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قالت اإلسبانية، غاربيني موغوروزا، املصنفة 
 
ّ
الثالثة عامليًا بني العبات التنس املحترفات إن
من الرائع أن تكون من املرشحات للقب بطولة 
أستراليا املفتوحة، األولى بني دورات الغراند 

سالم. وصرحت موغوروزا املرشحة للمنافسة 
في مؤتمر صحافي بعد وصولها إلى ملبورن: 

ه 
ّ
»بالتأكيد، كوني من املرشحات أمر صعب، لكن

الضغط الذي يواجهه األفضل في اللعبة. من 
الرائع أن أكون من املرشحات لنيل اللقب«.

عاد العب خط الوسط البرازيلي، باولينيو، إلى 
بالده لينضم إلى كورينثيانز، وهو فريق لعب 

بقميصه قبل ثماني سنوات. وخالل حفل تقديمه، 
ه في 

ّ
قال الالعب البالغ من العمر 33 سنة، إن

جولته األولى مع فريق كورينثيانز )2013-2010( 
ه اآلن يريد 

ّ
ه أكد أن

ّ
عاصر »أشياء عظيمة«، لكن

أن يتم تذكره بما سيقدم من اآلن فصاعدًا. هذا 
ويأمل باولينيو في الوصول إلى املستوى األمثل 

بأسرع وقت ممكن بعد التوقيع.

اتهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، 
السلطات األسترالية بسوء معاملة وإذالل العب 
التنس نوفاك ديوكوفيش بعدما ألغت تأشيرة 

سفره للمرة الثانية. وسأل فوسيتش عبر حسابه 
الرسمي في »إنستغرام«: »ملاذا يسيئون معاملته 

ويذلونه، ليس هو وحده فحسب، بل يهينون 
ها ليست املرة 

ّ
أسرته ووطنًا حرًا فخورًا«. ُيذكر أن

األولى التي ينتقد فيها رئيس صربيا وضع 
ديوكوفيتش منذ بداية األزمة األسبوع املاضي.

موغوروزا: رائع 
أن أكون من المرشحات 

للقب أستراليا

باولينيو يعود 
إلى كورينثيانز البرازيلي 

بعد 8 سنوات

رئيس صربيا يتهم 
أستراليا بسوء معاملة 

نوفاك ديوكوفيتش

أسقط المدرب 
اإلسباني بيب 
غوارديوال 
منافسه 
األلماني توماس 
توخيل للمرة 
الثانية تواليًا هذا 
الموسم في 
»البريميرليغ«، 
وذلك بعد 
تفوق مانشستر 
سيتي بهدف 
نظيف على 
تشلسي في 
قمة الجولة 
الـ22، لُيتابع 
»سيتي« عروضه 
القوية محليًا 
وأوروبيًا ويفوز 
ذهابًا وإيابًا على 
»البلوز« هذا 
الموسم.

)Getty/غوارديوال يفوز للمرة الثانية تواليًا على توخيل هذا الموسم )توم فالتهيرز

غوارديوال يسقط توخيل
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مشاكل القلب زادت 
مع العبي كرة القدم 

في الفترة األخيرة

إنتر ميامي يضم المدافع السويدي 
كريستوفر مكفي

ضم فريق إنتر ميامي األميركي املدافع السويدي، كريستوفر مكفي، قادمًا 
من إلفسبورغ السويدي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024. وأعلن النادي 
خط  وسيعزز  كظهير،  أيضًا  اللعب  يمكنه  سنة(   24( الــاعــب  أّن  األمــيــركــي 
الدفاع ملوسم 2022. وخاض الاعب 42 مباراة بني 2017 و2021 في جميع 
املسابقات مع فريق إلفسبورغ وشارك مع منتخبات باده تحت 17 و19 سنة.

زفيريف: ال أعتقد أّن ديوكوفيتش 
سافر بدون ضمانات ليجرب حظه

املفتوحة:  أســتــرالــيــا  بطولة  انــطــاق  قبل  زفــيــريــف،  ألكسندر  األملــانــي،  قــال 
»ليس من العدل املجيء إلى هنا وعــدم خوض البطولة«، وذلــك تعليقًا على 
تأشيرة  إلغاء  بعد  احتجازه  مقر  إلــى  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  عــودة 
دخوله األراضي األسترالية للمرة الثانية. وقال زفيريف: »كانت لديه تأشيرة 
صحيحة. أليس كذلك؟ ال أعتقد أّنه سيسافر كي يجرب حظه دون ضمانات 
بلعبه البطولة. إّنه نجم، لو كان األمر يتعلق بشخص آخر لم يكن ليحدث 
كّل هذا الصخب«. ُيذكر أّن زفيريف يستهل مسيرته في أستراليا املفتوحة 

بمواجهة مواطنه دانيل ألتماير.

جيرارد يُطالب بالصبر مع كوتينيو في أستون فيال
طالب ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيا بالصبر على الاعب البرازيلي، 
فيليبي كوتينيو، وقال إّنه سيلعب دورًا بارزًا في الوقت املناسب. وأشاد املدرب 
بالاعب البرازيلي الذي انضم إلى فريق أستون فيا من برشلونة على سبيل 
ــــه مــوهــبــة رائــعــة. نحن  ــارة لنهاية املــوســم، وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »إّن اإلعــ
الناس.  الــوقــت. اسمه فقط يلهم  بــارزًا مع  لــوجــوده معنا وسيكون  محظوظون 
ما فعله في هذه الرياضة يلهم الناس. ليس لدّي أدنى شك بأّننا سنرى فيليبي 
كوتينيو الحقيقي مع الوقت«. وأضاف املدرب جيرارد: »إنه متعطش للعب وأنا 
على يقني من أن كوتينيو ال يزال موجودًا داخل كوتينيو. تدرب بشكل جيد في 
األيام املاضية وأنا على يقني بأنه ال يزال العبًا رائعًا. من الرائع تواجده معنا. لم 
يتوقف عن االبتسام ومسؤوليتي كمدرب جعله يتدرب في أسرع وقت ممكن«.

رانغنيك نصح فان دي بيك وهندرسون بالبقاء
ــه طــلــب مـــن ديـــان  ــــف رانــغــنــيــك، أنـ ــد مــــدرب فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، رال أكـ
البقاء مع الفريق وعــدم الرحيل خال سوق  هندرسون ودونــي فان دي بيك 
فــي مؤتمر صحافي: »طلبت من  األملــانــي  املـــدرب  وقـــال  الشتوية.  االنــتــقــاالت 
اللعب،  أّنــه يريد  البقاء ألّنــه حــارس رائــع. أريــده في الفريق. أتفهم  هندرسون 
لكّننا نخوض ثاث مسابقات. وكذلك أتفهم رغبته في اللعب أكثر وأن يصبح 
أساسيًا. واألمر نفسه مع فان دي بيك. أنا سعيد بوجوده في الفريق. تحدثت 
معه منذ أسبوعني ونصحته بالبقاء«. هذا وأشار املدرب إلى أّن فان دي بيك 
الهولندي لويس فان غال  املنتخب  العالم وأّن مدرب  يريد املشاركة في كأس 

أخبره بأّنه يجب أن يصبح أساسيًا ويحتاج للعب.

