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تألق أمســـية األحد النجم الدولي اجلزائري، 
ســـفيان فيغولـــي، مع فريقه غلطة ســـراي في 
الدوري التركي املمتاز.حيث قاد فيغولي فريقه 
للفوز برباعية كاملة حلساب اجلولة ال27.كما 
قدم فيغولي متريرتني حاســـمتني مباشـــرة عقب 
دخوله في الدقيقة ال80 عندما كانت النتيجة 
2-2. ومنـــح فيغولـــي متريرة الهدفـــني الثالث 

والرابع في الدقيقتني ال87 وال90+8.
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تألـــق النجم الدولـــي اجلزائري، ســـفيان بن 
دبكـــة، أمســـية األحد في الدوري الســـعودي 
للمحترفني.مواجهة اجلولة ال22 انتهت برباعية 
دون رد وعرفت مشاركة ابن مدرسة نصر حسني 
داي أساسيا في تشكيلة فريقه الفتح.متوسط 
ميدان اخلضر ســـجل الهدف الثالث للفتح أمام 
االتفاق فـــي الدقيقـــة ال37.كما قـــدم متريرة 
حاســـمة في الهدف الثاني الذي ســـجله زميله 
كويفـــا في الدقيقـــة ال33.ومن جانب اإلتفاق 
شارك رايس وهاب مبوحلي وأيوب عبد الالوي 
في التشكيلة األساسية قبل أن ُيستبدل الثاني 

في الدقيقة ال45.
á«dGQóØfƒμdG ¢SCÉc
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تعادل فريق شـــبيبة الســـاورة، أمام مضيفه 
االحتـــاد الليبي بنتيجة 1-1 األحد، حلســـاب 
اجلولـــة الثالثة ملرحلة املجموعـــات (املجموعة 
الثانيـــة) فـــي كأس الكونفدراليـــة اإلفريقية 
لكرة القـــدم. وافتتح أصحـــاب الضيافة باب 
التســـجيل عبـــر الالعـــب محمـــد زعبيـــة في 
الدقيقة ال22 من عمر الشـــوط األول، قبل أن 
يعدل ممثل اجلزائـــر الكفة بفضل الالعب ويس 

محمد أمني (د30).
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ســـيكون فريـــق مولودية وهران يـــوم الثالثاء 
بداية من الســـاعة الثانيـــة والنصف زواال على 
موعد مع أولى مبارياته خارج الديار خالل مرحلة 
العودة، عندما يالقي برسم اجلولة الـ19 من عمر 
الرابطة احملترفة األولى نادي بارادو مبعقله الدار 
البيضـــاء، في لقاء واعد ومثيـــر ويعد بالكثير 
على الرغم من التباين الكبير في الترتيب العام 
لصالح شـــبان األكادمييـــة، إال أن كتيبة املدرب 
عبد القادر عمراني ستدخل املواجهة بنية الفوز، 
وتأكيد النتيجتني االيجابيتني في آخر مباراتني 
بانتصـــار على مولوديـــة العاصمة فـــي مباراة 
إسدال ستار مرحلة الذهاب، والفوز احملقق على 

حساب السنافر في مستهل مرحلة اإلياب.
 ومبـــا أن األمـــور اجلدية انطلقـــت خالل اجلزء 
الثاني من املنافســـة، فإن العودة بنتيجة مرضية 
مـــن ملعـــب الـــدار البيضاء ال نقـــاس فيه على 
اإلطالق، واخلســـارة في ضيافة شبان األكادميية 
ممنوع متاما إذا ما أراد الفريق اخلروج من مناطق 
اخلطـــر، واالبتعـــاد أكثـر عـــن رباعـــي مؤخرة 
الترتيب، وهذا لن يكون إال بضم 3 نقاط أخرى 
للرصيد أو نقطة يتيمة، وهي الرســـالة التي أكد 
عليها الطاقم الفني أثناء التحضيرات القصيرة 
اخلاصة بهذه املواجهة، وعلى ما يبدو فإن زمالء 
القائـــد لقرع محمـــد قد فهموا مـــا هو مطلوب 
منهـــم، وســـيقدمون أفضل ما لديهـــم من أجل 

