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رياضة

وجت الالعبة الروسية الشابة، داريا كاساتكينا، 
ُ
ت

بلقب بطولة سان بطرسبرغ املفتوحة لتنس 
السيدات، وذلك بعد انسحاب مواطنتها 

ومنافستها مارغاريتا غاسباريان من النهائي 
بسبب اإلصابة. وُيعد هذا هو اللقب الرابع 

لصاحبة الـ23 سنة في مسيرتها االحترافية، 
والثاني لها هذا املوسم، بعد تتويجها بلقب بطولة 

فيليب آيالند. هذا وستحصل الالعبة الشابة على 
جائزة مالية قدرها حوالي 90 ألف دوالر.

أكد االتحاد الهولندي في بيان له أن هولندا لن 
تقاطع مونديال قطر 2022 إذا تأهل املنتخب. 

وأشار االتحاد في بيانه إلى أنه »بفضل االهتمام 
واملجهودات الدبلوماسية، يتطور حاليًا وضع 

الُعّمال في قطر. املقاطعة الرياضية لن تساعد«. 
وجاء هذا التصريح ردًا على دعوات ملقاطعة 

املونديال بسبب وضع العمال املهاجرين الذين 
يعملون في تشييد املالعب والبنية التحتية 

الضرورية الستضافة هذا الحدث الكبير.

رأى مدرب املنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب 
أن مدرب فريق ريال مدريد، زيدان، هو الشخص 
املناسب لخالفته في منصبه، األمر الذي يمكن 
أن يحدث في عام 2022. وردًا على سؤال حول 

مستقبله في املنتخب وعن مدرب »امللكي«، 
قال ديشامب إن »نجاح زيدان كمدرب أعطاه 

مصداقية كبيرة. من املحتمل أن يخلفني يومًا ما 
في تدريب منتخب الديوك«، وذلك في تصريحات 

نقلتها صحيفة »آس« اإلسبانية.

اإلصابة ُتجبر 
غاسباريان على االنسحاب 

من نهائي بطرسبرغ

هولندا ترفض 
دعوات لمقاطعة كأس 

العالم في قطر 2022

ديشامب يؤيد خالفة 
زيدان له في تدريب 

المنتخب الفرنسي

أكدت تقارير 
رياضية ألمانية 
اقتراب اإلسباني 
تشابي ألونسو 
من قيادة 
فريق بوروسيا 
مونشنغالدباخ، 
وذلك وفقًا لما 
نشرته صحيفتا 
»سبورت 
بيلد« و»بيلد« 
المحليتان. 
وفي حال توليه 
المسؤولية، 
سيكون ألونسو، 
البالغ من العمر 
39 سنة، هو 
ثاني إسباني 
يقود فريق 
في منافسات 
»البوندسليغا«، 
بعد بيب 
غوارديوال مع 
فريق بايرن 
ميونخ.

)Getty( ألونسو يبدأ رحلة جديدة انطالقًا من الموسم المقبل

ألونسو يقود غالدباخ
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الجزائر ـ العربي الجديد

ــزائــــري لــكــرة  ــجــ أعـــلـــن االتــــحــــاد الــ
الــــقــــدم، الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
املـــدرب جــمــال بلماضي، مــن أجل 
املشاركة في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس 
أمـــم أفــريــقــيــا املــقــبــلــة فــي الــكــامــيــرون، والــتــي 
ســتــخــوض مــواجــهــتــي زامــبــيــا وبــوتــســوانــا 
لالتحاد  الرسمي  الحساب  ونشر  املقبلتني. 
ــــي »تــــويــــتــــر« الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي  الـــــجـــــزائـــــري، فـ
اعتمدها بلماضي، من أجل خوض ما تبقى 
أفريقيا،  أمــم  كــأس  مــن مــواجــهــات تصفيات 
الــتــي ضــمــن »مـــحـــاربـــو الـــصـــحـــراء« مكانهم 
فــيــهــا، بــعــدمــا تـــصـــدروا املــجــمــوعــة الــثــامــنــة 
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تقرير

برصيد 10 نقاط. وظهر اعتماد بلماضي في 
مــركــز حــراســة املــرمــى، على املــخــضــرم رايــس 
الدين  أوكــيــدجــا، وعــز  وألــكــســنــدر  مبولحي، 
دوخة، فيما سيقود خط الدفاع في منتخب 
رأسهم،  وعلى  النجوم،  من  العديد  الجزائر، 
وعبد  بــن سبعيني،  ورامـــي  بلعمري،  جمال 

القادر بدران، وعيسى ماندي. 
أمــــا فـــي خـــط الــــوســــط، فــســيــكــون إســمــاعــيــل 
بــن نــاصــر نــجــم مــيــالن حــاضــرًا فــي تشكيلة 
بلماضي، يرافقه أيضًا عدالن قديورة، وفريد 
بوالية، وهاريس بلقبلة، ومهدي عبيد، رامز 
زروقــي، فيما حرص املدير الفني على جلب 
أفضل العناصر في الهجوم. وسيكون النجم 
ريــاض محرز قائد منتخب الجزائر حاضرًا 

فــــي تــشــكــيــلــة بـــلـــمـــاضـــي، مــــع رشــــيــــد غـــــزال، 
وسفيان فيغولي، ويوسف باليلي، وسعيد 
بن رحمة، وهــالل سوداني، وأسامة درافلو، 
وبـــغـــداد بـــونـــجـــاح، مـــع املــخــضــرم وصــاحــب 
الـــخـــبـــرة إســـــالم ســلــيــمــانــي، بــعــد تــألــقــه في 

الفترة األخيرة برفقة فريق ليون.
القدم »فــاف«،  الجزائري لكرة  وكــان االتحاد 
خير  رئيسه  بني  مطول  عمل  اجتماع  وبعد 
ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ الــــديــــن زطــــشــــي واملـ
املؤتمر  إلــغــاء  عــن  أعلن  قــد  جمال بلماضي، 
الـــصـــحـــافـــي، الـــــذي كــــان مـــقـــررًا لـــإعـــالن عن 
قائمة الالعبني املعنيني. وجاء إعالن »فاف« 
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي، مــن دون الــكــشــف عن 
ســبــب إلـــغـــاء املــؤتــمــر وتــفــاصــيــل أخـــــرى، إذ 
اكتفى بلماضي بتقديم اعتذاره للصحافيني 
تنتظر  كــانــت  الــتــي  الــجــزائــريــة،  والجماهير 
بشغف كبير هذه اإلطاللة للتعرف على رأي 
وموقف مدرب قطر السابق، بشأن العديد من 
القضايا السائدة حاليًا في الكرة الجزائرية. 
وفتح إلغاء مؤتمر بلماضي الصحافي بابًا 
للتأويالت، خصوصًا مع اقتراب موعد عقد 
لالتحاد  واالنــتــخــابــيــة  العمومية  الجمعية 
 يــــوم الــســبــت 

ّ
الـــجـــزائـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، إذ إن

املــاضــي، كــان يصادف نهاية واليــة الرئيس 
انتخب ألول مرة  الـــذي  الــديــن زطــشــي،  خير 
ملحمد  خــلــفــًا   2017 ــام  عــ »فـــــاف«  رأس  عــلــى 
روراوة. وواجهت خير الدين زطشي في املدة 
الشباب  وزارة  مــن  األخــيــرة قبضة حــديــديــة 
والرياضة بقيادة وزيرها سيد علي خالدي، 
ــــى قــــرار  إلـ الـــتـــوصـــل حـــتـــى اآلن  ــِر  لــــم يـــجـ إذ 
فــي الجمعية  الــتــي سُتعتمد  الــقــوانــني  حــول 
قبل  تعقد  أن  املنتظر  مــن  الــتــي  االنتخابية، 

