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رفع الظهير
البرازيلي،
مارسيلو ،لقب
كأس السوبر
اإلسباني ليصبح
الالعب األكثر
تتويجًا باأللقاب
في فريق ريال
مدريد بـ23
بطولة ُمعادًال
رقم ،باكو
خينتو .ودخل
مارسيلو التاريخ
بتجاوزه مانولو
سانشيس
وسرخيو راموس
ليزاحم خينتو
على الصدارة،
وكان قد حجز
بالفعل مكانته
كأكثر محترف
نجاحًا في تاريخ
«الميرينغي»،
قبل أن يُصبح
هذا الموسم
أحد أساطير
النادي.

األكثر تتويجًا في «الملكي»
مارسيلو ربما يُغادر ريال مدريد قريبًا (خوسيه برينتون)Getty/

لوكا مودريتش
يؤكد أنه ال يكل
من الفوز

كارينيو يفوز ويواصل
مسلسل تألق اإلسبان
في ملبورن

إقالة رافاييل بينيتيز
من تدريب إيفرتون
لسوء النتائج

أكد العب وسط ريال مدريد ،الكرواتي لوكا
مودريتش ،أنه ال يكل من «الفوز» ،وذلك بعد
تتويج فريقه بلقب كأس السوبر اإلسباني على
حساب أثلتيك بلباو .وقال مودريتش «إنني
سعيد جدًا بهذا اللقب األول في املوسم ،لكننا
لم نفعل شيئًا بعد .أتمنى أن نفوز بلقب آخر.
أشعر أنني في حالة جيدة بدنيًا وذهنيًا ،أهم
شيء بالنسبة لي هو مواصلة القيام بعمل جيد
ومساعدة الفريق على الفوز باأللقاب».

تغلب اإلسباني ،بابلو كارينيو ،على منافسه
األرجنتيني القادم من األدوار التمهيدية ،توماس
مارتني إتشباري ،في بطولة أستراليا املفتوحة
الكبرى ،أولى بطوالت «الغراند سالم» لهذا العام،
بنتائج مجموعات ( )1 - 6و( )2 - 6و()6 - 7
و( )2 - 7في مباراة تخطت الساعتني .وبهذه
النتيجة واصل كارينيو مسلسل تألق اإلسبان
بعد فوز كارلوس ألكاراز وسارة سوريبس وبدرو
مارتينيز ورافائيل نادال.

أعلن فريق إيفرتون إقالة املدير الفني للفريق،
اإلسباني رافاييل بينيتيز ،على خلفية نتائج
الفريق السيئة التي قربته من منطقة الهبوط
في «البريميرليغ» .وقرر النادي إقالة املدرب
اإلسباني الذي وصل الصيف املاضي بعد تحقيق
الفريق تعادال و 3خسارات في آخر  4مباريات
ليحتل املركز الـ 16في منافسات «البريميرليغ»
بفارق ست نقاط فقط عن نورويتش ،الذي اقترب
بشدة من الهبوط إلى الدرجة األولى.
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مباريـات
األسبـوع

يخوض المنتخب المغربي مهمة سهلة نسبيا
في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا حينما
يواجه الغابون بحثا عن صدارة المجموعة،
جزر ُ
القمر مع نظيره الغاني
فيما يلتقي منتخب ُ
في مباراة صعبة

كأس
أمم أفريقيا

أوساكا تستهل رحلة الدفاع عن لقبها بقوة
استهلت اليابانية ،نعومي أوســاكــا ،بنجاح حملة الــدفــاع عــن لقبها ببطولة
أستراليا املفتوحة للتنس ،أولى بطوالت الغراند سالم األربع الكبرى هذا العام،
بانتصارها على الكولومبية كاميال أوسوريو ( )3 - 6و( .)3 - 6ولم تنجح
أوســوريــو ،التي تشارك للمرة األولــى في األدوار النهائية لبطولة كبرى ،في
إيقاف مد أوساكا ،املرشحة الـ 13للقب ،التي فازت بـ %83من نقاط إرسالها
األول وكسرت إرســال منافستها الكولومبية أربــع مــرات من أصــل  6فرص،
وسـتــواجــه أوســاكــا فــي ال ــدور الـثــانــي الـفــائــزة مــن مــواجـهــة األوكــران ـيــة دايــانــا
يامستريمسكا واألميركية ماديسون برينغل.
قرعة أبطال آسيا :طريق صعب للعرب
أجرى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قرعة منافسات دوري أبطال آسيا ملوسم
 ،2023-2022والتي أسفرت عن مجموعات قوية ومواجهات منتظرة بني األندية
العربية وطريق صعبة لألندية القطرية املشاركة في البطولة القارية .وضمت
ًّ
املجموعة األولى كل من الهالل السعودي والريان القطري واستقالل اإليراني
بانتظار الفائز من مواجهة التصفيات بني الشارقة اإلماراتي والزوراء العراقي،
ومن املتوقع أن تكون املنافسة مشتعلة بني الهالل والريان واستقالل في هذه

مهمة سهلة للمغرب

مجدي طايل

ُيـ ـس ــدل ال ـس ـت ــار الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء،
عـ ـل ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدور األول
للمجموعتني الـثــانـيــة والـثــالـثــة،
وملنتخبني من  7منتخبات ُعربية في سباق
بطولة كأس األمم األفريقية املقامة حاليًا في
الكاميرون ،وتستمر حتى  6فبراير /شباط
القادم .وتتجه األنظار العربية في املجموعة
الثالثة ،صوب لقاء يجمع بني منتخب املغرب
مع نظيره في الغابونُ ،يمثل قمة املجموعة
الـحــاسـمــة لتحديد هــويــة صــاحــب ال ـصــدارة
والوصافة .ويدخل املنتخب املغربي املواجهة
في ظروف معنوية رائعة بعد البداية النارية

«أسود األطلس»
يطمحون للفوز
أو التعادل مع الغابون
لتصدر المجموعة
شهدت فوزه على غانا
له في البطولة،
التي ُ
بهدف دون رد ُ
وجزر القمر بهدفني مقابل ال
شــيء وحـصــد  6نـقــاط ،والـتــأهــل لـلــدور ثمن
الـنـهــائــي ،وتـقــديــم نفسه كمرشح قــوي على

المنتخب المغربي يسعى لصدارة المجموعة ()Getty

جزر القمر ومهمة شاقة في الجولة األخيرة (كينزو تريبويالرد/فرانس برس)

