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ودعت اإلسبانية غاربيني موغوروزا بطولة 
أبوظبي املفتوحة للتنس بعد خسارتها في ربع 
نهائي منافسات الزوجي مع األميركية جينيفر 
برادي أمام األملانية الورا سيغيموند والروسية 

فيرا زفوناريفا )7 - 6( و)9 - 7( و)6 - 1( و)10 - 8( 
ركز 

ُ
بعد مباراة استغرقت ساعة و51 دقيقة. وست

موغوروزا اآلن على االستعداد لخوض بطولة 
أستراليا املفتوحة الكبرى التي بلغت مباراتها 

النهائية املوسم املاضي.

تأهلت العبة التنس األوكرانية مارتا كوستيوك 
إلى الدور نصف النهائي من بطولة أبو ظبي 

املفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبها على 
منافستها اإلسبانية سارا سوريبيس. وحققت 

الالعبة األوكرانية الفوز على منافستها اإلسبانية 
بواقع )6 - 0( و)6 - 1( و)6 - 4( في مباراة 

استغرقت نحو ساعتني، وكانت سوريبيس فازت 
في املواجهتني السابقتني اللتني جمعتاها ضد 

مارتا كوستيوك في بطوالت أخرى.

سيغيب األرجنتيني باولو ديباال مهاجم فريق 
يوفنتوس اإليطالي بني 15 و20 يومًا بسبب 

إصابة طفيفة في رباط بالركبة اليسرى، وذلك 
بحسب ما أعلن عنه فريقه الذي استبعد في الوقت 
نفسه إصابة فيدريكو تشيسا وويستون مكايني. 

ولن تؤثر اإلصابة على عودته مع استئناف 
منافسات دوري األبطال في 27 شباط/فبراير، 
في الدور ثمن النهائي من املسابقة، حني يلعب 

»يوفي« ضد بورتو البرتغالي في مواجهة الذهاب.

غاربيني موغوروزا 
تودع بطولة 

أبوظبي المفتوحة

...وكوستيوك تقصي 
سوريبيس وتتأهل 
إلى نصف النهائي

باولو ديباال يغيب 
عن يوفنتوس 

بين 15 و20 يومًا

خضع الدولي 
البلجيكي أكسل 
فيتسل لجراحة 
لعالج قطع في 
وتر العرقوب 
وقد يغيب عن 
بطولة »يورو 
2021« في 
شهر حزيران/ 
يونيو. وقال 
فيتسل على 
تويتر: »أجريت 
جراحة ناجحة 
وسأعمل بكل 
قوة للتعافي 
والعودة 
أكثر قوة من 
السابق«.
في المقابل، 
قال روبيرتو 
مارتينيز، مدرب 
منتخب بلجيكا، 
إن »اإلصابات جزء 
من كرة القدم 
لكني حزين لهذه 
اإلصابة الخطيرة. 
سأنتظر حتى آخر 
لحظة لمحاولة 
ضم أكسل 
لتشكيلة )يورو(«.

)Getty( بلجيكا ستفتقد عنصرًا أساسيًا في »يورو 2021« في حال غياب فيتسل

غياب بلجيكي عن »يورو«
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أيوب الحديثي

تـــزخـــر الـــكـــرة الـــجـــزائـــريـــة بــنــجــوم 
الثقيل، وضعت جمال  العيار  من 
بــلــمــاضــي املــــديــــر الـــفـــنـــي لــكــتــيــبــة 
ــي مـــوقـــف مـــريـــح،  ــراء« فــ ــحــ »مــــحــــاربــــي الــــصــ
لكم  الــتــألــق  األمــثــل، بعد  التشكيلة  الخــتــيــار 
الــنــجــوم، خصوصا على مستوى  هــائــل مــن 
ــراف. ورجـــحـــت هــــذه الــــخــــيــــارات، كفة  ــ ــتـ ــ االحـ
»الخضر« في بطولة أمم أفريقيا األخيرة، بعد 
أن نجح الجزائريون في حصد اللقب القاري 
بالتتويج في نسخة مصر 2019،  خصوصا 
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تقرير

بــعــد مــســتــويــات مــبــهــرة قــدمــهــا نــجــوم كــبــار، 
تقدمهم مــحــرز وبــونــجــاح وبــايــلــي، إضافة 
بناصر.  إسماعيل  البطولة  في  األفضل  إلــى 
ونــجــح بــلــمــاضــي فــي صــنــع تــولــيــفــة، جعلت 
املــعــهــودة على  مــكــانــتــهــا  الــجــزائــر تستعيد 
مستوى الــقــارة الــســمــراء، مــن خــال توظيف 
صحيح لــكــم الــخــيــارات املــتــاحــة، وهـــو األمــر 
الــذي كان ينقص »الخضر« قبل فترة املدير 
الــحــالــي. ورغــم تألق كــل الخطوط في  الفني 
أغــلــب مــواجــهــات »مــحــاربــو الــصــحــراء«، لكن 
األبرز،  السمة  الهجومية هي  الفعالية  تبقى 
األمر  أفريقيا، وهــو  أبطال  التي تطغى على 

الذي انعكس على املنتخب، بعد تألق مبهر 
لـــنـــجـــوم كـــبـــار فــــي مــحــطــاتــهــم االحـــتـــرافـــيـــة. 
ويــتــصــدر نــجــم فــريــق الــســد الــقــطــري، بــغــداد 
الهجومية، بعد  بونجاح، خيارات بلماضي 
زعيم  رفقة  يقدمها  التي  الكبيرة  مستوياته 
الكرة القطرية، وحضوره التهديفي البارز في 
أغلب مواجهات فريقه على املستوى املحلي 
والقاري. ورغم خسارة لقب الدوري ملصلحة 
الغريم التقليدي الدحيل في املوسم املاضي، 
ساهم بونجاح في حصد فريقه للقب كأس 
أمير قطر لكرة القدم، بعد الفوز على العربي 
في اللقاء النهائي الذي شهد افتتاح استاد 
أحمد بن علي املونديالي، ونجح فيه الاعب 
الهداف في تسجيل ثنائية فريقه في اللقاء. 
وفي مسابقة دوري النجوم للموسم الحالي، 
يساهم الــهــداف الــجــزائــري فــي اعــتــاء فريقه 
السد لجدول الترتيب، بعد أن سجل حتى اآلن 
12 هدفًا في 13 جولة، احتل بها صدارة ترتيب 
الهدافني، متقدما على مواطنه يوسف بايلي 
العب نادي قطر، واملغربي نبيل الزهر هداف 

األساسية  مكانته  بونجاح  وحــجــز  األهــلــي. 
فـــي تــشــكــيــلــة بــلــمــاضــي، مــتــفــوقــا عــلــى نجم 
سليماني،  إســـام  اإلنــكــلــيــزي  سيتي  ليستر 
خصوصا بعد دوره الفعال في حصد اللقب 
الغالي  االنتصار  األفريقي، وتسجيله هدف 
خال اللقاء النهائي أمام السنغال. من جهته، 
لــدوري  انتقاله  منذ  األضـــواء  بايلي  خطف 
النجوم، بعد التوقيع مع فريق قطر، ونجح 
الهدافني برصيد  في احتال وصافة ترتيب 
11 هدفًا، قاد من خالها فريقه الذي عانى في 
املواسم املاضية، إلى املركز الثالث في جدول 
الترتيب. وتفوق الاعب على ذاته، ونجح في 

