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بعد الخروج من منافسات كأس العرش النسور يلعبون هذا الموسم على ثالث واجهات

الرجاء يتطلع للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

يرفع فريق الرجاء الرياضي حتدي
التنافس على أكبر عدد من األلقاب،
خالل موسم سيلعب فيه على ثالث
واجهات هي البطولة اإلحترافية
ودوري أبطال إفريقيا ودوري
األندية العربية البطلة ،الذي يحمل
هذا املوسم لقب صاحب اجلاللة
امللك محمد السادس.
وسيكون الرجاء ،بقيادة مدربه
الفرنسي بارتريس كارتيرون ،أمام
رهانني خالل موسم ،2019-2020
هما التغلب على األزمة املالية
املتراكمة منذ مواسم ،وإنهاء
املوسم متوجا مبا هو متاح
من األلقاب ،خاصة بعد خروجه
املفاجئ من دور سدس عشر نهائي
كأس العرش ،قبل أيام ،أمام نهضة
الزمامرة ،الصاعد اجلديد إلى
القسم األول للبطولة اإلحترافية.
ويحظي دوري أبطال إفريقيا
باألولوية ضمن الئحة أهداف

الفريق األخضر ،إذ يعتبر هشام
أبو شروان ،النجم السابق للرجاء
واملدرب املساعد احلالي للفرنسي
كارتيرون أن “قيمة الرجاء تفرض
عليه التنافس على مختلف
الواجهات” ،مضيفا أنه “ال ميكن
لفريق فاز بلقبني املوسم املاضي
(كأس الكنفدرالية اإلفريقية وكأس
السوبر اإلفريقي) أن يطمح إلى
أقل من ذلك” ،لكن “يبقى أهم لقب
بالنسبة إلى الفريق هو التتويج
بدوري أبطال إفريقيا بعد أن
غاب عن املشاركة فيه ملدة ليست
بالقصيرة” ،يقول أبو شروان.
ويدخل الرجاء موسمه اجلديد
بتشكيلة طرأت عليها تغييرات
مؤثرة ،بعد أن فضل كل من محسن
ياجور ،هداف البطولة ملوسمني
متتاليني ،وزكرياء حدراف ،أحد
أحسن املهاجمني احملليني املغاربة
االنتقال نحو الدوري السعودي،

عموتة  :مالمح الئحة املنتخب
احمللي أصبحت أكثر وضوحا
أكد حسني عموتة مدرب املنتخب الوطني
لالعبني احملليني ،أن املباراتني الوديتني
اللتني خاضهما املنتخب ،سمحتا للطاقم
التقني بتكوين فكرة واضحة حول مستوى
الالعبني قبل اللقاء احلاسم ضد منتخب
اجلزائر.

وقال إن النتيجة في مثل هذه املباريات
ليست هدفا في حد ذاتها ،حتى لو كان
الفوز موضع ترحيب ملنح مزيد من الثقة
وتعزيز معنويات الالعبني قبل املباراة
احلاسمة املقبلة ضد اجلزائر ،مشيرا إلى
أنه بعد هاتني املباراتني ،ستصبح مالمح
قائمة الالعبني الذين سيتم استدعاؤهم
أكثر وضوحا.
وسجل أن املباراتني سمحتا له بالوقوف
على بعض اإلشارات اإليجابية التي
تبشر مبستقبل جيد لهذا الفريق ،مضيفا
أن التواجد القوي لألندية املغربية
في املسابقات اإلفريقية في السنوات
األخيرة مفيد جدا للفريق الوطني لالعبني
احملليني.

وبالتحديد إلى فريق (ضمك) ،كما
أن الفريق األخضر لن يتمكن من
االستفادة من العبه املتميز ،صانع
األلعاب ،عبد اإلله احلافيظي إال

بدء من شهر يناير املقبل ،بسبب في مقابل مغادرة أسماء بارزة،
إصابة تعرض لها وفرضت سعى مسؤولو الرجاء إلى التعاقد
خضوعه لعملية جراحية وغيابه مع العبني من ذوي التجربة وفي
مقدمتهم محسن متولي ،الذي عاد
عن املالعب منذ أشهر.