لقب البطولة ،فيما يملك منتخب الغابون
 4نقاط ،وهو ما ُيمثل بداية طيبة له يحتل
بها املركز الثانيُ .
ويتيح الفوز أو التعادل
للمغرب التأهل للدور التالي متصدرًا ،فيما
ال يـمـلــك مـنـتـخــب ال ـغــابــون ل ـل ـصــدارة ســوى
الـ ـف ــوز ،وي ـك ـف ـيــه ال ـت ـع ــادل ل ـحـســم الــوصــافــة
أيضًا ،والعبور للدور ُ التالي بصرف النظر
عن لقاء غانا ُ
وجزر القمر.
وق ــد تـشـهــد املـ ـب ــاراة ت ـغ ـي ـيــرات مــوس ـعــة في
تشكيلة املـغــرب عــن ُاملجموعة التي خاضت
لـقــاءي غانا ُ
وج ــزر القمر ،مثل املحمدي في
حــراســة املــرمــى وأش ــرف بــن شــرقــي وإلـيــاس
الشاعير ويوسف النصيري ومنير الحدادي
وآخرين في ظل تعافي العديد من املصابني
بفيروس «كورونا» ،ورغبة املدرب البوسني
وحيد حاليلوزيتش تجهيز قوته الضاربة
لـلـمـبــاريــات ف ــي األدوار اإلق ـصــائ ـيــة خــاصــة
ف ــي ظ ــل عـ ــدم تـثـبـيـتــه ال ـت ـش ـك ـيــل ح ـتــى اآلن
إلصابات «كــورونــا» الكثيرةُ .
ويراهن املدير
الفني البوسني ،على طريقة لعب  3-3-4في
مواجهة الغابون ،واالعتماد بشكل أساسي
ع ـلــى ال ـح ـل ــول ال ـت ـهــدي ـف ـيُــة لــاع ـبــي الــوســط
التي كتبت نجاحًا في النسخة الجارية عبر
سفيان بوفال وسليم أمالح.
مــن جــانـبــه أك ــد وحـيــد حــالـيـلــوزيـتــش املــديــر
ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـغ ــرب ،خ ـ ــوض الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــن أج ــل
م ــواص ـل ــة الـ ـع ــروض ال ـق ــوي ــة واالنـ ـتـ ـص ــارات
ب ـع ــد ت ــأم ــن ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي.
وق ــال« :ســأجــري تغييرات فــي لـقــاء الغابون
بــالـتـشـكـيـلــة األس ــاسـ ـي ــة ،ه ــي ف ــرص ــة جـيــدة
بالنسبة لنا لتجربة أكبر عدد من العناصر
املتواجدة في التشكيلة ،نملك العبني عائدين
ل ــأج ــواء مــؤخ ـرًا بـعــد أي ــام عـصـبـيــة عــاشــوا
فيها فيروس «كورونا» ،وبدأوا في استعادة
ل ـيــاق ـت ـهــم ال ـب ــدن ـي ــة ،وك ــذل ــك الع ـب ــن آخ ــريــن
يـتــم تجهيزهم فــي الـبـطــولــة لـتـطــويــر األداء
وتجديد الدماء في الفريق ،والفوز على ُجزر
ُ
القمر وقبلها غانا منحنا هذه األفضلية أمام
الغابون».
وتابع أنه «رغم النقاط الست ،إال أن هناك ما
العدد الكبير من الفرص كما
يقلقني ،إهــدار
ُ
ظهر في لقاء ُجزر القمر ،نعم نسير في طريق
جيد ونلعب بطريقة هجومية رائعة ،وعلينا
تنشيط هــذا األمــر أيضًا في اللقاءات املقبلة،
لكن إهدار العدد الكبير من الفرص أمر مقلق
في الوقت نفسه ،ينقصنا التركيز في اللمسة
األخـ ـي ــرة ،وال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـجــانــب الــدفــاعــي».
وأضــاف مــدرب املغرب أن «يوسف النصيري

املجموعة الصعبة .وضمت املجموعة الثانية الجزيرة اإلماراتي والشباب السعودي
ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي ،في حني ضمت املجموعة الثالثة
ًّ
كل من فوالذ اإليراني وشباب األهلي اإلماراتي وأهال التركمنستاني باإلضافة
لفريق الغرافة القطري الذي لن تكون مسألة تأهله سهلة .أما املجموعة الرابعة
فضمت فريق الدحيل القطري مع سيباهان اإليراني وباختاكور األوزبكستاني،
بانتظار الفريق الرابع الذي سيكون إما التعاون السعودي أو الجيش السوري،
وهما اللذان سيخوضان مواجهة فاصلة من أجل تحديد هوية املتأهل.
ديوكوفيتش ربما يعود إلى أستراليا
قال رئيس الــوزراء األسترالي ،سكوت موريسونّ ،إن العب التنس الصربي،
نوفاك ديوكوفيتش ،ربما يعود إلى البالد إذا توافرت «الظروف املالئمة» بعد
طرده من أستراليا إثر إلغاء تأشيرته بسبب عدم االمتثال ملتطلبات التطعيم
ضد كورونا .وتم طرد الالعب املصنف األول عامليًا بعد ساعات من خسارته
معركة في املحاكم األسترالية ضد اإللغاء الثاني لتأشيرته في أستراليا ،وهو
إجــراء يمنعه بموجب املــادة  133ج ( )3من قانون الهجرة من دخــول البالد
ملدة  3سنوات ،ما لم تكن هناك «ظروف استثنائية» .وقال موريسون ملحطة
( )2GBاملحلية «إنها فترة ثالث سنوات ،ولكن هناك فرصة للعودة في الظروف
املناسبة وسيتم النظر في ذلك في حينه» مشددًا على أنه يجب على األجانب
الذين يدخلون أستراليا أن يكونوا مطعمني ضد فيروس كــورونــا أو لديهم
إعفاء طبي ساري املفعول .من جهتها ،أوضحت وزيرة الداخلية األسترالية،
كارين أندروزّ ،أن عودة ديوكوفيتش لن تكون عملية «سهلة أو بسيطة» رغم
ّ
أنها فتحت الباب أمام إمكانية «استثناء الحظر في ظروف مقنعة» في حال
تقديم العب التنس البالغ من العمر  34سنة أدلة واضحة.