الهداف باليلي 
يقدم مستويات مميزة 

مع فريقه قطر

تأجيل المباريات 
ُمستمر بسبب تفشي 

فيروس »كورونا«

فريقه  مع  كانت  التي  السابقة  أزمته  تجاوز 
الــســابــق األهـــلـــي الـــســـعـــودي، والـــتـــي جعلته 
يبتعد عن تدريبات النادي منذ فترة التوقف 
بسبب فيروس كورونا، بسبب عدم حصوله 
على مستحقاته املتأخرة، ليقرر بعدها فسخ 
العقد بصورة رسمية. وكان الاعب الجزائري 
الــــذي ســاهــم فـــي حــصــد الــتــرجــي الــريــاضــي 
أمــام  أفريقيا  أبــطــال  دوري  للقبي  التونسي 
األهلي في 2018، والوداد البيضاوي املغربي 
نسخة 2019، مطلبا لكبار األندية األوروبية 
والعربية، وعلى رأسها األهلي املصري، لكنه 
فضل مواصلة مشوار التألق من بوابة دوري 
نجوم، بعد فترة غياب عن تشكيلة املنتخب، 

بسبب عدم تواجده في كشوفات أي ناٍد.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، ال يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن نــجــوم 
رياض  املبدع  ملسيرة  التطرق  دون  الجزائر 
الــذي يبقى  مــحــرز، العــب مانشستر سيتي، 
أكــثــر الــجــزائــريــني تــألــقــا فــي الــقــارة العجوز 
ــا يــعــانــيــه  ــرة. ورغــــــم مــ ــ ــيـ ــ ــفـــتـــرة األخـ ــــال الـ خـ
الــجــنــاح املـــهـــاري مــن أزمــــة مــع املــديــر الفني 

تــفــوق فــريــق ميلووكي بــاكــس على أورالنـــدو 
ماجيك بسهولة )121 – 99( بفضل 22 نقطة 
لــنــجــمــه الـــيـــونـــانـــي يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــيــنــمــبــو 
بينها 13 في الشوط الثاني ضمن منافسات 
السلة األميركي للمحترفني. وكان  دوري كرة 
يانيس أفضل العــب في الــدوري في السنتني 
املاضيتني، غــاب عــن املــبــاراة األخــيــرة لفريقه 
ضد كليفاند كافالييرز السبت بسبب تقلص 
في عضات أسفل الظهر، لكنه تخلص منها 
ليقود فريقه لتحقيق فوزه الخامس في آخر 6 
الـ22 أربع تمريرات  مباريات وأضاف لنقاطه 

حاسمة و6 متابعات.
وأضــــــاف كـــل مـــن خـــريـــس مــيــدلــتــون وبــوبــي 
أفضل  أمـــا  أيــضــًا،  للفائز  نقطة   20 بــورتــيــس 
ــريـــق أورالنـــــــــدو فــكــان  ــفـــوف فـ مــســجــل فــــي صـ
نيكوال فوتشيفيتش من مونتينيغرو مع 28 
نقطة و13 متابعة لكنها لم تكن كافية ليثأر 
أورالندو من ميلووكي الذي أطاح به في الدور 

نهاية املباراة بـ9 ثوان علمًا بأنه قلب تخلفه 
بـــفـــارق 17 نــقــطــة فـــي إحــــدى مـــراحـــل املـــبـــاراة 
ليخرج فائزًا، هذا وأهدر الكاميروني باسكال 
ســيــاكــام فــرصــة النـــتـــزاع الــفــوز لــرابــتــورز في 
الــفــوز الثالث  الــدقــائــق األخــيــرة. وُيعتبر هــذا 
لفريق بايزرز تواليًا، علما بأنه خسر العب 
ــازه الـــبـــوســـنـــي يـــوســـف نـــوركـــيـــتـــش فــي  ــ ــكـ ــ ارتـ
األول بداعي اإلصابة. وحقق واشنطن  الربع 
ويــــزاردز أول فــوز لــه على ملعبه هــذا املوسم 
إثــر تغلبه على فينيكس صانز )128 – 107( 
بــفــضــل 34 لــبــرادلــي بــيــل مــع 8 مــتــابــعــات و9 
املخضرم  النجم  غياب  فــي  حاسمة  تمريرات 

راسل وستبروك بداعي اإلصابة.
وسجل غــوردون هايوارد 34 نقطة بينها 28 
تــشــارلــوت هورنتس  ليقود  األول،  الــربــع  فــي 
للفوز على نيويورك نيكس )109 – 88( محققًا 

الفوز الرابع تواليًا لفريقه. 
ــرى تــفــوق بـــرادلـــي بــيــل على  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
ــع األول  ــ ــربـ ــ ــــي الـ ــفــــرده فـ ــمــ ــز بــ ــانــ فـــيـــنـــكـــس صــ
وأنهى املباراة مسجًا 34 نقطة، ليقود فريق 
– 107(. ورغم   128( للفوز  ويـــزاردز  واشنطن 
غياب راسل ويستبروك بسبب اإلصابة، قدم 
متوازنًا وسجل ستة  أداًء هجوميًا  واشنطن 

من العبيه عشر نقاط أو أكثر.
وأحــــرز ديــفــني بــوكــر 33 نقطة مــع صــنــز. ولــم 
وتقدم  النتيجة  فــي  مطلقا  واشــنــطــن  يتأخر 
نــصــف هــذه  الـــبـــدايـــة، وجـــــاء  فـــي   )  10 -  20(
النقاط عن طريق بيل. وأنهى بيل الربع األول 
مسجا 13 نقطة، وهو ما يقل بنقطتني فقط 
عن صنز، ليتقدم ويـــزاردز )29 – 15(. وتقدم 
واشنطن من جديد )43 – 23( بعد ثاثية من 
ديــفــيــز بــيــرتــانــز، مــع تبقي ســبــع دقــائــق و14 
ثانية على نهاية الربع الثاني وأنهى الشوط 

األول متقدمًا )68 – 42(.
واستحوذ بيل أيضًا على 8 كرات مرتدة ومرر 
تــســع كـــرات حــاســمــة فــي طــريــقــه لتسجيل 30 
نقطة على األقل، للمرة السادسة هذا املوسم. 
ــاراة مــســجــا 18 نقطة  ــبــ ــهـــى بــيــرتــانــز املــ وأنـ
نقطة   16 نيتو  راؤول  ــرز  وأحــ واشــنــطــن،  مــع 
وروبـــن لوبيز وغــاريــســون مــاثــيــوز 11 نقطة 
هاتشيمورا  روي  ســجــل  بينما  مــنــهــمــا،  لــكــل 
ــات األخـــــــــرى، فـــاز  ــاريــ ــبــ ــاط. وفـــــي املــ ــقــ عـــشـــر نــ
أتانتا هوكس على فيادلفيا سفنتي  فريق 
كينغز  وســاكــارمــنــتــو   ،)94  –  112( سيكسرز 
على إنديانا بايسرز )127 – 122(، وممفيس 
غريزليز على كليفاند كافالييرز )101 – 91(.