إلى فريقه بعد جتربة دامت ثالثة
أعوام بالدوري القطري ،وعمر
العرجون ،ابن الفريق أيضا ،العائد
من جتربة مع احتاد طنجة ،إضافة
إلى الكونغولي ،فابريس نغوما،
العب الوسط السابق لفيتا كلوب،
واملالي ساليف كوليبالي ،املدافع
السابق لألهلي املصري وتي بي
مازمبي الكونغولي ،واملهاجم
املغربي السابق في صفوف
الزمالك املصري ،حميد أحداد.
ورغم أن مهمة الرجاء “لن تكون
سهلة في وجود منافسني أقوياء
في كل مسابقة من املسابقات”،
حسب قول أبو شروان ،بيد أنه
يؤكد ثقة الطاقم بأكمله في تركيبة
الرجاء ،التي قال إنها “تضم العبني
راكموا خبرة كبيرة في امليادين”.
وحتسبا للبرمجة املكثفة ملوسم
 2019-2020شرع فريق الرجاء
في حتضيراته يوم ثامن يوليوز
املاضي مبدينة الدارالبيضاء قبل
أن ينتقل إلى مدينة أكادير ،حيث
دخل الفريق معسكرا دام عشرة
أيام ،واختار الفريق األخضر خالل
فترة استعداداته خوض العديد
من املباريات الودية وكانت ضد
ليغانيس وبيتيس اإلسبانيني،
ورجاء بني مالل ويوسفية
برشيد وأوملبيك خريبكة ،علما
أن أول مباراة رسمية خاضها
الفريق كانت ضمن الدور
التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا،
ضد بريكاما الغامبي ،إذ تعادل
معه ذهابا بباجنول في غشت
املاضي  3-3وفاز عليه إيابا
بالدارالبيضاء .4-0
يذكر أن باتريس كارتيرون،
املدرب الفرنسي لفريق الرجاء،
عزز طاقمه مبساعدين من
النجوم السابقني للرجاء،
هما هشام أبو شروان وطالل
القرقوري ،بعد استقالة يوسف
السفري.

النجم«راي ألين» يحضر افتتاح الدوري الجديد بخريبكة وابن جرير

الرابطة الوطنية لكرة السلة األمريكية واملجمع الشريف للفوسفاط يعلنان عن شراكة قوية

مصطفى الصوفي

أعلنت مجموعة « أو سي بي» ،الرائد العاملي
في قطاع الفوسفاط ،والرابطة الوطنية
لكرة السلة األمريكية اول أمس االثنني عن
إبرامهما اتفاقية تعاون مشترك لتطوير برامج
دوري «جونيور إن بي إيه» ،لتعليم املهارات
األساسية لرياضة كرة السلة ،وتشييد مالعب
جديدة بكل من خريبكة وابن جرير باملغرب،
وكذا بالعاصمة الرواندية كيغالي ،من خالل
االستفادة من القدرة الهائلة لهذه الرياضة
لتمكني الشباب املغربي والرواندي من
االرتقاء مبجتمعاتهم.
ومت اإلعالن عن هذه الشراكة خالل افتتاح
ملعب كرة السلة اجلديد بحي النهضة
بخريبكة ،بحضور مصطفى التراب ،املدير
التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفاط وأمادو
جالو فال املدير العام لرابطة «إن بي إيه» في
أفريقيا ورئيس الرابطة اإلفريقية لكرة السلة،
إضافة إلى الالعب الشهير راي ألني الذي
شارك  10مرات في مباريات «كل النجوم».
ومن املقرر أن ينطلق دوري «جونيور إن بي
إيه « بالقاعة متعددة الرياضات مبدينة ابن
جرير أمس الثالثاء ،بينما يستضيف مركز
« البوليتكنيك اإلقليمي املتكامل « بكيغالي
نسخة هذه البطولة يوم  21شتنبر برواندا.
وفي هذا اإلطار ،قال مصطفى التراب»
تعتبر الشراكة مع الرابطة الوطنية لكرة
السلة األمريكية جزءا من مبادرة» اكت فور
كوينوتي» التي يدعمها متطوعو املجمع
الشريف للفوسفاط بهدف املساهمة في
التنمية من خالل الرياضة» ،مؤكدا ان الشباب
هنا مليء باملواهب والطاقات ،والهدف من
هذا املشروع هو توفير البنيات التحتية
لتمكينهم من تطوير إمكانياتهم بفضل روح
التميز والتأطير الذي يركز على القيادة
والتنمية الذاتية ،ونحن سعداء حقا بإطالق
هذا املشروع الهام مع الرابطة الوطنية

