إصابته  وأظهرت  الــحــداد، 
ــل  ــ ــعــــب ودخــ ــلــ ــــب إلـــــــى املــ ــــالعــ واصــــطــــحــــب الــ
فــــي عــمــلــيــات اإلحــــمــــاء لــلــمــشــاركــة وتـــدخـــل 
الصفاقسي بدوره، وطلب من »كاف« التدخل 
ــاد األفـــريـــقـــي مــشــاركــة  ورفــــض طــبــيــب االتـــحـ

الــالعــب واســتــبــعــاده مــن اإلحـــمـــاء والــخــروج 
مباشرة من امللعب، وسط تلويح للصفاقسي 
بورقة الشكوى إلى »كاف« وتصعيد املوقف 
إلى  املولودية  بعد خسارته بهدف وصعود 

دور املجموعات.
ــــّرض نــــــادي بـــالتـــيـــنـــيـــوم الـــزيـــمـــبـــابـــوي  ــعـ ــ وتـ
لـــضـــربـــة كـــبـــيـــرة قـــبـــل ســـاعـــة مــــن لـــقـــائـــه مــع 
التنزاني تمثلت في إعــالن وجــود 8  سيمبا 
حاالت موجبة في صفوفه مصابة بفيروس 
كورونا، منها 5 العبني بخالف 3 إداريني لم 

يتم لهم السماح بالدخول إلى امللعب.
وتسبب هذا النقص العددي الذي عانى منه 
بــالتــيــنــيــوم فــي ســقــوطــه بشكل مـــدو وخسر 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل ال شــــيء فـــي ملعب 
سيمبا، وودع منافسات دوري أبطال أفريقيا 
الــنــادي الزيمبابوي تقديم  هــو اآلخـــر. وقــرر 
التنزاني  الــنــادي  إدارة  شــكــوى رسمية ضــد 
الطبية،  املسحة  نتائج  في  والطعن  »كاف«  لـ
والتأكيد على وجود تالعب تم في نتائجها 

من قبل األخير.
ــادي الـــزمـــالـــك املـــصـــري إلــــى الــــدور  ــ وتـــأهـــل نـ
املــقــبــل بـــــدون أن يــلــتــقــي الـــغـــزالـــة الــتــشــادي 
ذهابًا أو إيابًا، في ظل رفض وزارة الشباب 
والــــريــــاضــــة فــــي تـــنـــزانـــيـــا ســـفـــر الــبــعــثــة إلـــى 
ــقـــاهـــرة، وإيــقــافــهــا الـــنـــشـــاط تـــمـــاًمـــا وغــلــق  الـ
وانتشاره  كورونا  فيروس  ملواجهة  املالعب 
هــــنــــاك، لــيــعــتــبــر »كـــــــاف« الـــغـــزالـــة الـــتـــشـــادي 

منسحبًا من البطولة.
وفــي واقــعــة أخـــرى أثـــار نـــادي غــريــن إيغلز 
ــة كـــبـــرى فـــي كــوالــيــس الــكــاف  ــ الـــزامـــبـــي أزمـ
بالتالعب  الكاميروني  القطن  نادي  باتهام 
في نتائج املسحة الطبية الخاصة به، قبل 
لــقــاء الــفــريــقــني فـــي إيــــاب دور الــــــ32 لــكــأس 
الكونفيدرالية األفريقية عبر إعالنه وجود 
4 حـــاالت مــصــابــة بــالــفــيــروس فــي تشكيلة 
غــريــن إيــغــلــز، ووجــــود مــســحــات فــي حــوزة 
النادي الزامبي تفيد سالمة العبيه والذين 
تواجدوا في عمليات اإلحماء البدني لعدة 
دقــائــق قبل بــدء املــبــاراة، ثــم إجــبــارهــم على 
اســتــبــعــاد الــالعــبــني مـــن الــقــائــمــة وخـــوض 
املباراة دون قوته الضاربة ليخسر بسهولة، 
ليودع منافسات الكونفيدرالية بشكل »غير 
قــانــونــي« على حــد زعــم الــنــادي فــي شكواه 