جتاوز عقبة الباك بنجاح.
 وميلك احلمراوة حوافز نفســـية أكثـر هذه املرة 
عندما يالقون نادي بارادو مبعقله الدار البيضاء، 
فكما يعلم اجلميع الفريق كان قد خســـر مواجهة 
الذهـــاب مبلعب أحمد زبانـــة برباعية كاملة يوم 
كان آيت جـــودي مدربا للحمـــري، وهي الهزمية 
التي أحلقت أضرارا جســـيمة باملولودية، واليوم 
حان الوقت بالنسبة لرفقاء احلارس كمال سوفي 
كي يـــردوا االعتبار ألنفســـهم ولفريقهم، وهذا 
عبـــر حتقيق االنتصار ال غيـــر مبيدان الباك ومن 
مت حتقيق الثأر الرياضي، والذي ســـيكون ثمينا 
على كل املســـتويات النفسية واملعنوية والفنية، 
ففوز األمسيو هذه األمسية وتعثـر األندية التي 
تســـبقها في جدول الترتيب سينقلها من مركزها 

الــــ12 حاليا، إلـــى مراكز متقدمـــة أكثـر وميهد 
الطريق نحو حتقيق بقاء مريح وآمن، هذا وأبدت 
عناصر املولودية رغبتهـــا الكبيرة في االنتصار 
والثـــأر مـــن الهزمية التـــي تلقوها خـــالل مرحلة 

الذهاب أمام الباك مبلعب أحمد زبانة.
 وحتـــى تكون األمـــور واضحة، فـــإن موقعة 
الدار البيضاء أمام الباك اليوم لن تكون ســـهلة 
على اإلطـــالق، فاملنافس عنيد، ولديه مجموعة 
جيـــدة من الالعبني الشـــباب يتمتعـــون بكفاءة 
عاليـــة جدا جعلتهم يحتلـــون حاليا املركز الرابع 
في الترتيب العام بـ32 نقطة، متخلفني عن رائد 
البطولة شـــباب بلوزداد سوى بأربعة نقاط ليس 
إال، وعليه فإن الفوارق تبقى كبيرة وشاسعة في 
هذا اللقاء بني طرف مســـتقبل طامح للفوز بغية 
االرتقـــاء إلى منصة البوديوم وبعث حظوظه في 
التنافس على لقب الدوري، وبني ناد زائر يفتش 
عن طـــوق جناة من شـــبح النزول الـــذي يتربص 
بـــه، لذا مهمـــة حمراوة تبقى فـــي غاية التعقيد 
هذه األمســـية أمام رفقاء الهداف املتألق بوعلي 
وزروقي واآلخرين والذين ال يتنازلون عن النقاط 

بسهولة.
 وكشـــف الطاقم الفني ملولودية وهران بقيادة 
عبـــد القادر عمراني عن قائمة الالعبني املعنيني 
بالتواجـــد في مباراة اليوم، بحيث فضل املدرب 
استدعاء 20 العبا حتسبا ألي طارئ خاصة وأن 
الفريق تنقل إلى العاصمة عبر احلافلة وكل شيء 

يبقى محتمل في السفريات، واملالحظ من خالل 
القائمة بـــأن املدرب عمراني قد فضل االحتفاظ 
بنفس التعداد تقريبا الذي واجه اجلمعة الفارطة 
شـــباب قسنطينة، ومتكن من حتقيق غاية الفوز، 
وهذا عمال مببدأ احملافظة على االســـتقرار. ومن 
بـــني التغييرات القليلة التي طرأت على القائمة 
اخلاصة بلقاء نادي بارادو، هو إقدام املدرب عبد 
القادر عمراني على االستغناء عن خدمات العب 
الرديف رقيق، بينما لم توجه دعوة املشاركة إلى 
املهاجـــم دهار مروان بســـبب اإلصابة التي أملت 
به في مباراة شـــباب قســـنطينة األخيرة. وللقاء 
الثاني علـــى التوالي ســـيتواصل غياب قرتيل 
يوســـف لإلصابة كما يســـتمر املـــدرب عمراني 
في االســـتغناء عن املهاجم صيام خليارات فنية 
محضة. من جهته لم يتأخر املدرب عمراني عبد 
القادر في اســـتدعاء الرباعـــي قنينة، نعماني، 
خذير، بوقطاية حتســـبا للقاء نادي بارادو بعدما 
استنفذت هذه األســـماء العقوبة املسلطة عليها 
في لقاء الســـنافر األخيـــر، وبصفة مبدئية يبقى 
املهاجم قنينة ياســـني املرشح األبرز كي يستعيد 