 
تأجيل مباراتين

الــســلــة األميركية  كـــرة  أعــلــنــت رابــطــة دوري 
للمحترفني عــن إرجــــاء املـــبـــاراة املــقــررة بني 

املغربي  البيضاوي  الــرجــاء  فــريــق  أنــجــز 
ــًا عــنــدمــا  ــامـ مــهــمــة تـــأخـــرت 11 شـــهـــرًا كـ
قــلــب الــطــاولــة عــلــى ضــيــفــه اإلســمــاعــيــلــي 
املــــصــــري، وتـــفـــوق عــلــيــه بــثــاثــة أهــــداف 
نــظــيــفــة عــلــى مــلــعــب مـــراكـــش الــكــبــيــر في 
إيــــــاب الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة 
املــلــك محمد  كــأس  العربية على  األنــديــة 
الــســادس عــاهــل املــغــرب، وســجــل أهـــداف 
ــن مـــحـــســـن مـــتـــولـــي )61  ــ ــل مـ ــ املــــــبــــــاراة كـ
ــل الــكــونــغــولــي  ــديـ ــبـ ــلـــة جــــــزاء( والـ مـــن ركـ
الديمقراطي بن ماالنغو )د.66( ومحمود 
املــصــري  الــفــريــق  وكـــان  )د.86(.  بنحليب 
فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله التونسي 
فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في 

16 شباط/ فبراير 2020.
وتــأهــل فــريــق »الــنــســر األخــضــر« ملواجهة 
اتحاد جدة السعودي في املباراة النهائية 
التي سُتقام على ملعب »األمير موالي عبد 
الــلــه« فــي الــعــاصــمــة املــغــربــيــة الـــربـــاط، مع 
اإلشــارة إلى أن فريق »العميد« السعودي 
ــاب فــــي مــواجــهــة  ــبـ تــخــطــى مــنــافــســه الـــشـ

نصف النهائي اآلخر في وقت سابق. 
الفني  مديره  مفتقدًا  اللقاء  الرجاء  دخــل 
املساعد محمد  واملـــدرب  السامي  جمال 
الــــبــــكــــاري بــســبــب خــضــوعــهــمــا لــلــحــجــر 
ــعــــد إصـــابـــتـــهـــمـــا  الــــصــــحــــي اإللـــــــزامـــــــي بــ
بفيروس كورونا قبل ساعات من انطاق 
املــواجــهــة امُلــنــتــظــرة، وعــلــيــه أشــــرف على 
ــدرب املـــســـاعـــد الــثــانــي  ــ ــيـــادة الـــفـــريـــق املــ قـ
هــشــام بـــوشـــروان. كــمــا غـــاب عــن الــفــريــق 
األخضر نجم وسطه عبد اإلله الحافيظي 
بــســبــب اإلصــــابــــة، إال أنــــه اســـتـــعـــاد قبل 
الديمقراطي  الكونغولي  مهاجمه  اللقاء 
بــــن مـــاالنـــغـــو بـــعـــدمـــا أجـــــــرى »مـــســـحـــة« 
جاءت نتيجتها سالبة، إال أنه لم يشارك 
ــة الـــتـــي ضــمــت  ــيـ ــاسـ فــــي الــتــشــكــيــلــة األسـ
غــالــبــيــة نــجــوم الــصــف األول عــلــى غـــرار 
الـــحـــارس أنــــس الــزنــيــتــي والــلــيــبــي سند 
ونــوح  متولي  والقائد محسن  الــورفــلــي، 
ــهــــداف ســفــيــان رحــيــمــي.   الـــســـعـــداوي والــ

بيليكانز  أورليانز  ونيو  مافريكس  داالس 
ــتـــرض أن تــجــمــع  ــفـ ــن املـ وتـــلـــك الـــتـــي كـــــان مــ
شــيــكــاغــو بـــولـــز بــبــوســطــن ســلــتــيــكــس، إلــى 
موعد الحق بسبب تفشي فيروس كورونا. 
ــذه الـــقـــرارات  ــ وأشــــــارت الـــرابـــطـــة إلــــى أن »هـ
والــســامــة«  الصحة  بــروتــوكــول  عــن  ناتجة 
الذي سيتم تحديثه خال اجتماع بني رابطة 
ــعـــود سبب  الـــــــدوري ورابــــطــــة الـــاعـــبـــني. ويـ
أن مافريكس  إلــى  املــبــاراتــني  تأجيل هــاتــني 
وســلــتــيــكــس لــيــس لــديــهــمــا ثــمــانــيــة العــبــني 
ــى املــطــلــوب من  مــتــوفــريــن، وهـــو الــحــد األدنــ
رابــطــة الـــدوري لخوض املــبــاريــات. واضطر 
مــافــريــكــس إلغــــاق مــنــشــآتــه األحــــد بــعــد أن 
ثبتت إصابة ثاثة من العبيه، وهم جوش 
ــاردســــون ودوريـــــــــــان فــيــنــي-ســمــيــث  ــشــ ــتــ ريــ

وجايلن برونسون، بفيروس كورونا.
ونظرًا ألن جزءًا كبيرًا من زمائهم كان على 
احتكاك وثيق بهم، بات يتعني عليهم أيضًا 
الـــدخـــول فـــي حــجــر ذاتــــي مـــا جــعــل الــفــريــق 
عاجزًا عن تأمني العدد الــازم من الاعبني 
السيناريو  الــلــقــاء. وانــطــبــق نفس  لــخــوض 
على سلتيكس بعد اكتشاف إصابة نجمه 
جــايــســون تــايــتــوم وجــايــلــن بــــــراون. وكـــان 
ســلــتــيــكــس جـــاهـــزًا األحــــد ملــواجــهــة مــيــامــي 
هـــيـــت وصـــيـــف الـــبـــطـــل بـــمـــشـــاركـــة ثــمــانــيــة 
العــبــني، إال أن املـــبـــاراة أرجــئــت ألن األخــيــر 
لــم يكن قـــادرًا على تــأمــني الــحــد األدنـــى من 
الاعبني، وذلك بسبب وجود العديد منهم 
الــدوري  في الحجر الصحي. ولفتت رابطة 
في بيان إلى أنه »تم تأجيل مباراة الدوري 
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«.
ومــنــذ انــطــاق املــوســم قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، 
ــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر  وتـــحـــديـــدًا فـــي 22 كـ
ــع مـــبـــاريـــات، أوالهـــا  أرجـــئـــت حــتــى اآلن أربــ
بني هيوسنت روكتس وأوكــاهــومــا سيتي 
ثاندر للسبب نفسه، ألنه لم يكن لدى األول 
إعــادة  تتم  ولــم  الاعبني،  الكافي من  العدد 
جدولة أي من هذه املباريات. وقسمت رابطة 
الــدوري موسمها الى جزأين، حيث كشفت 
عـــن الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لـــــأول حــتــى الـــرابـــع 
مــن شــهــر آذار/مـــــــارس لكنها لــم تــعــلــن عن 
روزنامة الجزء الثاني الذي من املفترض أن 
يبدأ في العاشر من شهر آذار/مـــارس بعد 