15 إبريل/ نيسان املقبل.
ــلــــت فــيــهــا  ــرة تــــداخــ ــتــ ويـــعـــيـــش بـــلـــمـــاضـــي فــ

مشاكل إعداد القائمة بعد تحّفظ عدة أندية 
لتمثيل  التوجه  لالعبيها  السماح  أوروبــيــة 
الكثير  يعانيها  التي  واإلصــابــات  الــجــزائــر، 
من النجوم، إضافة إلى الحركة غير العادية 
ــــاف« الـــتـــي جــعــلــت االســـتـــقـــرار  ــة »فــ ــ فـــي أروقــ
يغيب عن تحضيرات املباريات الشكلية أمام 
الجزائر  ضمنت  بعدما  وبوتسوانا،  زامبيا 
الــكــامــيــرون. وسيضطر  »كــــان«  إلـــى  تأهلها 
»الــخــضــر«، إلـــى مــراجــعــة  ــــدرب الــوطــنــي لـــ املـ
قائمة الالعبني بعمق، قبل اختيار تشكيلته 
ــيــــة لـــخـــوض الـــجـــولـــتـــني الــخــامــســة  األســــاســ
أفريقيا.  أمــم  كــأس  تصفيات  من  والسادسة 
ولــحــســن الــحــظ، ضــمــن بــطــل أفــريــقــيــا 2019، 
كأس  من  املقبلة  النسخة  في  بالفعل  مكانه 
ستستضيفها  والــتــي   ،2022 لــأمــم  أفريقيا 
الــكــامــيــرون فــي يناير/ كــانــون الــثــانــي. وفي 
ــلـــمـــاضـــي، فــــي املـــبـــاراتـــني  الـــــواقـــــع، ُيــــحــــرم بـ
األخيرتني من التصفيات، من بعض نجومه 

المنتخب الجزائري 
ضمن التأهل لبطولة أمم 

أفريقيا المقبلة

انسحاب أسماء كبيرة 
من البطولة األميركية 

ألسباب متعددة

الذين يلعبون في أوروبــا، بعد قــرار األندية 
بالتواجد  األجانب  لالعبيها  السماح  بعدم 
في نافذة فيفا املقبل )من 22 إلى 30 مارس/ 
آذار 2021(، بسبب أزمــة وبــاء »كــوفــيــد-19«. 
ــادر فـــي 5  وأّيــــــد ذلــــك مــنــشــور »فـــيـــفـــا« الــــصــ
فبراير/ شباط املاضي، الذي يخّول األندية 
عـــدم الــســمــاح لــالعــبــني األجــانــب فــي الفريق 
العديد  استغلته  الــذي  الــقــرار  بالسفر، وهــو 
بالالعبني،  لالحتفاظ  األوروبية  األندية  من 
الجزائريون.  فيهم  بمن  األفــارقــة،  خصوصًا 
لــذلــك كــانــت بــعــض األنــديــة اإلنــكــلــيــزيــة، بما 
وويستهام حيث  مانشستر سيتي  ذلــك  في 
ريــاض محرز وسعيد بن رحمة على  يلعب 
التوالي، قريبة من تطبيق قرار »فيفا« رفقة 
الفرنسي، مثل  األولـــى  الــدرجــة  أنــديــة دوري 
أوملبيك ليون، حيث يلعب إسالم سليماني، 
الذي أعلن رئيسه ميشال أوالس عدم منحه 
رخــصــة للسفر، وكــذلــك الــحــارس أوكــيــدجــا، 
قــبــل أن يــتــم الــتــخــلــي عـــن الـــقـــرار، بـــقـــرار من 
تواجدهم  في  سمح  مما  الفرنسي،  البرملان 
ــر«. وقــــــــال مــــــــدرب مــيــتــز،  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــائـــمـــة »الـ ــقـ بـ
ــك أنــتــيــنــوتــي فـــي تـــصـــريـــح ســـابـــق:  ــدريـ ــريـ فـ
»قــلــنــا لــالعــبــني املــحــتــرفــني بــأّنــنــا لــن نسمح 
لــهــم بــالــرحــيــل. لــــدي حـــوالـــي عــشــرة العــبــني 
يــمــكــن اخــتــيــارهــم، يــبــدأ ثــمــانــيــة كــأســاســني! 
فــي مباراتي  ذلــك  عــن  االستغناء  ال يمكنني 

بعد أن ألغيت العام املاضي لظروف تفشي 
ــيــــروس »كـــــورونـــــا« فــــي الـــعـــالـــم، انــطــلــقــت  فــ
نقطة  األلــف  ذات  لــأســاتــذة،  بطولة ميامي 
مــن جديد وســط ظــروف استثنائية وقيود 
جديدة للحد من انتشار الفيروس. وذلك في 
ظل غياب أسماء كبيرة لن تكون قادرة على 
املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــكــبــيــرة، وأبــــرز تلك 
األســـمـــاء نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش واإلســبــانــي 
رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرير، 
وهـــي الــبــطــولــة الــتــي ســُتــقــام بــني يــومــي 22 
آذار/مــــارس حتى الــرابــع من شهر نيسان/

إبريل املقبل.
ومع انطالق البطولة الكبيرة خرج الثالثي 
آخرهم  وكـــان  تــدريــجــيــًا،  املشهد  مــن  الكبير 
ديــوكــوفــيــتــش، املــصــنــف األول عــاملــيــا، الــذي 
أوضــح يــوم الجمعة املــاضــي أن السبب في 

»الفيروس«  أزمــة  تسببت  أن  بعد  البطولة، 
في إلغاء بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا، 
ومــــع غـــيـــاب ديــوكــوفــيــتــش ســيــكــون املــركــز 
الــعــاملــي مــمــثــاًل فقط  الــتــصــنــيــف  فـــي  األول 
ستدافع  التي  بــارتــي  أشلي  األسترالية  فــي 
عــن الــلــقــب الـــذي تــوجــت بــه فــي آخـــر نسخة 
للبطولة في 2019 على مالعب )هارد روك(.

التي  البطولة  فــي  مشاركتها  تأكيد  وبــعــد 
تحمل الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 
)8 مـــــــــرات(، انـــضـــمـــت الـــنـــجـــمـــة األمـــيـــركـــيـــة 
ــز لـــقـــائـــمـــة  ــامــ ــيــ ــلــ املــــخــــضــــرمــــة ســـيـــريـــنـــا ويــ
الغيابات عن البطولة عقب إعالنها عن األمر 
مساء األحد في بيان رسمي بسبب تعافيها 
مـــن جـــراحـــة فـــي الــفــم خــضــعــت لــهــا مــؤخــرًا. 
أنها  املخضرمة  األميركية  النجمة  وأعلنت 
لــــن تــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة مـــيـــامـــي املــفــتــوحــة 
للتنس ألنــهــا فــي طـــور الــتــعــافــي حــالــيــًا من 
جراحة في الفم أجرتها مؤخرًا بغية تحسن 
حالتها الصحية، وأشارت ويليامز في بيان 
رســمــي لــهــا »تــمــثــل مــيــامــي بــطــولــة خــاصــة 