إيطاليا ُتقرر تأجيل مباريات األندية التي تعاني 
من 9 إصابات بكورونا

التي تقدم املشورة للحكومة االيطالية خال فترة  الفنية  العلمية  اللجنة  وافقت 
تفشي فيروس كورونا على بروتوكول جديد ينص على تأجيل مباريات كرة 
القدم في الدوري إذا سجل أحد األندية أكثر من 35% إصابات بفيروس كورونا 
تم  الــذي  االتــفــاق  اللجنة على  أي 9 العبني مصابني. وبذلك وافقت  بني العبيه، 
اإليطالية  واملناطق  الحكومة  املاضي في مؤتمر بني  األربعاء  يوم  إليه  التوصل 
وبمشاركة قيادات من اللجنة األوملبية الدولية و»الكالتشيو« بهدف خلق لوائح 
»آمنة« وخلق »يقني بشأن استمرارية األنشطة الرياضية«. وينص البروتوكول 
الــذي يعاني من إصابات كورونا بنسبة 25% من  الفريق  على تأجيل مباراة 
املخالطون  الاعبون  أما  للعزل،  الاعبون املصابون  أن يخضع  العبيه. ويتعني 

فيجب عليهم إجراء اختبار فيروس كورونا في األيام الخمسة التالية.

تتواصل مشاكل القلب، في ضرب نجوم كرة 
القدم، بعد إعالن نادي بايرن ميونخ األملاني، 
 أحــد 

ّ
عــبــر مـــدربـــه جـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان، أن

نجومه سيتوقف عن املشاركة في التدريبات، 
بالوقت الحالي ألسباب طبية. وخالل مؤتمر 
ــال نــاغــلــســمــان فـــي تــصــريــحــات  صــحــافــي، قــ
 النجم 

ّ
نقلها حساب النادي على »تويتر« أن

مشكلة  من  يعاني  ديفيز،  ألفونسو  الكندي 
ــــدرب: »خــــالل فحص  ــاف املــ ــ فـــي الــقــلــب، وأضـ
الــذي أجريناه مع كل العــب مصاب  املتابعة 
بكوفيد-19، اكتشفنا عالمات التهاب خفيف 
فــــي عــضــلــة الـــقـــلـــب لـــديـــفـــيـــز«. وتــــابــــع: »لــقــد 
تــوقــف عــن الــتــدّرب فــي الــوقــت الــحــالــي، لذلك 
املقبلة. هذا  لن يكون متاحًا خالل األسابيع 
االلـــتـــهـــاب فـــي عــضــلــة الــقــلــب لــيــس خــطــيــرًا، 
طبقًا ملا أظهرته املوجات فوق الصوتية، لكن 
هناك ببساطة مؤشرات على وجود التهاب. 
ومـــع ذلــــك، هــو بــحــاجــة إلـــى الــتــعــافــي، وهــذا 
سيستغرق بعض الوقت بالتأكيد«. وتعافى 
أخيرًا  الــالعــبــن  مــن  برفقة مجموعة  ديــفــيــز، 
من عدوى فيروس كورونا، وسيعود بعض 

العطية  صالح  ناصر  القطري  السائق  تــوج 
ــا(، بــطــال لـــرالـــي داكـــــار الــصــحــراوي  ــوتـ ــويـ )تـ
أعــوام 2011  بعد  الرابعة في مسيرته  للمرة 
و2015 و2019 وذلك في ختام املرحلة الثانية 
عشرة واألخــيــرة التي جــرت فــي مدينة جدة 
الــســعــوديــة، مــتــقــدمــًا بـــفـــارق 27 دقــيــقــة و46 
الــفــرنــســي سيباستيان  ــام الــســائــق  ثــانــيــة أمـ

لوب سائق فريق »البحرين رايد إكستريم«.
ــاق مــع  ــبـ ونـــجـــح الـــعـــطـــيـــة الــــــذي خـــــاض الـــسـ
مـــالحـــه الــفــرنــســي مــاثــيــو بــومــيــل عــلــى منت 
بالفوز  تــي1+«،  سيارته »تويوتا هايلوكس 
بمرحلتن خالل الرالي باإلضافة إلى املرحلة 
التمهيدية، ليتساوى بعدد األلقاب في رالي 
داكار مع الفنلندي أري فاتانن، لكّنه ال يزال 
بــعــيــدًا عـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي املــســجــل بــاســم 
ــاب«. وكــــانــــت املــرحــلــة  ــ ــقـ ــ بــيــتــرهــانــســل »8 ألـ
تمكن  إذ  للعطية،  بالنسبة  حاسمة  األولـــى 
هــو ومــالحــه ماثيو بوميل مــن إيــجــاد نقطة 
ــــرور مــخــادعــة وقــــع فـــي فــّخــهــا الــكــثــيــر من  مـ
منافسيه، بمن فيهم سائق »آودي« كارلوس 
ساينز، وقد برز الفرنسي سيباستيان لوب 

الــفــريــق، يتقدمهم حــارس  إلــى قائمة  هـــؤالء 
املـــرمـــى املـــخـــضـــرم مـــانـــويـــل نـــويـــر، ودايـــــوت 
أوباميكانو وعمر ريتشاردز وليروي ساني 

وكورنتن توليسو.
الــذي أعلن فيه بايرن  يأتي هــذا في الوقت 
ــم الــــكــــوري  ــاجــ ــهــ مــــيــــونــــخ الــــتــــعــــاقــــد مـــــع املــ
ملدة  الــذي سيلعب  لــي،  الجنوبي هيونجو 
كامبوس«، وهي  »بايرن  أكاديمية  في  عام 
مركز تدريبي تابع للنادي البافاري، بينما 
األول. ويصل لي  الفريق  ينتظر فرصة في 
)18 عــامــًا( إلـــى بــايــرن مــيــونــخ عــلــى سبيل 
اإلعــــارة قــادمــًا مــن بــوهــانــغ ســتــيــلــرز، الــذي 
يــلــعــب فـــي دوري الـــدرجـــة األولـــــى الــكــوري 
الــجــنــوبــي، مــع تــوافــر خــيــار شــرائــه الحــقــًا. 
 لـــي بعد 

ّ
وأفــــــاد الـــبـــايـــرن، عــبــر بـــيـــان، بـــــأن

الناشئن،  مركز  في  تجريبي  تدريب  تلقي 
ــزءًا مــــن فـــريـــق الــــهــــواة )الــقــســم  ــ ســـيـــكـــون جــ
الـــثـــانـــي(. مـــن جـــانـــبـــه، قــــال يـــوخـــن ســويــر، 
ــرن كـــامـــبـــوس« فـــي تــصــريــحــات  ــايـ مــديــر »بـ
قرار  واتخذنا  أقنعنا  »هيونجو  صحافية: 
التوقيع معه. نحن سعداء ألنه سيلعب من 