لكرة السلة األمريكية بكل من خريبكة وابن
جرير».
ومن جانبه اضاف أمادو جالو فال  « :نحن
سعداء باملشاركة إلى جانب مجموعة « او سي
بي» من أجل تطوير دوري «جونيور إن بي إيه»
باملغرب ورواندا ،وسنحاول رفع احلواجز
جلعل رياضتنا في متناول اجلميع .ونحن
على يقني أن هذه الشراكة املثمرة ستساهم
في إلهام املزيد من الشباب وتشجيعهم
على تعلم أبجديات كرة السلة وتب ّني قيمها
السامية ،كما سنسعى إلى توفير اإلمكانيات
للمدربني وقادة املجتمعات» .
وتتمثل أحد االستراتيجيات ذات األولوية
بالنسبة ملجموعة « او سي بي»في دعم
تنمية القارة اإلفريقية ،ومن أجل ذلك ،تركز
املجموعة على تعزيز اإلمكانيات الفالحية في
القارة ،من خالل بناء نظام إيكولوجي مستدام
وتقدمي حلول مبتكرة للفالحني األفارقة.

ويلتزم املجمع بإطالق العديد من املبادرات
اإلنسانية ،خاص ًة عبر برنامجها التطوعي»
اكت فور كومينوتي» ،والذي يهدف إلى متكني
متعاوني « او سي بي» من املشاركة في
مشاريع خلدمة املجتمع ،حيث مت في اإلطار
القيام بالعديد من املبادرات على املستويني
واإلقليمي في قطاعات البيئة والصحة
احمللي
ّ
ّ
والتعليم والتنمية اإلقليمية .وبالتالي ،فإن
استثمار املجمع في برنامج « ان بي ايه
جينيور»يدعم جهودها الرامية إلى تنمية
املجتمعات احمللية واالسكنة االفريقية.
ومن املقرر أن يض ّم دوري «جونيور إن بي
إيه» في كال البلدين فرق مدرسية مكونة من
 30شابا و 30فتاة سيتنافسون على لقب
مدرسي أحد
البطولة تباع ًا .وسيم ّثل كل فريق
ّ
النوادي الثالثني في دوري الرابطة الوطنية
لكرة السلة األمريكية «إن بي إيه» وسيلعب
بقمصان حتمل شعار هذه األندية.

تنص االتفاقية املبرمة بني املجموعة والرابطة
ّ
أيضا على مشاركة الالعبني واملدربني في
الدوري في حلقات دراسية تفاعلية خاصة
باملهارات األساسية طوال فترة الدوري تر ّكز
على حترير قدرات الشباب وتعليمهم مهارات
القيادة والتواصل والتوعية الصح ّية ،في
ّ
منظمة «هوبس فور هوب»،
حني ستتو ّلى
شريك الرابطة ،مسؤولية توفير املناهج
الدراسية املتعلقة بهذه احللقات.
ويهدف «جونيور إن بي إيه» ،البرنامج العاملي
للرابطة في كرة السلة للفتيان والفتيات ،إلى
تعريف القاعدة الشعبية باملهارات األساسية
للعبة والقيم احلقيقية لرياضة كرة السلة،
ويسعى إلى املساهمة في تنمية وحتسني
جتربة الالعبني واملدربني واآلباء في كرة
السلة للصغار .تخطط الرابطة الوطنية لكرة
السلة األمريكية وفرقها خالل هذه السنة،
للوصول إلى أكثر من  51مليون شاب في 75
دولة من خالل املقابالت والبرامج املدرسية
والطب الرياضي واملسابقات وغيرها من
فعاليات التوعية.
في النسخة الثانية من بطولة «جونيور إن
بي إيه» العاملية التي استضافتها مدينة
أورالندو في والية فلوريدا الشهر املاضي؛
تصدر فريق فتيان أفريقيا القسم الدولي من
ّ
ويحل
البطولة ليتأهل إلى املباراة النهائية
في مركز الوصافة بعد خسارته أمام فريق
فتيان الغرب األمريكي ،في حني حصل الالعب
معروف مومن من الكاميرون على جائزة العزم
واإلصرار للعام الثاني على التوالي.
ويرتكز تطوير هذا الدوري في كل من املغرب
ورواندا على التزام الرابطة الوطنية لكرة
السلة األمريكية واملجمع الشريف للفوسفاط
بتطويرالقارة األفريقية ،وإطالق برامج
مماثلة في كل من أنغوال والكاميرون وغينيا
وساحل العاج وكينيا واملوزمبيق ،إضافة
إلى نيجيريا وجمهورية الكونغو والسنغال
ووجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا.جنوب
إفريقيا وتنزانيا وأوغندا.