بالنسبة لي ألنها بمثابة بيتي«.
ويأتي إعالن صاحبة املقام الرفيع في بطولة 
ميامي، 8 ألقاب، باالنسحاب ليحرم البطولة 
مـــن نـــجـــوم الــلــعــبــة فـــي مــنــافــســات الـــرجـــال 
والــســيــدات عــلــى حــد ســــواء، إذ إن ويليامز 
هي من بني أفضل املرشحني للمنافسة على 
الــلــقــب خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة إلـــى جانب 
أكثر  النجوم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
مــــرات(، واإلســبــانــي  املــتــوجــني بالبطولة )6 
فيدرير،  نــادال والسويسري روجــر  رافاييل 
حامل اللقب. هذا ونوهت صاحبة الـ39 سنة 
بــأن قــرار عــدم املشاركة في البطولة لم يكن 
سهاًل. في املقابل أضافت الشقيقة الصغرى 
رؤيــة  لعدم  »أنــا حزينة  ويليامز  عائلة  فــي 
الجماهير الرائعة هذا العام، ولكني أتمنى 
الـــعـــودة قــريــبــًا«. فــي املــقــابــل كــانــت امُلــتــوجــة 
بـــــــ23 لــقــبــًا فــــي الــــبــــطــــوالت األربـــــــع الــكــبــرى 
األخيرة  مباراتها  خاضت  ســالم(،  )الغراند 
املفتوحة،  أستراليا  بطولة  في  املوسم  هــذا 
املوسم،  في  الجراند ســالم  باكورة بطوالت 
حــيــث خــرجــت مــن نــصــف الــنــهــائــي عــلــى يد 

اليابانية نعومي أوساكا.
وُتـــعـــد األســتــرالــيــة أشــلــي بـــارتـــي، املصنفة 
األولــى عامليا، حاملة لقب النسخة األخيرة 
في 2019، في الوقت الذي ألغيت فيه بطولة 
العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا. 
ــودة ملـــنـــافـــســـات الـــــرجـــــال، ســتــفــتــقــد  ــعــ ــالــ وبــ
مـــالعـــب الــبــطــولــة أيـــضـــًا لــحــامــل لــقــب آخــر 
بطولة وثاني أكبر املتوجني بها )4 ألقاب(، 
ـــ20  الــســويــســري فـــيـــدريـــر. وفـــضـــل املـــتـــوج بـ

)الغراند  الكبرى  األربـــع  البطوالت  فــي  لقبًا 
سالم( الغياب عن بطولة هذا العام ملواصلة 
أجــرى جراحتني  أن  بعد  التأهيلي  بنامجه 
عن  ابتعاده  في  تسببتا  اليمنى  ركبته  في 

املالعب نحو عام.
 وهــنــاك اســم آخــر لــن يــتــواجــد على مالعب 
»هــــارد روك« هـــذا الــعــام وهـــو نـــــادال، الــذي 
فــضــل االبـــتـــعـــاد لــالســتــعــداد جـــيـــدًا لــبــدايــة 
مــوســم األراضــــي الــتــرابــيــة، كما أوضـــح هذا 
األسبوع عبر حسابه على شبكة »تويتر«،  
ورغم تأهله لنهائي البطولة في 5 مناسبات 
لـــم يــنــجــح في  ــادور«  ــ ــاتــ ــ ســـابـــقـــة، إال أن »املــ
الوقوف على منصات التتويج في أي منها، 

كان آخرها في 2017 أمام فيدرير.
مـــشـــاركـــة   2021 بـــطـــولـــة  ســـتـــشـــهـــد  بـــيـــنـــمـــا 
مــجــمــوعــة مـــن نـــجـــوم الــلــعــبــة مـــن الــشــبــاب 
الـــروســـي دانــيــيــل ميدفيديف  عــلــى رأســـهـــم 
والـــيـــونـــانـــي ســـتـــيـــفـــانـــوس تــســيــتــســيــبــاس 
واألرجــنــتــيــنــي ديــيــجــو شـــوارتـــزمـــان. وفــي 
الـــســـيـــدات، ســتــكــون اإلســبــانــيــة غــاربــيــنــيــي 
مــوغــوروزا ضمن املــشــاركــات فــي منافسات 
البريطاني  اســم  يبرز  املقابل  في  السيدات. 
أنــــــدي مـــــــوراي ضـــمـــن أبــــــرز املـــشـــاركـــني فــي 
بــطــولــة مــيــامــي املــفــتــوحــة لتنس األســاتــذة، 
املنظمة  اللجنة  وأكـــدت  نقطة.  ـــ1000  الــ ذات 
لــلــبــطــولــة أن مـــــوراي ســيــعــود لــلــظــهــور في 
تــوج بلقبها مرتني في 2009  التي  البطولة 
نسختي  فـــي  وصـــيـــف  ــل  حـ بــيــنــمــا  و2013، 

2012 و2015.
ويــحــمــل صــاحــب الــــــ33 ســنــة فـــي جــعــبــتــه 3 
ألقاب في البطوالت األربع الكبرى )الغراند 
سالم(، بواقع لقب في أميركا املفتوحة عام 
2012 واثنني في ويمبلدون )2013 و2016(، 
أول العب يتوج بميداليتني ذهبيتني  وهو 
فــي األولــيــمــبــيــاد فــي منافسات الــفــردي في 
دورتــي لندن 2012، وريــو دي جانير 2016. 
ووفقًا للبيان، سينضم موراي إلى 21 العبًا 
ســيــشــاركــون فـــي الــبــطــولــة يــحــمــلــون فيما 
بينهم 100 لقب فردي في بطوالت »الغراند 

سالم«.
ــن أبـــــــــرز املـــرشـــحـــني  ــ ــــون مـــــــــــوراي مــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
في  األميركية  البطولة  لقب  على  للمنافسة 
فئة »الرجال«، خصوصًا في ظل غياب عدد 
الــبــارزة في عالم التنس،  كبير من األســمــاء 
ــقـــوة إلـــى  ــلـــعـــودة بـ ــه يــطــمــح لـ ــ خـــصـــوصـــًا أنـ
العاملي،  التصنيف  في  العبًا   50 أول  قائمة 
وذلك بعد أن ابتعد بسبب نتائجه السلبية 
وابتعاده عن املشاركة في البطوالت بسبب 

اإلصابات.
)إفي(

انطالق النسخة األولى لبطولة ميامي في زمن كورونا
عادت بطولة ميامي 

ألساتذة التنس، ذات األلف 
نقطة، من جديد، وسط 
ظروف استثنائية وقيود 

جديدة للحد من انتشار 
فيروس كورونا، بعدما 

ألغيت العام الماضي بسبب 
الظروف الصحية

)Getty/محرز انضم لقائمة بلماضي )أورليك بيدرسون

)Getty( آندي موراي من أبرز المنافسين على لقب بطولة ميامي

لبطولة  المؤهلة  التصفيات  في  للمشاركة  قائمته  بلماضي،  جمال  الجزائر،  مدرب  كشف 
زامبيا  مواجهتي  خوض  أجل  من   ،2022 عام  الكاميرون  في  المقررة  أفريقيا  أمم  كأس 

وبوتسوانا القادمتين

موناكو )فــي الــدوري والــكــأس(«. قــرار كادت 
 األندية األخرى تكون قريبة من اتخاذه، 