منتخب غانا طامع في التأهل ()Getty

قوية
العب رائع وعاد إلينا مؤخرًا ،هو إضافة ُ
للهجوم ،إهــداره ركلة الجزاء أمام ُجزر القمر
أم ــر يـتـعــرض لــه أي الع ــب ،تــم اخـتـيــاره لهذه
املهمة إلكسابه الثقة بعد عــودتــه للمشاركة
بعد فترة غياب طويلة عن املالعب».
و ُفــي املجموعة نفسها ،يلتقي منتخب ُجزر
شاقة جدًا
القمر مع نظيره الغاني في مباراة ُ
بــالـنـسـبــة لـ ــأول الـ ــذي ي ـخــوض أول ُ نـسـخــة
ق ــاري ــة ل ــه .ويـبـحــث مـنـتـخــب ُج ــزر الــق ـمــر عن
سيناريو تاريخي يتمثل في الفوز على غانا،
والحصول على أول  3نقاط لــه فــي البطولة
على أمل التواجد في الدور ثمن النهائي من

خــال ملحق أفضل أصـحــاب املــراكــز الثالثة،
فيما تملك غانا بدورها حاليًا نقطة واحدة
من مباراتني بعد تعادل مع الغابون وخسارة
وتحتفظ بآمالها فــي الصعود.
مــن امل ـغــرب،
ُ
وخ ــاض ــت ُجـ ــزر ال ــق ـم ــر م ـب ــارات ــن ح ـتــى اآلن
خسرتهما واه ـتــزت الـشـبــاك بثالثة أه ــداف،
ويسعى أمير
ولكنها لــم تسجل أي أه ــداف.
ُ
عـبــدو املــديــر الـفـنــي ملنتخب ُج ــزر الــقـمــر إلــى
ت ـق ــدي ــم عـ ــرض ط ـي ــب أمـ ـ ــام غ ــان ــا ،حـ ــال ع ــدم
تــوفـيـقــه ف ــي تـحـقـيــق ال ـف ــوز وال ـت ــأه ــل ل ـلــدور
التالي لختام مسيرته في أول ظهور قاري له
بصورة جيدةُ .
ويراهن املدير الفني ملنتخب

حراس المرمى نجوم متألقون في كأس أمم أفريقيا
خطف العديد من
حراس المرمى األنظار
ببطولة كأس أمم أفريقيا
المقامة حاليًا بالكاميرون
ياوندي ـ العربي الجديد

محمد كمارا حارس مرمى سيراليون تألق بلقاء الجزائر (تشارلي تيرلوبيو/فرانس برس)

ل ـ ــم تـ ـ ُـعـ ــد مـ ـق ــول ــة «حـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ــرم ـ ــى ن ـصــف
الفريق» مجرد شعار لإلشادة بتألق ُحراس
املــرمــى وإب ــراز دوره ــم فــي املـبــاريــات وإنـقــاذ
منتخباتهم من األهداف في حالتي الفوز أو
الخسارة ،وهو ما شهدته منافسات بطولة
كأس أمم أفريقيا حتى اآلن .وشهدت البطولة
املقامة في الكاميرون وقبل نهاية منافسات
الدور األول (دور املجموعات) ،ظاهرة ُمثيرة
بـحـصــول ُحـ ــراس امل ــرم ــى عـلــى ج ــائ ــزة رجــل
امل ـبــاراة ،ســواء فــازت منتخباتهم أو تعثرت
ف ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــات .وكـ ـ ــان ل ـل ـعــديــد م ــن ح ـمــاة
العرين ،الدور الكبير في تفوق منتخباتهم،
وضمان تأهلها املبكر للدور التالي ،أو نجاة
كتيبتهم من هزائم ثقيلة في العرس القاري،
الــذي يشهد مشاركة نجوم كبار خصوصًا
على مستوى خطوط الهجوم.
ون ـجــح سـلـيــم بــن ب ــوان ــا ُ( 30س ـن ــة) ،ح ــارس
م ــرم ــى م ـن ـت ـخــب ُجـ ـ ــزر ال ــقـ ـم ــر ،ف ــي ص ـنــاعــة
الـتــاريــخ الشخصي الــذهـبــي ل ــه ،بـعــدمــا نــال
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جــائــزة رجــل امل ـبــاراة فــي لقاء منتخب بــاده
مــع املـغــرب ،رغــم الـخـســارة بهدفني مقابل ال
ش ــيء ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،وذلـ ــك بـعــدمــا
تـصــدى ألكـثــر مــن فــرصــة مغربية على مــدار
الـ ـش ــوط ــن ،وال ي ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة هــدفــن
اهتزت بهما الشباك ،وكــان الالعب األفضل
عـلــى م ــدار  90دقـيـقــة .وسـبـقــه ح ــراس مرمى
آخــرون في خطف كل األنـظــار ،مثل علي أبو
ع ـشــريــن ،حـ ــارس مــرمــى مـنـتـخــب ال ـس ــودان،
ورج ــل م ـبــاراة غينيا بـيـســاو فــي املجموعة
األول ـ ــى ال ـت ــي ش ـهــدت ت ـصــديــه لــرك ـلــة ج ــزاء،
بخالف التصدي لـ 3فرص ُمحققة للتسجيل،
وق ــاد «ص ـقــور ال ـجــديــان» إل ــى ت ـعــادل ُمـثـيــر،
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أول ن ـق ـطــة ل ــه ف ــي س ـبــاق
الـبـطــولــة ،رغ ــم غـيــابــه عــن مـسـتــواه املـعـهــود
خ ــال لـقــاء نـيـجـيــريــا ،ال ــذي خـســره «صـقــور
الـجــديــان» بالجولة الـثــانـيــة ،بثالثة أهــداف
لواحد ،ليبلغ منتخب نيجيريا الدور الثاني
بعدما رفع رصيده إلى  6نقاط ،بعد فوزه في
الجولة األول ــى على مصر  .0-1وفــي املقابل
اك ـت ـفــى املـنـتـخــب ال ـس ــودان ــي بــالـنـقـطــة الـتــي