راحة لستة أيام.
)فرانس برس(

الرجاء  وبعد هذا االنتصار املهم يبحث 
الثانية بعد عام  عن لقب البطولة للمرة 
الـــعـــرب(،  أبـــطـــال  دوري  )بــمــســمــى   2006
وذلـــــك طــمــعــًا فـــي الـــجـــائـــزة املـــالـــيـــة الــتــي 
دوالر،  مايني   6 والبالغة  البطل  ينالها 
ومن أجل الحد من أزمته املادية الخانقة 
الــتــي يــمــر بــهــا وال ســيــمــا بــعــد اســتــقــالــة 
الرئيس جواد الزيات، في وقت يرى فيه 
اإلسماعيلي  لقاء  أن  »األخــضــر«  الفريق 
كان بمثابة »خشبة خاص« من الديون، 
فــضــًا عـــن أداء مــســتــحــقــات الــعــديــد من 
فاخر.   األســبــق محمد  واملـــدرب  الاعبني 
ــــدراويـــــش« حـــاول  ومـــن نــاحــيــة فــريــق »الـ
املــــدرب أبـــو طــالــب الــعــيــســوي امتصاص 
ضغط الفريق املضيف، لهذا بدا متحفظًا 
على املستوى الدفاعي، فأشرك الحارس 
مــحــمــد صــبــحــي وربـــاعـــي الـــدفـــاع محمد 
ــراوي ومــحــمــد  ــ ــحـ ــ ــــصـ عــــمــــار ومـــــــــــروان الـ
بيومي ورضــــوان شــريــفــي، مــع االعتماد 
عــلــى املــــرتــــدات الــســريــعــة نـــظـــرًا لــوجــود 
املهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف 
مــدعــومــًا بــاعــبــي الـــوســـط مــحــمــود عبد 
الــعــاطــي »دونـــغـــا« وعــمــاد حــمــدي برغم 

دورهما الدفاعي. 
ولـــم يــطــل جــس الــنــبــض، إذ فـــرض الــرجــاء 
عن  بحثًا  املجريات  على  سريعًا  سيطرته 
هدف سريع إال أن العبيه عانوا للوصول 
إلـــــــى مــــرمــــى الــــــحــــــارس صــــبــــحــــي، وســـــدد 
ــن داخـــــل املــنــطــقــة كــــرة أبــعــدهــا  رحــيــمــي مـ

مرماه  يسار  من  ببراعة  املصري  الحارس 
ــذار  ــ اإلنــ بــمــثــابــة  ــانـــت  كـ والـــفـــرصـــة  )د.3(، 
أعــاد تنظيم دفاعه  الــذي  للفريق املصري 
املــتــقــدم، مـــا أجــبــر الــفــريــق املــضــيــف على 
االنـــطـــاق مـــن الــخــلــف، لــيــنــحــصــر الــلــعــب 
في وسط امللعب على نحو كبير. وحاول 
رحيمي مجددًا هز الشباك إال أن تسديدته 
البعيدة من ركلة حرة مرت بجوار القائم 
)30(، واكــتــفــى اإلســمــاعــيــلــي بــالــدفــاع، إذ 
ــــاءت خــجــولــة ولــــم تشكل  إن هــجــمــاتــه جـ
أي خــطــر عــلــى مــرمــى الــزنــيــتــي لتنتصف 

املباراة بنتيجة سلبية. 
وعـــــــزز بـــــوشـــــروان هـــجـــومـــه مــــع انـــطـــاق 
الشوط الثاني، إذ دفع بمحمود بنحليب 
بداًل من زكريا الــوردي، أمًا في الوصول 
خــروج  تعويض  وبالتالي  النهائي،  إلــى 
ـــ32 مــن دوري أبــطــال  الــفــريــق مــن الــــدور الــ
أفــريــقــيــا. وكـــاد رحــيــمــي يــتــقــدم ألصــحــاب 
إثر  العارضة  علت  رأسيته  أن  إال  األرض 
ركلة حرة من متولي )د.52(، وأخطأ محمد 
بيومي في السيطرة على الكرة وتعرض 
بالعرقلة على سفيان رحيمي الذي حاول 
خــطــف الـــكـــرة لــيــحــتــســب الــحــكــم الــعــراقــي 
ركلة جــزاء مهند قاسم ســاري انبرى لها 
متولي وسجلها إلى الزاوية اليسرى على 

عكس توجه الحارس صبحي )د.61(.
ــام الــعــيــســوي ســريــعــًا بـــإشـــراك محمد  وقــ
مــخــلــوف بــــداًل مـــن مــحــمــد عــــادل إلضــفــاء 
نزعة هجومية على خــط وســطــه، وبادله 

بداًل  ماالنغو  باملهاجم  بالدفع  بوشروان 
من الشاب نوح السعداوي )19 سنة(، ولم 
يــحــتــج الــكــونــغــولــي ســــوى إلــــى دقــيــقــتــني 
ــة لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة  ــبـــاك املـــصـــريـ لــيــهــز الـــشـ
برأسية في قلب املرمى إثر عرضية متقنة 

من الظهير عبد اإلله مدكور )د.66(. 
إذ  حـــذره،  كامل  عــن  اإلسماعيلي  وتخلى 
املـــدرب بالاعب األنــغــولــي اري بابل  دفــع 
التأهل،  هــدف  عــن  بحثًا  الشامي  ومحمد 
)د.82(،  الزنيتي  مرمى  فــوق  بابل  وســدد 
وأطـــلـــق الــبــديــل اآلخــــر مــحــمــود بنحليب 
رصاصة الرحمة على الفريق املصري عبر 
تسجيل الهدف الثالث للرجاء بعدما تابع 
عــرضــيــة ســفــيــان رحــيــمــي، إذ وصــلــتــه إثــر 
الرحيم  عبد  للبديل  مميز  فــردي  مجهود 
بعيد  مــن  ماالنغو  وســدد  )د.86(،  جبيرة 

كرة قوية مرت بجانب املرمى )د.89(.

مشوار الرجاء واالتحاد إلى النهائي
وصـــل فــريــق الـــرجـــاء املــغــربــي إلـــى املــبــاراة 
النهائية بعد طريق صعبة جدًا واجه فيها 
أقوى األندية العربية املشاركة في البطولة، 
فــفــي الــــدور األول أســقــطــت الــقــرعــة الــرجــاء 
الفلسطيني  ــقـــدس  الـ هــــال  مــنــافــســه  ضـــد 
ــًا بــهــدف  ــابــ ــفـــريـــق املـــغـــربـــي ذهــ لــيــتــفــوق الـ
نــظــيــف وبـــهـــدفـــني نــظــيــفــني فــــي مــواجــهــة 
ــه الــرجــاء  اإليـــــاب. وفـــي الــــدور الــثــانــي واجــ
مـــنـــافـــســـه الـــــــــوداد فــــي كـــاســـيـــكـــو مــغــربــي 
واإليــاب  الذهاب  خالص، وتميزت مباراتا 
نــفــس. ففي  آخــر  بالحماس والــنــديــة حتى 
الذهاب تعادل الفريقان )1 – 1( وفي اإلياب 
جاءت النتيجة )4 – 4( في مباراة مجنونة 
ومــثــيــرة، لــيــكــون مــجــمــوع املـــبـــاراتـــني )5 – 
أهـــداف   4 الــرجــاء  أفضلية تسجيل  مــع   )5
خــــارج األرض. وفــــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
بمنافس صعب هو  الرجاء  فريق  اصطدم 
الــجــزائــر، ورغـــم تفوقه عليه ذهابًا  اتــحــاد 
إيــابــًا بهدف نظيف،  )2 – 1(، عــاد ليخسر 
إال أن مجموع املباراتني سمح له بالتأهل 
عقبة  وتخطي  النهائي  نصف  الـــدور  إلــى 

