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أعلن فريق إشبيلية اإلسباني تمديد تعاقده 
مع مدربه يولني لوبيتيغي حتى عام 2024. 

وينتهي عقد املدرب، الذي يكمل موسمه الثاني 
مع الفريق، في شهر حزيران/يونيو 2022. 

وحقق لوبيتيغي في موسمه األول مع الفريق 
»األندلسي« املركز الرابع متساويًا بعدد النقاط 

مع منافسه أتلتيكو مدريد صاحب املركز الثالث 
بخالف التتويج بلقب الدوري األوروبي للمرة 

السادسة في تاريخ الفريق.

فاز السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي 
)أوفردرايف تويوتا( باملرحلة السابعة الخاصة 

من رالي داكار املقام في بالده بأربع ساعات و21 
دقيقة و59 ثانية متقدمًا بـ48 ثانية على صاحب 

الوصافة الفرنسي ستيفان بيترانسل )إكس-
رايد ميني جيه سي دابليو( متصدر الترتيب 

عد هذه املرة األولى 
ُ
العام ملنافسات السيارات. وت

التي يفوز فيها الراجحي بمرحلة في هذه 
النسخة من رالي داكار.

احتفلت العبة الجمباز املجرية أغنس كيليتي، 
الناجية من محرقة الهولوكوست والبطلة 

األوملبية األكبر سنًا في التاريخ بعيد ميالدها 
املائة وتلقت التهاني من السلطات السياسية 

والرياضية في بالدها. وحصلت كيليتي، التي 
ولدت في عام 1921، على ميداليات ذهبية في 
أوملبياد هلسنكي 1952 وفي أوملبياد ملبورن 
1956، كما حصلت على ثالث ميداليات فضية 

وبرونزيتني في نفس هاتني الدورتني.

لوبيتيغي يمدد 
عقده مع إشبيلية 

حتى عام 2024

بن محمد الراجحي 
يفوز بالمرحلة السابعة 

من رالي داكار

أغنس كيليتي أكبر 
بطلة أولمبية تحتفل 

بعيد ميالدها الـ100

جدد المهاجم 
الياباني 
كازويوشي 
ميورا، المعروف 
بين الجماهير 
بـ«الملك 
كازو«، عقده 
مع فريقه 
يوكوهاما للعب 
في موسم 
 ،2021-2020
ليواصل اللعب 
في دوري 
الدرجة األولى 
الياباني عن عمر 
54 سنة، وعليه 
سيستمر في 
اللعب حتى 
عامه الـ55 دون 
أي نية لالعتزال. 
وقال ميورا 
في هذا اإلطار: 
»هذا الموسم 
أريد أيضًا العمل 
كل يوم بهدف 
خوض مزيد 
من المباريات 
والمساهمة 
في فوز 
فريقي«.

)Getty( المهاجم الياباني لن يتوقف عن اللعب هذا الموسم

55 سنة... وال اعتزال
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قتيبة خطيب

الرياضية  الجماهير  أنظار  تتجه 
مــســاء الــيــوم الــثــاثــاء إلـــى إســتــاد 
الــذي يستضيف  جاسم بن حمد، 
)14( مـــن دوري  ــبـــوع الـــــــ قــمــة مــنــافــســات األسـ
الحالي، بني  باملوسم  القدم  لكرة  قطر  نجوم 
ناديي السد وضيفه الثقيل الدحيل. ويتطلع 
املــدرب اإلسباني تشافي  السد بقيادة  نــادي 
هيرنانديز إلى البقاء من دون هزيمة حتى اآلن 
في دوري نجوم قطر، وامُلضي ُقدما في التربع 
على عرش املسابقة املحلية، بعدما تمكنوا من 
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جمع 35 نقطة، نتيجة فوزهم في 11 مباراة 
وتعادلهم في مناسبتني فقط. في املقابل، يأمل 
الدحيل بكبح جماح السد، والتفوق عليه على 
الثقة مرة  أرضــه وبــني جماهيره، واستعادة 
أخـــرى، وبــخــاصــة أن بطل دوري نــجــوم قطر 
باملوسم املاضي، يحل باملركز الثاني برصيد 
27 نقطة، إثر فوزه في 9 مواجهات، لكنه تلقى 

الخسارة في 4 مباريات.
هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  املــدرب  ويدخل 
ــل، مــنــتــشــيــا بـــالـــفـــوز  ــيــ ــدحــ ــة ضــــد الــ ــهــ ــواجــ املــ
بثمانية  السيلية  عــلــى  حققه  الـــذي  الــكــاســح 
أهداف مقابل ال شيء في منافسات األسبوع 

نجمه  بــقــيــادة  املحلية،  املسابقة  مــن   ،)13( الــــــ
األول بغداد بونجاح، الذي خطف األنظار في 
تلك املباراة برباعية »سوبر هاتريك« أحرزها 
بشباك خصمه. وتمكن املهاجم الجزائري من 
التربع على عرش صدارة هّدافي دوري نجوم 
قطر، برصيد 12 هدفا خال 13 مباراة لعبها 
فــي املــوســم الــحــالــي، وســاهــم بشكل مباشرة 
املسابقة  عــرش  على  الــتــربــع  الــســد  بمواصلة 
ــل بــونــجــاح إلـــى هــدفــه رقـــم 50  املــحــيــة. ووصــ
تحت قيادة تشافي، ويطمح إلى زيــادة غلته 
التهديفية ضد الدحيل، ليؤكد أنه أحد أخطر 
املهاجمني في كرة القدم القطرية، بعدما خاض 
مع »الزعيم« 91 مباراة، أحرز فيها 106 أهداف، 

وقّدم 32 تمريرة حاسمة لزمائه.
وبلغ بونجاح معداًل تهديدفيا رائعا مع السد 
وصل إلى 1.5 هدف في املواجهة الواحدة، منذ 
قدومه إلى »الزعيم« في موسم 2016/2015، 
في  املسجل  القياسي  رقمه  كسر  يريد  لكنه 
موسم واحد، عندما تمكن من إحراز 48 هدفا 
مع الفريق بجميع املسابقات في 2019/2018.

وخاض بونجاح مع السد 147 مباراة بجميع 
البطوالت املحلية والقارية، تمكن من تسجيل 
155 هدفا، ما يجعله أحد العناصر األساسية 
با منازع في تشكيلة املــدرب اإلسباني التي 
يعتمد عليها في املواجهة أمام الدحيل. وقبل 
املــــبــــاراة املــهــمــة ضـــد الـــدحـــيـــل، تــلــقــى الــجــهــاز 
للغاية، بعد  السد أخبارًا ســارة  لنادي  الفني 
أن تعافى كل من خوخي بوعام، وأكرم عفيف، 
وحسام كمال من فيروس كورونا، وانتظموا 
وتلقت  »الزعيم«.  تدريبات  في  املجموعة  مع 
جــمــاهــيــر الـــســـد أخـــبـــار تــعــافــي نــجــومــهــا من 
فيروس كورونا بسعادة بالغة، بعدما عبروا 

يطمح الدحيل لكبح 
جماح السد في 

المواجهة القوية

تأجلت مواجهة 
سلتيكس وميامي هيت 
بسبب فيروس »كورونا«

ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  عــــن ذلـــــك فــــي مـــوقـــع الــ
»تويتر«، وطالبوا فريقهم بضرورة مواصلة 
تحقيق االنتصارات وحصد املزيد من النقاط، 
حتى يعود لقب دوري نجوم قطر إلى خزائنهم.