حراس المرمى ساهموا
في تحقيق منتخباتهم
لنتائج مميزة بالبطولة

حـصــدهــا مــن ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أم ــام غينيا
بيساو.
ونال حارس ثالث مغمور ،هو محمد كمارا،
حارس مرمى سيراليون ،جائزة رجل املباراة
فــي أه ــم مـبــاريــات منتخب ب ــاده حـتــى اآلن
أم ــام ال ـجــزائــر (حــامــل ال ـل ـقــب) ،ال ـتــي شهدت
تصديه لخمس فرص جزائرية بشكل الفت،
وحافظ على نظافة شباكه ،وأسهم بنهاية
املطاف في حصول منتخب بالده على نقطة
التعادل الغالية في أكبر املفاجآت.
ومــن الـ ُـحــراس الــذيــن خـطـفــوا األن ـظــار ،يبرز
إبراهيم مونكورو ( 31عامًا) ،حــارس مرمى
منتخب مــالــي ،ورج ــل مـبــاراتــه أم ــام تونس
التي شهدت تصديه ألكثر من فرصة ملنتخب
«نسور قرطاج» وحافظ على نظافة شباكه،
وأسـ ـه ــم ف ــي انـ ـت ــزاع مـنـتـخــب ب ـ ــاده بـطــاقــة
التأهل املبكر إلى الدور التالي من املسابقة.
ويـتــوقــع ال ـخ ـبــراء أن تــرتـفــع نـسـبــة حصول
ُحــراس املرمى على جائزة رجــل املـبــاراة في
املباريات املقبلة مع زيادة اإلثارة والقوة في
ّ
كل املجموعات بالجولة الثالثة واألخيرة من
عمر ال ــدور األول والحاسمة بنسبة %100
ف ــي ت ـحــديــد هــويــة  16مـنـتـخـبــا ت ـتــأهــل إلــى
الــدور ثمن النهائي ،واالسـتـمــرار في سباق
املـنــافـســة عـلــى الـلـقــب ،ال ــذي يشهد تنافسا
كبيرا بني منتخبات تحاول تجريد الجزائر
مــن كــأسـهــا الـتــي نــالـهــا رج ــال املــديــر الفني
جـمــال بلماضي فــي النسخة األخ ـيــرة التي
أقيمت عام  2019بمصر.

ُ
ُجــزر القمر على تشكيلة ،يتصدرها يوسف
مشانغاما وقــاســم عبد الـلــه وي ــاون زاه ــاري
وقــاســم مــداهــومــا وبنجلود يوسف ومحمد
يوسف وسعيد بكاري وإياد محمد وألفاردو
بن محمد ،وسط توقعات بأن يبدأ أمير عبدو
اللقاء بطريقة  1-5-4من أجــل السيطرة على
منطقة الــوســط ،وف ــرض رقــابــة لصيقة على
محاور الخطورة في تشكيلة غانا ،واالعتماد
ع ـلــى دف ـ ــاع امل ـن ـط ـقــة م ــع ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ســاح
ً
السرعات في املرتدات أمال في التسجيل .ومن
جانبه ُأكــد أمير عبدو املــديــر الفني ملنتخب
ُجــزر القمر ،خوضه ملـبــاراة بالغة الصعوبة

أمام منتخب كبير له تاريخ حافل في القارة
الـسـمــراء .وق ــال إن «غــانــا فــريــق كبير وقــوي،
ي ـم ـلــك الع ـب ــن ُم ـح ـتــرفــن ف ــي أن ــدي ــة ك ـب ـيــرة،
ول ــدي ـه ــم خـ ـب ــرات واسـ ـع ــة ،ال ب ــدي ــل أمــام ـهــم
فــي الــوقــت نفسه ســوى الـفــوز للتأهل ،وهي
تؤكد صعوبة املهمة التي تنتظر،
ُمعطيات
ُ
العبي ُجزر القمر في أرض امللعب أمام غانا».
وتـ ــابـ ــع« :ت ـح ــدث ــت م ــع ال ــاع ـب ــن ف ــي األيـ ــام
املاضية على ضرورة التركيز ،وعدم التسرع
في اللمسة األخيرة ،وتجنب الرهبة والقلق
في مواجهة منتخب غانا ،لعبنا جيدًا أمام
ال ـغ ــاب ــون وامل ـغ ــرب ولـكـنـنــا اف ـت ـقــدنــا عنصر

ُ
من بطولة أستراليا المفتوحة
انسحاب أنس جابر ُ
أعلنت نجمة التنس التونسية ،أنس جابر ،انسحابها من املشاركة في منافسات
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس وذلك قبل ساعات من خوضها الجولة األولى،
لتبدأ عام  ،2022بضربة قاسية حرمتها خوض أولــى بطوالت الغراند سالم،
في املوسم الجديد .وكانت جابر تتحضر ملواجهة منافستها اإلسبانية ،نوريا
باريزاس دياز ،في الدور األول من منافسات بطولة أستراليا املفتوحة للتنس،
ُ
لتعلن عبر حسابها الرسمي في «تويتر» انسحابها رسميًا بسبب استمرار
معاناتها من إصابة الظهر ،وهي التي وصلت إلى الدور ربع النهائي في النسخة
املاضية .وكتبت جابر عبر «تويتر»« :تعرضت لإلصابة على مستوى الظهر في
ّ
سيدني األسبوع املاضي .حاولت أن أكون جاهزة واعتقدت أنني سأتعافى مع
الوقت لكي ألعب .لألسف األلم مستمر حتى هذه اللحظة ،واللعب في مثل هذه
الظروف ربما يؤثر على موسمي الكامل».

ال ـتــوف ـيــق ،وك ــذل ــك ن ــواج ــه قـلــة ال ـخ ـبــرات في
بطوالت أمم أفريقيا» .وفي املجموعة الثانية،
تـشـهــد امل ـنــاف ـســات ل ـق ـ ً
ـاء ص ـع ـبــا ،يـجـمــع بني
منتخب السنغال مع نظيره ماالوي ال بديل
خالله عن الفوز لكل منهما .وتملك السنغال
 4ن ـق ــاط ،م ـقــابــل  3ن ـق ــاط مل ـ ـ ــاالوي ،وتـبـحــث
السنغال مع ساديو ماني نجمها املحترف
ف ــي ل ـي ـف ــرب ــول ع ــن الـ ـف ــوز بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر مــن
األهداف لحسم صدارة املجموعة .في الوقت
نفسه ،يلتقي منتخب غينيا شريك السنغال
في القمة ،ولديه  4نقاط مع زيمبابوي التي
خسرت أول مباراتني لها في البطولة القارية.