إلى »كاف«.
جــداًل  األفريقية  املسابقات  شهدت  ولطاملا 
كبيرًا حتى قبل هذا املوسم وظهور فيروس 
كـــورونـــا إلـــى الــواجــهــة، فـــاألزمـــة األبــــرز في 
السنوات األخيرة كانت بسبب تقنية فيديو 
الــحــكــم املــســاعــد فــــار، خــــالل نــهــائــي دوري 
ــوداد  ــ األبـــطـــال بـــني الــتــرجــي الــتــونــســي والــ
املــغــربــي، وذلـــك بعدما انسحب األخــيــر من 
الـــلـــقـــاء بــســبــب تـــوقـــف الــتــقــنــيــة فـــي ملعب 
رادس، ليعد على إثرها خاسرًا، في قضية 
دخــلــت املــحــاكــم الــدولــيــة حتى اتــخــذ الــقــرار 

األخير فيها.
ــل يــومــهــا الـــتـــرجـــي الــتــونــســي تــاريــخ  ــ ودخـ

مباراة مولودية 
الجزائر والصفاقسي 
شهدت أحداثًا مثيرة

ريال مدريد يعير تاكيفوسا كوبو إلى خيتافي حتى نهاية 
الموسم

لنادي  الشتوية  التدعيمات  ثاني  كوبو،  تاكيفوسا  الشاب  الياباني  الوسط  أصبح العب 
اإلعــــارة مــن ريــال  الــعــام على سبيل  الــحــصــول على خــدمــاتــه حتى نهاية  خيتافي بعد 
مدريد، وذلك بعد انتهاء إعارته مع فياريال الذي لم يحظ باملشاركة معه كما كان يتوقع. 
وأعلن النادي امللكي رسميًا عن رحيل كوبو عن فياريال وانضمامه إلى خيتافي كثاني 
الصفقات الشتوية هذا العام. من جانبه، أعلن نادي خيتافي في بيان نشره على شبكات 
تاكيفوسا كوبو  الالعب  إعــارة  »اتفق ريال مدريد وخيتافي على  التواصل االجتماعي 
حتى نهاية املوسم. مرحبًا بك في أسرة النادي«. وأضاف النادي في بيانه »اتفق ريال 
مدريد وخيتافي على إعارة الالعب تاكيفوسا كوبو حتى نهاية املوسم. الالعب الياباني 
 4 في تسجيل  ونجح  الليغا  في  ومايوركا  فياريال  لصفوف  لعب  عامًا،  ـــ19  ال صاحب 
أهـــداف خــالل 48 مــبــاراة. فــي بــالده ارتـــدى الــالعــب قمصان نــاديــي طوكيو ويوكوهاما 

مارينوس. كما شارك دوليًا مع منتخب بالده وخاض معه بطولة كوبا أميركا 2019«.

