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ديربي العربي والقادسية
يتصدر عودة دوري «»stc
يتصدر ديربي العربي والقادسية،
املقرر اليوم الثالثاء ،رحلة عودة الدوري
الكويتي  stcاملمتاز لكرة القدم.
وسيواجه العربي املتصدر بـ 7نقاط،
نظيره القادسية ثالث الترتيب ،الذي
ميتلك  6ن��ق��اط ،بطموح كبير ورغبة
جامحة في االحتفاظ بالقمة ،التي اعتالها
بعد غياب طويل.
ويتسلح العربي بالعبيه الشباب،
سلمان العوضي ،بندر السالمة ،عبد
الله ع��م��ار ،إل��ى جانب خ��ب��رات ك��ل من،
سليمان عبد الغفور ،محمد فريح ،عبد
الله الشمالي ،مع قدرات احملترفني ،عيسى
يعقوبو ،أحمد الصالح ،عالء الدالي ،عدي
الدباغ ،السنوسي الهادي.
على اجلانب اآلخ��ر ،ميتلك القادسية

خ��ب��رات ك��ب��ي��رة ب��ق��ي��ادة ك��ل م���ن ،ب��در
املطوع ،رضا هاني ،سيف احلشان ،فهد
االنصاري ،عبد الله ماوي.
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى ،تتشابه ظروف
ال���س���اح���ل ،اخل���ام���س بـ 4ن���ق���اط ،مع
الشباب الثامن بـ 3نقاط ،بعدما كشفت
الفحوصات األخيرة إصابة  5العبني من
كل منهما بفيروس كورونا.
ويلتقي خيطان ،األخير بنقطة واحدة،
مع كاظمة شريكه بنفس الرصيد ،واملتقدم
بفارق األهداف ،وكالهما يبحث عن الفوز
األول ،ويسعى للتقدم في جدول الترتيب
قبل فوات األوان.
ويصطدم الفحيحيل ال��س��ادس بـ4
نقاط ،مع ضيفه الكويت الرابع بـ 5نقاط،
على اس��ت��اد ج��اب��ر ،ال���ذي اعتمد ملعبا

لألشاوس بالدوري.
ويراهن الفحيحيل على تكرار األداء
املميز ،ال��ذي قدمه أم��ام النصر ،سعيا
للخروج بنتيجة إيجابية ،فيما يأمل
الكويت في جت��اوز تعثره أم��ام خيطان،
عندما تعادل سلبيا.
ومت��ث��ل م��واج��ه��ة ال��س��امل��ي��ة ،سابع
الترتيب بـ 3نقاط ،مع النصر الوصيف
بـ 7نقاط ،موقعة نارية في ظل ما ميتلكه
ال��ف��ري��ق��ان م��ن ق����درات ،وي��ح��دوه��م��ا من
تطلعات.
ويعتمد الرهيب على كل من باتريك
فابيانو ،حسني امل��وس��وي ،إل��ى جانب
مساعد ندا ،وأليكس ليما ،بينما يبرز مع
النصر أحمد الرياحي ،سيد ضياء ،مشعل
فواز ،باإلضافة حملمد دحام.