غينيا االستوائية تصدم الجزائر وانتصار مهم لتونس
خسر المنتخب الجزائري
أمام غينيا االستوائية،
ضمن المجموعة
الخامسة ،فبات يواجه
خطر الخروج المبكر
مـ ـن ــي امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري حـ ــامـ ــل ال ـل ـقــب
ب ـخ ـســارة ص ــادم ــة أمـ ــام غـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة
امل ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ،1-ضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
الخامسة ،فبات يواجه خطر الخروج املبكر
من الدور األول من كأس األمم األفريقية لكرة
القدم املقامة في الكاميرون ،في حني سقطت
ساحل العاج في فخ التعادل مع سيراليون
 2-2ضمن املجموعة ذاتها .وأنعشت تونس
آمالها في اللحاق بركب الدور ثمن النهائي
باكتساحها موريتانيا برباعية ،وتعادلت
مالي مع غامبيا  1-1في املجموعة السادسة.
في املباراة األولــىّ ،
سجل إستيبان اوبيانغ
هــدفــا ف ــي الــدق ـي ـقــة  70لـيـمـنــح بـ ــاده ال ـفــوز
ل ـي ـضــع حـ ـ ـدًا ل ـس ـل ـس ـلــة مـ ــن  35م ـ ـبـ ــاراة بــا
خـ ـس ــارة لـلـمـنـتـخــب الـ ـج ــزائ ــري ،وهـ ــو رق ــم
ق ـيــاســي ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد األف ــريـ ـق ــي .وكــانــت
الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع
سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع
ع ــن ل ـق ـب ـهــا ،وب ــات ــت ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى ال ـف ــوز

على ســا ّحــل الـعــاج فــي الـجــولــة األخ ـيــرة من
أجل تجنب الــوداع املبكر .وتصدر املنتخب
العاجي ترتيب املجموعة برصيد أربع نقاط
أم ــام الغيني االسـتــوائــي ال ــذي رفــع رصيده
إلى ثالث نقاط ،وسيراليون ثالثة بنقطتني،
بينما تتذيل حاملة اللقب ترتيب املجموعة
بنقطة واحدة.
وأنعشت تونس آمالها في بلوغ الدور ثمن
النهائي بـفــوزهــا الـســاحــق على موريتانيا
-4ص ـفــر ،فــي الـجــولــة الـثــانـيــة مــن منافسات
املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة .وعـ ــوضـ ــت ت ــون ــس
بالتالي خسارتها في مباراتها االفتتاحية
ضد مالي التي شهدت فضيحة تحكيمية.
وافتقد املدرب التونسي منذر الكبير جهود
ستة من العبيه بسبب إصابتهم بفيروس
كــورونــا .وقــال قائد تونس وهبي الـخــزري،
ب ـع ــد ت ـس ـل ـمــه جـ ــائـ ــزة «رجـ ـ ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة» فــي
تـ ّصــريـحــات تـلـفــزيــونـيــة« :أود اإلشـ ــارة إلــى
أنه ال يوجد ما أثبته ّ
ألي شخص» وذلك ردًا
على االن ـت ـقــادات الـتــي طــاولـتــه بعد املـبــاراة
األولــى ،وتــابــع« :هدفنا الجماعي هو الفوز
وق ــد حـقـقـنــاه ب ـعــدمــا قــدم ـنــا مـ ـ ّب ــاراة جـيــدة
أداء ون ـت ـي ـجــة ،وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ـن ــا دخـلـنــا
الـيــوم فعليًا فــي البطولة ال ـقــاريــة» .وفــرض
«التوانسة» إيقاعهم على املجريات سريعًا،
واحـتــاجــوا إلــى أرب ــع دقــائــق فقط ليضربوا
الشباك املوريتانية عبر أيمن املثلوثي من
تسديدة «عالطاير» في أسفل الزاوية اليمنى
إثر كرة مرتدة من الدفاع املوريتاني .وعزز

«نـســور قــرطــاج» تفوقهم بعد أرب ــع دقــائــق،
عندما اخـتــرق الجزيري عــن الجهة اليمنى
عكس كــرة بالخلف إلــى أنـيــس بــن سليمان
الــذي هيأها بــدوره للخزري فسددها قوية
زاحفة في الــزاويــة اليمنى .وضــرب الخزري

م ـجــددًا ال ـش ـبــاك املــوريـتــانـيــة بـتـســديــدة من
داخ ــل املنطقة زاحـفــة إثــر سلسلة تمريرات
قـصـيــرة بينه وب ــن الـبــديــل محمد عـلــي بن
رمضان والشعاللي .وأضاف منتخب املدرب
منذر الكبير الهدف الرابع ،بعد هجمة قادها

منتخب الجزائر لم يقدم مستواه المعهود (تشارلي تيلوبيو/فرانس برس)

الخزري ومــرر كــرة بينية أمامية إلــى زميله
الـجــزيــري ال ــذي س ــدد بسهولة فــي الـشـبــاك.
واح ـت ـس ــب ال ـح ـك ــم املـ ـص ــري م ـح ـم ــود الـبـنــا
ركلة جزاء لتونس إثر ملسة يد على الحسن
حويبيب انبرى لها البديل يوسف املساكني
وسددها قوية ارتدت من القائم األيمن.
فــي املـقــابــل ،وضـمــن املجموعة ذات ـهــا ،أهــدر
منتخب مالي فرصة حسم تأهله للدور ثمن
النهائي ،بعدما فــرط بتقدمه على غامبيا
وتعادال  .1-1وعلى الرغم من التعادل ،اقترب
امل ـن ـت ـخ ـبــان م ــن الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ،إذ تـتـصــدر
غامبيا بــأربــع نـقــاط وب ـفــارق األه ــداف أمــام
مالي ،وتونس ثالثة بثالث نقاط فيما تتذيل
مــوري ـتــان ـيــا ال ـتــرت ـيــب ب ــا رص ـي ــد .وسـيـطــر
املنتخب املــالــي على مجريات مباراته على
ّ
نحو تام ،معتمدًا على تشكيلة جل العبيها
م ــن امل ـح ـت ــرف ــن ف ــي الـ ـبـ ـط ــوالت األوروب ـ ـيـ ــة.
وس ـي ـطــر امل ـن ـت ـخــب ال ـغــام ـبــي ال سـيـمــا عبر
التسديدات البعيدة والكرات الثابتة وسجل
إبــراهـيـمــا كــونــي مــن ركـلــة ج ــزاء ملــالــي (.)79
وح ــاول الغامبيون الـقـيــام ب ــردة فـعــل ،ومن
هـجـمــة م ــرت ــدة أرس ــل ال ـبــديــل ابــري ـمــا كــولــي
كــرة عرضية ارتــدت من يد املــدافــع املالياني
فــااليــي ســاكــو ،فــاحـتــج الـغــامـبـيــون مــا دفــع
الحكم املغربي للعودة إلــى تقنية الفيديو،
ليحتسب ركلة جزاء لغامبيا سددها بنجاح
مــوســى بـ ــارو م ــدرك ــا ال ـت ـعــادل لـغــامـبـيــا في
الدقيقة األخيرة.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