اإلسماعيلي بهدف نظيف.
ــاد جـــــدة الــــســــعــــودي فــبــدأ  ــحــ أمـــــا فـــريـــق اتــ
مشواره ضد فريق العهد اللبناني وأسقطه 
وتعادل سلبي  بيروت  في  نظيفة  بثاثية 
إيابًا، ثم لعب ضد فريق الوصل اإلماراتي 
ــيـــه ذهــــبــــًا وإيــــــابــــــًا بــمــجــمــوع  ــلـ وتـــــفـــــوق عـ
املباراتني )4 – 1(، وفي الدور ربع النهائي 
أطــاح فريق أوملبيك آسفي املغربي بعد أن 
تــعــادل معه ذهــابــًا )1 – 1( ثــم تــفــوق إيابًا 
بهدف نظيف. وبعدها تفوق على الشباب 

في املربع الذهبي وتأهل إلى النهائي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة األميركية: باكس يُسقط أورالندو وتأجيل مباراتين

بطولة األندية العربية
الرجاء المغربي إلى النهائي

عاد النجم يانيس 
أنتيتوكينمبو لفريق 

ميلووكي باكس ليقوده 
لتحقيق فوز جديد في 
بطولة الدوري األميركي 
لكرة السلة، ليرفع عدد 
االنتصارات إلى 5 في آخر 

6 مباريات ويُتابع العروض 
الُمميزة التي يُقدمها 

هذا الموسم سعيًا وراء 
تحقيق اللقب في النهاية

اكتملت صورة المباراة 
النهائية لبطولة األندية 

العربية، بعد أن تأهل 
فريق الرجاء المغربي 

لمواجهة نظيره 
االتحاد السعودي في 

قمة عربية ُمنتظرة

ديلور بات أحد نجوم الدوري الفرنسي )سيلفان توماس/فرانس برس(

)Getty( باكس يُتابع عروضه القوية ويُحقق فوزًا جديدًا

)Getty( الرجاء يقترب من تحقيق لقب عربي جديد

نجوم الكرة 
الجزائرية

من  كبيرًا  عددًا  الجزائرية  القدم  كرة  تملك 
خيارات  وفر  الذي  األمر  المتألقين،  النجوم 
لتحديد  بلماضي،  جمال  الفني  للمدير  كثيرة 

التشكيلة المثالية ألبطال أفريقيا

تألق ملفت في سماء االحتراف

لفريق السيتي بيب غوارديوال، الذي دائما ما 
يضعه على مقاعد البدالء في أغلب املباريات 
بالدوري اإلنكليزي املمتاز أو دوري األبطال، 
الفريق  الــذي يظهره الاعب مع  التألق  رغــم 
كلما تتاح له الفرصة. وربما يرى الكثيرون، 
أن الاعب الذي كان أحد نجوم أمم أفريقيا 
2019، اقــتــرب مــن اتــخــاذ قــــرار الــرحــيــل إلــى 
التي  إمكانياته  كــل  إظــهــار  لــه  تتيح  محطة 
عانت من تحجيم غــوارديــوال لها، رغــم دور 
الاعب الفعال وصنعه الفارق في العديد من 
مواجهات السيتي، التي تواجد بها أساسيا، 
أو شــارك فيها كبديل. ورغــم فرصه القليلة، 
وغياب األحداث في 2020 بسبب أزمة كورونا، 
لجائزة  املرشحني  قائمة  تــقــدم  الــاعــب  لكن 
ألفضل  الفرنسية،  فوتبول«  »فــرانــس  مجلة 
العـــب مــغــاربــي، لتتسنى لـــه فــرصــة الــدفــاع 
عنها، بعد أن توج بها في آخر نسخة. ووقع 
االختيار على الاعب، بعد األهــداف املؤثرة 
التي سجلها على مستوى فريقه اإلنكليزي 
الدائم  تألقه  إلــى  قّلة مشاركته، إضافة  رغــم 
مــع منتخب »املـــحـــاربـــني«، وآخـــر ذلـــك هدفه 
زيــمــبــابــوي. وال  بمرمى منتخب  الــتــاريــخــي 
يمكن أيضا تخطي أحد أبرز نجوم الجزائر 
فـــي الـــقـــارة الــعــجــوز حــالــيــا، والــحــديــث هنا 
آنــدي ديلور،  الفرنسي  عن هــداف مونبيليه 
الـــذي خطف األضــــواء فــي الــجــزء الــثــانــي من 
ــام 2020. وبــــات ديــلــور مــن نــجــوم الصف  عـ
ينافس  وهــو  الفرنسية،  البطولة  فــي  األول 
حاليا على صــدارة هدافي املسابقة برصيد 
8 أهداف، رغم ما عاناه صاحب الـ29 عاما مع 
فيروس كورونا، الذي أصيب فيه بمناسبتني، 
الــذي أبعده عن املاعب لفترة طويلة.  األمــر 
وبــات ديــلــور أكثر العــب سجل بــالــرأس بني 
ــات الــخــمــس الــكــبــرى في  ــدوريــ كـــل العــبــي الــ
»القارة العجوز«، بعد أن وصلت أهدافه بهذه 
الطريقة إلى 5، وفي نصف موسم فقط سجل 
الاعب 8 أهداف، متأخرا بأربع أهداف فقط 
أن  الــصــدارة كيليان مبابي، إال  عــن صاحب 
التمريرات  بعدد  يتفوق  الجزائري  املهاجم 
الحاسمة التي وصلت إلــى 6 بعد مــرور 17 
مباراة من املسابقة. وفي أملانيا، يأتي ظهير 
بوروسيا مونشغادباخ، رامي بن سبعيني، 
الــــذي بــــات أحــــد أهــــم الــاعــبــني فـــي تشكيلة 
الــفــريــق مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى »الــبــونــدســلــيــغــا«، 
ــافـــة إلــــى دوره الـــبـــارز فـــي تـــأهـــل نــاديــه  إضـ
)16( ملسابقة دوري أبطال أوروبــا،  الـــ للدور 
قــد سجل هدفني  املتألق  النجم  كــان  أن  بعد 
فــي دوري املــجــمــوعــات. مــن جــهــتــه، يــواصــل 
النجم إسماعيل بناصر، وضع بصمته في 
خط وسط نادي إي سي ميان اإليطالي، بعد 
أداءه امللفت على املستوى املحلي وفي بطولة 
الدوري األوروبي. وساهم بناصر في صدارة 
 12 أن حقق  بعد  الكالتشيو،  فريقه ملسابقة 
املــوســم، ليثبت علو  البطولة هــذا  فــي  فـــوزا 
كعبه على العديد من العبي القارة األوروبية، 
خــصــوصــا بــعــد أن بـــات مطلبا لــلــعــديــد من 
األندية الكبيرة، لكن في الوقت الحالي يبدو 
أمر تخلي الفريق اللومباردي عن نجم خط 
الوسط أمرا صعبا للغاية، في ظل خطواته 

الحثيثة الستعادة أمجاده القارية.

اإليطالي،  ساسولو  فريق  نجم  يقترب 
ماكسيم لوبيز من تمثيل منتخب الجزائري، 
إن  »بــي  شبكة  معلق  ــده  أك ما  ــذا  وه
سبورت« القطرية، المصري علي محمد 
هذا  مــبــاراة  على  تعليقه  خــال  علي، 
األسبوع  ضمن  يوفنتوس،  ضد  الفريق 
إذ  اإليطالي.  الدوري  منافسات  من  الـ17 
تلقى  المواجهة،  على  تعليقه  خال 
جمال  الجزائري  المراسل  قبل  من  رسالة 
قرر  الاعب  هذا  أن  فيها  يؤكد  جبالي، 

بشكل نهائي تمثيل منتخب »الخضر«.

انضمام موهبة جديدة

األول من »الباي أوف« في املجموعة الشرقية 
في شهر آب/أغسطس املاضي. 