ــم يتمكن  ــأقـــرب مــالحــقــي الــعــطــيــة، لــكــّنــه لـ كـ
العطية، ال سّيما مع  االقــتــراب كثيرًا من  من 
انـــكـــســـار الـــنـــاقـــل عــلــى ســـيـــارتـــه فـــي املــرحــلــة 
الثالثة، ما كّلفه نصف ساعة. ومع انتصاف 
الـــرالـــي بــلــغــت أفــضــلــيــة الــعــطــيــة حـــوالـــي 50 
دقيقة أمام الفرنسي لوب، لكن األخير تمكن 
مـــن تــقــلــيــص الـــفـــارق ألقـــل مـــن 30 دقــيــقــة مع 
نهاية املرحلة ما قبل األخيرة، بيد أن العطية 
لم يواجه مطلًقا أّي تهديد بخسارة الصدارة 
مـــع فــرضــه ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى املــنــافــســات. 
وأكمل املتوج باللقب أربع مرات مرحلة اليوم 
األخيرة في املركز التاسع والتي كانت بطول 
164 كلم بن/»بيشة وجدة«، لينتزع أول فوز 
العربية  اململكة  إلــى  انتقاله  منذ  بــداكــار  لــه 

السعودية.
واحــتــل الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان لـــوب املــركــز 
الثاني وهو الذي ما يزال يراوده حلم تحقيق 
اللقب إلضافته إلى ألقابه التسعة في »دبليو 
آر ســـي«، وذلـــك بعد 6 مــشــاركــات فــي الــرالــي 
األصعب خالل األعوام السبعة األخيرة، فيما 
حل السائق السعودي يزيد الراجحي ثنائية 
عــربــيــة عــلــى مــنــصــة تــتــويــج الـــرالـــي بحلوله 

ثالًثا أمام اإلسباني أورالندو تيرانوفا.
ــات الــعــطــيــة، أول ســائــق عــربــي يــفــوز في  وبــ
 انتصاره 

ّ
اململكة العربية السعودية، علمًا أن

األخير يعود للعام 2019 مع فريق »تويوتا«.
وفي فئة الدراجات النارية، توج اإلنكليزي 
ســام سندرالند بلقب املنافسات وذلــك بعد 
انــتــهــاء املــرحــلــة األخـــيـــرة مــن الــســبــاق التي 

نتطلع  فــصــاعــدًا.  اآلن  مــن  جماهيرنا  أجـــل 
ــدا لي  ــ ــًا«. وبـ إلــــى نــصــف مـــوســـم نـــاجـــح مـــعـ
ممتنًا للغاية لتوقيع عقده األول مع بايرن 
التكيف »بسرعة«  يريد  أّنــه  ميونخ، وأعلن 
وأن يكون قادرًا على إظهار »أفضل أداء« له 

على أرض امللعب.
ــاز جــــوشــــوا كــيــمــيــتــش،  ــ ــرى، فـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
نــجــم خـــط وســــط بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، بــجــائــزة 
أفضل العب أملاني لعام 2021، في استفتاء 
الــجــمــاهــيــر، بــحــســب مــا ذكــــره اتــحــاد الــكــرة 
األملــانــي. وحصل كيميتش )26 عــامــًا( على 
كـــاي هافيرتز   

ّ
مــن األصـــــوات، وحـــل  %33.8

الذي سجل هدف الفوز لتشلسي اإلنكليزي 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبــــا، فــي املركز 
الثاني بحصوله على 22.7% من األصوات. 
وجــــاء لـــيـــروي ســـانـــي، زمــيــل كــيــمــيــتــش في 
النادي البافاري، في املركز الثالث، بحصوله 
على 13.6% من األصوات. وخاض كيميتش 
أول 14 من أصل 16 مباراة خاضها منتخب 
الـــبـــدايـــة  مـــنـــذ  فــــي 2021، وشــــــــارك  أملـــانـــيـــا 
املــبــاريــات األربــع  فــي جميع  النهاية  وحتى 
يخرج  أن  قبل   ،2020 يـــورو  فــي  للماكينات 
الفريق من دور الـ16 على يد إنكلترا. واضطر 
كيميتش إلى املكوث في العزل الطبي، بعد 
اختالطه بشخص مصاب بفيروس كورونا، 
العام  في  ألملانيا  مباراتن  آخــر  عن  ليغيب 
املـــاضـــي، بــعــدمــا حــجــز الــفــريــق مــقــعــده في 

مونديال قطر 2022.
)العربي الجديد/فرانس برس(

جـــــرت ملـــســـافـــة 164 كـــيـــلـــومـــتـــرًا بــــن بــيــشــة 
ــارب الــدقــائــق الــســبــع أمـــام  ــدة، بـــفـــارق قــ ــ وجـ
كوينتانيا  بابلو  التشيلي  مالحقيه  أقـــرب 
إكــمــال املرحلة  دراج »هــونــدا«. وبالرغم مــن 
ثانيًا، قدم ما يكفي ليضمن بقاء أفضليته 

ليحرز  النهاية،  حتى  العام  الترتيب  ضمن 
ــائــــق و27 ثـــانـــيـــة أمــــام  ــفــــارق 3 دقــ بــ الـــلـــقـــب 
الثاني  لقبه  منح ساندرالند  ما  كوينتانيا 
في داكار، حيث أحرز أول لقب له في نسخة 
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  األول  ــُه  ــبـ ــقـ لـ ــو  ــ وهــ  ،2017

لصالح فريق »كــاي تي ام«، لينهي سلسلة 
انتصارات »هوندا« والتي دامــت على مدار 
عامن. وأكمل ماتياس والكنر ترتيب مراكز 
بفارق  كوينتانيال،  خلف  التتويج  منصة 
ــنـــدرالنـــد.  ــائــــق و23 ثـــانـــيـــة عــــن سـ ســـبـــع دقــ
وهــيــمــن الــســائــق اإلنــكــلــيــزي عــلــى مجريات 
نسخة 2022 ضمن فئة الــدراجــات، إذ بدأت 
أفضليته تظهر منذ املرحلة الثانية، ونجح 
املالحقن  أمــام  فــارق بسيط  على  بالحفاظ 
ــة مــنــتــصــف  ــ ــــراحـ ــــول إلـــــى يـــــوم الـ ــــوصـ ــع الـ مــ
الصعبة  السابعة  املرحلة  وشــهــدت  الــرالــي. 
تراجعه ضمن الترتيب، لكنه سرعان ما شق 
وينتزع  الثامنة  فــي  ليفوز  صــعــودًا  طريقه 
ــــددًا. وتــمــكــن  ــــجـ ــام مـ ــعــ صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب الــ
فــان بيفرين من أن يشكل  أدريـــان  الفرنسي 
مــنــافــســة قــويــة لــإنــكــلــيــزي ســنــدرالنــد بعد 
املرحلة العاشرة، لكّنه تراجع في املرحلة 11 
بمقدار 15 دقيقة وهذا ما وضعه في املركز 
الرابع اإلجمالي لصالح ياماها، بينما أكمل 
خوان باريدا ترتيب املراكز الخمسة األولى 
لـــصـــالـــح هــــونــــدا. وكــــــان ســـنـــدرالنـــد ســائــق 
فــريــق »جـــاس جـــاس« تــوج بلقبه األول في 
في  الجنوبية  أمــيــركــا  فــي  الشهير  الــســبــاق 
متقدما  الــســبــاق  ســنــدرالنــد  وأنــهــى   ،2017
بفارق ثالث دقائق و27 ثانية على التشيلي 
احتل  بينما  هــونــدا  سائق  كينتانيا  بابلو 
الــنــمــســاوي مــاتــيــاس فــالــكــنــر ســائــق »كــيــه.