قضية
أصبحت المشاكل القلبية تالحق نجوم كرة القدم في الفترة الحالية،
بعدما كشفت إدارة نادي بايرن ميونخ األلماني عن ابتعاد مدافعها
الكندي الشاب ألفونسو ديفيز عن المالعب ،بسبب معاناته من مضاعفات
إصابته بفيروس كورونا ،الذي عانى منه مدة  10أيام

صنز يُعزز صدارته

عزز فريق فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام ،وذلك بعدما قاده
ديفن بوكر وجافايل ماكغي للفوز على فريق مسقط رأسيهما ديترويت بيستونز (135
  )108في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني .ونجح بوكر في  11من محاوالتهال ــ 14األول ــى وماكغي فــي  9مــن أصــل  ،10لينهي األول اللقاء ب ــ 30نقطة فــي غضون
ثالثني دقيقة ،والثاني بـ 20أمام عائلتيهما وأصدقائهما في ميشيغن التي يتحدر منها
الالعبان .كما ساهم كاميرون باين في الفوز الـ 16من أصل  20مباراة خاضها صنز
حتى اآلن خارج قواعده وفي االنتصار الـ 33باملجمل من أصل  42مباراة.

مشاكل القلب
والالعبين

الدوحة ـ العربي الجديد

ُ
ع ـ ـ ـ ــادت أوج ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـقـ ـل ــب ل ــت ـث ـي ــر
الــرعــب ب ـقــوة فــي ال ـكــرة العربية
واألفــريـقـيــة خ ــال األي ــام القليلة
األخ ـيــرة ،بعد تــوالــي املـفــاجــآت عــن تعرض
العـ ـب ــن بــالـ ُـج ـم ـلــة ألزم ـ ـ ــات ط ـب ـي ــة ،بـسـبــب
ُم ـضــاع ـفــات ال ـت ـعــرض لــإصــابــة بـفـيــروس
ك ــورون ــا ،الـ ــذي اج ـت ــاح ال ـعــالــم مـنــذ عــامــن
بتحوراته املختلفة.
وب ــات ــت امل ـش ـكــات الـقـلـبـيــة خ ـط ـرًا حقيقيًا
يـطــارد العديد مــن النجوم املــوجــوديــن مع
ُمنتخبات بالدهم في كأس األمم األفريقية،
املـ ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون وتـسـتـمــر
حتى  6فـبــرايــر /شـبــاط ال ـقــادم ،واستدعت
استبعاد العـبــن وعــودتـهــم سريعًا لتلقي
وآخرين تم إيقاف مشاركاتهم من
العالج،
ً
املباريات خشية على حياتهم.
وع ــاش ــت ال ـج ـمــاه ـيــر امل ـص ــري ــة وامل ـغــرب ـيــة
مـعــا حــالــة مــن الــرعــب عـقــب نـشــر معلومات
عبر حسابات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،تفيد
ب ـت ـعــرض بـ ــدر ب ــان ــون ،ن ـجــم دف ـ ــاع ال ـن ــادي
األه ـلــي امل ـصــري واملـنـتـخــب املـغــربــي ،ألزمــة
كـبــرى فــي القلب تتمثل فــي التهاب شديد،
باإلضافة إلــى تليف في الرئة ،على خلفية
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طمأن مدافع
المغرب بدر بانون
الجماهير على صحته
تعرضه لإلصابة بفيروس كــورونــا ،ألكثر
مـ ــن أس ـ ـبـ ــوع خـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ــوده فـ ــي مـعـسـكــر
املنتخب املغربي .وكان وحيد حاليلوزيتش،
املــديــر الـفـنــي ل ــ«أس ــود األط ـل ــس» ،استدعى
املــدافــع بــدر بانون إلــى قائمته في البطولة
األف ــري ـق ـي ــة ،ل ـكــن املـ ـ ــدرب ف ــوج ــئ بــإصــابـتــه
بفيروس كورونا ،قبل أن يكتشف فيما بعد
مـعــانــاتــه مــن مـضــاعـفــات خـطـيــرة أدت إلــى
استبعاده في النهاية من املنافسات.
وح ــاول بــانــون تــوجـيــه رســالــة طـمــأنــة إلــى
ال ـج ـمــاه ـيــر ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى م ـعــانــاتــه من
م ـضــاع ـفــات ي ـم ـكــن ت ـج ــاوزه ــا وال تـحـتــاج
سوى عالج لفترة تتراوح بني  3و 5أسابيع،
يعود بعدها للتدريب بشكل طبيعي ،لكن
هـنــاك م ـخــاوف مــن إمـكــانـيــة زي ــادة الـفـتــرة،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل م ـن ــع املـ ـغ ــرب ال ــاع ــب مــن
الـ ـت ــدري ــب خ ـش ـيــة ع ـل ــى ح ـي ــات ــه ،وت ـع ــرض

أزمة في منتخب الغابون

ّ
تلقى الجهاز الفني لمنتخب الغابون ،بقيادة مدربه باتريس نوفو ،ضربة
موجعة للغاية ،بعدما منعت اللجنة الطبية في االتحاد األفريقي
لكرة القدم «كاف» خوض ثالثي الفريق ،وهم أوباميانغ (نجم أرسنال)،
وأكسل مي ،وليمينا ،المواجهة ضد منتخب غانا ،بسبب مشكلة في
عضالتهم القلبية ،عقب إصابتهم بفيروس كورونا .وجاء قرار اللجنة
الطبية في «كاف» نتيجة الخوف على حياة ثالثي منتخب الغابون ،مع
ضرورة إخضاعهم لمزيد من الفحوصات الطبية.