الـــى نقطتني في  ونــجــح مــاجــيــك فــي تقليص 
)88 – 86( بفضل »دنــك«  الربع األخير  مطلع 
بعد  بـــقـــوة  رد  بـــاكـــس  لــكــن  غــــــــوردون،  ألرون 
فقط  اثــنــتــني  مــقــابــل  نقطة   22 بتسجيله  ذلـــك 
ملنافسه ليحسم املباراة لصالحه. وتألق سي 
جـــاي مــالــكــولــم فــي صــفــوف بــورتــانــد تــرايــل 
بايزرز ليقوده للفوز على تورونتو رابتورز 
قبل  الـــفـــوز  ســلــة  بــيــنــهــا  نــقــطــة   30 بتسجيله 
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القاهرة ـ العربي الجديد

النسخة  منافسات  انــطــاق  عند 
ــن بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم  الــــــــ27 مــ
لــكــرة الـــيـــد، تــتــجــه األنـــظـــار نحو 
املـــدربـــن أو الــعــقــول الــذكــيــة، مــمــن يتولون 
العربية،  للمنتخبات  الفني  املدير  منصب 
ــواء كـــانـــت مــنــتــخــبــات قــطــر أو مــصــر أو  ــ سـ
تـــونـــس أوالــــجــــزائــــر الـــذيـــن لـــجـــأوا ملــــدارس 
أوروبية لتحمل املسؤولية بحثًا عن كتابة 
ونرصد  ناجحة.  تجربة  وتحقيق  التاريخ 
في السطور التالية قراءة في رحلة املدربن 
األجانب األربعة أصحاب املسؤولية الكبرى 

أمام الجماهير العربية.

باروندو: الصاروخ اإلسباني
يــــقــــود املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري الـــبـــلـــد املــضــيــف 
لــلــمــونــديــال اإلســـبـــانـــي روبـــيـــرتـــو غــارســيــا 
ــــدو، أحــــد أبـــــرز املــــواهــــب الــتــدريــبــيــة  ــارونـ ــ بـ
ــا حــالــيــا، وصــاحــب إنــجــاز الــفــوز  فــي أوروبــ
ببطولة كأس األمم األفريقية في تونس عام 
2020 ألول مــرة فــي تــاريــخ اليد بالفوز في 

املاعب التونسية بالكأس الكبرى.
ــدو فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب خــال  ــارونــ ــع بــ وملــ
الفترة بن عامي 2016، 2019، والتي شهدت 

مونديال اليد 
مدربو العرب

نحو  متجهة  العين  وستكون  اليوم   ،2021 اليد  مونديال  بطولة  تنطلق 
التي يقودها مدربون محترفون أجانب محنكون  العربية  المنتخبات  أداء 
في هذه الرياضة. وحقق هؤالء المدربون إنجازات ُمميزة في عالم كرة 

اليد ومن المتوقع أن ُتقدم المنتخبات العربية عروضًا قوية معهم
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تــألــقــه بــرفــقــة نــاديــه املــقــدونــي فــــاردار الــذي 
قاده للفوز بالدوري املحلي، باإلضافة إلى 
أبطال  لـــدوري  النهائي  الـــدور نصف  بلوغ 
أوروبــــــــا، ويـــعـــرف بــــارونــــدو بــوصــفــه أحــد 
ــدرب اإلســبــانــي الكبير  ــ تــامــيــذ مـــدرســـة املـ
كارلوس باستور، والذي ُيعد أفضل مدرب 
عــرفــتــه الــلــعــبــة عــلــى اإلطــــــاق وتــعــلــم منه 
اإلسباني عند  املــدرب  قاله  ملا  وفقا  الكثير 
تعيينه في شهر أيار/مايو عام 2019 مدربًا 

للمنتخب املصري.
ــارونــــدو مـــشـــواره مـــع الــفــراعــنــة  واســتــهــل بــ
بتحقيق إنجاز الفوز بكأس األمم األفريقية 
إلى جانب التأهل إلى دورة األلعاب األوملبية 
املـــقـــبـــلـــة فـــــي طــــوكــــيــــو، وظـــــهـــــرت بــصــمــتــه 
ــة فـــي تــحــســن املــنــظــومــة الــدفــاعــيــة  واضـــحـ
الــيــد بشكل رائـــع والــتــي كــانــت من  ملنتخب 
لــدى املنتخب املــصــري. نــقــاط الضعف  أهــم 

فاليرو: عميد المدربين
اإلســبــان، كما  املــدربــن  ريفيرا عميد  فاليرو 
يطلق عليه حاليا هو حامل أحام املنتخب 
الـــقـــطـــري فـــي رحـــلـــة كــــأس الـــعـــالـــم فـــي مصر 
للتواجد بن الثمانية الكبار واملنافسة على 
مقعد في منطقة املربع الذهبي للمرة الثانية، 
أن لم يكن تحقيق اإلنجاز الكبير باللعب في 

املباراة النهائية.
عــام 2015،  هــو بطل فضية  فــالــيــرو  وُيعتبر 
والتي شهدت قيادته منتخب قطر لتحقيق 
النهائية  للمباراة  بالوصول  إنجازاتها  أهم 
ــبـــطـــولـــة كــــــأس الــــعــــالــــم، والــــحــــصــــول عــلــى  لـ
غير  منتخب  أول  ليصبح  الفضية،  امليدالية 
أوروبي يتأهل للنهائي، وأول منتخب عربي 
ــاراة  ــبـ يــحــقــق هــــذا الـــشـــرف بـــالـــوجـــود فـــي املـ
النهائية للبطولة، وهو أهم إنجاز عربي في 
تاريخ اليد. ويملك فاليرو )67 سنة( خبرات 
تدريبية كبيرة، تصل إلى أكثر من 25 سنة، 
وتواجد  إسبانيا  منتخب  تدريب  له  وسبق 
في كبرى البطوالت العاملية مثل بطولة كأس 
العالم ودورة األلعاب األوملبية، كما فاز بلقب 

بطولة كأس األمم األسيوية األخيرة.
وهــــو مـــن أنـــصـــار الـــكـــرة الــهــجــومــيــة وطـــور 
الصعيد  عــلــى  كــثــيــرا  الــقــطــري  املنتخب  أداء 
الـــدفـــاعـــي وبــــات يــمــلــك العــبــن هـــدافـــن على 
الــبــطــوالت الكبرى خــال الــســنــوات األخــيــرة، 
ــبـــن املــمــيــزيــن  ــن الـــاعـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــتـــشـــف الـ واكـ
ويمتاز بالخبرة والقدرة على إدارة املباريات 

الكبيرة والسيطرة على النجوم.