وال يختلف حـــال الــدحــيــل عــن الــســد كــثــيــرا، 
ألنه هو اآلخر سيدخل املواجهة وعيناه على 
خطف النقاط الثاث، بعدما استعاد بقيادة 
مدربه صبري ملوشي نغمة االنتصارات في 
على  كبيرًا  فـــوزًا  وحــقــقــوا  املحلية،  املسابقة 
أهـــداف مقابل هــدف وحيد  بثمانية  الــوكــرة 

)13( من الدوري. في األسبوع الـ
ونقل املوقع الرسمي لنادي الدحيل، عن املدرب 
صــبــري ملــوشــي قـــولـــه: »املـــواجـــهـــة ضـــد الــســد 
تترقبها الجماهير القطرية والرياضية، ألنها 
ســتــكــون بــني املــتــصــدر واملـــاحـــق املــبــاشــر لــه، 
وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة أمامهم، وبخاصة 
أنني تمكنت من الفوز على الزعيم في مباريات 
سابقة مع أندية مختلفة دربتها في الدوري«. 
في  قويا  السد حاليا هجوما  »يمتلك  وتــابــع 
املوسم الحالي، بعدما سجل مهاجموه الكثير 

اللقب  أنجليس اليكرز حامل  لــوس  واصــل 
صــحــوتــه واســتــعــاد الـــصـــدارة بـــفـــوزه على 
مضيفه هيوسنت روكتس )120 – 102(، في 
وقت عاد جاره كليبرز إلى سكة االنتصارات 
بــتــغــلــبــه عــلــى ضــيــفــه شــيــكــاغــو بــولــز )130 
الــســلــة  كــــرة  دوري  مــنــافــســات  فـــي   )127  –
األميركي للمحترفني الذي شهد تأجيل قمة 
بوسطن سلتيكس وميامي هيت الوصيف 

بسبب فيروس كورونا. 
في املباراة األولى يدين فريق اليكرز بفوزه 
إلى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان أفضل 
مــســجــل فــي صــفــوفــه وفـــي املـــبـــاراة برصيد 
مــتــابــعــات، متفوقا على  أربـــع  مــع  27 نقطة 
هــداف الـــدوري فــي األعـــوام الثاثة األخيرة 
ــتــــس جــيــمــس هـــــاردن  نـــجـــم هـــيـــوســـنت روكــ
الـــذي ســجــل 20 نقطة فــقــط مــع 9 تــمــريــرات 
حاسمة و6 متابعات. وأضاف النجم األخر 
فــي صــفــوف فــريــق اليــكــرز »املـــلـــك« لــيــبــرون 

أفضليته على أغلب فترات املباراة وتحديدًا 
نقطة  بفارق 15  الــذي حسمه  الثاني  الربع 
نقاط   4 بفارق  األول  كسب  بعدما   )25-40(
صالحه  فــي  األول  الــشــوط  لينهي   )21-25(
بفارق 19 نقطة )65-46(. وحــاول هيوسنت 
روكـــتـــس تـــــدارك املـــوقـــف فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
وكسبه بفارق 6 نقاط )29-23(، لكن سرعان 
مــا اســتــعــاد الــضــيــوف الــســيــطــرة فــي الــربــع 

األخير وكسبوه بفارق 5 نقاط )27-32(.

كليبرز يستعيد التوازن 
في املباراة الثانية قاد النجم كواهي لينارد 
القطب الثاني ملدينة لوس أنجليس، كليبرز 
الــتــوازن بعد الــخــســارة املخيبة  الســتــعــادة 
أمــام منافسه غولدن ستايت ووريــرز )115 
– 105( بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة، 
ــفـــوز عــلــى ضــيــفــه شــيــكــاغــو بــولــز )130  والـ
بينها  نــقــطــة   35 لــيــنــارد  وســـجـــل   .)127  –
21 نقطة فــي الــربــع الثالث، وأنــهــى املــبــاراة 
بــســبــع رمـــيـــات ثــاثــيــة بــيــنــهــا واحــــــدة في 
الــربــع الــثــالــث مكنته مــن تــجــاوز حــاجــز 10 
االحــتــرافــيــة،  بـــدء مسيرته  مــنــذ  نقطة  آالف 
وأضاف بول جورج 28 نقطة مع 9 تمريرات 
حاسمة و7 متابعات. وعلق لينارد الساعي 
إلــى لقبه الثالث في الــدوري بعد 2014 مع 
سان أنطونيو سبيرز و2019 مع تورونتو 
ــتــــورز، عــلــى إنـــجـــازه قـــائـــًا »إنـــهـــا ثــمــار  رابــ
الــعــمــل الـــجـــاد والــتــفــانــي«، مــضــيــفــا »ألــتــزم 
 كــل يـــوم فــي الــتــدريــبــات واضــعــا فــي ذهني 

هدفا محددًا«.
ــقـــاط الــــــــ45 الــتــي  ــنـ ــيـــوف الـ ولـــــم تــنــفــع الـــضـ
ســجــلــهــا زاش لــيــفــايــن فـــي تــجــنــيــب فــريــقــه 
شيكاغو الخسارة الثالثة تواليا والسابعة 
هــذا املــوســم، وفـــرض النجم كيفن دورانـــت 
ــبــــاراة فــريــقــه بــروكــلــني  نــفــســه نــجــمــا فـــي مــ
متابعة   11 مــع  نــقــطــة   36 بتسجيله  نــتــس 
كافية  تكن  لــم  لكنها  تــمــريــرات حاسمة  و4 
لــقــيــادتــه إلــــى الـــفـــوز عــلــى فــريــقــه الــســابــق 
ضيفه أوكاهوما سيتي ثاندر حيث خسر 

.)116 – 129(
ــاراة األولـــــــى الـــتـــي يــخــوضــهــا  ــ ــبـ ــ ــانــــت املـ وكــ
أيــام بسبب الحجر  دورانـــت بعد غياب 10 
ــد املـــصـــابـــني  الـــصـــحـــي إثــــــر مـــخـــالـــطـــتـــه أحــــ
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. ودفـــــع بـــروكـــلـــني نتس 
الــذي خــاض املــبــاراة في غياب نجمه اآلخر 
كايري إيرفينغ املصاب، ثمن أدائــه املخيب 
فــي الــربــع الــثــالــث والـــذي خــســره بــفــارق 19 
 13 بــفــارق  تخلفه  وبالتالي   )37-18( نقطة 
نقطة حافظ عليها الضيوف بعدما فرضوا 
الــتــعــادل فــي الــربــع األخــيــر )35 – 3(. وبــرز 

تـــجـــّرع فــريــق لــيــدز يــونــايــتــد املــنــافــس في 
أكبر  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري 
ــدور الــثــالــث لــكــأس االتــحــاد  مــفــاجــأة فــي الــ
اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، بــهــزيــمــتــه الثقيلة 
)3 - صـــفـــر( أمـــــام كـــرولـــي تــــــاون، املــنــتــمــي 
فـــاز توتنهام  الــرابــعــة، بينما  الــدرجــة  إلـــى 
هــوتــســبــيــر بــخــمــســة أهــــــداف نــظــيــفــة على 
مانشستر  وتأهل  مارين،  املغمور  مضيفه 
الرابع  الـــدور  إلــى  أيضا  سيتي وتشيلسي 
بــعــد انــتــصــاريــن كبيرين عــلــى فــريــقــني من 