الالعب ألزمــات في التنفس عند شفائه من
الفيروس .وضرب االتحاد األفريقي «كاف»
بقوة في هــذا امللف ،بعدما اضطر للكشف
ع ــن ال ـحــالــة الـصـحـيــة لـ ــ 3الع ـبــن ك ـبــار في
تشكيلة منتخب الغابون قبل لقائه مع غانا
في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ،وهم
بيير إيمريك أوباميانغ وأكسل مي وماريو
ليمينا ،وأشهر هؤالء هم أوباميانغ ،كابنت
املنتخب وأفـضــل العــب فــي أفريقيا سابقًا
وهداف أرسنال اإلنكليزي حاليًا.
ّ
ودب الــرعــب بشكل ُمـبــاشــر بسبب الحالة
ال ـص ـح ـيــة ل ـن ـج ــوم ال ـ ـكـ ــرة ،خ ــاص ــة ف ــي ظــل
ت ـس ـب ــب م ـت ـح ــور «أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» فـ ــي إث ـ ــارة
ت ـط ــورات خـطـيــرة ف ــي ح ــاالت الع ـبــي الـكــرة
مـمــن تـعــرضــوا ل ــه ،وك ــان آخــرهــم ألفونسو
ديفيز ،العــب نــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي،
الذي أعلن رسميًا توقف العبه عن املشاركة
ف ــي املـ ـب ــاري ــات ألجـ ــل غ ـيــر م ـس ـمــى ،بسبب
مشاكل فــي القلب تعرض لها بعد أقــل من
 10أيــام على إصابته بفيروس كــورونــا ثم
تـعــافـيــه م ــن ال ـف ـي ــروس ،لـكــن دون الـتـعــافــي
من اآلثــار واملضاعفات التي شكلت تهديدًا
صــريـحــا عـلــى حـيــاتــه ،مــا اسـتــدعــى إبـعــاده
ت ـمــامــا ع ــن ال ـت ــدري ـب ــات ،وك ــذل ــك امل ـب ــاري ــات
الرسمية في املرحلة القادمة.
ُ
واملـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــر أن امل ـ ـلـ ــف الـ ـطـ ـب ــي ال
يـحـمــل س ــوى ع ـب ــارة «م ـشــاكــل ف ــي الـقـلــب»
خـ ــال األحـ ـ ـ ــداث األخ ـ ـيـ ــرة ،ال ـت ــي صــاحـبــت
إصابات الالعبني باألزمات الصحية عقب
التعافي من فيروس كورونا بــدون تخطي
مـضــاعـفــاتــه الـخـطـيــرة .أث ــار «وج ــع القلب»
رعبًا كبيرًا للجماهير العربية واألفريقية
ب ُـش ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ،بـ ـع ــدم ــا ت ـس ـب ـب ــت أزمـ ــاتـ ــه
املفاجئة في وفــاة العبني وأساطير كروية
بصورة غير متوقعة ،ومن دون أن يشكو أي
منهم يومًا من مرض في القلب.
ف ــا أح ــد يـنـســى وفـ ــاة نـجــم ال ـك ــرة املـصــري
الشهير محمد عـبــد ال ــوه ــاب ،ال ــذي ساهم
ف ــي ف ــوز املـنـتـخــب امل ـص ــري بـبـطــولــة كــأس
األمم األفريقية عام  ،2006خالل وجوده في
مران ناديه األهلي ،بشكل مفاجئ وهو في
ُ
يشك يومًا
الثالثة والعشرين من عمره ،ولم
من أزمــة قلبية في حياته الكروية ،لتخسر
الكرة املصرية في لحظات درامية أحد أبرز
العبي الجبهة اليسرى.
والتشخيص الطبي لحالة وفاة محمد عبد
الوهاب هو تعرضه لسكتة قلبية ُمفاجئة
قلبية) تسببت في وفاته من دون تلقي
(أزمة ُ
العالج املناسب ،حيث كان يشتبه بتعرضه
لواقعة بلع لـســان ،لكن ُمالبسات السقوط
بشكل طبيعي ومن دون كرة مشتركة حالت
دون االعتداد بهذا السيناريو.
ُ
وه ـ ـنـ ــاك ال ـ ــوف ـ ــاة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة أي ـ ـضـ ــا لـلـنـجــم
الكاميروني الكبير مارك فيفان فوي ،صانع
األلعاب الكبير ،الــذي رحــل عن عاملنا داخل

على هامش الحدث
بورتو يقلب الطاولة على بيلينينسيش ليواصل االنفراد
بالصدارة
واصل قطار فريق بورتو دهس منافسيه في الدور البرتغالي لكرة القدم بفوزه الـ13
على التوالي وهــذه املــرة بعد أن قلب تــأخــره أمــام مضيفه بيلينينسيش بهدف إلى
انتصار كبير بنتيجة ( ،)4-1في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 18من املسابقة.
ً
وعـلــى امللعب (الــوط ـنــي) ،تـقــدم بيلينينسيش أوال فــي النتيجة فــي الدقيقة  13عن
طريق املهاجم الغيني أبيل عيسى كامارا ،ولكن في الدقيقة  31لعب أصحاب األرض
منقوصني من العب بطرد الجنوب أفريقي سفيفيلو سيتول .واستغل بورتو بعد ذلك
النقص العددي وأدرك التعادل بعدها بخمس دقائق عن طريق إيفانيلسون ،لينتهي
الشوط بهذه النتيجة ،وفي الدقيقة  58واصل نفس الالعب التألق مضيفًا الهدف الثاني
له ولفريقه .وبعدها بثالث دقائق أضاف اإليراني الدولي مهدي طارمي الهدف الثالث،
قبل أن يختتم إيفنيلسون مسلسل تألقه بالـ«الهاتريك» والهدف الرابع لبورتو في
الدقيقة  .84وبهذا الفوز واصل فريق «التنانني» عزف نغمة االنتصارات للجولة الـ13
على التوالي ورفع رصيده إلى  50نقطة ،ليواصل االنفراد بالصدارة بفارق  3نقاط
عن سبورتينغ لشبونة.