لقطة من مواجهة سابقة بني العربي والقادسية

رحلة صعبة لألهلي وقمة مغاربية مرتقبة
يخوض األهلي املصري حامل اللقب
اختبارا ً ال يخلو من الصعوبة أمام
مستضيفه سيمبا التنزاني في اجلولة
الثانية من دور املجموعات لبطولة
دوري أب��ط��ال إف��ري��ق��ي��ا ال��ت��ي تشهد
قمة مغاربية بني مولودية اجلزائر
والترجي الرياضي.
وتتجه األنظار مجددا ً نحو املجموعة
الرابعة «احلديدية» ،إذ يح ّل الترجي،
بطل املسابقة أرب��ع م��رات آخرها في
 2018و ،2019الثالثاء ضيفاً ثقيالً
على مولودية اجلزائري على ملعب «5
جويلية» ،ساعياً الى تعزيز صدارته
بفوز ث��ان توالياً ،فيما يأمل صاحب
األرض أن يتجاوز صعوباته احمللية
ويحقق ث�لاث نقاط تضعه في صلب
املنافسة القارية.
في املقابل ،يخوض األهلي املصري
مواجهة شائكة خ��ارج الديار عندما
يحل ضيفا ً على سيمبا التنزاني في قمة
مباريات املجموعة األولى.
وك��ان الترجي ال��ذي يطلق عليه،
فريق «باب سويقة» قد افتتح مبارياته
بانتصار صعب ج��دا ً على تونغيث
السنغالي في ملعبه برادس ،كما توج
بطالً للخريف في الدوري التونسي إثر
فوزه العريض على شبيبة القيروان
- 3صفر.
واعترف املدير الفني لبطل تونس
معني الشعباني أن فريقه سيكون
أمام مواجهة صعبة للغاية ضد فريق
صعب امل���راس على أرض���ه ،وطالب
العبيه خالل حديث تلفزيوني باحلذر.
ويفتقد الشعباني حارسه الدولي
م��ع��ز ب��ن ش��ري��ف��ي��ة ب��س��ب��ب إص��اب��ت��ه
بفيروس كوفيد -19وامل��داف��ع رائ��د
الفادع لإلصابة ،لكن تشكيلته تضم
أربعة العبني جزائريني هم املدافعان
الياس الشتي وعبد القادر بدران وعبد
الرؤوف بن عيث وعبد الرحمن مزيان
سيكونون في مواجهة أبناء جلدتهم.
كما تضم تشكيلة الترجي كوكبة
من الالعبني املميزين في خط الوسط،
بوجود محمد علي بن رمضان والغاني
خالد عبد الباسط وأنيس البدري الى
جانب اجلناح الليبي حمدو الهوني
العائد من اإلصابة.
وي��أم��ل الفريق اجل��زائ��ري جت��اوز

تصحيح مساره وحصد أولى نقاطه،
عندما يستضيف فيتا كلوب الكونغولي
الدميقراطي في اخلرطوم.

كورونا يطل مجددا ً

جانب من تدريبات األهلي املصري في تنزانيا

صعوبات كثيرة عرفها أخ��ي��را ً على
الصعيدين اإلداري واملالي ،والتركيز
في املسابقة القارية .وال تعرف تشكيلة
املدرب عبد القادر العمراني أي غيابات
بعد عودة جميع املصابني.

رحلة شاقة للزمالك

وف���ي امل��ج��م��وع��ة عينها ،يخوض
ال��زم��ال��ك ح��ام��ل اللقب خمس م��رات
رحلة شاقة إلى دكار ملواجهة مضيفه
تونغيت ،وهو يتطلع الى تسجيل أول
انتصار في املسابقة بعد تعادله سلباً
مع املولودية.
وح��ف��ل��ت رح��ل��ة ف��ري��ق «ال��ق��ل��ع��ة
ال��ب��ي��ض��اء» ب��ص��ع��وب��ات ك��ث��ي��رة قبل
وصولها الى السنغال حيث استغرقت
نحو  23ساعة تخللها التوقف مرتني
في مطار حاسي مسعود باجلزائر،
بسبب عدم وجود تصريح بالطيران
عبر األجواء املوريتانية لتعبر الطائرة
في أجواء مالي وصوال الى دكار.
كما أدى خطأ إداري ال��ى حرمان
امل��درب البرتغالي جاميي باتشيكو
خ��دم��ات الع��ب ال��وس��ط محمد أش��رف
«روقا» الذي انضم الى الثنائي محمود
حمدي «الونش» وحازم إمام الغائبني
بسبب اإلصابة.

ومي��ت��ل��ك باتشيكو مفاتيح لعب
عديدة وجنوم بارزين كاحلارس محمد
أبو جبل والتونسي فرجاني ساسي
واجل��ن��اح املغربي أش��رف ب��ن شرقي
وم����روان ح��م��دي وي��وس��ف إب��راه��ي��م
«أوباما».
وأك��د تونغيت بعد إقصاء الرجاء
املغربي من دور الـ 32وإحراج الترجي
في اجلولة األولى ،أن لديه ما يقدمه في
البطولة بقيادة مجموعة من الالعبني
اجل��ي��دي��ن على غ���رار ه��داف��ه جبريل
سيسيه.