الدرجات األدنى.
دفـــع األرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بيلسا مــدرب 
ــام مــضــيــفــه، لكن  ــ لـــيـــدز بــتــشــكــيــلــة قـــويـــة أمـ
كـــرولـــي املــغــمــور فـــّجـــر أكـــبـــر املـــفـــاجـــآت في 
هــذا الـــدور. ورغــم أن كــأس االتــحــاد تشتهر 
بـــاملـــفـــاجـــآت، وخـــاصـــة فـــي هــــذا الــــــدور، من 
الــنــادر أن يخسر فريق من الـــدوري املمتاز 

بهذا الفارق الكبير.
ومــنــذ تأسيس الــدرجــة الــرابــعــة فــي 1958، 
هذه هي املرة الثانية فقط التي يخسر فيها 
فريق من دوري األضــواء بثاثة أهــداف أو 
أكثر أمــام منافس مــن هــذه الــدرجــة. افتتح 
ــــب فـــريـــق الـــشـــبـــاب فــي  ــاروال، العـ ــ ــــسـ نـــيـــك تـ
توتنهام سابقا، التسجيل في الدقيقة الـ 50 
بهدف رائع من مجهود فردي، بعد أن أفلت 
من رقيبه ليضع الكرة في الشباك. وبعدها 
ــائــــق ضـــاعـــف آشـــلـــي نـــاديـــســـان  بـــثـــاث دقــ
النتيجة، بعد أن توغل في املنطقة من جهة 
أخــفــق كيكو  كــرة منخفضة  اليمني وســـدد 

كاسيا، حارس ليدز في التصدي لها.
ــالــــث بـــعـــد أن تـــصـــدى  ــثــ ــدف الــ ــ ــهـ ــ وجــــــــاء الـ
كــاســيــا لــتــســديــدة منخفضة مــن نــاديــســان 
من مسافة قريبة، لكن جــوردان تانيكليف 
تابعها في الشباك، وقــال ناديسان: »نحن 
على استعداد ملواجهة أي فريق من الدوري 
املـــمـــتـــاز فــــي مــلــعــبــنــا. نــــحــــاول أن نــجــعــل 
فخور  بأكمله  الــنــادي  حصينة.  قلعة  منه 
الــيــوم. الــهــدف األول  باإلنجاز الــذي تحقق 
الثاني  الــهــدف  تسجيل  لكن  مفاجئا،  كــان 
الكبير  الفريق  أداء  عن  عّبر  مباشرة  بعده 

شـــاي غــيــلــغــيــوس-ألــكــســنــدر وآل هــورفــورد 
ديــالــو في  األصــل حميدو  الغيني  والبديل 
صفوف ثاندر بتسجيل األول 31 نقطة مع 
والثاني  متابعات،  و6  حاسمة  تمريرات   7
22 نقطة مع 6 متابعات، والثالث 25 نقطة.

تفوق ووريورز وتأجيل قمة 
سلتيكس وميامي هيت

فــي املــقــابــل انــتــهــت قــمــة تــورونــتــو رابــتــورز 
غــــولــــدن  وصــــيــــفــــه  ــه  ــفـ ــيـ ومـــضـ  2019 بــــطــــل 
ستايت ووريرز لصالح األخير بفارق نقطة 
الكاميروني  وفـــرص   ،)105  –  106( واحـــدة 
بــاســكــال ســيــاكــام نفسه نجما فــي صفوف 
يمنحه  وكـــاد  نقطة   25 بتسجيله  رابــتــورز 
فوزًا غاليا في الثانية األخيرة من محاولة 
جانبت السلة ليتعرض فريقه إلى الخسارة 

السابعة في 9 مباريات.
وبــــــرز أيـــضـــا فــــي صـــفـــوف الـــخـــاســـر فــريــد 
فانفليت وكايل الوري بتسجيلهما 21 و17 
نقطة على التوالي، فيما كان أندرو ويغينز 
أفــضــل مسجل فــي صــفــوف الــفــائــز برصيد 
17 نقطة، واكتفى النجم ستيفن كوري بـ11 

نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.
الثانية  بخسارته  نيكس  نــيــويــورك  ومــنــي 
على التوالي عندما سقط أمام ضيفه دنفر 
نــاغــتــس 89-114.وكــــعــــادتــــه تــألــق الــعــمــاق 
الـــصـــربـــي نـــيـــكـــوال يـــوكـــيـــتـــش فــــي صــفــوف 
ــفـــارق 21 نــقــطــة في  نــاغــتــس الـــــذي تـــقـــدم بـ
نقطة   22 بتسجيله   ،)38-59( األول  الشوط 

مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.
ضيفه  عــلــى  تــمــبــروولــفــز  مينيسوتا  وفــــاز 
)96 – 88( بفضل  أنــطــونــيــو ســبــيــرز  ــان  سـ
ملالك  نقطة  و24  راســل  لدانجيلو  نقطة   27
ويــوتــا جــاز على ضيفه ديترويت  بــيــزلــي، 
نــقــطــة   28 بـــفـــضـــل   )86  –  96( بـــيـــســـتـــونـــز 
كـــونـــلـــي.  ــك  ــايــ ملــ مـــيـــتـــشـــل و22  ــــان  ــــوفـ ــــدونـ لـ
ــاراة الــقــمــة بـــني بــوســطــن  ــبـ هــــذا وتــأجــلــت مـ
لعدم  الــوصــيــف  ميامي  وضيفه  سلتيكس 
تمكن األخير من تقديم ثمانية العبني على 
األقل لخوضها وذلك بسبب خضوع العديد 
من العبيه للحجر الصحيح بسبب فيروس 
كــورونــا. وأشـــارت رابــطــة الـــدوري فــي بيان 
رسمي إلــى أنــه »تــم تأجيل مــبــاراة الــدوري 
األميركي للمحترفني بني ميامي وبوسطن 
في ملعب تي دي غاردن وفًقا لبروتوكوالت 
الصحة والسامة في الرابطة. نظرًا لتعقب 
حاالت مخالطة في صفوف ميامي هيت، لم 
للمشاركة  ثمانية العبني  الفريق  لدى  يكن 

في هذه املباراة«.
)فرانس برس(

الــيــوم«. وكـــان كــرولــي قــد استمتع بأفضل 
مـــشـــاركـــاتـــه فـــي كــــأس االتــــحــــاد فـــي 2012، 
ــي املـــرة  ــدور الـــخـــامـــس، وهــ ــ بــعــد أن بــلــغ الــ
الــثــالــث.  الــــدور  الــتــي تخطى فيها  ــرى  األخــ
وقــال إزجيان أليوسكي العــب وســط فريق 
لـــيـــدز: »نــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل كــبــيــرة. الــحــزن 
املـــبـــاراة،  يــعــتــصــرنــي. تعاملنا بــجــديــة مــع 
وكنا نرغب في الفوز، ولذلك نشعر بخيبة 
أمــــل. لــعــب كــرولــي مـــبـــاراة الــعــمــر بالنسبة 
إليه. أوجه إليهم التحية. ال أصدق الخسارة 