ّ
كل

ــة  ــيـ ســــواء فـــي فــرنــســا أو الـــبـــطـــوالت األوروبـ
األخرى، مما يزيد من تعقيد مهمة املدربني 
بــلــمــاضــي، إذ تتمحور  األفـــارقـــة، خــصــوصــًا 
أغـــلـــب خـــيـــاراتـــه عــلــى الــالعــبــني فـــي »الـــقـــارة 
الوطني بالفعل،  املـــدرب  الــعــجــوز«. واضــطــر 
إلـــى االســتــغــنــاء عـــن خـــدمـــات عــنــاصــر عـــدة، 
بـــوداوي مؤخرًا  مثل يوسف عطال وهــشــام 
بسبب اإلصابات، ووجد نفسه مضطرًا إلى 
مــراجــعــة قــائــمــتــه قــبــل أيــــام مــن بـــدء املــرحــلــة 
الـــتـــالـــيـــة. وكــــــان الـــنـــجـــم الــــجــــزائــــري مــحــمــد 
فارس، قد وضع مدربه بلماضي في موقف 
صعب، بعد مغادرته مواجهة فريقه التسيو 
الــقــدم  لــكــرة  أوروبــــا  أبــطــال  بمسابقة دوري 
الالعب  األملــانــي مصابًا.  بايرن ميونخ  أمــام 
غادر اللقاء، قبل بداية الشوط الثاني، بسبب 
مــعــانــاتــه مــن إصــابــة بــالــركــبــة، لــيــحــل محله 
زميله سيناد لوليتش، ليغيب عن مواجهتي 
»الــخــضــر« فــي تــصــفــيــات كـــأس أمـــم أفريقيا 
أمام زامبيا وبوتسوانا. فارس الذي عوض 
رامــي بنسبعيني في مواجهات بطل  زميله 
كبار  لنجوم  انــضــم  األخــيــرة،   2019 أفريقيا 
امُلنتظرة  املعسكر  في  بلماضي  سيفتقدهم 
فريق  كثنائي  للتصفيات،  تحضيرًا  إقامته 

نيس، يوسف عطال وهشام بوداوي.

جمال  الفني  المدير  أعلنها  التي  الجزائري،  المنتخب  قائمة  شهدت 
رامز  الهولندي،  تفينتي  نادي  في  الشاب  المحترف  دعوة  بلماضي، 
لموقع  تــحــدث  الـــذي  ــي،  ــ زروق
بعد  مشاعره،  عن  الرسمي  ناديه 
الثقة التي تحّصل عليها من طرف 
عن  عبّر  إذ  بلماضي،  الفني  المدير 
وعزمه  ــوة،  ــدع ال بــهــذه  فــخــره 
عــلــى تــقــديــم اإلضـــافـــة ألبــطــال 
نجومه  أحد  يكون  كي  أفريقيا، 

في المستقبل القريب.

زروقي وتحّدي إثبات الذات

ــى الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة بسبب  ــك يـــعـــود إلــ ذلــ
فــيــروس »كــورونــا«. وأشـــار النجم الصربي 
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي »قررت االستفادة من هذا الوقت 
املنزل. بسبب  العائلة في  للبقاء مع  الثمني 
هذه القيود، احتاج إليجاد التوازن املناسب 

بني وقتي في املنزل وبني امللعب«.
وبدأت أنظار الجميع في التوجه نحو هذه 

منتخب الجزائر 
والتصفيات

بلماضي يعلن قائمة »الخضر«
أرخى غياب النجم، ليبرون جيمس، بسبب 
اإلصابة بظالله على فريقه لوس أنجليس 
ليكرز حامل اللقب، فتحّول إلى لقمة سائغة 
الــذي استغل  أمــام مضيفه فينيكس صانز 
ضمن   ،)94  –  111( لــيــفــوز  »املــــلــــك«  غـــيـــاب 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
ومــــن دون الــنــجــم، لــيــبــرون جــيــمــس، الـــذي 
ــام منافسه  تــعــّرض الصــابــة فــي الــكــاحــل أمـ
أتالنتا هاوكس، لم يتمكن العبو ليكرز من 
ديفن  لصنز، فسجل  الهجومي  املــد  إيــقــاف 
ــاز الــعــمــالق ديــانــدريــه  ــكـ بــوكــر والعــــب االرتـ
لكل منهما،  مــن باهاماس 26 نقطة  أيــتــون 
- دابـــل« )عشرة  بــول »تريبل  وحقق كريس 
أو أكــثــر فــي ثــالث فــئــات إحــصــائــيــة( مــع 11 
حاسمة  تــمــريــرة  و13  متابعات  و10  نقطة 
فــي مــبــاراة لــم تــعــرف ســـوى تــقــدم أصــحــاب 
بــــول ســـــادس أفـــضـــل مــمــرر  األرض. وبـــــات 
للكرات الحاسمة في تاريخ منافسات السلة 
مرر  عندما  تمريرة،  آالف   10 مع  األميركية 
كــــرة إلــــى زمــيــلــه أيـــتـــون ســجــل مــنــهــا سلة 
الــربــع الثالث مــن عمر املــبــاراة،  ساحقة فــي 
ــثــــامــــن لـــصـــنـــز فــي  ــــوز الــ ــفـ ــ وُيـــعـــتـــبـــر هــــــذا الـ
بــه مركزه  وعـــزز  األخــيــرة،  العشر  مبارياته 
الثاني في املنطقة الغربية برصيد 28 فوزًا 

مقابل 13 خسارة.

هوية جديدة
ليكرز إليجاد  أنجليس  لــوس  فــريــق  عــانــى 
ــه الــــهــــجــــومــــي، فــــــي حــــــني يـــتـــوجـــب  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ إيـ
عــلــى مـــدربـــه فـــرانـــك فــوغــل أن يــجــد »هــويــة 
جديدة« له، بانتظار عودة جيمس. وتحمل 
الهجوم، فسجل 23  مونتريزل هاريل عبء 
نقطة، وأضــاف األملــانــي دنيس شــرودر 22، 
ضمن نسبة نــجــاح عــن الــرمــيــات لــم تتخط 
41,2 في املئة. وأصر فوغل على منح فريقه 
ــا مــتــفــائــل، أعــتــقــد أن  الــثــقــة كــامــلــة، وقـــال »أنـ

ــيـــة. لم  ــارعــــوا فـــي هــــذه األمـــسـ الـــالعـــبـــني صــ
لعبنا  أننا  أعتقد  ولكن  نسدد بشكل جيد، 
على مستوى عال«. وأردف مشيرًا إلى غياب 
لتعديل  الــوقــت  لبعض  »سنحتاج  جيمس 
األمـــور ومــعــرفــة مــن أيــن تــأتــي الــتــســديــدات، 
الــجــديــدة«. في  ومـــا ســتــكــون عليه هويتنا 
املــقــابــل لـــم يــتــم اإلفـــصـــاح عـــن مــوعــد عـــودة 
»امللك« إلى املالعب، صرح فوغل قبل املباراة 
وقــال  الــســريــع،  التعافي  أنــه ال يعتمد على 
»هذه االصابات تحتاج إلى الوقت للتعافي. 
ببطء.  يتعافى  والالعب  مشكلة،  االصابات 
نتحضر لكي نكون من دونــه إلى أجل غير 

مسمى«.