بورت: خبرات كبيرة
ــيـــد فــي  ــكـــرة الـ تـــعـــاقـــد االتــــحــــاد الــــجــــزائــــري لـ
آالن  املـــخـــضـــرم  ــفـــرنـــســـي  الـ مــــع   ،2019 ــام  ــ عــ
ملنتخب  الفني  املــديــر  منصب  لتولي  بـــورت 
»محاربي الصحراء« على أمل املنافسة بقوة 
عــلــى الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم وتــقــديــم عــروض 

رائعة خاله.
وظهرت بصمات بــورت سريعًا مع املنتخب 
ــاده لــحــصــد عـــلـــى املـــركـــز  ــ الــــجــــزائــــري حــــن قــ
ــــأس األمــــم  الـــثـــالـــث فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـ
ــة بـــعـــد مـــصـــر وتـــونـــس  ــيــ ــيــــة املــــاضــ ــقــ األفــــريــ
الــاعــبــن، وتحسن  مــن  وتقديم جيل جديد 
األداء واملستوى، ليحصد بطاقة التأهل إلى 
نهائيات كأس العالم في مصر. ويملك بورت 
خبرات تدريبية كبيرة، فهو مدير فني سابق 
للمنتخب التونسي شهدت فترة تفوق الفتة، 
وحقق خالها لقب بطل كأس األمم األفريقية 
مرتن من قبل، بخاف تجربة عربية أخرى 
نــاجــحــة عــلــى الــصــعــيــد األســـيـــوي هـــذة املـــرة 
وقـــاد فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري للفوز ببطولة 
بـــطـــل آســـيـــا لـــأنـــديـــة الـــبـــطـــولـــة وقــــــاد فــرقــا 

أوروبية مثل نيم ونانت في فرنسا.
الــدفــاع »6 العبن  وُيعتبر بــورت من أنصار 
فـــي الــخــلــف وصـــفـــر مـــهـــاجـــمـــن«، ويــعــتــبــره 
الـــنـــظـــام الــتــكــتــيــكــي األفـــضـــل فـــي خــصــوصــًا 

المنتخبات العربية تسعى 
لحقيق نتائج 

إيجابية والذهاب بعيدًا

ماريتيمو يفجر مفاجأة ويطيح سبورتينغ لشبونة 
من كأس البرتغال

حجز فريق ماريتيمو أولى بطاقات دور الثمانية لكأس البرتغال بعد فوزه املفاجئ على 
متصدر الدوري سبورتينغ لشبونة، بهدفني نظيفني في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات 
وسيلتقي  الثمانية.  دور  إلــى  املتأهلني  أول  ماريتيمو  أمــســى  الــفــوز  وبــهــذا  ـــ16.  ــ ال دور 
ماريتيمو في الدور املقبل مع املتأهل من مباراة ريو أفي وإشتوريل في الدرجة الثانية، 

وستقام مباريات دور الثمانية خالل األسبوع األخير من الشهر الحالي.

ريال مدريد يتدرب في ماالغا استعدادًا لكأس السوبر
تدرب فريق ريال مدريد على ملعب مدينة ماالغا 
اســتــعــدادًا ملـــبـــاراة نــصــف نــهــائــي كـــأس الــســوبــر 
اإلسباني أمام أتلتيك بيلباو الخميس بعد سفر 
الفريق مباشرة من بامبلونا، التي ظل فيها منذ 
العودة إلى مدريد نظرًا  الجمعة بسبب استحالة 
تعرض  الــفــريــق  وكـــان  الكثيفة.  الــثــلــوج  لتساقط 
على  مجبرًا  كــان  عندما  الجمعة  مــحــرج  ملــوقــف 
البقاء في الطائرة في مطار مدريد لثالث ساعات 
ونصف من أجل التوجه لبامبلونا، ولم يتمكن من 
العودة أيضًا بعد مباراة أوساسونا في »الليغا« 
التي انتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي قرر ريال 
ماالغا  إلى  بامبلونا  من  مباشرة  السفر  مدريد 
بــالـــ22 العــبــًا الــذيــن خــاضــوا مــبــاراة أوســاســونــا. 
وعاد ريال مدريد للتدريبات قبل يومني من رحلة الدفاع عن اللقب الذي فاز به املوسم 
املاضي في جدة )السعودية( بعد التغلب على فالنسيا )3—1( والفوز في النهائي على 

أتلتيكو مدريد بركالت الترجيح )4-1( بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي.

مواجهة نارية بين »يونايتد« وليفربول في الدور الرابع 
من كأس إنكلترا

أسفرت قرعة الدور الرابع بكأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم )FA Cup( عن مواجهة 
من العيار الثقيل بني مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب »أولد ترافورد«. بينما لم 
 مانشستر 

ُ
تسفر القرعة عن مواجهات قوية ألندية منافسات »البريميرليغ«، إذ سيحل

الرابع(، بينما سيواجه توتنهام هوتسبر  )القسم  سيتي ضيفًا على تشيلتنهام تاون 
متذيل ترتيب القسم الثاني، ويكمب واندررز. أما حامل اللقب أرسنال فسيذهب ملواجهة 
ُتقام  أن  على  الــثــالــث(،  )القسم  تــاون  وشــروزبــري  مواجهة ساوثهامبتون  مــن  املتأهل 

مواجهات هذا الدور خالل الفترة من 23 وحتى 25 كانون الثاني/يناير.

تأجيل مواجهة أستون فيال وتوتنهام في »البريميرليغ«
ــة الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم  أعــلــنــت رابـــطـ
ــتـــون فيال  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« تــأجــيــل مــواجــهــة أسـ
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــر عــلــى مــلــعــب )فــيــال بـــارك( 
لفيروس  الكبير  التفشي  بسبب  املقبل  األربــعــاء 
كورونا في صفوف فريق »الفيالنس«. وأشارت 
ــه »بــعــد طلب  رابـــطـــة الــبــريــمــيــرلــيــغ فـــي بــيــانــهــا إنـ
أستون فيال بتحديد موعد آخر للمباراة بسبب 
ــبـــني واإلداريـــــــــني  ــن الـــالعـ ــة عـــــدد كــبــيــر مــ ــابــ إصــ
ــا املــســتــجــد، أو بــســبــب عــزل  بـــفـــيـــروس كــــورونــ
بعضهم من ِقبل النادي، لم يكن هناك خيار آخر 

أمام البريميرليغ سوى تأجيل اللقاء«.

العطية: سنقاتل الستعادة الصدارة رغم صعوبة المهمة
السيارات(  الثامنة من رالــي داكــار )فئة  العطية بعد فــوزه باملرحلة  القطري ناصر  قال 
يوم  إنــه سيحاول في كل  ثانية،  إلــى 4 دقائق و50  العام  الترتيب  تأخره في  وتقليص 
الفرنسي ستيفان بيترهانسل )متصدر  الذي يفصله عن  الزمني  الفارق  تقليص هذا 
العام( ومن ثم اقتناص الصدارة. وعلق سائق فريق )تويوتا جازو ريسينغ(،  الترتيب 
نهاية  بعد  كــارلــوس ساينز  الغسباني  عن  ثانية   52 بفارق  الثامنة  املرحلة  أنهى  الــذي 
السباق »حاولنا قدر املستطاع. مرحلة املاراثون ليست سهلة على اإلطالق، ولكني سعيد 
بما تحقق في هذين اليومني، وأن السيارة لم تتعرض ألي حادث. األهم هو أن السباق 
انطالق  من  أيــام  أربعة  وقبل  مع ستيفان«.  الزمني  الــفــارق  تقليص  واستطعنا  انتهى، 
املرحلة الجديدة في السعودية، اعترف السائق القطري بأن تحقيق الفوز في النهاية لن 

يكون سهاًل، ولكنه سيحاول في كل يوم تحقيق هذا األمر.