بثاثة أهداف«.
وفــي مــبــاراة أخـــرى، تــوجــه فــريــق توتنهام 
ــه مـــوريـــنـــيـــو إلـــى  ــ ــوزيـ ــ ــادة املـــــــــدرب جـ ــيــ ــقــ بــ
مــرســيــســايــد ملــواجــهــة مــاريــن املــنــتــمــي إلــى 
بــفــارق 161  الثامنة والـــذي يتأخر  الــدرجــة 
مـــركـــزًا عـــن تــوتــنــهــام فـــي هــيــكــل كـــرة الــقــدم 
اإلنكليزية، في أكبر فارق بني منافسني في 
الكأس. ورغم إقامة املباراة بدون جماهير 
ــا،  ــيــــروس كــــورونــ ــيـــود احــــتــــواء فــ بــســبــب قـ
شاهد الكثير من مشجعي مارين املواجهة 

من منازلهم املاصقة للملعب.
ــــى مــنــطــقــة  وتـــمـــاســـك الـــفـــريـــق املـــنـــتـــمـــي إلــ
مــرســيــســايــد فــي الــبــدايــة، وكــــاد أن يباغت 
أن  بعد   20 الـــ  الدقيقة  فــي  بهدف  توتنهام 
سدد نيل كينجني في العارضة من مسافة 
بــعــيــدة. لــكــن بــعــدهــا بـــأربـــع دقـــائـــق افتتح 
قريبة  مــســافــة  مــن  التسجيل  فينيسيوس 
بعد عمل جيد من ديلي آلــي، وبعدها مرر 
ــذي لــعــب دورًا هــامــشــيــا فـــي معظم  ــي، الــ آلــ

ــالـــي، الـــكـــرة إلــــى مــات  فـــتـــرات املـــوســـم الـــحـ
دوهـــيـــرتـــي الــــــذي تـــصـــدى حــــــارس مـــاريـــن 
بسهولة  فينيسيوس  وتابعها  لتسديدته 

في الشباك.
ــورا الــهــدف  ــ وســـجـــل الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس مـ
ــــث مــــــن ركـــــلـــــة حــــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا أكـــمـــل  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس الـــثـــاثـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
الذي  ديفاين،  الفي  37. وشــارك  الـــ  الدقيقة 
أصـــبـــح أصـــغـــر العــــب يـــخـــوض مــــبــــاراة مع 
تــوتــنــهــام فــي ســن الــــ 16 ســنــة و163 يــومــا، 
بديًا في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك 

في الدقيقة الـ 60 بتسديدة قوية.
ــابــــل، ســـيـــطـــر مــانــشــســتــر ســيــتــي،  ــقــ فــــي املــ
وســجــل كــل مــن بــيــرنــاردو سيلفا هــدفــني، 
وأضـــــــــاف فـــيـــل فــــــــودن هــــدفــــا آخــــــر لــيــفــوز 
الفريق بثاثة أهــداف نظيفة على منافسه 
الــدرجــة  إلـــى  املنتمي  سيتي  بيرمينغهام 
الــثــانــيــة. وســجــل العــب الــوســط البرتغالي 
سيلفا أول هــدف له في ملعب االتحاد في 
الثامنة، بعد أن  الدقيقة  فــي  أكــثــر مــن عــام 
في  برمنغهام  مدافع  فريند،  جــورج  أخفق 

تشتيت الكرة.
وضاعف سيلفا النتيجة بعد سبع دقائق 
أخــرى، بعد أن أنهى تحركا رائعا للفريق، 
وجعل فودن النتيجة بثاثة أهداف نظيفة 
بــتــســديــدة منخفضة من  االســـتـــراحـــة  قــبــل 
خـــارج املــنــطــقــة. واعــتــقــد ريـــاض مــحــرز أنــه 
أضاف هدفا رابعا لسيتي بعد مرور ساعة 
من اللقاء، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وتــقــابــل تشيلسي بــقــيــادة املــــدرب فــرانــك 
ــارد أيــضــا مـــع فــريــق مــغــمــور، لكنه  ــبـ المـ
تــجــنــب أي إحــــــراج بـــفـــوز مـــريـــح بــأربــعــة 
 العب 

ّ
أهداف نظيفة على موركامب. وهز

الــوســط مــيــســون مــاونــت الــشــبــاك مبكرًا 
عــلــى ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج فــي عيد 
مياده الـ 22 بتسديدة هائلة من 25 مترًا 
لــم تــتــرك أي فــرصــة لــحــارس مــوركــامــب. 
تشيلسي،  مهاجم  فيرنر،  تيمو  وســّجــل 
أول هدف له في شهرين قبل االستراحة. 
وأضـــاف كــالــوم هـــودســـون-أودوي وكــاي 
ــــي الـــشـــوط  ــــن فـ ــريـ ــ ــدفــــني آخـ هــــافــــرتــــس هــ
الثاني، ليحقق تشيلسي أول انتصار له 
في أربع مباريات في كل املسابقات. وفاز 
بــارنــســلــي املــنــتــمــي إلـــى الـــدرجـــة الثانية 
عــلــى تــرانــمــيــر روفـــــرز بــهــدفــني نظيفني، 
املنافس  سيتي  بريستول  احــتــاج  بينما 
أيــضــا فــي الــدرجــة الثانية إلــى هــدف في 
الـــدقـــيـــقـــة الــــــ 83 ســجــلــه كـــريـــس مـــارتـــن، 
الدرجة  إلــى  املنتمي  بورتسموث   ليهزم 

الثالثة )2 – 1(.

فوز يوفنتوس وتعثر إنتر ميالن
القمة،  يوفنتوس زحفه نحو  فريق  واصــل 
ــقـــق فـــــــوزًا بـــشـــق األنــــفــــس عــلــى  ــد أن حـ ــعـ بـ
الذي  اللقاء  حساب ساسوولو )3 – 1( في 
)ألــيــانــز ســتــاديــوم( ضمن  ملعب  احتضنه 
مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ17 لــبــطــولــة الــــدوري 
ــــل فــريــق  اإليـــطـــالـــي. وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة واصـ
االنــتــصــارات  نغمة  عــزف  »البيانكونيري« 
لــلــجــولــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وتــحــقــيــق 
الفوز التاسع هذا املوسم، ليواصل الفريق 
االقتراب رويدًا رويدًا من مكانه املفضل في 
الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة 
الـــرابـــع، ويبتعد بــفــارق 7 نقاط  فــي املــركــز 
كاملة عن غريمه التقليدي ميان، صاحب 
ــا ســاســولــو، فتكبد خــســارتــه  الـــصـــدارة. أمـ
الرابعة هذا املوسم، ليظل رصيده عند 29 

نقطة في املركز السابع.
ــا الــتــعــادل  فــي املــقــابــل، انــتــزع فــريــق رومــ
مــيــان.  إنــتــر  مــن ضيفه   )2  -  2( بنتيجة 
تقّدم روما أواًل بهدف من توقيع لورينزو 
أصــحــاب  وحـــافـــظ   ،)17 )د.  بــيــلــيــغــريــنــي 
األرض عــلــى تــقــدمــهــم حــتــى الــدقــيــقــة الـــ 
ــا عــــادل  ــنـــدمـ 55 مــــن الــــشــــوط الــــثــــانــــي عـ
للضيوف.  سكرينيار  ميان  السلوفاكي 
ثــم تــقــدم املــغــربــي أشـــرف حكيمي لإلنتر 
نجح  مانشيني  جيانلوكا  لكن   ،)63 )د. 
النتيجة لروما قبل 4 دقائق  في معادلة 
ــلــــي لـــلـــمـــبـــاراة.  ــاء الــــوقــــت األصــ ــهـ ــتـ مــــن انـ
وبــالــتــعــادل واصـــل إنــتــر احــتــال وصافة 
البطولة بـ37 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط 
عن ميان املتصدر. أمــا رومــا، فيحل في 