تي.إم« املركز الثالث.
)قنا(

القطري ناصر العطية بطًال لرالي داكار للمرة الرابعةمشاكل القلب تبعد ديفيز عن بايرن ميونخ
أعلن نادي بايرن ميونخ، عبر 

مدربه جوليان ناغلسمان، 
غياب نجمه ألفونسو 

ديفيز ألسباب طبية

حصد السائق القطري 
ناصر العطية، لقب رالي 
داكار الصحراوي للمرة 

الرابعة في مسيرته

)Getty/ديفيز تعافى أخيرًا من كورونا )ألكسندر هاستانسين

تونس تريد تخطي الخسارة أمام مالي )يوسف سانوغو/فرانس برس(

الجزائر مع بلماضي تسعى لتجاوز التعادل في الجولة األولى )تشارلي تريبايو/فرانس برس(

العطية تقدم على الفرنسي سيباستيان لوب )فرانك فيفي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

الــيــوم، األحــد، على  ُيسدل الستار 
الجولة الثانية ملرحلة املجموعات 
من كأس األمم األفريقية لكرة القدم 
امُلقامة حاليًا في الكاميرون، عبر مواجهات 
عـــربـــيـــة صــعــبــة تــنــتــظــر الــــثــــالثــــي، الـــجـــزائـــر 
وتونس وموريتانيا، ال بديل خاللها للفوز 
مــن أجـــل الــتــقــدم خــطــوة فــي ِســبــاق امُلنافسة 

على التأهل إلى دور ثمن النهائي.
وفــــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة، تــتــجــه األنـــظـــار 
امُلــرتــقــب الـــذي يجمع  العربية صــوب الــلــقــاء 
االستوائية،  وغينيا  الجزائر  منتخبي  بــن 
ــتـــخـــب »مـــحـــاربـــي  ــنـ مُلـ فــــــوز  ــن أول  ــ بـــحـــثـــًا عـ

يوم حاسم 
للعرب

الجزائر وتونس وموريتانيا للفوز األول

وتونس  الجزائر  منتخبات  إلى  اليوم  األنظار  تتجه 
أمم  بطولة  من  الثانية  الجولة  في  وموريتانيا 
أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، إذ يتطلع 

الثالثة إلى تحقيق الفوز األول

تقرير

الــصــحــراء« حــامــل الــلــقــب، وإنــعــاش ُفرصته 
في التقدم للصدارة.

األول  املــرشــح  الــجــزائــري،  املنتخب  ويــدخــل 
املباراة وهو يبحث عن مصالحة  للتتويج، 
أمام  التعادل املخيب لآلمال  الجماهير بعد 
سيراليون في الجولة األولى، في اللقاء الذي 

شــهــد إهـــــدارًا لــلــفــرص الــســهــلــة تــبــخــر معها 
حــلــم الــفــوز. ويــمــلــك منتخب الــجــزائــر نقطة 
واحدة، مقابل رصيد خاٍل من النقاط لغينيا 

االستوائية.
ــلـــمـــاضـــي، املــــديــــر الــفــنــي  ويـــــراهـــــن جــــمــــال بـ
الضاربة  قوته  على  الــصــحــراء«  »محاربي  لـ
ــن الـــثـــالثـــي، بــغــداد  فـــي الـــهـــجـــوم، املـــكـــونـــة مـ
بونجاح ورياض محرز ويوسف باليلي مع 
سفيان فيغولي وسعيد بن رحمة، وقد يعود 
إلـــى التشكيلة أيــضــًا،  إســمــاعــيــل بــن نــاصــر 
رامــز  إلــى جانب  أول جولة  فــي  الغياب  بعد 
زروقي محور االرتكاز الشاب، وأحد الوجوه 
التي يراهن عليها املدرب في الفترة األخيرة، 
ــي الـــوســـط،  ــة كـــبـــيـــرة فــ ــاربــ ويـــمـــثـــل قـــــوة ضــ
على  االعتماد  مع   ،1-3-2-4 بطريقة  واللعب 

سالح العرضيات أكثر في التسجيل.
الفوز  تحقيق  إلــى  بلماضي  ويسعى جمال 
بـــفـــارق كــبــيــر مـــن األهـــــــداف والــــوصــــول إلــى 
التأهل كخطوة  الـــ 4، واالقــتــراب مــن  النقطة 
أولى له إلى الدور ثمن النهائي، والحصول 
ــنـــد مـــالقـــاة  ــيـــرة عـ ــبـ ــلـــى دفــــعــــة مـــعـــنـــويـــة كـ عـ
واألخــيــرة  الثالثة  الجولة  فــي  الــعــاج  ساحل 
لــلــمــجــمــوعــة الـــحـــاســـمـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
لتحديد صاحب صدارة جدول الترتيب في 

رحلة الصعود إلى الدور التالي.
وأعرب جمال بلماضي، املدير الفني للجزائر، 
بــعــد الـــتـــعـــادل مـــع ســـيـــرالـــيـــون، عـــن شــعــوره 
بخيبة األمـــل مــن وراء ضــيــاع الــفــوز فــي أول 
جولة، وقال: »نسعى لالبتعاد عن الحسابات 
االستوائية من  لقاء غينيا  املعقدة، نخوض 
نكن  لم  لقاء سيراليون  في  فقط،  الفوز  أجــل 
التعادل خيبة  على املستوى املطلوب، وكان 
فرصة  وأهــدرنــا  إلــيــنــا،  بالنسبة  كبيرة  أمــل 
بـــدء الــبــطــولــة بطريقة جــيــدة، هــنــاك أســبــاب 

فنية إلى جانب أسباب أخرى«.
وفـــي لــقــاء آخـــر بــاملــجــمــوعــة نــفــســهــا، يلتقي 
لقاء  في  وسيراليون  العاج  ساحل  منتخبا 
يــبــحــث خـــاللـــه األفـــيـــال الــعــاجــيــة عـــن الــفــوز 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بـــعـــد الــتــغــلــب عــلــى 
لحسم  رد،  دون  بــهــدف  االســتــوائــيــة  غينيا 
النهائي، فيما يملك  الــدور ثمن  إلــى  التأهل 
ــقـــابـــل نــقــطــة واحـــــــدة مــن  ســـيـــرالـــيـــون فــــي املـ

التعادل مع الجزائر.
وتــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر املــواجــهــة املــرتــقــبــة بن 
ــيـــا، فــــي إطــــار  ــتـــانـ مــنــتــخــبــي تـــونـــس ومـــوريـ
املجموعة السادسة، التي ُتمثل آخر فرصة، 
وُتعد لقاء الجريحن في الوقت نفسه، بحثًا 
عــن أول 3 نــقــاط، والــتــقــدم خطوة فــي جــدول 