غضب راندل وهدوء هاريس
ــاز فـــريـــق فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  ــ فـ
مـــتـــصـــدر املـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى مــلــعــب 
فــي نيويورك  ــاردن«  غــ »مــاديــســون سكوير 
بشق النفس على مضيفه نيويورك نيكس 
رمتني  بفضل  الــتــمــديــد،  بــعــد   )100  –  101(
حــرتــني لــالعــبــه تــوبــيــاس هــاريــس قــبــل 5,3 
ثـــوان مــن صــافــرة الــنــهــايــة. وأنــهــى هــاريــس 
املباراة مع 20 نقطة، فيما كان زميله شايك 
الفريق  صفوف  فــي  مسجل  أفضل  ميلتون 
ـــتــــرالــــي بــن  مــــع 21، وأضــــــــاف الـــعـــائـــد االسـ
سيمونز 16 نقطة بعدما غاب ملباراة واحدة 

بسبب االصابة. وأثــار الخطأ الــذي تعرض 
لــــه هــــاريــــس مــــن العـــــب نـــيـــكـــس جـــولـــيـــوس 
رانــدل موجة من االعتراضات على الحكام، 
إال أن هاريس حافظ على أعصابه وسجل 
ــدل عــلــى فــرصــة  ــ رمـــتـــي الــــفــــوز. وحـــصـــل رانــ
لتعويض ما ارتكبه وخطف الفوز لنيكس، 
إال ان رميته االخيرة قبل صافرة النهاية لم 
تجد طريقها الــى السلة، وعــّبــر رانـــدل ابــرز 
املسجلني في صفوف نيكس مع 24 نقطة، 
الوقت  نهاية  مــن  ثـــواٍن   6 قبل  منها ثالثية 
الــتــعــادل )86 – 86( ووقتًا  االصــلــي فرضت 
ــاراة بسبب  ــبــ إضـــافـــيـــًا، عـــن غــضــبــه بــعــد املــ
ــرار الــحــكــام، قـــائـــاًل »نـــعـــم، األمــــر سخيف.  قــ
ــيـــام بــعــمــل  ــقـ ــام( الـ ــكــ يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم )الــــحــ
أفــضــل. تحصل العديد مــن املــبــاريــات بهذه 
الطريقة. من ناحيته، أكد هاريس انه حاول 
القيام بما يفعله دائمًا، مشيرًا إلى أنه أراد 
»فقط الفوز في املباراة، ألننا واجهنا الكثير 
من األمــور«، مضيفًا »قلت لنفسي: يا رجل، 

علينا أن نسجل ونفوز باملباراة«.
وحافظ فريق سفنتي سيكسرز على صدارة 
املنطقة الشرقية برصيد 30 فوزًا مقابل 13 
الفائز  أمــام وصيفه بروكلني نتس  خسارة 
على واشنطن ويزاردز )113 – 106(، بفضل 
تــألــق نجميه كــايــري إيــرفــيــنــغ صــاحــب 28 
نقطة وجيمس هـــاردن مــع 26. ورفــع نتس 

رصيده إلى 29 فوزًا و14 خسارة في املركز 
الــثــانــي لــلــشــرقــيــة، وخــــاض بــاليــك غــريــفــني 
مباراته األولى مع نتس منذ انضمامه إليه 
كالعب حر، وسجل سلته اليتيمة في الربع 
ــاف زمــيــلــه نــيــكــوالس  الـــرابـــع، فـــي وقـــت أضــ
كالكستون 16 نقطة. وقلب نتس تخلفه في 
الربع األول )20 – 6( إلــى فــوز، في وقــت  لم 
ــزاردز راســل  ــ تــحــل »تــريــبــل - دابــــل« نــجــم ويـ
و13  متابعة  و13  نقطة   29 مع  ويستبروك 
تمريرة حاسمة في منع الخسارة عن فريقه.

وفـــي هــيــوســن، خــســر فــريــق روكــتــس أمــام 
ثــانــدر )114 – 112( في  أوكــالهــومــا سيتي 
الضيف  الفريق  تألق خاللها العــب  مــبــاراة 
الكندي الشاب لو دورت بتسجيله 23 نقطة 
وبصدة »بطولية« في الثواني االخيرة أمام 
نقطة  بفارق  أوكالهوما  وتقدم  وول.  جــون 
عــنــدمــا فــشــل دورات فـــي تــســجــيــل ثــالثــيــة، 
لــيــحــصــل روكـــتـــس عــلــى الـــكـــرة املـــرتـــدة قبل 
15,8 ثــانــيــة مـــن الــنــهــايــة، وبــعــدمــا تــجــاوز 
السلة  الــى  الكندي في طريقه  وول منافسه 
تمكن األخير من ضرب الكرة من الخلف من 
دون خــطــأ، مــانــعــًا تــمــريــرة قــبــل 9 ثـــوان من 
الصافرة. وهي الخسارة الـ 20 تواليًا لفريق 
روكــتــس الـــذي يحتل املــركــز 14 فــي املنطقة 

الغربية )11 فوزًا مقابل 30 خسارة(.
الــدوري األميركي لكرة  وُتستكمل مباريات 
فــريــق أورالنــــد وماجيك  الــســلــة، إذ سيلعب 
فريق  ويلعب  ناغتس،  دينفر  منافسه  ضد 
نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز مـــع فـــريـــق لــوس 
األخير الستعادة  ليكرز. ويسعى  أنجليس 
التي تعرض  التوازن سريعًا بعد الخسارة 
لها في الجولة املاضية. في املقابل سيلعب 
فريق نيويورك نيكس ضد فريق واشنطن 
األخير  فيها  فــي مواجهة يسعى  ــزاردز،  ويــ
قريبة  على مسافة  يبقيه  انتصار  لتحقيق 
اإلقصائية،  األدوار  إلــى  املؤهلة  املقاعد  من 
بينما يــواجــه فــريــق مــيــامــي هــيــت منافسه 
فينيكس صــانــز فــي مـــبـــاراة ُمــنــتــظــرة. هــذا 
ويلعب فريق غولدن ستايت ووريورز ضد 
فيالديلفيا سفنتي سيكرز الذي ُيعبتر من 
أبرز املنافسني على لقب الدوري هذا املوسم، 
فــي وقــت يــواجــه فــريــق بــروكــلــني نتس أحد 
منافسه  أيــضــًا،  اللقب  على  املنافسني  أبـــرز 
ُيقدم مستوى  الــذي  بليزرز  بورتالند تريل 
جــيــد وُيــنــافــس بــقــوة عــلــى املــقــاعــد املــؤهــلــة 
ــــدور الــثــانــي مـــن املــنــافــســات.  بينما  إلـــى الـ
بولز  فريق شيكاغو  جــاز ضــد  يوتا  يلعب 
في مباراة نارية يحتاج فيها الفريق األول 
لــلــفــوز بــغــيــة االســـتـــمـــرار فـــي الــضــغــط على 
أندية املقدمة واملنافس، خصوصًا مع تبقي 
امُلنتظم  الــدوري  مباريات قليلة على نهاية 

وانطالق مباريات األدوار اإلقصائية.
)فرانس برس(

السلة األميركية 
سقوط ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس

تعرض فريق لوس 
أنجليس ليكرز لخسارة 

جديدة في منافسات 
الدوري األميركي لكرة 

السلة، وذلك بغياب 
نجمه األول، ليبرون 

جيمس، الذي تعرض 
إلصابة ولم يلعب اللقاء 
مع بطل السلة الموسم 

الماضي

)Getty( ليكرز تعرض لخسارة جديدة في بطولة الدوري
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لقب  على  سنقاتل  سوسييداد:  سداسية  بعد  كومان 
»الليغا« حتى النهاية

ــدى الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان، مـــدرب فريق  أبـ
بــرشــلــونــة، رضــــاه الـــتـــام عـــن انــتــصــار فــريــقــه 
ــال ســوســيــيــداد  ــ ــ ــح عـــلـــى ري ــاسـ ــكـ ــح والـ ــواضــ ــ ال
منافسات  من  الـــ28  الجولة  في   )1-6( بنتيجة 
»الهدية الجميلة جدًا« التي  »الليغا«، إذ وصفه بـ
قدمها له فريقه في يوم االحتفال بعيد ميالده، 
النهاية على  وأكد أن املنافسة ستستمر حتى 