املركز الثالث بـ 34 نقطة.
)فرانس برس(

السلة األميركية: اليكرز يستعيد الصدارة

سقوط ُمدّوٍ لليدز وتعثر إنتر

شهدت الجولة الماضية 
من منافسات بطولة 

الدوري األميركي لكرة 
السلة انتصارات لفريق 

لوس أنجليس اليكرز 
وعودته إلى الصدارة 

من جديد وأيضًا فريق 
لوس أنجليس كليبيرز، بينما 

تأجلت مباراة بوسطن 
سلتيكس وميامي هيت 

بسبب تفشي »كورونا«

شهدت بطولة كأس 
إنكلترا مفاجأة ُمدوية 
بعد إقصاء فريق ليدز 
يونايتد أمام فريق من 

الدرجة الرابعة، بينما 
ضمنت األندية الكبيرة 
تأهلها بسهولة مثل 

»سيتي« وتشيلسي 
وتوتنهام

)Getty/يطمح الجزائري بونجاح لمواصلة التألق مع السد )سيمون هولمز

)Getty( ليبرون جيمس يُساهم في انتصار فريقه اليكرز

)Getty( أُقصي ليدز من أمام فريق هاٍو

دوري 
نجوم قطر

هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  المدرب  يعتمد 
في المواجهة ضد الدحيل على نجمه األول 
األنظار  خطف  يواصل  الذي  بونجاح،  بغداد 

في الموسم الحالي

السد يواجه الدحيل

من األهداف، وأنا أتخذ املباراة بجدية كبيرة، 
والــنــتــائــج الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت مـــؤخـــرًا في 
الدوري تعكس قوة املنافسة، وأنظار الجماهير 

ستكون متوجهة نجو املباراة«.
أما علي عفيف نجم نادي الدحيل، فتحدث 
في املؤتمر الصحافي بقوله »املــبــاراة ضد 
جدًا  ومهمة  خــاصــة  خصوصية  لها  الــســد 
بالنسبة لنا. أتمنى التوفيق ضد السد في 
للغاية، ونحن  املباراة، ألنها ستكون قوية 
ندافع عن حظوظنا بالحفاظ على لقب دوري 

نجوم قطر«.
وأضاف »متأكد من تحقيق نتيجة إيجابية 
أمام السد، وما حدث أمام الوكرة أعطانا دافعا 
كبيرا من أجل االستعداد ملاقاة السد، ورفع 
من املعنويات لدى كافة الاعبني، وبخاصة 
أمــام فريق كبير، وتحتاج منا  أنها ستكون 

إلى التركيز بنسبة 100 باملئة«.
الــســد منعطف كبير  ــام  أمــ وأوضــــح »فـــوزنـــا 
ــهــــة ضــد  بــالــنــســبــة لــــنــــا، ولـــــن تــــكــــون املــــواجــ
الثاث،  النقاط  لنا خطف  املهم  ثأرية،  السد 
وهدفنا الفوز خطوة بخطوة، وكلما حققت 
ــدوري،  االنــتــصــارات فــأنــت قــريــب مــن لــقــب الــ
ونريد االنتصار على السد، حتى تكون لدينا 
في  الــذي حققناه  اللقب  عن  للدفاع  الفرصة 

املوسم املاضي«.
وواصل »نحن أبطال الدوري حتى اآلن، ولم 
يحسب اللقب لصالح أحد، واملباراة أمام السد 
بالنسبة لنا هي الحصول على النقاط، وهم 
يمتلكون النجوم مثلنا، وكل دقيقة في املباراة 
ستكون مهمة لنا، ونحن أضعنا الكثير من 
ــابــــات وأزمـــــة فــيــروس  الـــنـــقـــاط، بــســبــب اإلصــ
استثناء،  بــا  الجميع  تــواجــه  التي  كــورونــا، 
أنــنــا فــي آخــر مــبــاراتــني باملسابقة  وبخاصة 

املحلية استعدنا املحترفني لدينا«.
وأكـــد »اكــتــمــلــت عــنــاصــر نـــادي الــدحــيــل بعد 
طول انتظار، وأنا متفائل جدًا بدخولنا في 
عـــام 2021، بــأنــه ســيــكــون عـــام فــريــقــنــا بــإذن 
الله. وأنــا لوحدي ال أستطيع فعل شــيء، بل 
نحن مجموعة تعمل بشكل واحد، وبإذن الله 

سنقدم كل ما لدينا«.
»قــرأت  الفريق، فأجاب  أمــا عن مستقبله مع 
بعض األخبار في وسائل اإلعام، وتابعت ما 
يكتب في مواقع التواصل االجتماعي، لكنني 
مرتاح مع الدحيل، ولدي 3 سنوات حتى اآلن، 
وأعود للتذكير بأنني مركز في مباراة السد، 
النقاط،  بخطف  آمالنا  على  الحفاظ  ونــريــد 
ــل املــنــافــســة فـــي الـــدفـــاع  واملــحــافــظــة عــلــى أمــ
عـــن الــلــقــب، ونــحــن جـــاهـــزون شــــرط تطبيق 

التعليمات التي يعطينا إياها املدرب«.
في  التحكيم  إدارة  أعــلــنــت  أخــــرى،  مــن جــهــة 
االتحاد القطري لكرة القدم تعييناتها لحكام 
مباريات األسبوع الرابع عشر من دوري نجوم 

قطر للموسم الرياضي 2020-2021.
ويتكون طاقم تحكيم مباراة السد والدحيل، 
التي ستقام مساء اليوم الثاثاء على إستاد 
جــاســم بــن حــمــد، مــن عبد الــهــادي الرويلي 
حكم ساحة، وزاهــي الشمري مساعدا أول، 
ومـــاجـــد هـــدريـــس مــســاعــدا ثــانــيــا، ومحمد 
الشمري  ومــشــاري  رابــعــا،  العبيدلي حكما 

وسعود أحمد حكمي الفيديو.

إبريل/  30 القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  في  المسابقات  لجنة  حددت 
الحالي،  الكروي  الموسم  منافسات  النتهاء  موعدًا  المقبل،  نيسان 
في  الـــخـــتـــام  يـــكـــون  أن  ــى  ــل ع
قطر.  أمير  لكأس  النهائية  المباراة 
أن  الــمــســابــقــات،  لجنة  وأكـــدت 
للبطوالت  الزمني  السقف  تحديد 
المحلية،  األجندة  على  المدرجة 
اآلسيوية،  الروزنامة  عن  بمعزل 
الرؤية  وضــوح  عدم  بسبب  يأتي 
النسخة  يكتنف  زال  مــا  ــذي  ــ ال

الجديدة من دوري األبطال.

