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األربعاء  13يناير 2021

كأس محمد السادس لألندية العربية األبطال

الرجاء يتجاوز كبوة دوري األبطال ويتأهل للنهائي على حساب اإلسماعيلي

أربعة حكام مغاربة في بطولة «شان  »2021بالكاميرون

كشفت جلنة احلكام بالكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم (الكاف) عن قائمة حكام النسخة السادسة من بطولة
األممم اإلفريقية للمحليني التي ستحتضنها الكاميرون من  16يناير اجلاري الى  7فبراير املقبل.
وضمت القائمة  47حكما وحكما مساعدا ،مبا في ذلك حكام الفيديو املساعدين ،من  31دولة في القارة ،من
ضمنهم أربعة حكام مغاربة .ويتعلق األمر باحلكم الرئيسي سمير الكزاز ،واحلكمني املساعدين زكرياء البرنيسي
ومصطفى أكركاد ،باإلضافة إلى حكم تقنية الفار عادل زوراق.
وضمت القائمة أيضا رباعي حتكيم نسائي تأكيدا لقرار الكاف بإدراج حكام سيدات في مسابقات الرجال ،وهن
حكم الساحة ليديا تافيسي أبيبي (إثيوبيا) واحلكم املساعد برناديتا كوميبيرا (مالوي) وميميسن ليورهي
(نيجيريا) وكارين أتيزامبوجن فومو (الكاميرون).
وذكرت الكاف في بيان على موقعها االلكتروني أنه مت اختيار املجموعة النهائية من احلكام على أساس مهاراتهم
البدنية والرياضية باإلضافة إلى فهمهم لكرة القدم مبا في ذلك قدرتهم على قراءة املباراة.
وستقام املباراة االفتتاحية للبطولة بني منتخب البلد املضيف وزميبابوي يوم السبت املقبل على ملعب أحمدو
أهيدجو في ياوندي.
وسيلعب املغرب في هذه البطولة ضمن املجموعة الثالثة التي تضم منتخبات رواندا وأوغندا والطوغو.
ويواجه املنتخب املغربي في اولى مبارياته نظيره من الطوغو يوم  18يناير.
تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى املباراة النهائية لكأس محمد السادس لألندية العربية األبطال لكرة القدم ،عقب تغلبه
على نادي اإلسماعيلي املصري بثالثة أهداف لالشئ ،في املباراة التي جرت بينهما مساء أول أمس اإلثنني على أرضية
امللعب الكبير مبدينة مراكش ،برسم إياب نصف النهاية.
وسجل أهداف فريق الرجاء البيضاوي محسن متولي (د  60من ضربة جزاء) وبني ماالنغو (د  )67ومحمود بنحليب (د
.)86
وكانت مباراة الذهاب بني فريقي الرجاء واإلسماعيلي في مدينة اإلسماعيلية قد انتهت بفوز األخير بهدف دون رد سجله
الالعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء.
وسيواجه فريق الرجاء في املباراة النهائية ،فريق احتاد جدة السعودي الذي جتاوز مواطنه الشباب في املربع الذهبي
بالتعادل  2 2-ذهابا ثم الفوز  1 2-في مباراة اإلياب.

إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور

أعلنت اللجنة العليا لبطولة
العالم لكرة اليد للرجال إقامة
النسخة  27من البطولة في
مصر من دون جمهور ،بسبب
استمرار تفشي جائحة كورونا.
وتنطلق البطولة اليوم األربعاء
وتستمر إلى غاية  31من شهر
يناير اجلاري مبشاركة 32
منتخبا ،من ضمنها املنتخب
املغربي.
وبحسب بالغ للجنة ،مت االتفاق
تعاقد نادي أوملبيك آسفي (فرع رياضة األشخاص
مع السلطات املصرية على أن
في وضعية إعاقة) ،مع اخلبير األمريكي سالم حسن،
تكون جميع املباريات بدون
لإلشراف ،بشكل تطوعي ،على تدريب فريق كرة السلة
جماهير ،ألول مرة في تاريخ
على الكراسي املتحركة.ا
البطولة ،وذلك ضمن حزمة
وأوضح أمني مال فرع نادي أوملبيك آسفي لألشخاص
اإلجراءات االحترازية املتخذة
في وضعية إعاقة ،شعيب الكرعي ،أن «هذا اخلبير
للتصدي لفيروس كورونا.
األمريكي ،الذي ألف كتابا حول رياضة األشخاص في
وتعتبر هذه املرة الثانية التي
وضعية إعاقة ،تعاقد مع النادي لإلشراف على تدريب
تستضيف فيها مصر بطولة
الفريق بشكل تطوعي»٠.
العالم لكرة اليد بعد النسخة الـ
وأشار الكرعي ،في تصريح لوكالة املغرب العربي
 16التي أقيمت في عام 1999
لألنباء ،أن هذا الرياضي األمريكي الذي يوجد في
مبشاركة  24منتخبا.
وضعية إعاقة كان قد عبر عن رغبته في تدريب الفريق
وتفتتح البطولة اليوم األربعاء
بعد أن عاين جدية املسؤولني بالنادي ورغبتهم في منح فرصة لألشخاص في وضعية إعاقة ملمارسة الرياضية.
وأضاف أن املدرب األمريكي أظهر طموحا للنهوض بهذا الصنف الرياضي ،والرفع من مستوى ممارسي هذه الرياضة بالقاهرة بإجراء لقاء املنتخبني
ونقل خبرته لفائدة هذا الفرع الرياضي .وذكر الكرعي أن هذه املبادرة احملمودة لهذا املدرب ستمثل قيمة مضافة للنادي املصري والشيلي ،بينما يستهل
املنتخب املغربي مشاركته
املسفيوي ،على اعتبار أن كرة السلة حتظى بشعبية كبيرة في الواليات املتحدة.
يذكر أن النادي ،العضو باجلامعة امللكية املغربية لرياضة األشخاص في وضعية إعاقة ،يضم في عضويته  51شخصا ،من مبواجهة نظيره اجلزائري يوم
 14يناير اجلاري.
بينهم  42رياضيا و  5إداريني و  3فنيني وطبيب واحد.

خبير أمريكي يشرف على تدريب فريق كرة السلة على الكراسي املتحركة ألوملبيك آسفي

رونالدو يتربع على عرش أفضل هدافي العالم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،مهاجم يوفنتوس اإليطالي
لكرة القدم ،قائمة أفضل الهدافني في تاريخ الساحرة املستديرة ،مناصفة
مع التشيكي جوزيف بيكان ،برصيد  759هدفا لكل منهما.
وسجل رونالدو ( 35عاما) الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى
ضيفه ساسولو ( )3-1ضمن اجلولة الـ 17من الدوري اإليطالي.
ورفع الالعب البرتغالي رصيده بذلك إلى  759هدفا في املباريات
الرسمية ،ليعادل الرقم القياسي لالعب النمساوي-التشيكي جوزيف
بيكان ،ويتقاسم معه لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.
وأحرز رونالدو «صاروخ ماديرا»  759هدفا خالل  1034مباراة خاضها
حتى اآلن في مسيرته االحترافية ،منها  657هدفا بقميص األندية التي
لعب لها ،وهي :سبورتينغ لشبونة البرتغالي ،ومانشستر يونايتد
اإلجنليزي ،وريال مدريد اإلسباني ويوفنتوس ،إضافة إلى  102هدف
بقميص منتخب البرتغال.
وكان النجم البرتغالي قد جتاوز رقم األسطورة البرازيلي بيليه ،الذي
سجل  757هدفا خالل مسيرته الكروية ،منها  688هدفا على مستوى
األندية مع سانتوس وكوزموس ،و 77هدفا مع منتخب «السيليساو»
البرازيلي.