اللقب. 
ــبــــاراة:  ــان فـــي تــصــريــحــات بــعــد املــ ــومـ ــال كـ ــ وقـ
لــم نخسر مــنــذ فترة  »الــفــريــق تحسن كــثــيــرًا. 
طويلة، وهذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بلقب 
أتلتيكو، كما  زلنا خلف  ما  أننا  رغــم  »الليغا«، 
أن ريـــال مــدريــد فــريــق قـــوي لــلــغــايــة. املنافسة 
ستستمر على اللقب حتى النهاية«. كما أثنى 
ثالثة  بوجود  الفريق  به  يلعب  الــذي  الجديد  الخططي  الشكل  على  الهولندي  املــدرب 
ورغــم  املــخــاطــرة.  رغــم  استوعبه سريعًا،  الفريق  أن  يعتقد  إذ  الخلف،  فــي  مدافعني 
سلسلة النتائج الرائعة للبرسا في الليغا أخيرا، إال أن كومان يتوقع وجود صعوبات 
في املواجهات املقبلة، حيث أبدى قناعته بأن الفريق سيخسر يومًا ما. وقال في هذا 
اإلطار: »تنتظرنا بعض الصعوبات، وأفضل ما يمكننا القيام به هو االستمرار بنفس 

األداء، والتمتع بالتركيز التام، والضغط بقوة على املنافس«.

سيميوني: األندية الكبيرة تمتلك العبين حاسمين
قال األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، بعد فوز فريقه على 
تمتلك العبًا يحرز  ما  دائمًا  الكبيرة  »األنــديــة  إن  نظيف،  بهدف  أالفيس  ديبورتيفو 
الكثير من األهــداف مثل لويس سواريز وآخر يتصدى بشكل جيد للغاية مثل يان 
أوبـــالك، وفــي الوقت ذاتــه شــدد على أهمية التواضع وخــوض كل مــبــاراة على حدة، 
وأعــرب عن قناعته بأن ريال مدريد وبرشلونة لن ُيهزما مجددا في »الليغا«. وقال 
األندية  جميع  فــي  يحدث  »مثلما  املــبــاراة:  بعد  الصحافي  املؤتمر  خــالل  سيميوني 
الكبيرة، إذا شاهدنا األرقام فسنجد أن هناك دائمًا العبًا يحرز الكثير من األهداف 
الفرق  الكثير من  ذلــك.  بناء على  للغاية وفريق ينافس  وآخــر يتصدى بشكل جيد 

الكبيرة تمتلك العبني حاسمني يعززون العمل الجماعي للفريق«. 
ــزال اســتــثــنــائــيــًا. هــنــاك دائــمــًا  ــــاف ســيــمــيــونــي: »عــمــل الــفــريــق واملــجــمــوعــة ال يــ  وأضـ
ــــذي رســمــنــاه. نــعــم فــي الــشــوط  ــتـــزام وبــحــث دائــــم عــن مــواصــلــة الــطــريــق ال  رغــبــة والـ
األول استحوذنا على الكرة وسيطرنا على امللعب ولكننا لم نكن حاسمني ولم نخلق 

فرصا للتسجيل«.

فينالدوم يوقع عقدًا مبدئيًا مع برشلونة
وقع الهولندي جورجينيو فينالدوم العب فريق 
ليفربول عقدًا مبدئيًا مع فريق برشلونة ينتقل 
بموجبه بشكل حر هذا الصيف، ليصبح أولى 
صــفــقــات حــقــبــة خــــوان البـــورتـــا الـــجـــديـــدة في 
رئاسة النادي »الكتالوني«. وينتهي عقد العب 
الوسط الهولندي مع »الريدز« هذا الصيف ولم 
يجلس النادي اإلنكليزي معه للتفاوض بشأن 
الــالعــب سيصبح  الــعــقــد، مــا يعني أن  تــجــديــد 
ُحرًا في االنتقال ألي وجهة يشاء اعتبارًا من 
يوم 30 حزيران/يونيو املقبل. وتوصل الالعب 
بالفعل التفاق مع برشلونة ووقع عقدًا مبدئيًا 
يجريها  أول صفقة  ليصبح  »البالوغرانا«  مع 
الجديد،  الرئيس  عهد  في  »الكتالوني«  الــنــادي 
خـــوان البــورتــا، وذلـــك بحسب مــا كشفت عنه 
صحيفة »صانداي تايمز« البريطانية. وكان فينالدوم )30 سنة( وصل إلى ليفربول 
في عام 2016 قادمًا من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، وهو أحد ناشئي سبارتا 
روتيردام، وانتقل منه إلى فيينورد ثم آيندهوفن، قبل أن يشد الرحال إلى إنكلترا. 
ولعب الهولندي هــذا املــوســم 40 مــبــاراة تحت قــيــادة املـــدرب األملــانــي، يــورغــن كلوب، 

وسجل خاللها 3 أهداف.
القادم  املــوســم  فــي  فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي،  الــوســط  خــط  العــب  وسُيشكل 
2021-2022، قوة ضاربة لفريق برشلونة في خط الوسط، خصوصًا أنه من الالعبني 
ما  وهــو  املساحات،  وفتح  املنافس  مرمى  ومهاجمة  بالكرة  الخروج  يجيدون  الذين 
يحتاجه فريق برشلونة خصوصًا مع التحسن الفني الكبير الذي شهده مع املدرب 

الهولندي، رونالد كومان.

وُتـــوج فــي نسختني فقط منهما وخسر  ــفــردي«،  »ال فئة 
نهائيني. وجاء أول لقب على حساب النجم املصري، محمد 
اللقب  صفوت، في نهائي بطولة »كونينغ« املفتوحة، أما 
الثاني فكان من أمام الالعب الهندي، ساخت مينيني، في 
بطولة بينغالورو املفتوحة. كما وحل وصيفًا في بطولة 
نينغبو الدولية، ووصل إلى املباراة النهائية في منافسات 
»الــزوجــي«. وفــي بطولة  الدولية في فئة  بطولة ساتيازي 
األخيرة  املــبــاراة  العام، خسر  املفتوحة في نفس  فرنسا 
من التصفيات التأهيلية وفشل في بلوغ دور املجموعات. 
وبــعــد مــشــاركــتــه فــي األلـــعـــاب اآلســيــويــة 2018، حصد 
امليدالية البرونزية، فأمسى غونيسواران أول العب هندي 
ُيحقق ميدالية في األلعاب. وفي منافسات بطولة أستراليا 
خسر  لكنه  التمهيدية،  التصفيات  فــي  تــفــوق  املفتوحة، 
ــدور األول مــن أمـــام الــالعــب الــفــرنــســي، فرانسيس  فــي الـ

الهندي في دخول  تيافو. وفــي عــام 2019، نجح الالعب 
للرجال ألول  العاملي  التصنيف  في  أول 97 العبًا  قائمة 
مرة في مسيرته. كما وشارك الالعب الهندي في بطولة 
باريباس عام 2019، وتفوق على الفرنسي، بينوات بيير، 
الــدور  الــدور الثاني من املنافسات، وفــي هــذا  وتأهل إلــى 
تفوق على منافسه، نيكولوز باسيالشفيلي. ثم شارك 
غونيسواران، في بطولة »إنديان ويلز«، ووصل إلى الدور 
الــثــالــث بــعــد أن خــســر مــن أمـــام إيــفــو كــارلــوفــيــتــش. بعد 
الهندي إلى بطولة »ميامي« املفتوحة،  ذلك، تأهل الالعب 
الــدور األول من أمــام الالعب جاومي مونار،  وخسر في 
وحــقــق الــالعــب الــهــنــدي، براغنيش غــونــيــســواران، خالل 
ألف دوالر  مالية قدرها 811  أرباحًا  الرياضية  مسيرته 

أميركي.
رياض...