نهاية الموسم الكروي

ومثلها  مــتــابــعــات   7 مــع  نقطة   18 جيمس 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة، فــيــمــا كــــان كــريــســتــيــان 
وود أفـــضـــل مــســجــل فـــي صـــفـــوف روكــتــس 
الثاني على  الــفــوز  برصيد 23 نقطة، وهــو 
أمـــام ضيفه  لليكرز منذ خــســارتــه  الــتــوالــي 
سان أنطونيو سبيرز )118 –109( الخميس 
الفائت، والثامن هذا املوسم في 11 مباراة 
فــاســتــعــاد صـــــدارة الــــــدوري مـــن فــيــادلــفــيــا 
مباريات   10 لعب  الـــذي  سيكسرز  سفنتي 
اليـــكـــرز  فــــريــــق  وفــــــــرض  اآلن.  حـــتـــى  فـــقـــط 
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القاهرة ــ العربي الجديد

في  أنفسهم  بفرض  العرب  نجح 
ــرة الــــيــــد، وصـــنـــعـــوا لــهــا  ــ لــعــبــة كـ
لم  بلدان  في  جماهيرية  شعبية 
ــرة الـــقـــدم، وال يــاحــق  تــكــن تــعــشــق ســـوى كـ
األخــضــر  املستطيل  نــجــم  ســـوى  مشجعها 
لسنوات، حتى كتبت األلفية الثالثة تحديدًا 
ظــهــور مــــارد ريــاضــي جــديــد، لتصبح كــرة 
اليد اللعبة الشعبية الثانية عمومًا، بفضل 
الــنــتــائــج املــمــيــزة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــعـــرب في 
انطاق منافسات  رحلة كفاح طويلة. ومع 
نسختها  فــي  للمنتخبات  الكبار  مونديال 
ـــ17 يــوم غــد األربــعــاء فــي مــصــر، تستعيد  الـ
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة ذكـــريـــات تــاريــخــيــة ال 
تنسى، ألجيال صنعت اإلنجازات الذهبية.

ــة الــــــجــــــديــــــدة ســـــتـــــشـــــارك 6  ــخــ ــســ ــنــ وفــــــــي الــ
مــنــتــخــبــات، هـــي: قــطــر والــبــحــريــن وتــونــس 
والـــجـــزائـــر واملــــغــــرب، إلــــى جـــانـــب املــنــتــخــب 
املــصــري بــوصــفــه الــبــلــد املــضــيــف، وهـــو رقــم 
قياسي لم يتحقق في السابق. وتبحث هذه 
إلــى منصات  الــوصــول  املنتخبات عــن حلم 
الـــتـــتـــويـــج، ســـــواء بــتــحــقــيــق بــطــولــة الــكــأس 
مع  الوصافة  أو  الذهبية،  امليدالية  وحصد 

6
لم يكن مفاجئًا أن يكون العرب في طليعة منتخبات لعبة كرة اليد الكبرى، 
أوروبا  كبار  خلف  عالميًا  الثاني  التصنيف  في  منتخبات  بينهم  توجد  أن  بل 
عند إجراء قرعة المونديال في نسختها الـ27 المقررة إقامتها في مصر 
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املــيــدالــيــة الــفــضــيــة، أو املــركــز الــثــالــث ولقب 
الحصان األســود مع امليدالية البرونزية أو 
الحضور بني العظماء األربعة. وللمنتخبات 
العربية في كرة اليد تاريخ حافل، يتصدره 
العربية  املنتخبات  أول  الــقــطــري،  املنتخب 
وصـــــــواًل إلـــــى املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، وحــصــد 
خــالــهــا املــيــدالــيــة الــفــضــيــة واملـــركـــز الــثــانــي. 
منافسات  قطر  استضافت   2015 عــام  ففي 
من  الــاعــبــني،  مــن  مميز  عبر جيل  البطولة 
بينهم كمال الدين ماش وعبد الله الكربي 
وحمد مـــدادي وهـــادي حــمــدون وزكـــار أمني 
ودانيال ساريتش ورافايل كابوتي وزاركو 
البطولة،  في  املنتخب  هــداف  ماركوفيتش، 
فاليرو  اإلسباني  الفني  املدير  قيادة  تحت 
ريفيرا، دون توقعات بالوصول إلى املباراة 
ــا حـــجـــزت مــقــعــديــهــا  ــاملـ ــتـــي طـ الـــنـــهـــائـــيـــة، الـ

منتخبات الصف األول في أوروبا. ونجحت 
قطر في إبهارالجميع في الدور األول، وحلت 
وصيفة خلف إسبانيا في املجموعة األولى، 
ــبـــاراة  لــيــتــأهــل مــنــتــخــب »الـــعـــنـــابـــي« إلــــى املـ
النهائية بعد ذلــك، ويكون أول منتخب من 

خارج أوروبا ُيحقق هذا اإلنجاز.
لـــكـــن لـــســـوء الـــحـــظ خـــســـرت قـــطـــر الــنــهــائــي 
املنتخب  ليحصد  الفرنسي،  املنتخب  أمــام 
الـــعـــربـــي املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة، الـــــذي أصــبــح 
ــازات الــعــربــيــة فــي تــاريــخ  أهـــم وأكــبــر اإلنـــجـ
ــد لـــلـــكـــبـــار عــلــى  ــيــ ــديــــال الــ ــونــ ــات مــ ــافـــسـ ــنـ مـ
اإلطــاق. ومن اإلنــجــازات التاريخية أيضًا، 
نــجــاح املــنــتــخــب املـــصـــري عــبــر جــيــل 2001 
الشهير في كتابة السطر األول للفراعنة بني 
الذهبي  املربع  بلوغ  في  نجح  الكبار، حني 

ألول مرة في تاريخه خال نسخة فرنسا. 
املنتخب  2001 نجح  وفــي نسخة مونديال 
املصري في تقديم عرض قوي، ووصل إلى 
الدور نصف النهائي ليخسر أمام املنتخب 
ــة تــحــديــد  ــهـ الـــفـــرنـــســـي آنــــــــذاك. وفـــــي مـــواجـ
صــاحــبــي املــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع، كانت 
املعنويات املصرية قد تراجعت بعد ضياع 
حــلــم الــنــهــائــي ليخسر أمــــام يــوغــوســافــيــا 
)27 – 17(، وكــانــت أقــل املــبــاريــات مــن حيث 
»الفراعنة«  منتخب  إلى  بالنسبة  املستوى 

بعدما تبخرت أحام التأهل للنهائي.
ومـــا حققه املــنــتــخــب املــصــري وجــيــل 2001 
كرره منتخب عربي آخر، لكن في عام 2005، 
هــو املــنــتــخــب الــتــونــســي صــاحــب الشعبية 
تتويجًا  واألكــثــر  الحافل  والتاريخ  الكبرى 
ــم األفــريــقــيــة لليد.  بــلــقــب بــطــولــة كـــأس األمــ
تـــونـــس نــســخــة 2005 فــــي حـــدث  ونـــظـــمـــت 
استثنائي ناجح عبر جيل مميز قاده املدير 
الــفــنــي ســعــد أفــنــديــش، وخــاضــت البطولة، 
ــان أقـــصـــى الـــطـــمـــوحـــات أن تـــوجـــد بــني  ــ وكــ
الثمانية الكبار، لكن تونس خطفت األنظار 
بعروض جميلة، ووصلت إلى الدور نصف 
النهائي في إنجاز تاريخي لنسور قرطاج.