حامل اللقب ملواصلة االنتصارات

ويحط األهلي املصري ،حامل اللقب
وثالث مونديال األن��دي��ة ،رحاله في
العاصمة التنزانية دار السالم ملنازلة
مضيفه سيمبا ف��ي ق��م��ة املجموعة
األولى.
وي���درك امل���درب اجل��ن��وب إفريقي
بيتسو موسيماني أن اللقاء سيكون
صعباً إلره��اق العبيه بسبب ضغط
املباريات ،فضالً عن صعوبة مواجهة
الفريق التنزاني على أرض��ه وأم��ام
جمهوره حيث من املتوقع حضور نحو
 30ألف متفرج للمباراة.
وكشف مدرب الفريق سامي قمصان

أن األهلي جاهز على نحو تام خلوض
اللقاء ،وأضاف ملوقع النادي الرسمي:
«اختلف سيمبا عن املواسم املاضية
وأصبح مميزا ،وحقق ف��وزا مهما في
مباراته األولى أمام مضيفه فيتا كلوب
(- 1صفر)».
وتابع «ثمة عوامل أخ��رى كثيرة
يواجهها األه��ل��ي ت��زي��د م��ن صعوبة
مواجهة سيمبا ،خاصة درجة احلرارة
والرطوبة املرتفعة للغاية».
واستهل األهلي بطل املسابقة تسع
م��رات حملة الدفاع عن لقبه الثالثاء
املاضي بفوز عريض على ضيفه املريخ
السوداني بثالثية نظيفة ،ويسعى الى
مواصلة انتصاراته بوجود كوكبة
مم��ي��زة م��ث��ل محمد م��ج��دي «أف��ش��ة»
واملدافع املغربي بدر بانون ومحمود
عبد املنعم «كهربا» وال��واف��د اجلديد
الزامبي والتر بواليا.
ويعلم مدرب سيمبا ديدييه غوميز
ال��ك��ث��ي��ر ع���ن األه���ل���ي ل��ك��ون��ه خ��اض
جتربة سابقة مع اإلسماعيلي ،ويعد
اجلناح الزامبي كالتوس تشاما أبرز
مفاتيح لعب الفريق املضيف ،الى
جانب املخضرم جون بوكو والكيني
فرانسيس كاهاتا.
وفي املجموعة عينها ،يأمل املريخ

دورمتوند يعتذر ويتقبل العقوبة املنتظرة

ق��ال هانز يواخيم فاتسكه،
الرئيس التنفيذي لبوروسيا
دورمت��ون��د ،إن النادي سيتقبل
ف���رض أي ع��ق��وب��ة ،م��ن جانب
راب��ط��ة ال����دوري األمل��ان��ي ،إثر
مخالفة ج��م��اه��ي��ره إج����راءات
ال��وق��اي��ة م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ،عقب م��ب��اراة ديربي
الرور أمام شالكه.
وانتهك املشجعون القواعد
املعمول بها ،خ�لال احتفالهم
ب��ف��وز ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ش��ال��ك��ه
( ،)0/4أم��س األول السبت،
ضمن منافسات املرحلة الثانية
والعشرين من ال��دوري األملاني
(بوندسليجا).
وذل��ك ل��دى ع��ودة بوروسيا
دورمت��ون��د م��ن امل���ب���اراة ،التي
أقيمت على ملعب شالكه.
وأض��اف فاتسكه أن النادي
سيتعلم الدرس من هذه القضية.
وتابع في تصريحاته لقناة
«س��ب��ورت  »1التليفزيونية:
«سنعمل في القضية ،ونتعاون
م��ع الشرطة وجميع األط��راف
املعنية ،لضمان عدم تكرار مثل
هذا األمر».
وواصل« :نحن في بوروسيا

قمة مرتقبة بني النصر والهالل
في الدوري السعودي

جماهير دورمتوند

دورمتوند ،نتحلى باملسؤولية
بشكل كبير ..ونعتذر بصدق».
وذكر دورمتوند ،أمس األحد،
أن ما يتراوح بني  150و200
مشجع ،احتفلوا بالفريق خارج
ملعب التدريب ،وك��ان بعضهم
ال يرتدون الكمامات ،وال يراعون
إرشادات التباعد اجلسدي.
وأض����اف ال���ن���ادي« :احتفل

ال�لاع��ب��ون م��ع املشجعني ،لكن
دون م��غ��ادرة احل��اف��ل��ة ،وق��ام
البعض بتصوير ذلك».
ودافع فاتسكه ( 61عاما) عن
رد فعل الالعبني ،قائال« :فقط
تخيلوا أن الفريق لدى عودته
بعد االن��ت��ص��ار ،واملشجعون
يقفون باخلارج ويهتفون له،
جلس ال�لاع��ب��ون مثل متاثيل