ولـــد العـــب الــتــنــس الــهــنــدي بــراغــنــيــش غــونــيــســواران عــام 
1989، وُتوج خالل مسيرته الرياضية بثمانية ألقاب في 
فئة »الــفــردي«، ولقب في منافسات فئة »الــزوجــي«، وهو 
الــيــوم صــاحــب أعــلــى تصنيف بــني جميع العــبــي التنس 
الــهــنــدي فــي بطولة كأس  الــهــنــد، كما ومــثــل املنتخب  فــي 
البرونزية في منافسات  امليدالية  »ديفيس«، هذا وحصد 
األلــعــاب اآلســيــويــة فــي مدينة جــاكــارتــا عــام 2018. وفي 
شهر تشرين األول/أكتوبر عام 2016، وصل إلى املباراة 
النهائية في بطولة »بون« الدولية، وخسر اللقب آنذاك ضد 
منافسه الفرنسي، ساديو دومبيا. وفي عام 2017، وصل 
إلى نهائي بطولة »ساماركاند« الدولية، ولعب إلى جانب 
آنــذاك أمام كل  الثنائي  الالعب فيشنو فاردهان، وخسر 
من لوريناس غريغيليس وزدينيك كوالر. وفي منافسات 
بطولة »الشالينجر«، وصل إلى 4 نهائيات في منافسات 

براغنيش غونـيسواران

على هامش الحدث

العب تنس 
هندي يحتل 

المركز الـ130 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

حامل لقب الدوري اإلسبان

وجه رياضي

ُتوجت الالعبة الكندية، ليلى فرنانديز، بلقب بطولة مونتيري املكسيكية املفتوحة للتنس، 
التنس للمحترفات، وذلك بعد فوزها املستحق على السويسرية  ألقابها في رابطة  أول 
فيكتوريا غولوبيتش )6 - 1( و)6 - 4(. وبانتصارها هذا ستدخل الالعبة الكندية قائمة 
النهائي  الــدور نصف  في  أطاحت  وبعدما  األولـــى.  للمرة  العالم  في  أفضل 65 مصنفة 
باإلسبانية سارا سوريبيس، بواقع )7 - 5( و)7 - 5(، واصلت الكندية الشابة صاحبة 
في  لتنجح  األولـــى،  املجموعة  في  لتتفوق بشكل ساحق  النهائي  في  تألقها  ـــ18 سنة  ال

إلحاق الهزيمة بمنافستها السويسرية صاحبة الـ28 سنة.

صورة في خبر

ليلى فرنانديز بطلة »مونتيري«

Tuesday 23 March 2021 Tuesday 23 March 2021
الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة

رياض الترك

لــــعــــب حــــــــــراس مـــــرمـــــى األنـــــديـــــة 
ــة عـــلـــى لــقــب  ــافـــسـ ــنـ ــتـ ــة املـ ــثــــاثــ الــ
»الليغا« هذا املوسم، دورًا كبيرًا 
في استمرار واشتعال املنافسة على اللقب، 
وذلك بفضل تصدياتهم الحاسمة ودورهم 
ــداف،  ــ ــ الــكــبــيــر فــــي حـــمـــايـــة املــــرمــــى مــــن األهـ
ــة الـــــــ28  ــــي الــــجــــولــ ــا حـــصـــل فـ ــ خـــصـــوصـــا مـ
األخيرة مع أندية أتلتيكو مدريد اإلسباني 
الثالث. الوصيف وريــال مدريد  وبرشلونة 

حراس لقب »الليغا«

يبدو أن لقب »الليغا« هذا الموسم سُيساهم في حسمه حراس مرمى أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة 
وريال مدريد أصحاب المراكز من األول إلى الثالث برصيد نقاط )66 و62 و 60 على التوالي(. فالحراس 
الثالثة، السلوفيني، يان أوبالك، واأللماني، مارك أندريه تير شتيغن، والبلجيكي، تيبوا كورتوا، ساهموا 

بتصدياتهم في المحافظة على شرارة المنافس على الكأس هذا الموسم

تقرير

أوبالك بطل أتلتيكو
ــارس املــــرمــــى الـــســـلـــوفـــيـــنـــي يـــان  ــ ــ ســــاهــــم حـ
أوبــــاك، فــي صــــدارة فــريــق أتلتيكو مــدريــد 
املــوســم،  هــذا  الـــدوري  لقب  ومنافسته على 
وذلـــــك بــفــضــل عــمــلــه الــكــبــيــر تــحــت املــرمــى 
ــتــــي ســـاهـــمـــت فــي  ــزة الــ ــيــ ــمــ ــ وتـــصـــديـــاتـــه امُل
مركزه  على  »الــروخــيــبــانــكــوس«  محافظة 

األول وتحقيقه االنتصارات.
أتلتيكو مدريد في منافسات  فريق  وحقق 
الـــدوري حتى اآلن، 20 فــوزًا مــع 6 تعادالت 
الفريق 51 هدفا، مع  و4 خــســارات، وسجل 

تلّقي شباك أوباك 18 هدفا فقط حتى اآلن 
السلوفيني  الحارس  في 28 مباراة. وأثبت 
ــرمــــى فــي  ــن أفـــضـــل حــــــراس املــ أنـــــه واحــــــد مــ

»الليغا« خال منافسات هذا املوسم.
»الروخيبانكوس«  فــريــق  مــرمــى  وتــعــّرض 
لـــ85 تسديدة على املــرمــى، وتصدى أوبــاك 
لـــ74 تسديدة منها بنجاح، بمعدل 2.6 في 
الــواحــدة، وبلغت نسبة التصديات  املــبــاراة 
الـــــحـــــارس  وخــــــــــرج  هــــــــــذا،   .%80 حــــــوالــــــي 
مــبــاراة بشباك نظيفة من  بـــ14  السلوفيني 
تــلــّقــي أي هــــدف، وهـــي أعــلــى حصيلة  دون 
لحارس مرمى في بطولة الدوري اإٍلسباني 

موسم 2021-2020.
ــرج فــيــهــا  ــ ــاراة الــــتــــي خــ ــ ــبـ ــ وبـــفـــضـــل الـــــــــ14 مـ
ــاك نــــظــــيــــفــــة، ســــاهــــم  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ يـــــــــان أوبــــــــــــــاك بـ
ــفــــاظ فــريــق  الـــــحـــــارس الـــســـلـــوفـــيـــنـــي فــــي حــ
ــكـــوس« عـــلـــى صــــدارتــــه مــنــذ  ــبـــانـ ــيـ »الـــروخـ
ــو تـــابـــع على  ــم حــتــى اآلن. ولــ ــة املـــوسـ ــدايـ بـ
هــذا املــســتــوى سيكون مــن أبـــرز املساهمني 
فــــي تــحــقــيــق املـــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 

سيميوني بلقب »الليغا«.
وكـــان الــحــارس أوبـــاك منع تــعــّرض فريقه 
أتلتيكو مدريد لخسارة جديدة في بطولة 
ــقـــذ فـــريـــقـــه ضــد  ــك بـــعـــد أن أنـ ــ الـــــــــدوري، وذلــ
جــزاء  لركلة  تصّديه  عبر  أالفــيــس،  منافسه 
في الوقت القاتل، ليقود فريقه إلى تحقيق 
االنتصار رقم 20 في بطولة الــدوري، ورفع 

عدد النقاط إلى 66 في املركز األول.