الدوري األميركي للمحترفين: كوري يقود ووريرز للفوز 
على كليبرز

قلب ستيفن كــوري تأخر فريقه غولدن ستايت 
لــوس أنجليس كليبرز  أمـــام  بــــ22 نقطة  ووريـــرز 
الــدوري  إلى فوز بفارق 10 نقاط 115-105، في 
األميركي للمحترفني، بتسجيله 38 نقطة. ورغم 
النصف األول  تقّدم كليبرز بفارق 14 نقطة في 
قــّلــص  و29-35(   22-30(  63-85 ــاراة  ــبــ املــ مـــن 
غولدن ستايت الفارق بعد االستراحة، إذ تفوقوا 
في الربع الثالث 30-22 بفضل 19 نقطة لكوري. 
وكان الربع األخير حاسمًا للوريرز بعدما فرض 
سيطرته، بتسجيله 34 نقطة مقابل 18 لكليبرز، 
مــا كـــان كــفــيــاًل بمنحه االنــتــصــار. وقـــال كــوري 
»نــحــن فــريــق شــاب نــحــاول الــعــثــور على هويتنا 
وفــهــم كــيــفــيــة الـــفـــوز بــاملــبــاريــات. انــتــصــار كــهــذا 
يمنحنا الثقة بأنه مهما كنا بعيدين في النتيجة، 
الـ38  النقاط  يمكننا أن نقلبها لصالحنا«. ومــرر كــوري 11 كرة حاسمة باإلضافة إلى 
ثــأر من خسارته  الــذي  منها تسع ثالثيات ناجحة من أصــل 20 ثالثية حققها فريقه 
أمام كليبرز، األربعاء، حني اكتفى كوري بتسجيل 13 نقطة فقط. وأضاف »إنها مثابرة 
ومرونة من جانبي. أنا أحاول التكييف ألكون قادرًا على االستمرار واستخدام ذكائي 
في كرة السلة«. وكان بول جورج األفضل في صفوف كليبرز بتسجيله 25 نقطة. وأعاد 
ستيف كير، مدرب غولدن ستايت، الفوز ألن الالعبني »حافظوا على طاقتهم. لقد حافظوا 
على روحهم وكانوا يشجعون بعضهم البعض. لقد شعرنا وكأننا نسير على الحبال، 

لكننا فزنا في النهاية وهذا ما يهم«.

ستاندر ليج يضع ثقته مجددًا في المغربي مهدي كارسيال
أكد املدرب الجديد لفريق ستاندر ليج البلجيكي، 
مباي لي، أنه يضع ثقته في الدولي املغربي مهدي 
كارسيال، مشيًرا إلى أنه ينبغي أن يقود النادي 
الحالية. وصرح  الصعوبات  لتجاوز  في صراعه 
»سيتحمل )مهدي( مسؤولياته وسيقود النادي 
لــلــخــروج مـــن هـــذا الـــوضـــع املــعــقــد الــــذي يــمــر بــه. 
سيجلب لنا الكثير وأنا أثق به. إنه يبدأ من الصفر 
ولديه ما يلزم إلخــراج ستاندر من هذا الوضع«. 
ــّل املـــديـــر الــفــنــي الــســنــغــالــي مــكــان الــفــرنــســي  وحــ
فيليب مونتاييه كمدرب لستاندر ليج يوم 30 ديسمبر/كانون األول املاضي، وهو النادي 
الــحــادي عشر بجدول  املــركــز  فــي  بلجيكا ويحل حاليًا  فــي  بمكانة كبيرة  يتمتع  الــذي 
الدوري، وتم إقصاؤه من الدوري األوروبي. وطالب لي الصحافة والجماهير بفتح صفحة 
جديدة مع العب الوسط املغربي، املحترف سابقًا بصفوف غرناطة، والذي ولد قبل 31 

عامًا ألم مغربية وأب بلجيكي وولد في ليج ويلعب ملنتخب املغرب.

سبورتنغ لشبونة يهزم ماديرا ويواصل االنفراد بصدارة 
الدوري البرتغالي

واصل سبورتنغ لشبونة انفراده بصدارة جدول الدوري البرتغالي املمتاز لكرة القدم بعد 
انتصاره على مضيفه ناسيونال ماديرا بهدفني نظيفني، ضمن الجولة الـ13 من املسابقة. 
ويعد االنتصار هو الرابع على التوالي لسبورتنغ والـ11 له هذا املوسم الذي لم يتعرض فيه 
ألي هزيمة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، موسعا الفارق مؤقتا مع أقرب مالحقيه، بورتو 
)د.43(  نونو سانتوس  »األســود« كل من  لـــ الفوز  نقاط. وسجل هدفي  لسبع  وبنفيكا، 
الهزيمة  بعد  ماديرا  وتجّمد رصيد  الفريق نشوته.  ليواصل  )د.90(،  كابرال  وجوفاني 

الرابعة له في آخر خمس جوالت عند 13 نقطة في املركز العاشر.