وفــــي املـــربـــع الــذهــبــي الــتــقــى مــنــتــخــب تــونــس 
نــظــيــره اإلســـبـــانـــي، املـــرشـــح األول لــلــتــتــويــج، 
وخسر )33 – 30( بعد أداء رائع وقتالي ليذهب 
ــرابـــع، مواجهًا  إلـــى لــقــاء املــركــزيــن الــثــالــث والـ
فرنسا، وقاتل بشراسة، أمًا في تحقيق إنجاز 
البرونزية وتخطي إنجاز مصر في الوصول 
إلى دور األربعة، لكنه خسر بعد أداء رائع أمام 
منتخب »الديوك« بفارق هدف، وحل رابعًا في 
وأمسى  تاريخه،  فــي  مــرة  العالم ألول  بطولة 
في  ثاني منتخب عربي ينجح  اإلنجاز  بهذا 

حصد املركز الرابع في البطولة.
ــــى املــنــتــخــب الــــجــــزائــــري رابــــع  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
املــونــديــال،  فــي  الكبرى  العربية  املنتخبات 
العظماء  إلى  الذي تأمل جماهيره وصوله 
العشرة في النسخة الـــ27، يمتلك هو اآلخر 
املنتخبات  كأكثر  فهو  بــه،  بــأس  ال  تاريخًا 

منتخب قطر وصل 
إلى نهائي عام 

2015 في إنجاز تاريخي

80% من اليابانيين يريدون تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو
األلــعــاب  أو تأجيل دورة  إلــغــاء  يــريــدون  اليابانيني  لــلــرأي أن 80% مــن  أظــهــر اســتــطــاع 
هذا  االستطاع مطلع  )كــيــودو(  اليابانية  األنــبــاء  وكالة  وأجــرت  األوملبية طوكيو 2020. 
الــذي يشهد فيه البلد اآلسيوي زيــادة في حــاالت العدوى بفيروس  األسبوع، في الوقت 
كورونا، ما يزيد الضغط على منظومته الصحية، وقد دفع السلطات إلى تشديد القيود 
على السفر. وفي هذا السياق، قال 35.5% من املشاركني في االستبيان إنهم يفضلون 
 %44.8 قــال  بينما  املقبل،  تموز/يوليو  تبدأ في 23 من شهر  أن  املقرر  األوملبياد،  إلغاء 
رأي  استطاعات  في  النسبتان عما جــاء  هاتان  وتزيد  مــجــددًا.  تأجيلها  يــؤيــدون  أنهم 
سابقة أجرتها وسائل إعام يابانية في األشهر املاضية، وفي أحدثها صوت 60% من 
املشاركني لصالح عدم إقامة الحدث الرياضي الهام في املوعد املقرر. ُيذكر أنه كان من 
املقرر إقامة دورتي األلعاب األوملبية والباراليمبية طوكيو 2020 الصيف املاضي، ولكن 

تم تأجيلها إلى 2021 بسبب تفشي الفيروس آنذاك.

بيرلو يكشف عن إصابة ديباال بكدمة في الركبة
تحدث أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس 
بعد انتصار فريقه الصعب على ساسولو 
عن إصابة نجمه األرجنتيني باولو ديباال. 
وقال بيرلو في تصريحات لشبكة )سكاي 
سبورت( بعد املباراة التي احتضنها ملعب 
)أليانز ستاديوم(: »ديباال يعاني من كدمة 
قوية في الرباط الجانبي للركبة، هو يعاني 
من بعض اآلالم. سنقيم حالته خال األيام 
ــر خــطــيــرًا«.  املــقــبــلــة، ونتمنى أال يــكــون األمـ
وفــي حالة كانت اإلصــابــة قــويــة، قــد ُيحرم 
»الــبــيــانــكــونــيــري« مـــن جــهــود »الـــجـــوهـــرة« 
ميانو،  إنتر  أمــام  املرتقبة  املواجهة  خــال 
السبت  إيطاليا يوم  الوصيف، في »دربــي« 

املقبل على ملعب »جيوسيبي مياتزا«.

عزل أغويرو بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا
يــخــضــع الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 
أغــــــــويــــــــور، مــــهــــاجــــم فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
لــلــعــزل فــي مــنــزلــه وفقًا  سيتي اإلنــكــلــيــزي 
ــك بعد  ــ لــبــروتــوكــول فـــيـــروس كـــورونـــا، وذل
ــًا بـــالـــعـــدوى.  ــابـ مـــخـــالـــطـــتـــه شـــخـــصـــًا مـــصـ
مــدرب  غــوارديــوال،  بيب  اإلسباني  وكشف 
الــذي  املــهــاجــم  أن  فــريــق مانشستر سيتي 
كان مقررًا مشاركته بشكل أساسي أمام 
بيرمينغهام سيتي في الدور الثالث بكأس 
»خــالــط   )FA Cup( اإلنــكــلــيــزي  االتــــحــــاد 
املــعــتــاد شخصا مصابا  مــن  أكــثــر  بشكل 
الــعــزل  بــالــفــيــروس، وعــلــيــه أن يبقى داخـــل 
ــام«. وأضـــاف املـــدرب اإلسباني  املــنــزلــي أليــ
فـــي تــصــريــحــات عــقــب االنــتــصــار بثاثية 
الرابع  الـــدور  وبــلــوغ  برمنغهام  على  نظيفة 
أجراها  التي  املسحة  نتيجة  أن  البطولة  من 
الاعب األحد »جــاءت سالبة«، ولكن »وفقا 
الــصــحــي، إذا تــواصــلــت مع  ــلــبــروتــوكــول  ل
شخص مصاب بالفيروس، فعليك أن تبقى 
في العزل«. وكان فيروس كورونا تسبب قبل أسابيع في تأجيل مواجهة السيتي أمام 
إيفرتون بسبب إصابة 4 من العبي »سيتي« وهم اإلسباني إيريك غارسيا، والبرازيلي 
غابرييل جيسوس، والحارس الشاب سكوت كارسون والعب الوسط كول باملر، إذ ال 

يزال الرباعي في الحجر الصحي.

ساو باولو يسقط للمرة الثانية بخسارته أمام سانتوس
تلقى فريق ساو باولو متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم خسارته الثانية تواليًا وهذه 
املرة بهدف نظيف أمام ضيفه سانتوس. وهز جوبسون الشباك بعد االستراحة مباشرة 
مستغًا خطأ ارتكبه دفاع صاحب األرض. وما زال ساو باولو في الصدارة برصيد 56 
نقطة من 29 مباراة لكن مدربه فيرناندو دينيز سيشعر بالقلق بعد تسجيل فريقه أربعة 
أهداف فقط في آخر 5 مباريات. وأهدر فامينغو حامل اللقب فرصة تقليص الفارق مع 
املتصدر بعد هزيمته بهدفي نظيفني أمام ضيفه سيارا. ويملك فامنغو 49 نقطة مثل 
أتليتيكو مينيرو صاحب املركز الثالث والذي يلعب ضد براغانتينو. في وقت يملك فريق 
إنترناسيونال الذي يستضيف غوياس في وقت الحق، 50 نقطة في املركز الثاني، هذا 

ويحتل سانتوس املركز الثامن وفي رصيده 42 نقطة.