مواجهة منتظرة بين 
منتخبي مالي وغامبيا 

في المجموعة السادسة

موريتانيا تعلم صعوبة المهمة أمام تونس )فرانس برس(

مالي  أمــام  الترتيب. وخسر منتخب تونس 
بــهــدف دون رد بــقــرار مــن االتــحــاد األفريقي 
»كاف«، وكذلك خسر موريتانيا أمام غامبيا 
للغاية  بداية سيئة  رد، ودّشــنــا  بهدف دون 

في البطولة.
ويدخل امُلنتخب التونسي اللقاء، وهو يأمل 
املباراة  في  املساكني  يوسف  مهاجمه  لحاق 
بعد غيابه أمام مالي، وترك وقتها فراغًا في 
الهجوم، مع مجموعة أخرى من النجوم، مثل 
بالل العيفة وعلي معلول في الدفاع وحنبعل 
ــــري وإلـــــــيـــــــاس الــــســــخــــيــــري وعـــيـــســـى  ــبـ ــ ــجـ ــ املـ
الــعــيــدونــي فــي الــوســط ووهــبــي الــخــزري في 

املواجهة بدوره تحت قيادة الفرنسي ديديه 
غوميز املدير الفني، وهو يعتمد على قوته 
الضاربة، مثل بابكر ديوب في حراسة املرمى 
وعلي عبيد وديــادي ديــارا والحسن حبيب 
وكاراموكو ديمبلي في الدفاع، ومحمد يالي 
الــوســط وسليمان  فــي  وفــوفــانــا وكوليبالي 
دوكارا وأبوبكر كمارا وأداما با في الهجوم، 
بــطــريــقــة لــعــب 4-3-3 املــفــضــلــة لـــدى غــومــيــز، 

وأدى بها مواجهته األولى أمام غامبيا.
الفني  املــديــر  الكبّير،  ُمــنــذر  أكــد  مــن جانبه، 
ملنتخب تونس، عقب خسارته األولــى أمام 
مالي، أن فريقه لم يستحق الهزيمة األولى، 

التي الحقت  كــورونــا  الهجوم، بعد إصــابــات 
الــفــريــق وحــرمــتــه عــدة عناصر مــؤثــرة، حيث 
يــغــيــب الـــســـداســـي، نــعــيــم الــســلــيــتــي ويــوهــان 
ــر  تـــوزغـــار وأســـامـــة الــــحــــدادي ومــحــمــد دراغــ
ــــارك  ــرون وعــــصــــام الـــجـــبـــالـــي، وشـ ــ ــــالن بــ ــ وديـ
الثالثي نعيم السليتي وديالن برون ويوهان 

توزغار أمام مالي في املباراة األولى.
وقد يلعب املدرب ُمنذر الكبّير بطريقة 2-4-

3-1 فــي الــلــقــاء، مــع الــتــحــول إلـــى 4-3-3 في 
أمام  أي وقــت، وفقًا لسير أحــداث املواجهة 

موريتانيا.
ــابــــل، يــــدخــــل ُمـــنـــتـــخـــب مــوريــتــانــيــا  ــقــ فــــي املــ

الـــتـــي يـــرجـــع الـــســـبـــب فــيــهــا إلـــــى األخـــطـــاء 
الــلــقــاء.  لــجــاك ســيــكــازوي حــكــم  التحكيمية 
وقال: »كنا نواجه سوء توفيق كبيرًا، الحت 
لنا عدة فرص لم ُتترجم إلى أهداف، التوفيق 
غـــاب عــن وهــبــي الــخــزري فــي ركــلــة الــجــزاء، 
لكن  األول،  اللقاء  لدينا أخطاء بال شك في 
والجميع  مالي،  أمــام  الخسارة  لم نستحق 
تابع عــن أخــطــاء الحكم ســيــكــازوي، ومنها 
عدم استكمال املباراة«. وتابع: »موريتانيا 
اكتسبها  كبيرة  ولديه خبرات  قــوي،  فريق 
مــن خــالل املــشــاركــة فــي بطولة أمــم أفريقيا 
لديه  الجارية،  النسخة  في  كذلك  ثم   ،2019

الالعبن ظهرت بشكل  من  مجموعة شابة 
جيد في الجولة األولى، نضع في الحسبان 
نقاط القوة والضعف لديه ونلعب من أجل 

الفوز«.
الفني  املدير  غوميز،  ديديه  أكــد  املقابل،  في 
ملــوريــتــانــيــا، صــعــوبــة املـــبـــاراة الــتــي تنتظر 

»املرابطن« في مواجهة »نسور قرطاج«.
وتشهد املجموعة السادسة أيضًا، لقاًء آخر 
صــعــبــًا، يــجــمــع بـــن مـــالـــي وغــامــبــيــا، يمثل 
 منهما 3 

ّ
قمة املجموعة فــي ظــل امــتــالك كــل

نقاط، ويتيح الفوز للُمنتصر منهما العبور 
رسميًا إلى الدور ثمن النهائي.

Sunday 16 January 2022 Sunday 16 January 2022
األحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة األحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة



ياوندي ـ العربي الجديد

النجوم  ُمالحقة  املشاكل  تواصل 
واملــنــتــخــبــات املـــشـــاركـــة فـــي كــأس 
ــيــــة فــي  ــالــ األمـــــــــم األفــــريــــقــــيــــة الــــحــ
الــكــامــيــرون، بعد قـــرار االتــحــاد الــدولــي لكرة 
ــفـــا«، إيـــقـــاف العــــب الــســنــغــال عن  ــيـ الـــقـــدم »فـ
مواصلة رحلته مع بالده في املسابقة القارية، 
بــاإلضــافــة إلـــى تفشي فــيــروس كـــورونـــا بني 
الالعبني، ومشاكل الكرة الرسمية، واألرضية 
السيئة للمالعب، والتهديدات اإلرهابية التي 

تالحق الضيوف.
ــرر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«،  وقــ
إيــقــاف نــجــم منتخب الــســنــغــال، بــابــي غــاي، 
بــســبــب مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي عــمــلــيــة انــتــقــالــه 
بــــني نــــاديــــي أوملـــبـــيـــك مــرســيــلــيــا وواتــــفــــورد 
ــدرب ألــيــو  ــ ــ ــده املـ ــ ــيـــزي، بــحــســب مــــا أكــ ــلـ ــكـ اإلنـ

»أسود التيرانغا«. سيسيه، املدير الفني لـ
ــــى أوملـــبـــيـــك  ــامـــه إلــ ــبـــل انـــضـــمـ ــاي قـ ــ ووّقــــــــع غــ
ــا مــع  ــيــ ــام 2021، عـــقـــدًا أولــ ــ مــرســيــلــيــا فــــي عـ
واتفورد اإلنكليزي، الذي قامت إدارتــه برفع 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة  شــكــوى رســمــيــة إلــــى االتـــحـ
الذي  الفريق  إنصاف  أجل  »فيفا«، من  القدم 