الشمع داخ���ل احل��اف��ل��ة ،ب��دون
ت��ع��ب��ي��رات ع��ل��ى ال���وج���ه أو
إمي��اءات ..هذا ليس ممكنا ،ومع
ذلك ،يتعني علينا جميعا االلتزام
بالقواعد».
وأردف« :أود التأكيد مرة
أخ��رى اآلن ،أن��ه ل��م يخرج أي
العب من احلافلة لالحتفال مع
املشجعني».

وواصلت جائحة كورونا تأثيرها
على ع��دد م��ن امل��ب��اري��ات ،إذ مت نقل
املواجهة بني شباب بلوزداد اجلزائري
وضيفه ماميلودي صنداونز اجلنوب
أفريقي ال��ى العاصمة التنزانية دار
السالم لتقام في  28فبراير اجل��اري،
بسبب رف��ض السلطات اجلزائرية
السماح لبعثة الضيوف احلضور الى
العاصمة تخوفا من انتشار الساللة
اجليدة من الفيروس التاجي.
وكان ماميلودي قد افتتح مبارياته
ب��ف��وز م��ري��ح على ال��ه�لال السوداني
2صفر ،فيما تعادل بلوزداد وضيفهمازميبي الكونغولي الدميقراطي سلبا ً.
وفي املجموعة عينها ،يحل مازميبي
ضيفاً ثقيالً على الهالل في اخلرطوم،
وه���ي امل���ب���اراة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تقام
األربعاء في اجلولة الثانية.

إطاللة أولى للوداد

وأربك ناديا جنوب أفريقيا صنداونز
وكايزر تشيفس جدول املسابقة بسبب
الساللة املتحورة لفيروس كورونا،
إذ ترفض بعض ال��دول استقبالهما،
ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي اجل��ول��ة األول����ى في
مباراة الوداد املغربي وكايزر تشيفس
امل��ؤج��ل��ة ،وال��ت��ي س��ت��ق��ام ف��ي ملعب
عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو في
 28فبراير اجلاري.
وستكون اإلطاللة األولى للوداد من
العاصمة األنغولية لواندا بعد رحلة
دام��ت  23ساعة عن طريق دبي حيث
يحل ضيفا ملواجهة بترو أتلتيكو ضمن
املجموعة الثالثة.
وي��س��ع��ى ال�����وداد ب��ق��ي��ادة «شيخ
املدربني» التونسي فوزي البنزرتي،
إلى استغالل املعنويات املرتفعة بعد
تصدر الفريق للدوري احمللي ،وحتقيق
انطالقة واعدة في املسابقة التي يطمح
لنيل لقبها للمرة الثالثة في تاريخه.
ويأمل البنزرتي أن يواصل الهداف
ال��دول��ي أي���وب الكعبي هوايته بهز
الشباك ،ومواصلة التحسن.

مباراة قوية بني النصر والهالل

وتختتم اجلولة اليوم الثالثاء بديربي الرياض بني النصر والهالل،
الذي يخوض املباراة بحسابات الثأر ،بعد خسارة السوبر احمللي على
يد النصر ،والرغبة في حصد النقاط الثالث ،ليستعيد الصدارة في
حال تعثر الشباب.
ويلعب النصر املباراة بعد أن عاد إلى دائ��رة الترنح من جديد،
فخسر الفريق آخر مباراتني له بالدوري ،من الشباب والقادسية لكن
جماهيره تعول على أن مباريات الديربي لها حسابات خاصة.
النصر يحتل املركز التاسع بـ 25نقطة  ،ويدرك الفريق أن املنافسة
على الصدارة باتت بعيدة املنال ،لكن الفريق يكافح حلجز مقعد
آسيوي.
من جانبه استفاق الهالل مؤخرا ،على يد البرازيلي روجيرو
ميكالي  ،الذي تولى املهمة مؤقتا ً بعد إقالة رازفان لوشيسكو ،وصعد
الفريق للمركز الثاني بعد الفوز على االتفاق .1 / 3
ويلعب احتاد جدة مع الفيصلي في اختبار لتأكيد انطالقة الفريق
اجلداوي ،بعد الفوز على التعاون في اجلولة املاضية.
وف��ي بقية املباريات يلعب أبها مع ال��رائ��د ،ويستدرج الوحدة
التعاون اجلريح ،ويلعب العني مع ضمك والفتح مع االتفاق  ،بينما
يخيم الغموض على مواجهة الباطن والقادسية ،إلصابة  22العباً
من الباطن بفيروس كورونا ،ولم ترد جلنة املسابقات برابطة دوري
احملترفني رسميا ً على طلب الباطن بتأجيل املباراة.