في أبريل 1960 مقابل 6 ماليني بيزيتا )العملة في إسبانيا 
فــي وقت  الــيــورو  إلــى  العملة  الفترة قبل تحول  تلك  خــالل 
األول  املوسم  العشرين. في  القرن  بنهاية  بــأوروبــا(  الحق 
سجل 17 هدفًا ولم يفوت دقيقة واحدة في مسابقة الدوري 
ثــم 1962، إضافة  فــي 1961  لقبها  الــتــي حقق  اإلســبــانــي 
لفوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 1959-
1960 بعد الفوز على إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-7 
الثنائي بوشكاش صاحب السوبر هاتريك  على إثر تألق 

حينها )4 أهداف( ودي ستيفانو )3 أهداف هاتريك(.
كما حصد في ذات العام أيضًا لقب اإلنتركونتينتال بعد 

فوزه على نظيره بنيارول األوروغواياني بنتيجة 1-5.
اإليطالي  إلــى يوفنتوس  ديــل ســول  انتقل  عــام 1962  فــي 
الذي بقي بصحبته 8 سنوات، خاض خاللها 228 مباراة 
وسجل 20 هدفًا فحقق لقب الــدوري اإليطالي في موسم 

موسم  إيــطــالــيــا  بــكــأس  قبلها  تـــوج  وكــذلــك   1967-1966
1964-1965، ليرحل بعدها إلى نادي روما في عام 1970 
فقضى هناك موسمني حتى 1972، وسجل أربعة أهداف 
في 50 مباراة قبل أن يقرر العودة إلى ريال بيتيس، الذي 
اختتم معه مسيرته في عام 1973 بعد مشاركته في 17 
مــبــاراة. دافــع ديــل ســول عــن ألـــوان منتخب إسبانيا تحت 
مع  االفتتاحية  رحلته  وكــانــت  الثاني،  واملنتخب  عامًا   21
بــدأت عــام 1960 وامــتــدت حتى 1966،  قــد  املنتخب األول 
إذ شارك في 16 مباراة وسجل 3 أهــداف، وكان له شرف 
التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 1964 على حساب االتحاد 

السوفييتي بنتيجة 1-2.
عادية  كــان  لكنه مسيرته  الــتــدريــب  عالم  إلــى  بعدها  اتجه 
للغاية، وكان له تجربتان قصيرتان مع نادي ريال بيتيس.
)العربي الجديد(

يــحــمــل تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم الــكــثــيــر مـــن الــحــكــايــا وقــصــص 
لــالعــبــني مــمــيــزيــن حــقــقــوا الــعــديــد مـــن اإلنــــجــــازات خــالل 
مسيرتهم، واليوم سيدور حديثنا حول الالعب اإلسباني 
السابق لويس ديل ســول. ولد ديل سول في السادس من 
شهر أبريل 1935 في أركوس دي جالون، ويبلغ من العمر 
الوسط.  عامًا شغل خــالل مسيرته مركز خــط  حاليًا 35 
ــى األنـــدلـــس وهـــنـــاك كــانــت  بــعــد بــلــوغــه الــشــهــريــن انــتــقــل إلـ
البداية في عالم كرة القدم بعد أن أصبح شابًا يافعًا، إذ بدأ 
مسيرته بصفوف نــادي ريــال بيتيس عام 1953 وقضى 
في صفوفه 6 سنوات، أعير في موسمه األول لنادي أوتيرا.
مـــع فــريــقــه األنـــدلـــســـي تــــوج بــلــقــب دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
اإلسباني موسم 1957-1958، وشارك خالل هذه السنوات 
الكبير هناك  تألقه  في 152 مباراة وسجل 38 هدفًا. بعد 
انتقل إلى ريال مدريد، عمالق الكرة اإلسبانية، وكان ذلك 