تير شتيغن بطل برشلونة
لم تكن عــودة فريق برشلونة إلــى املنافسة 
عــلــى الــلــقــب مـــن جــديــد مـــن دون املــســاهــمــة 
ــانــــي مـــــارك أنـــدريـــه  الــكــبــيــرة لـــلـــحـــارس األملــ
ــفــــارق بفضل  تــيــر شــتــيــغــن، الـــــذي صــنــع الــ
ــاد فــريــق املــــدرب الهولندي  تــصــديــاتــه، وأعــ
ــدو كــــومــــان، إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة  ــالــ رونــ
الصعبة  البداية  بعد  املحلي  الصعيد  على 

للموسم الكروي.
وحقق فريق برشلونة في املوسم 19 فوزًا، 
ــارات، وســجــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ ــادالت و4  ــ ــعـ ــ تـ مــــع 5 
الــفــريــق 67 هـــدفـــا، وهـــو أقــــوى خـــط هــجــوم 
حـــالـــيـــا، فـــي وقــــت تــلــّقــت الـــشـــبـــاك 24 هــدفــا 
بــعــد 28 لــقــاًء حــتــى اآلن، وســاهــم الــحــارس 
لــفــرص خطيرة  الــتــصــدي  تــيــر شتيغن فــي 
»الليغا«. وتعّرض مرمى  املنافسني في  من 
الـــحـــارس األملـــانـــي مــــارك تــيــر شــتــيــغــن، لـــ91 
تــســديــدة فـــي جــمــيــع املـــبـــاريـــات فـــي بطولة 
الــدوري، وتصدى لـ71 تسديدة وفرصة في 
جميع املــبــاريــات، وخـــرج الــحــارس األملــانــي 
لقاًء  فــي 22  مــبــاريــات  فــي 9  بشباك نظيفة 
لــعــبــه حــتــى اآلن فـــي الــــــدوري. وســـاهـــم تير 

هل يحسم حراس 
مرمى األندية الثالثة لقب 

هذا الموسم؟

يان أوبالك يُقدم 
عروضًا قوية مع 
فريقه أتلتيكو 
)Getty( مدريد

يحتل الحراس الثالثة، يان أوبالك، مارك أندريه تير شتيغن وتيبوا كورتوا، 
فإلى  العالم.  في  المرمى  حراس  أفضل  قائمة  في  متقدمة  مراكز 
جانب هذا الثالثي الذي يُنافس في »الليغا«، هناك حارس مرمى فريق 
بايرن ميونخ األلماني، مانويل نوير، والحارس البرازيلي أليسون الذي يحمي 
سان  باريس  فريق  مرمى  حارس  وهناك  اإلنكليزي.  ليفربول  فريق  عرين 
الفرنسي، كيلور نافاس، وحارس مرمى فريق مانشستر يونايتد  جيرمان 

اإلنكليزي، ديفيد دي خيا.

في قائمة أفضل الحراس

شتيغن في حسم النادي »الكتالوني« عدة 
مــبــاريــات فــي بــطــولــة الــــدوري هـــذا املــوســم، 
وذلــــك بــفــضــل تــصــديــاتــه امُلـــمـــيـــزة وحــســمــه 
للمباريات الكثيرة بطريقة ُمميزة وخارقة. 
الــحــارس األملــانــي ظهر بــأداء  خصوصا أن 
خارق اعتيادي مثلما كان يفعل في املواسم 

السابقة. 
وفــي املــبــاراة القوية األخــيــرة أمــام منافسه 
ــداد، تـــصـــدى تـــيـــر شــتــيــغــن  ــيـ ــيـ ريــــــال ســـوسـ
لــثــاث كــــرات خــطــيــرة، ســاهــمــت فـــي تــفــوق 
وتحقيقه  املــبــاراة  في  »الكتالوني«  الــنــادي 
فــارق  انــتــصــارا عريضا )6-1(، وأبــقــى على 
نــقــاط مــع املتصدر أتلتيكو مــدريــد،  األربـــع 
ولــوال تصديات الــحــارس األملــانــي ملــا خرج 

برشلونة بانتصار مهم جدًا.

كورتوا بطل »الملكي«
ــر كــثــيــرًا بــالــنــســبــة لــحــارس  ال يــخــتــلــف األمــ
مرمى فريق ريال مدريد، بقيادة البلجيكي 
تيبوا كورتوا، الذي أثبت أنه واحد من بني 
أفــضــل حــــراس املـــرمـــى فـــي بــطــولــة الــــدوري 
ــك بــفــضــل تــصــديــاتــه الــتــي  ــ ــبـــانـــي، وذلـ اإلسـ
أنقذت النادي »امللكي« من عدة تعثرات هذا 
املــوســم، وســاهــمــت فــي اســتــمــرار فريقه في 

املنافسة على اللقب.
ــــوزًا مـــع 6  ــال مـــدريـــد 18 فـ ــ وحـــقـــق فـــريـــق ريـ
ــــادالت و4 خـــــســـــارات، وســـجـــل الـــنـــادي  ــعـ ــ تـ
هدفا،   23 وتلقت شباكه  هدفا   49 »امللكي« 
لـــ79 تسديدة،  وتــعــّرض مرمى ريــال مدريد 
وأنـــقـــذ الـــحـــارس تــيــبــوا كـــورتـــوا 63 فــرصــة 
إنقاذ في كل مباراة  وتسديدة، بمعدل 2.3 

خال املوسم حتى اآلن.
كــورتــوا  تيبوا  البلجيكي  الــحــارس  وخـــرج 
بشباك نظيفة في 11 مباراة هذا املوسم، من 
أصل 28 مباراة لعبها حتى اآلن مع النادي 
»امللكي«، وهو الذي تصدى لفرص خطيرة 
ــزاء وســاهــم فــي اســتــمــرار فريق  وركــــات جـ
ريــــال مـــدريـــد فـــي املــحــافــظــة عــلــى املــنــافــســة 

حتى النفس األخير.
وســـاهـــم تــيــبــوا كـــورتـــوا فـــي خــــروج املـــدرب 
بطولة  فــي  جــيــدة  بنتائج  زيـــدان  الفرنسي 
ــــدوري خـــال هـــذا املـــوســـم، خــصــوصــا في  الـ
املـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي لــعــب فــيــهــا دورًا 
كبيرًا في تحقيق االنتصارات. فضد فريق 
أتلتيكو مدريد مثًا، أنقذ كورتوا فريقه من 
أهداف ُمحققة، ما ساهم في الخروج بالفوز 
الذي جعل فارق النقاط اليوم 6 نقاط فقط.

بينما أمام فريق برشلونة، تصدى كوروتوا 
انــتــصــار  كــثــيــرة، ســمــحــت بتحقيق  لـــكـــرات 
كــبــيــر لــلــنــادي »املــلــكــي« فـــي مــلــعــب »كــامــب 
نـــو« )3-1(. فــهــل يــنــجــح كـــورتـــوا فــي حسم 
وُيساهم  زيــدان،  للمدرب  القادمة  املباريات 
فــي تحقيق االنــتــصــارات الــتــي ُتــقــربــه أكثر 
من صدارة أتلتيكو، وبالتالي املنافسة على 

اللقب بقوة؟