اليبزيج يضيق اخلناق على
بايرن ميونيخ بانتصار جديد
في «البوندسليغا»

مينيسوتا متذيل الترتيب
يقيل مدربه
أق��ال مينيسوتا متبروولفز ،متذيّل ترتيب ال��دوري
األميركي حملترفي كرة السلة ،مدرّبه الشاب راين سوندرز،
بعد بداية موسم سيئة مُني خاللها بـ 24خسارة في 31
مباراة .قال رئيس مينيسوتا جيرسون روساس األحد في
بيان« :نشكر راين لوقته والتزامه مع جمعية متبروولفز
ونتمنى له األفضل ملستقبله».
تابع «هناك عدّة قرارات يجب اتخاذها ،لكن هذا التغيير
يصب ف��ي مصلحة أه���داف اجلمعية على امل��دى القصير
ّ
والبعيد».
وفاز سوندرز ،جنل املدرب األسطوري الراحل عام 2015
فليب سوندرز الذي أشرف على فرق في  1200مباراة ضمن
دوري «أن بي إيه» 43 ،مرة وخسر  95في أكثر من موسمني
على راس اإلدارة الفنية ملينيسوتا.
وف��ي أس���وأ رص��ي��د ضمن ال���دوري ه��ذا امل��وس��م ،خسر
مينيسوتا  24مرة ،وثماني مرات في آخر تسع مواجهات
مع سوندرز الذي كان يخوض جتربته التدريبية االولى في
الدوري االقوى لكرة السلة في العالم.
وجاءت إقالة سوندرز ( 34عاما) بعد خسارة مينيسوتا
أمام نيويورك نيكس  103-99األحد.
وعانى العبو الفريق من اإلص��اب��ات والتقاط فيروس
كورونا ،ويغيب املوزّع األساس داجنيلو راسل حتى ستة
أسابيع بعد خضوعه جلراحة في ركبته اليسرى .وأصيب
الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بفيروس كورونا وعانى
إصابة في رسغه ،فخاض  11مباراة فقط هذا املوسم.
ويُعتقد أن كريس فينش مساعد مدرب تورونتو رابتورز
من أبرز املرشحني خلالفة سوندرز.

فرحة العبي اليبزيج

ف��از اليبزيج ( )0-3على مضيفه هيرتا برلني ،األح��د ،ليقلص
الفارق مع بايرن ميونخ املتصدر إلى نقطتني ،بانتصاره الرابع على
التوالي في دوري الدرجة األولى األملاني.
ومنح مارسيل زابيتسر التقدم للفريق الضيف ،بتسديدة قوية من
 30مترا ،في الزاوية العليا ملرمى رونه يارشتاين ،حارس هيرتا.
واستغل ن��وردي موكيلي خطأ من ماتيو جندوزي ،ليعزز تقدم
اليبزيج في الدقيقة .71
ولم يكن اليبزيج ،الذي خسر  0-2أمام ليفربول ،في ذهاب دور
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ،الثالثاء املاضي ،الطرف األفضل في
البداية ،إذ أضاع هيرتا عدة فرص ،قبل أن يهز زابيتسر الشباك عكس
مجريات اللعب.
وصمد اليبزيج أمام ضغط هيرتا املتأخر ،وأنقذ احل��ارس بيتر
جوالتشي فرصتني ،قبل أن يختتم فيلي أوربان األهداف ،في الدقيقة
.84
بذلك ،يحتل اليبزيج املركز الثاني برصيد  47نقطة ،متأخرا
بنقطتني عن بايرن ،بينما بقي هيرتا في املركز  ،15بعدما فشل في
حتقيق الفوز للمرة الثامنة على التوالي ،ويتساوى برصيد  18نقطة
مع أرمينيا بيليفيلد ،صاحب املركز  16املؤهل مللحق البقاء.