مكانته األساسية مبناسبة مواجهة بارادو. 
تعيني إبرير حكما يثير اجلدل 

عينـــت جلنـــة التحكيم الســـيد إبرير من أجل 
إدارة مبـــاراة اجلولـــة الــــ19 من القســـم األول 
احملترف، والتي جتمـــع بني نادي بارادو وضيفه 
مولوديـــة وهران مبلعـــب الدار البيضـــاء اليوم، 
وسيكون شاللي كحكم مساعد أول، أما بلقاسم 
فتم تعيينه كحكم مســـاعد ثاني، فيما سيتولى 
معمـــري مهمـــة احلكـــم الرابع، ومينـــي الفريقان 
أن يكـــون الطاقم التحكيمي في مســـتوى هذه 
املواجهـــة الواعـــدة، كمـــا أن احلمـــراوة لديهـــم 
الكثير مـــن الهواجس التحكيمية التي رافقتهم 
طيلة مرحلة الذهـــاب، وأضرب بهم خالل بعض 
املباريات، علما وأن احلكم إبرير كان محل جدل 
حتكيمي كبير يوم السبت حينما أدار لقاء القسم 
الثاني عن مجموعته وسط شرق بني جنم تالغمة 
وشـــباب برج منايل، بحيث رفعت إدارة تالغمة 
تقريرا أسودا ضد هذا ثالثي التحكيم ومع ذلك 

ì Üمت تعيينه إلدارة قمة الباك واألمسيو. 

قال مدرب تشيلســـي، تومـــاس توخيل، إنه 
ليس نادما على شيء، رغم خسارة فريقه املباراة 
النهائية لكأس رابطة األندية اإلجنليزية احملترفة، 
أمـــام ليفربول بـــركالت الترجيـــح (10-11)، 
إثـر انتهاء الزمن األصلـــي واإلضافي بالتعادل 
السلبي.وأوضح توخيل، في تصريحات لشبكة 
«ســـكاي ســـبورتس»: «كانت مباراة رائعة، ال 
داع للقلق أو الندم.. لقد قدمنا كل شيء.. لكن 
هناك مشاعر سيئة بشأن الهدف امللغي لروميلو 
لوكاكو».وأضاف: «أنت بحاجة إلى القليل من 

احلظ، لقد ســـجلنا ثالث مـــرات، وحصلنا على 
فـــرص كبيرة، وأتيحت لهم فـــرص كبيرة، وكان 
التعـــادل نتيجة عادلة».وعن إشـــراك كيبا في 
الدقيقـــة األخيرة، مـــن أجل التصـــدي لركالت 
الترجيح، قال توخيل: «لقد فعلنا ذلك من قبل 
مع كيبا، إنه أفضل قليًال في التصدي لضربات 
الترجيح، وهذا هو السبب وراء القرار».وأردف: 
«مـــن غيـــر املعتـــاد أن يحتـــاج كل العب في 
التشـــكيلة إلى التسديد، لقد نفذ ركلته بسرعة 

كبيرة جًدا...

ال تـــزال وجهـــة النرويجـــي إيرلينـــج هاالند، 
مهاجم بوروســـيا دورمتوند، حائـــرة بني الدوريني 
اإلســـباني واإلجنليزي، في ظـــل اهتمام بعض 
عمالقة أوروبا بضمه في نهاية املوســـم. ومن 
21 عاما في  املتوقـــع أن يحســـم صاحـــب الــــ
غضـــون األســـابيع القليلـــة املقبلة، ال ســـيما 
وأن عقـــده يتضمن شـــرطا جزائيا مينحه فرصة 
الرحيـــل هذا العام مقابل 75 مليون يورو.من 
جانبها، أكدت صحيفة «ســـبورت» أن نادي 
برشـــلونة ال يزال منافسا شرسا في سباق ضم 

هاالند، رغـــم الدين الضخم، الذي يقدر بنحو 
1.35 مليـــار يورو. وأفادت بـــأن هذا الدين 
ال ميثل مشـــكلة بالنســـبة للنادي الكتالوني، 
الـــذي يعتبر التعاقد مـــع هاالند مبثابة أولوية 
لـــه فـــي الصيف.ويواجـــه برشـــلونة منافســـة 
شرســـة من مانشستر سيتي بجانب غرميه ريال 
مدريد، الـــذي يحاول إقناع الدولي النرويجي 
بالبقاء ملوســـم آخر مع دورمتونـــد، للعودة لضمه 
في صيف 2023، في ظل وجود الفرنسي كرمي 

بنزميا ضمن صفوفه.
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