ريال مدريد يسجل أكبر املداخيل بني أندية البطوالت الكبرى تسجيل  36حالة إيجابية بكورونا في الدوري اإلجنليزي

كشفت دراسة لشركة (كي.بي.إم.
جي) ملراجعة احلسابات أن ريال
مدريد بطل الدوري اإلسباني لكرة
القدم حقق مداخيل إجمالية بلغت
 681.2مليون يورو ( 832مليون
دوالر) خالل موسم 2019-2020
رغم واقع تراجع اإليرادات بنسبة
 8باملائة.
وإيرادات بطل إسبانيا هي األكبر
بني األندية الفائزة باأللقاب احمللية
في املسابقات األوروبية الست
الكبرى .وبلغت إيرادات بايرن
ميونيخ بطل أملانيا  607.2مليون يورو ،يليه ليفربول بطل إجنلترا ( 557مليون يورو) ثم
باريس سان جيرمان ( 540.6مليون يورو).
وبلغت إيرادات يوفنتوس بطل إيطاليا  401.4مليون يورو ،بينما كانت إيرادات بورتو بطل
البرتغال األقل بني األبطال الستة حيث اكتفى بتحقيق  87.3مليون يورو.
وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال املسابقات الكبرى في أوروبا من انخفاض في األرباح
التشغيلية بسبب اآلثار االقتصادية جلائحة كوفيد-.-19
ومع إلغاء الكثير من املباريات أو إقامتها دون مشجعني منذ مارس وحتى اآلن ،فإن خسائر
إيرادات أيام املباريات لكل أبطال املسابقات الكبرى باستثناء بورتو كانت األكبر لهذه األندية،
وعانى ريال من خسائر تبلغ  34.9مليون يورو.
ولم تتحقق أرباح صافية لألندية األبطال عن موسم  2019-2020سوى لبايرن ميونيخ (5.9
مليون يورو) وريال مدريد ( 300ألف يورو) ،عكس احلال في موسم  2018-2019عندما
حتققت األرباح من كل األندية األبطال.
وعانى باريس سان جيرمان من أكبر خسارة صافية وبلغت  125.8مليون يورو حيث كان
الدوري الفرنسي هو الوحيد في املسابقات احمللية الكبرى الذي تقرر عدم استكماله في أبريل
بسبب كورونا.

أعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي لكرة القدم عن
تسجيل  36حالة إيجابية بفيروس كورونا املستجد
بني الالعبني والطواقم األسبوع املاضي ،أي أقل
بقليل من احلاالت األربعني التي سجلت قبلها بسبعة
أيام.
وأوضحت الرابطة في بالغ «ميكن لرابطة الدوري
اإلجنليزي املمتاز التأكيد أنه في الفترة ما بني
اإلثنني  4يناير واألحد  10يناير ،عبر جولتني من
االختبارات ،مت اختبار  2593العبا وموظفا في
األندية للكشف عن كوفيد .-19ومن بني هؤالء ،كان
هناك  36اختبارا ايجابيا جديدا».
وباتت مباراة توتنهام وأستون فيال ،التي كانت
مقررة األربعاء ،خامس مباراة تؤجل هذا املوسم في
الدوري املمتاز بسبب فيروس كورونا ،وذلك نتيجة
احلاالت اإليجابية الكثيرة في صفوف الثاني.
ونظرا للبرنامج املزدحم أصال ،قررت رابطة الدوري
استبدال أستون فيال بفولهام ملواجهة توتنهام
األربعاء في مباراة كانت مقررة أصال في  30دجنبر
املاضي لكنها أرجئت بسبب تفشي الفيروس في
صفوف فولهام.
كما قررت الرابطة تأجيل مباراتي فولهام ضد تشلسي وأستون فيال ضد إيفرتون في نهاية
األسبوع احلالي ليوم واحد.
وسمح حتى اآلن لرياضات النخبة مبواصلة نشاطها على الرغم من القيود املفروضة في
بريطانيا ،لكن مخالفة عدد من جنوم الدوري املمتاز للوائح أدت الى دعوات من أجل اتخاذ
إجراءات أكثر صرامة.
ومت إغالق ملعب تداريب نادي نيوكاسل في دجنبر املاضي بسبب تفشي الفيروس في
صفوف الفريق.