يخوض غمار منافسات »البريميرليغ«.
»أســـود  ــال ألــيــو ســيــســيــه، املـــديـــر الــفــنــي لــــ وقــ
التيرانغا«، في تصريحاته لوسائل اإلعالم: 
ــاديـــي  ــــني نـ ــدثــــت مـــشـــكـــلـــة إداريــــــــــة بـ ــد حــ ــقــ »لــ

مشاكل الـ»كان« 
مستمرة

تلّقى الجهاز الفني لمنتخب السنغال المتواجد حاليًا في الكاميرون، من 
بعدما  للغاية،  موجعة  ضربة  األفريقية،  األمم  كأس  في  المشاركة  أجل 
قرر االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إيقاف نجمه بابي غاي عن اللعب، 

بسبب المشكلة بين ناديي أولمبيك مرسيليا وواتفورد اإلنكليزي

3031
رياضة

تقرير

انــتــقــال  واتـــفـــورد وأوملــبــيــك مرسيليا بــشــأن 
ــام االتـــحـــاد الــدولــي  بــابــي غــــاي، وبــالــتــالــي قـ

لكرة القدم بإيقافه عن اللعب«.
ــرار االتـــحـــاد  ــ ــقـــد حــصــلــنــا عـــلـــى قــ وتــــابــــع: »لـ
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، قــبــل خــمــس دقــائــق من 
املــواجــهــة أمـــام غينيا، ولــهــذا السبب لــم نقم 
بـــإدراجـــه فــي الــقــائــمــة األســاســيــة« مــا يجعل 
مدرب السنغال يجيب عن سبب غياب العبه 
عن اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي بال 
الثانية من  الجولة  أهــداف، ضمن منافسات 
ــم األفــريــقــيــة  دور املــجــمــوعــات فـــي كـــأس األمــ

املقامة حاليا في الكاميرون.
وشــــارك العـــب خــط الــوســط الــبــالــغ 22 عاما 
مـــن مــقــاعــد الـــبـــدالء مـــع املــنــتــخــب السنغالي 
بالفوز  انتهت  التي  االفتتاحية  مباراته  في 
لكّنه  على زيمبابوي بهدف مقابل ال شــيء، 
ــام غــيــنــيــا الــتــي  ــ لـــم يـــشـــارك فـــي املـــواجـــهـــة أمـ
سيسيه:  وأضــاف  السلبي.  بالتعادل  انتهت 
ــم نــســتــأنــف، ال  ــذلـــك، طـــاملـــا أنـــنـــا لـ »نــتــيــجــة لـ

يمكنه اللعب معنا. هذه مشكلة أخرى حدثت 
لــنــا مــثــل الــعــديــد مــن املــشــكــالت األخــــرى منذ 
بــدايــة كــأس أفريقيا« فــي إشـــارة إلــى إصابة 
العبيه بفيروس كورونا، الذي انتشر بكثرة 
السنغالي  املنتخب  وعــانــى  الــكــامــيــرون.  فــي 
من سلسلة غيابات بسبب كوفيد-19، خالل 
مباراته األولى ضد زيمبابوي، كما ُحرم من 
خدمات العبني عّدة في املباراة الثانية على 
حّد سواء بعد إيجابية عدد من الفحوصات 
الـــتـــي أجـــريـــت، ومــــن بــيــنــهــم مـــدافـــع نــابــولــي 
اإليــطــالــي كــالــيــدو كــولــيــبــالــي، والعـــب وســط 
باريس ســان جيرمان إدريسا غــي، وحــارس 

تشلسي اإلنكليزي إدوارد مندي.
 بابي غاي ولد في فرنسا ولعب مع 

ّ
يذكر أن

ثــّم مع  عــامــا،   18 ملــا دون  الفرنسي  املنتخب 
منتخب ما دون 19 عاما، قبل أن يقرر تمثيل 
السنغال، موطن والديه، في أكتوبر/تشرين 

األول املاضي.

استبعاد نجوم الغابون بسبب 
مشاكل في القلب

وصلت املشاكل في كأس األمم األفريقية إلى 
منتخب الغابون، الذي كشف اتحاده املحلي 
املوقع  الــذي نشره على  الرسمي،  بيانه  في 
اإللــكــتــرونــي، عــن الــســبــب الــحــقــيــقــي لغياب 
قائده بيير إيميريك أوباميانغ، عن مواجهة 
منافسات  ضمن   ،)1-1( انتهت  الــتــي  غــانــا، 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن دور املــجــمــوعــات في 
كأس األمم األفريقية.وأكد االتحاد الغابوني 
 ســبــب غــيــاب قــائــدهــم بيير 

ّ
لــكــرة الـــقـــدم، أن

إيميريك أوباميانغ، عن مواجهة غانا يعود 
رغــم تعافيه من  الــخــوف على صحته،  إلــى 
إصابته بفيروس كورونا، التي حرمته من 
ــى أمـــام منتخب  املــشــاركــة فــي املـــبـــاراة األولــ
جزر القمر في كأس األمم األفريقية. وأوضح 
ــابــــونــــي: »ال يـــمـــكـــن لــلــثــالثــي  ــغــ االتـــــحـــــاد الــ
أوبـــامـــيـــانـــغ ومـــيـــي ولــيــمــيــنــا املـــشـــاركـــة في 
املباراة ضد غانا، رغم تعافيهم من فيروس 
اللجنة  إلى  القرار عائد   

ّ
أن كورونا«، مؤكدًا 

الــطــبــيــة الــخــاصــة بــاالتــحــاد األفــريــقــي لكرة 
ــاف«. وكــشــف االتـــحـــاد الــغــابــونــي  ــ الـــقـــدم »كــ
 نجومه الثالثة يوجد لديهم 

ّ
لكرة القدم، أن

مشاكل في عضلة القلب، نتيجة الفحوصات 
الــطــبــيــة الـــتـــي خـــضـــعـــوا لـــهـــا، لـــذلـــك قــــررت 
األفريقي  باالتحاد  الخاصة  الطبية  اللجنة 

عدم املخاطرة بهم.

التهديدات اإلرهابية متواصلة
صــّعــدت املــجــمــوعــات املــتــمــردة جــنــوب غربي 
تهديدات  ووجــهــت  لهجتها،  مــن  الكاميرون 
خطيرة للمنتخبات التي تقيم في املدن التي 
املــتــواجــدة فيها، مــن بينها  فــي املناطق  تقع 
إذ  وموريتانيا،  تونس  العربيان  املنتخبان 

حملت العبارات هذه املرة تهديدًا بالقتل.
ــو«  ــفــ ــي مـــيـــفـــو إنــ ــمــ ــيــ ــة »مــ ــفـ ــيـ ــرت صـــحـ ــ ــشــ ــ ونــ
»فاكو«  مجموعة  أعلنته  بيانا  الكاميرونية 
ــه رســـالـــة  ــ ــــوجـ ــه: »نـ ــيــ االنــــفــــصــــالــــيــــة، وجــــــــاء فــ

يعاني نجوم منتخب 
الغابون من مشاكل 

صحية خطيرة

برايتون يدرك التعادل بصعوبة أمام كريستال باالس 
في »البريميرليغ«

أدرك برايتون التعادل بصعوبة أمام ضيفه كريستال باالس بهدف ملثله، في املباراة التي 
جمعت بني الفريقني في الجولة الـ22 من منافسات »البريميرليغ«. وعلى ملعب »فاملر«، 
في  كــاالغــر،  كونور  الوسط  العــب  عبر  للتسجيل  الثاني  الشوط  الضيوف حتى  تأخر 
الدقيقة 69 من عمر املباراة، وقبل دقائق على نهاية اللقاء، أدرك أصحاب األرض التعادل 
النتيجة،  وبهذه  بالخطأ في مرماه.  )د.87(  أندرسن  يواكيم  الدنماركي  املدافع  بواسطة 
رفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في املركز الـ8، في حني رفع كريستال غلته إلى 24 

نقطة في املركز الـ11.