تابع مسيرته في 7 سباقات بالسيارة. فاز في منافسات 
الــدراجــة النارية بــني ســنــوات 1981 و1983، فــي وقــت حل 
وصيفًا في منافسان عام 1984، وبعد ذلك كسر كاحليه 
آنـــذاك فــي صـــدارة السباق.  فــي نسخة عــام 1987، وكـــان 
باللغة  الرياضية  كتابا عن حياته ومسيرته  كما وأصــدر 

الفرنسية تحت اسم »باريس داكار، تاريخ الرجال«.
وفي عام 1988، انتقل أوريول للمنافسة بسيارات »الرالي«، 
وقاد ألول مرة سيارة »ميتسوبيتشي«، لكن بعد خسارته 
فريق  إلــى  انتقل  عــام 1990،  فــي  فاتانني  أري  بطولة  لقب 
»سيتروين«، وُتوج في عام 1992، بلقب بطولة »رالي ريد«.

التنظيمية  الــلــجــنــة  ــــى  إل أوريــــــول  انـــضـــم   ،1994 ــام  عــ وفــــي 
لسباقات داكار وأمسى املدير الرياضي للسباقات، واحتفظ 
بهذا املنصب حتى عام 2004، عندما تم استبداله ببارتيك 
الصحية  املشاكل  أوريـــول عانى من بعض  لكن  زانــيــرولــي. 

طويلة،  لسنوات  الــدمــويــة  واألوعــيــة  القلب  مشكلة  وأبــرزهــا 
عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  فــي  املستشفى  ودخـــل 
بــفــيــروس »كـــورونـــا«، وخـــال تلقيه  2020، بعد أن أصــيــب 
ــارق الــحــيــاة لــيــل الــعــاشــر مــن شهر  الــعــاج مــن الــفــيــروس فـ
قلبية  ألزمـــة  تعرضه  إثــر   ،2021 عــام  الثاني/يناير  كــانــون 
بحسب ما أشار إليه األطباء املشرفون على حالته الصحية.

ُيذكر أن أوريول وبعد اعتزاله سباقات الرالي، عمل كمدير 
ــــي داكـــــار« خــصــوصــًا في  تــنــفــيــذي لــجــمــيــع ســبــاقــات »رالـ
ســبــاقــات بــاريــس، وُســمــي فــي عــام 2012 بــأســطــورة هذه 
الرياضة بسبب كل ما قدمه خال مسيرته امُلميزة، وأيضًا 
نظرًا لإلنجازات الكبيرة التي صنعها. وكان منظمو سباق 
أوريـــول  لــرثــاء  بيانًا رسميًا  ــدروا  داكـــار 2021، أصــ رالـــي 
الذي توفي في توقيت صعب وتحديدًا خال إقامة نسخة 

السباق الحالية في السعودية.

رياض الترك

ُيعتبر الفرنسي هوبيرت أوريول من أفضل سائقي الرالي 
تاريخيًا وواحــدا من األفضل في منافسات »رالــي داكــار« 
تحديدًا، وهو الذي فاجأ الجميع بوفاته ليل األحد عن عمر 
ناهز الـ68 سنة. وأشار منظمو رالي »داكار« عام 2021 إلى 
أن أوريول مدير الرالي السابق، الذي فاز في فئة الدراجات 
النارية عامي 1981 و1983 وفي فئة السيارات في 1992 
عندما كان الرالي يقام في أفريقيا، توفي عن 68 سنة بعد 
صــراع طويل مع املــرض. بدأ أوريــول املنافسة في بطوالت 
صــغــيــرة عـــام 1973، والـــافـــت أنـــه بـــدأ عــلــى دراجــــة نــاريــة 
وليس في سيارة، وبعد ذلك بني سنوات 1979 و1994 بدأ 
باريس.  فــي  »داكــــار«  رالــي  فــي سباق  الرسمية  مشاركته 
وشارك أوريول في تسعة سباقات على الدراجة وبعد ذلك 

هوبيرت أوريـول

على هامش الحدث

توفي أحد أساطير 
»رالي داكار« عن 

عمر ناهز الـ68 سنة 
متأثرًا بفيروس 

»كورونا«

منتخب قطر من 
أبرز المرشحين 
للمنافسة في 
)Getty( 2021

قررت اللجنة المنظمة لبطولة مونديال كرة اليد 2021 في مصر إقامة 
النسخة بدون حضور الجماهير منعًا لتفشي فيروس كورونا. وجاء القرار 
المصري، مصطفى مدبولي،  الوزراء  رئيس  الذي عقده  بعد االجتماع 
مع كل من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس اللجنة المنظمة، 
حسن مصطفى. واتفق الجميع على »عدم السماح للجماهير بحضور 
المباريات«، وجاء في البيان الرسمي: »تقررت إقامة البطولة دون حضور 

جماهيري كجزء من اإلجراءات االحترازية ضد الفيروس«.

من دون جمهور

وجه رياضي

مــشــاركــة فــي املــونــديــال فــي 15 نسخة عبر 
تاريخ البطولة. وكان ظهوره األول في عام 
1974 حينما نال املركز الخامس عشر، فيما 
في  الثالث عشر  املركز  على  الحصول  ُيَعّد 
مونديال 2001 في فرنسا األفضل له، وكان 
قد ودع منافسات الــدور ثمن النهائي أمام 

بعدها بـ 4 سنوات في الحصول على أفضل 
ــو حــصــد املــركــز  مــــراكــــزه فـــي الــبــطــولــة، وهــ
الـــــ17 فــي تــرتــيــب املــنــتــخــبــات. أمـــا املنتخب 
الــبــحــريــنــي، ســــادس املــنــتــخــبــات املــشــاركــة، 
فــي رابــع نسخة مونديالية  فهو ســُيــشــارك 
له في رحلته بالبطولة الكبرى التي بدأها 

نظيره املصري، وكان قريبًا بدوره من بلوغ 
دور الثمانية للمونديال.

ــبـــرز املــنــتــخــب املـــغـــربـــي فــي  فــــي املـــقـــابـــل، يـ
الصورة بتاريخ ال بأس به، فهو شارك من 
َقبل في 7 نسخ مونديالية، كانت ُأوالها في 
عــام 1995، ونــال وقتها املركز الـــ22، ونجح 

في عام 2011، حينما شارك ألول مرة ونال 
بعد  فيما  ولكنه  والعشرين،  الثالث  املركز 
نجح في حصد أفضل مراكزه، وهو املركز 
العشرون في نسخة 2019، وهو يبحث عن 
تحسني مركزه ودخول قائمة الـ 16 األوائل 

في البطولة املقامة في مصر.

سيتنافس بوكا جونيورز ومنافسه بانفيلد، مساء األحد املقبل، على لقب بطولة »كأس 
دييغو مارادونا« الذي يحصل الفائز به على بطاقة التأهل لكأس ليبرتادوريس 2021، 
وذلك بعد تصّدرهما للمنطقتني »أ« و»ب« على الترتيب في مرحلة البطولة. وتعادل بوكا 
)2 - 2( مع مضيفه أرخنتينوس جونيورز، ليظفر بالصدارة في املجموعة األولــى. أما 
بانفيلد فسحق ضيفه سان لورنزو )4 - 1( ولم يترك أي فرصة ملاحقيه للحلم بالتأهل 
للنهائي ضمن املجموعة الثانية، وهما تاييريس وخيمناسيا، إذ فاز األول على مضيفه 

كولون، بينما سقط خيمناسيا على أرضه أمام أتلتيكو توكومان.

صورة في خبر

بوكا في نهائي »كأس مارادونا«
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الثالثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة الثالثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة

فرق 
عربية