ونجح في تسجيل هدفني ضد فريق مارسيليت في أول 
)3 – 3(. وخــاض  بالتعادل  انتهت  والــتــي  مــبــاراة رسمية، 

موبولو مع باستيا 29 مباراة وسجل 3 أهداف.
وبعد ذلك، تم إنهاء عقده مع فريق باستيا قبل نهاية موسم 
2015-2016، ولعب 9 مباريات فقط مع الفريق، وفي عام 
2015 تم استدعاؤه لتمثيل منتخب »الكونغو« الديمقراطي 
اللعب بسبب  من املــدرب كلود ليروي، لكنه لم يتمكن من 

عدم حيازته جواز سفر كونغوليًا.
وفي عام 2016، وقع موبولو عقدًا لثالث سنوات مع فريق 
جيانينا اليوناني، وخاض معه 22 مباراة وسجل 3 أهداف 
فقط ليتم تسريحه في عام 2017، بسبب التأخر في دفع 
مستحقاته املالية. لينتقل في عام 2018، إلى فريق نانسي 

الفرنسي ويلعب 10 مباريات وُيسجل هدفًا فقط.
وفي عام 2020، انتقل الالعب الكونغولي إلى فريق ثونون 

إيفيان في الدرجة األولى الفرنسية ولعب مباراتني وسجل 
هـــدفـــًا، لــكــن الــفــريــق رفـــض تــجــديــد عــقــده ملــوســم 2020-

ُمتدنية.  أندية محلية في درجــات  في  اللعب  وتابع   ،2021
وخالل مسيرته الكروية لعب موبولو 29 مباراة في الدوري 
الثانية، في  الــدرجــة  املــمــتــازة( و58 فــي  الفرنسي )الــدرجــة 

وقت وصل مجموع مبارياته االحترافية إلى 111 مباراة.
وأشـــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن كــريــســتــوفــر مــوبــولــو تــعــرض 
ألزمـــة قلبية خــالل لعبه كــرة الــقــدم مــع أصــدقــائــه، وتوفي 
فور وصوله إلى املستشفى بعمر الـ30 سنة فقط. وأعلنت 
رابطة الدرجة الفرنسية الثانية عن الوقوف دقيقة للتصفيق 
ملوبولو في املباراة التي ستجمع بني شاتورو الفريق الذي 
بدأ فيه الالعب الكونغولي وفالنسيان، وذلك في 23 كانون 

الثاني/يناير عام 2021.
رياض...

فــقــدت كــــرة الـــقـــدم العــبــًا شــابــًا جـــديـــدًا وهــــو كــريــســتــوفــر 
والــذي  الفرنسي،  باستيا  لفريق  السابق  الــالعــب  موبولو 
ارتدى العام املاضي قميص فريق محلي، عن عمر يناهز 
30 سنة بسبب تعرضه لسكتة قلبية أثناء مشاركته في 
مباراة مع أصدقائه. وأعلن باستيا عبر حسابه على تويتر 
املــأســاوي« ملوبولو وقــدم »خالص تعازيه« ألسرته  »املــوت 
وأصدقائه وأقاربه وحدثت وفاته في مدينة مونتفيرميل، 

بضواحي باريس، مسقط رأسه.
مــع فريق  الــكــرويــة  الفرنسي موبولو مسيرته  الــالعــب  بــدأ 
مع  مـــوبـــولـــو  ولـــعـــب   ،2011-2009 مـــوســـم  ــي  فـ ــاتــــورو  شــ
ــداف، وفــي آخــر عــام من  الفريق 48 مــبــاراة وسجل 10 أهـ
عقده اكتشف مشكلة في قلبه والتي حرمته من اللعب ملدة 
عامني كاملني. عاد إلى كرة القدم في عام 2014، ليبدأ رحلة 
الــذي منحه عقدًا ملدة 3 سنوات،  جديدة مع فريق باستيا 

كريستوفر موبولو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
كونغولي لعب 

في فرنسا، توفي 
بسبب أزمة قلبية 

تعرض لها

روبيرتو غارسيا 
باروندو المنتخب 
المضيف مصر 
)Getty(

ُتفتتح مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد اليوم بمواجهة ُمنتظرة بين 
المنتخب المصري والمنتخب التشيلي، في إطار منافسات المجموعة 
السابعة. على أن ُتستكمل الجولة األولى بمباريات قوية يوم الخميس 
ستجمع بين النرويج وفرنسا والنمسا وأميركا في المجموعة الخامسة، 
المجموعة  منافسات  ضمن  عربي  كالسيكو  في  والمغرب  والجزائر 
السادسة والبرتغال وأيسلندا في نفس المجموعة. بينما تلعب السويد 

مباراة قوية ضد التشيك في نفس مجموعة مصر.

االفتتاح اليوم

وجه رياضي

فـــي مـــواجـــهـــة املــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة ويـــراهـــن 
ويمتاز  التسجيل،  فــي  على ســرعــات العبيه 
النجوم  والسيطرة على  القوية  بالشخصية 

داخل فريقه.

هولدر: تخصص شباب
تشرين  شهر  فــي  البحريني  االتــحــاد  تعاقد 

ــبـــاب  ــيــــث قـــــــاد مـــنـــتـــخـــبـــي الـــشـ ــبــــحــــريــــن حــ الــ
والــنــاشــئــن لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــتــي كــأس 
ــتـــشـــاف الـــعـــديـــد مــــن املـــواهـــب  ــالـــم مــــع اكـ الـــعـ
الجديدة صغيرة السن واملساهمة في تقديم 
ــاء الــتــعــاقــد مـــع املـــدرب  العــبــن واعـــديـــن. وجــ
األيــســلــنــدي بــعــد فــشــل تــجــربــة مــايــكــل روث 
األملـــانـــي الـــتـــي لـــم تــمــتــد ســــوى أشـــهـــر قليلة 

الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام 2020 مــع األيــســلــنــدي 
ــادة املــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــدر لـــتـــولـــي قـ ــ ــولـ ــ ــان هـ ــ ــــوهـ جـ
بعقد  روث  مايكل  لأملاني  خلفًا  البحريني، 
األول  املنتخب  مهمة  ليقود  شــهــرًا   15 يمتد 
فــي مصر  للكبار  الــعــالــم  كــأس  فــي نهائيات 

بحثًا عن مقعد بن الـ 20 األوائل.
مــع منتخبات  ويملك هــولــدر خــبــرات كبيرة 

ــدرب مـــع املنتخب  ــ ظــهــر فــيــهــا عـــدم تــأقــلــم املـ
البحريني.

الفخر  األجــانــب  املــدربــن  فهل ُيحقق هـــؤالء 
للمنتخبات العربية وجماهيرها التي ُتعول 
على هذه األسماء امُلميزة في عالم كرة اليد، 
والــــهــــدف الـــوحـــيـــد هــــو تـــقـــديـــم أداء مــشــرف 

والذهاب بعيدًا في نسخة مونديال 2021.

العقد  اتفق مسؤولو حلبة برشلونة-كتالونيا مع نظرائهم في فورموال 1 على تجديد 
الــســيــارات فــي املدينة  لــســبــاقــات  الــكــبــرى  بينهما لتتأكد بــذلــك إقــامــة جــائــزة إســبــانــيــا 
الكتالونية خالل منافسات عام 2021. وأكدت حلبة )مونتميلو( استمرارها ضمن بطولة 
العالم لسباقات سيارات الفئة األولى هذا املوسم، إذ ستحتضن السباق خالل الفترة من 
7 وحتى 9 أيار/مايو املقبل. وستكون هذه هي النسخة الـ65 من جائزة إسبانيا الكبرى 
والـ31 على التوالي التي تقام على املضمار »الكتالوني« الذي سيحتفل هذا املوسم بعامه 

الـ30 منذ افتتاحه.

صورة في خبر
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