نيس يواصل مالحقة باريس سان جيرمان بالفوز على نانت
في   ،)1-2( نانت  على ضيفه  نيس  فريق  تغّلب 
املـــبـــاراة الــتــي جمعت بــني الــفــريــقــني فــي مستهل 
ـــ21 مــن مــنــافــســات الــــدوري الفرنسي.  ــ الــجــولــة ال
املهاجم  عبر  التسجيل  األرض  أصحاب  استهل 
ضربة  من  )د.21(  دولبيرج  كاسبر  الدنماركي 
التعادل بواسطة العب  جــزاء، ثم أدرك الضيوف 
وفي  )د.45(.  جيروتو  أنــدري  البرازيلي  الوسط 
الشوط الثاني، أحرز نيس هدف التقدم من توقيع 
ــان )د.56(.  ــيـ العـــب الـــوســـط كــيــفــريــن تـــــورام أولـ
النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 39 نقطة  وبهذه 
فــي الــوصــافــة بــفــارق 8 نــقــاط عــن بــاريــس سان 
جــيــرمــان املــتــصــدر. فــي املــقــابــل، تــجــمــد رصيد 

نانت عند 29 نقطة في املركز التاسع.

دورتموند يالحق بايرن ميونخ بعد فوز واسع 
على فرايبورغ في الدوري األلماني

التي جمعت بني  املباراة  صعق فريق بوروسيا دورتموند ضيفه فرايبورغ )5-1(، في 
الفريقني ضمن الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري األملاني. وعلى ملعب »سيغنال 
ــــارك«، جـــاءت خــمــاســيــة أصــحــاب األرض بــواســطــة الــظــهــيــر األيــمــن البلجيكي  ايـــدونـــا بـ
)قــد.45( و)د.75(  إيرلينغ هاالند  النرويجي  توماس مونيير )د.14( و)د.29( واملهاجم 
ومحمود داود، بينما حمل هدف حفظ ماء الوجه للضيوف توقيع البوسني إيرميدين 
نقطة  إلــى 40  بوروسيا دورتــمــونــد  ارتــفــع رصيد  الــفــوز  وبــهــذا  )د.61(.  ديميروفيتش 
بالوصافة، بفارق 3 نقاط فقط عن بايرن ميونخ، في وقت تجمد رصيد فرايبورغ عند 

30 نقطة في املركز الرابع.

المكسيكي تيكاتيتو كورونا يحقق حلمه 
باللعب في الليغا

»تيكاتيتو«  املــكــســيــكــي خــيــســوس  الــاعــب  أكـــد 
ــام إلــــى فـــريـــق إشــبــيــلــيــة  ــمـ ــا بــعــد االنـــضـ ــورونــ كــ
قــادمــا مــن بــورتــو والـــتـــدرب تــحــت قــيــادة املـــدرب 
في  باللعب  حلمه  »حــقــق  أنــه  لوبوتيغي،  جــولــني 
لوسائل  تصريحات  فــي  الــاعــب،  وقـــال  الليغا«. 
أعام النادي: »كنت متحمسا في األيام املاضية 
أنــا هنا. كنت أحلم  الفريق، وهــا  لهذا  لانضمام 
مــنــذ الــصــغــر بــالــلــعــب فـــي أوروبــــــــا، وعـــلـــي اآلن 
أهدافي«.  العمل لاستمرار في تحقيق  مواصلة 
ولعب كورونا لستة مواسم ونصف في بورتو، 
ــعــمــر 29 ســـنـــة، ووقـــــع مـــع الـــنـــادي  ويــبــلــغ مـــن ال

»األندلسي« عقدًا حتى عام 2025.

بايرن يُعلن ضم المهاجم الكوري الجنوبي 
هيونغو لي على سبيل اإلعارة

الــذي  لــي،  هيونغو  الجنوبي،  الــكــوري  املهاجم  مــع  التعاقد  ميونخ  بــايــرن  فريق  أعلن 
للنادي  تابع  تدريبي  وهــي مركز  »بــايــرن كامبوس«  أكاديمية  فــي  عــام  ملــدة  سيلعب 
إلــى فريق  لــي )18 ســنــة(  الفريق األول. ويــصــل  الــبــافــاري، بينما ينتظر فــرصــة فــي 
بايرن ميونخ األملاني على سبيل اإلعــارة قادما من بوهانغ ستيلرز، الذي يلعب في 
دوري الدرجة األولى الكوري الجنوبي، مع توفر خيار لشرائه الحقا. كما أفاد النادي 
»البافاري« عبر بيان، أن لي بعد تلقي تدريب تجريبي في مركز الناشئني، سيكون 
الثاني(. ومن جانبه، قال يوخن سوير، مدير »بايرن  الهواة )القسم  جزءًا من فريق 
كامبوس«: »هيونغو أقنعنا واتخذنا قرار التوقيع معه. نحن سعداء ألنه سيلعب من 
أجل جماهيرنا من اآلن فصاعدا. نتطلع إلى نصف موسم ناجح معا«. ومن جانبه، بدا 
لي ممتنا للغاية لتوقيع عقده األول مع بايرن ميونخ، وأعلن أّنه يريد التكيف بسرعة 

وأن يكون قادرًا على إظهار أفضل أداء له على أرض امللعب.