لويس ديل سول

على هامش الحدث

العب إسباني 
سابق دافع عن 
ألوان ريال مدريد 

ويوفنتوس 
وحقق لقب 

أوروبا مع منتخب 
بالده

الزمالك المصري 
تأهل من دون 
خوض الذهاب 
واإلياب )خالد 
دسوقي/فرانس 
برس(

أدلى رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بأول انطباعاته 
حول األجواء التي صاحبت عودة الدوري المحلي منذ 6 أسابيع، مؤكدًا 
تفشي  استمرار  بسبب  جماهير،  دون  من  سيستمر  الكروي  الموسم  أن 
التلفزيون  مع  إعالمية  مقابلة  في  زطشي  وتحدث  البالد.  في  كورونا 
الموسم  هذا  في  المالعب  إلى  الجماهير  »عدوة  قال:  حيث  الجزائري، 
الكروي تبقى مستبعدة، هدفنا األول هو الحفاظ على الصحة العامة، 

وال أعتقد أن الشروط المتوفرة حاليًا تسمح للجمهور بالعودة«.

ال جماهير في الجزائر

وجه رياضي

ــرات،  املــســابــقــة بــاحــتــفــالــه بــالــلــقــب ثــــالث مــ
وكـــانـــت األولـــــى مــســاء يــــوم 31 مـــايـــو/أيـــار 
ــام  الـــفـــريـــق الــتــونــســي أمـ ــوج  2019، حـــني تــ
ــة يـــــوم قــــــرار مــحــكــمــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــيـــره، والـ ــمـــاهـ جـ
ــإعــــالن لـــجـــان الـــكـــاف  ــة بــ ــثـ ــالـ ــثـ )كـــــــــاس(، والـ

اعتماد فوز الترجي.
بــعــيــدًا عــن هـــذه الــقــضــيــة يــعــيــش كـــاف منذ 

بواجب الوالء. وإضافة إلى هذا السبب اتهم 
املــالغــشــي بــعــرض وقــبــول هــدايــا أو مــزايــا 
أخـــــرى، وإســــــاءة اســـتـــخـــدام املــنــصــب الـــذي 
يرأسه، ليتم إيقافه يوم 23 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020، لخمس سنوات عن أي نشاط 
كروي وتغريمه مبلغ 220 ألف دوالر. ُيذكر 
املجموعات  بـــدور  أفريقيا  أبــطــال  قــرعــة  أن 

سنوات العديد من الفضائح على مستوى 
بالرئيس  متعلقة  ومنها  والفساد،  اإلدارة 
الــســابــق أحــمــد أحـــمـــد، الـــرجـــل الــــذي دانــتــه 
الغرفة القضائية في لجنة األخالقيات في 
االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم )فــيــفــا(، ليعزل 
لكرة  األفريقي  لالتحاد  رئيسًا  من منصبه 
القدم، وذلك بسبب خرق عدة مواد متعلقة 

ــة الــعــربــيــة  ــديـــ ــع األنـــ ــ قــــد أســــفــــرت عــــن وضــ
ــات قـــويـــة ومـــجـــمـــوعـــات نـــاريـــة،  ــدامــ فـــي صــ
لـــدور الثمانية،  الــتــأهــل  بحثا عــن بــطــاقــات 
كأس  على  املنافسة  سباق  في  واالستمرار 
البطولة الجارية، مع العلم أن نادي األهلي 
حقق اللقب املوسم املاضي بعد تفوقه على 

غريمه التقليدي الزمالك.

الــدوري  رابطة  دفع  إلى  مدريد،  اإلسبانية  العاصمة  التي تضرب  الثلجية  العاصفة  أّدت 
اإلسباني )ال ليغا( إلى تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو، التي كانت مقررة 
أمس السبت. ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن املوعد الجديد للمباراة خالل األيام املقبلة. ولم 
تتمكن بعثة بلباو من الهبوط في مطار مدريد الدولي »أدولفو سواريز مدريد-باراخاس« 
بسبب عاصفة »فيلومينا« الثلجية واضطرت الطائرة للعودة إلى بلباو. وتسببت الثلوج 
الكثيفة، غير املسبوقة على العاصمة منذ عام 1971، في قطع العديد من الطرق وإلغاء 

وتأجيل الكثير من رحالت القطارات.
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