لكّن بعض الجماهير رصدته لتنتشر صورته في مواقع 
الــتــواصــل. لــم يكن نــافــا مهتما بــكــّل مــا يــحــدث مــن حوله، 
فقد كان مرتديا زي فريقه الرسمي إثر انتهاء املهمة، ذلك 
إّن فرصه في  إذ  الثاني،  الفريق  إلــى  أّنــه قد يعود سريعا 
مايك  الفرنسي  الحارس  تألق  مع  منعدمة  تبدو  املشاركة 
مانيان، لكّن التعامل التلقائي ملراهق ميان جعل كّل املواقع 
تنقل صوره. ومنذ انتشار الصور، تسربت معطيات تهّم 
الحارس الواعد الذي اكتسب شهرة كبيرة بعد النشر، علما 
أّنه نجل العب سابق في نادي ميان، هو ستيفانو نافا، 
الــذي لعب مليان من 1990 إلى 1995، وفــاز معه بالعديد 
من األلقاب، منها لقب األسكوديتو مّرتني، وكــأس أوروبــا 
لألندية البطلة، والسوبر األوروبي، وكذلك السوبر اإليطالي، 
وقد انتمى إلى جيل ذهبي لنادي ميان بعدما كانت بدايته 
نجله على  وبعد ســنــوات يسير  أيــضــا،  الشبان  فريق  مــع 

خطاه بانتظار أن يثبت ذلك في املباريات الرسمية. واملهام 
الدفاعية تغري عائلة نافا، بما أن والــده كان مدافعا قويا، 
لكن االبــن اختار حراسة املرمى. واختار نافا االبــن حمل 
الرقم 69 ليصبح ثاني العب في تاريخ ميان يلعب بقميص 
يحمل هذا الرقم، بعد النجم السابق ماركو سيموني الذي 
الذي لعب الحقا  كان من أشهر مهاجمي »الروسونيري« 

لباريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك نادي موناكو.
ورغــم قوة املنافسة بوجود حــراس لهم خبرة كبيرة مثل 
االبــن سيستفيد من وجــوده  نافا  فــإّن  أنطونيو ميرانتي، 
مانيان،  الفرنسي  الحارس  مع  يتدرب  أّنــه  بما  في ميان، 
الذي ُيعتبر من أفضل الحراس في العالم وتّوج بطًا لكأس 
العالم 2018 مع منتخب فرنسا، كذلك فإّنه يتدرب بإشراف 
ديدا، حارس ميان التاريخي، الذي حرس عرين منتخب 

البرازيل سنوات طويلة.

زهير ورد

ســّبــب انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا حــرمــان أنــديــة الـــدوري 
في  الاعبني  من  مهم  عــدد  القدم خدمات  لكرة  اإليطالي 
مختلف املسابقات، ووجدت األندية نفسها مجبرة على 
الكثيرة  الغيابات  لتعويض  شّبان  العبني  على  االعتماد 
فــي صــفــوفــهــا. ولـــم يــكــن نـــادي مــيــان فــي أفــضــل حــال، 
ــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي إلـــى االســتــنــجــاد  ــ فــقــد اضـــطـــّر املـ
البو  الحارس  واستفاد  االحتياطي.  الفريق  من  باعبني 
الفرصة، إذ كــان احتياطيا في  نافا )17 عاما( من هــذه 
بعدما  الــحــدث،  الشاب  الــحــارس  املباريات. وصنع  بعض 
»الــتــرامــواي« فــي مدينة ميانو  إلــى منزله مستقًا  عــاد 
مثل معظم مشجعي نادي ميان، وطبعا فإّن الجميع لم 
يهتم بوجوده إلى جانبهم، بما أّنه لم يصبح نجما بعد، 

البو نافا

على هامش الحدث

حارس مرمى شاب 
في صفوف نادي 

ميالن، وهو نجل 
ستيفانو نافا، الذي 

لعب للفريق من 
1990 إلى 1995، 

وفاز معه بالعديد 
من األلقاب

بابي غاي من 
نجوم منتخب 
)Getty( السنغال

نهاية  عقب  والغابون،  غانا  منتخبي  العبي  بين  عنيف  شجار  اندلع 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن   ،)1-1( بينهما  جمعت  التي  المواجهة 
وقام  الكاميرون.  في  المقامة  القدم  لكرة  األفريقية  األمم  كأس  من 
في  منافسه  أسقطت  لكمة  بتوجيه  غانا  مهاجم  تيتيه  بينجامين 
الالعبين،  بين  عنيفة  مشاجرة  لتندلع  الملعب،  فوق  الغابون  منتخب 
براهم، يسارع إلى إيقاف ما حدث،  الجزائري، لحلو بن  ما جعل الحكم 

ويشهر البطاقات الحمراء في وجه المخالفين.

شجار وأحداث مؤسفة

وجه رياضي

ملنتخبات مالي وغامبيا وتونس وموريتانيا، 
احملوا حقائبكم وارحلوا اآلن، انصرفوا وإال 

سنجعلكم ترحلون داخل األكفان«.
وتــشــهــد املــنــطــقــة تـــوتـــرًا حــــادًا تــجــســد عبر 
عمليات إرهابية أسفرت عن وفاة شخصني 
وإصابة آخرين، في اشتباك مسلح بمدينة 
بعده  ثم  املالي،  املنتخب  اضطر  مما  بويا، 

وال من بعيد بما يحدث في الكاميرون من 
صراع سياسي وعسكري.

وأمـــــام هــــذا الـــوضـــع، يــتــعــني عــلــى االتـــحـــاد 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ ــذ الـ ــكــــرة الــــقــــدم أخــــ ــي لــ ــقــ ــريــ األفــ
املجموعات  لــقــدرة  بالنظر  االعــتــبــار،  بعني 
االنــفــصــالــيــة عــلــى بــلــوغ أمـــن الــضــيــوف من 
الــدول، مما قد ُيشعل حربا تدخل  مختلف 

املنتخب التونسي، إلغاء حصص تدريبية 
الــتــي جمعتهما،  املـــبـــاراة  قــبــل وبــعــد  مهمة 

يوم األربعاء املاضي.
واســتــغــلــت املــجــمــوعــة االنــفــصــالــيــة تنظيم 
أفريقيا،  أمـــم  كـــأس  بــطــولــة  بقيمة  منافسة 
لـــكـــي تــــوصــــل صـــوتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة هــمــجــيــة، 
وُتــشــرك أشــخــاصــا ال عــالقــة لــهــم مــن قريب 

بــهــا عـــدة دول وتــضــرب اســتــقــرار املنطقة. 
الكاميروني  الجيش  بــني  املــعــارك  وتستمر 
والـــجـــمـــاعـــات االنــفــصــالــيــة مــنــذ 5 ســنــوات 
 

ّ
تقريبا، ولم تتوصل األطراف املتنازعة لحل

ُيـــرضـــي الــجــمــيــع، وهـــو مـــا تــطــور لُيصبح 
الـــكـــامـــيـــرونـــيـــون مـــهـــدديـــن بــالــقــتــل فـــي أّي 

 يوم.
ّ

لحظة وكل

احتجزت السلطات األسترالية، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مجددًا، بعد إلغاء تأشيرة 
دخوله إلى الباد للمرة الثانية، بسبب عدم تلّقيه اللقاح املضاد لفيروس كورونا. وبحسب 
بــارك«  »هوتيل  فندق  إلــى  ديوكوفيتش  نقل  تم  األسترالية،   ABC بثتها محطة لقطات 
مكان احتجاز املهاجرين في ملبورن، والذي كان احتجز فيه منذ وصوله إلى أستراليا 
حتى االثنني املاضي، عندما أطلق سراحه بعدما حكمت محكمة لصالحه. وجاء احتجاز 
ديوكوفيتش بعد اجتماعه مع محاميه لبحث سبل استئناف قرار إلغاء تأشيرة دخوله 

إلى أستراليا الذي اتخذه، الجمعة، وزير الهجرة أليكس هوك.

صورة في خبر

احتجاز ديوكوفيتش مجددًا
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