املستطيل األخ ـضــر خ ــال مـشــاركـتــه برفقة
الـكــامـيــرون فــي مــواجـهــة مــع كولومبيا في
بطولة كــأس الـعــالــم لـلـقــارات ،قبل نحو 20
عــامــا ،حـيــث ت ـعــرض ألزم ــة قـلـبـيــة ُمـفــاجـئــة
ت ـس ـب ـبــت ف ــي وف ــات ــه ق ـب ــل دخـ ـ ــول سـ ـي ــارات
اإلس ـعــاف إلن ـقــاذه فــي الــوقــت املـنــاســب ،في
صدمة كبيرة ،خاصة أن فوي كان من أفضل
العـبــي الــوســط فــي ال ـقــارة الـسـمــراءُ .
ويمثل

الكشف املبكر واإلجــراءات االحترازية تجاه
إصــابــات القلب طــوق الـنـجــاة الــوحـيــد أمــام
الحفاظ على حياة الرياضيني ،ولعل أشهر
مــن اسـتـفــادوا مــن هــذا األم ــر نــوانـكــو كانو،
أس ـطــورة ال ـكــرة النيجيرية واألفــريـقـيــة في
التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة ،الــذي
صال وجال في بداياته مع أياكس الهولندي
ومنتخب نيجيريا بني عامي  1995و1996

وح ـقــق لـقــب دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،وكــذلــك
امليدالية الذهبية في دورة األلعاب األوملبية،
ول ـف ــت األنـ ـظ ــار إل ـي ــه لـيـنـتـقــل إلـ ــى صـفــوف
صفقة كبرى،
نادي إنتر ميالن اإليطالي في ُ
لـيـكـشــف الـ ـن ــادي اإلي ـط ــال ــي ت ـعــثــر الــاعــب
ال ـن ـي ـج ـي ــري فـ ــي ت ـخ ـط ــي ال ـف ـح ــص ال ـط ـبــي
ب ـس ـبــب م ـع ــان ــات ــه م ــن م ـش ـك ـلــة خ ـط ـي ــرة فــي
القلب ،ليتوقف كانو عن كرة القدم ويخضع

للعالج املكثف نحو عام ،ثم عاد بعدها مرة
أخرى إلى املالعب ،وتنقل بني كبرى األندية
األوروبية ،لعل أشهرها أرسنال اإلنكليزي،
وق ــاد نيجيريا إل ــى الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
قـبــل أن يـعـتــزل ال ـكــرة نـهــائـيــا قـبــل سـنــوات،
وشكلت تلك العودة فيما بعد األمــل األكبر
بالنسبة لالعبي الكرة من مرضى القلب في
عدم االستسالم للمرض.

سيغيب ألفونسو
ديفيز نجم
البايرن عن
المالعب (ألكسندر
هاسينستيان)Getty/

وجه رياضي

سيري دي
عانى النجم
العاجي سيري
دي كثيرًا قبل
بداية احترافه،
عبر العمل غاسًال
لألطباق في
المطاعم وبائعًا
للسجائر في
الطرقات

زهير ورد

يسعى سيري دي ،العب منتخب ساحل العاج ،في سن 37
عامًا ،إلى إعادة سيناريو نسخة  ،2015التي توج بها منتخب
ساحل العاج بعد سنوات من االنتظار وكــان خاللها من
أبرز الالعبنيّ ،
لكن الطريق لهذا اللقب كان صعبًا وقاسيًا،
بــل كــان مــن املستحيل تــوقــع أن ينجح فــي دعــم صفوف
ّ
وانضم سيري دي قبل
منتخب بالده بعد كل الذي عاشه.
سـنــوات إلــى نجم حلق ال ــوادي والـكــرم ،وهــو فريق تونسي
متواضع لم يترك بصمة تذكر في الدرجة املمتازة ،وخضع
سيري دي إلى اختبار مع الفريق الذي لم يكن يملك مركز
تمارين وعانى من أزمة مالية جعلته غير قادر على توفير
أبسط الحاجيات لالعبه ،ومنها التأخر في سداد املستحقات
املالية .وعاش العبو الفريق أيامًا قاسية ،خصوصًا األجانب

ّ
ّ
اضطر للعمل
سابق ،أنه
منهم ،إذ ذكر سيري ،دي في حوار
ٍ
فــي مطعم لتأمني الـغــذاء ،فبعد التمارين كــان يقوم بغسل
األواني ،ما انتهى برحيله إلى الدوري الجزائري .وذكر النجم
العاجي ،في حوار سابقّ ،أن حياته في ساحل العاج كانت
قاسية ،إذ كان يعمل في بيع السجائر في الطرقات من أجل
كسب أقــل من يــورو واحــد في الـيــوم ،كما كــان يقضي في
ّ
بعض الفترات يومني من دون غذاء ،إضافة إلى أنه كان يقيم
في غرفة من دون سقف .وبعدما فقد والده في سنة ،2004
وجــد نفسه مجبرًا على مساعدة والــدتــه ،ولهذا اغتنم أول
فرصة للسفر إلى تونس للخضوع لالختبار ،وبعد تأخر
فريقه في سداد مستحقاته ،عاد إلى ساحل العاج ،لكن ال
ّ
أحد من العائلة صدقه واعتبروا أنه أنفق أمواله على شهواته.
ومنذ رحيله إلى وفــاق سطيف الجزائري ،عرفت مسيرته
نسقًا تصاعديًا بعد انتقاله إلى نادي سيون السويسري،

الذي رصده في مباراة ودية ،وأصبح من أفضل الالعبني في
فريقه ،ليمدد تجربته في املالعب األوروبية ،ما ساعده على
االنضمام إلى منتخب بالده الحقًا .وفي كأس العالم ،2014
ّ
هز سيري دي العالم بمشهد مؤثر ،عندما ظهر باكيًا خالل
عــزف الـســام الــوطـنــي لـبــاده ،واختلفت التفسيرات حول
ّ
ّ
تأثره ،غير أنــه كشف الحقًا أنــه استعاد ذكريات مسيرته
الصعبة والقاسية ،وكذلك والده الذي رحل قبل سنوات .في
نهاية سنة  ،2019أعلن سيري دي عــن اعتزاله اللعب مع
منتخب ساحل الـعــاج ،بعد النجاحات التي حققها ،وكــان
ّ
قريبًا من وضع ّ
حد ملسيرته الطويلة ،لكنه واصل اللعب في
سويسرا بعد عودته إلى فريق سيون ،الذي لعب له في بداية
مسيرته في أوروبا ،كما أنه عدل عن قراره الدولي وعاد لدعم
صفوف منتخب بــاده ،الــذي كــان يعاني كثيرًا وتراجعت
نتائجه بدليل غيابه عن كأس العالم  2018و.2022

مدرب بلباو بعد خسارة «السوبر» :الفريق يشعر بالحزن
لكنّه فخور
ق ــال مارسيلينو تـ ــورال ،م ــدرب أثلتيك بلباو،
ّ
ّإن فريقه «حــزيــن لكنه فـخــور» بعد خسارته
بـهــدفــي نـظـيـفــن أم ــام فــريــق ري ــال م ــدري ــد في
نهائي كأس السوبر اإلسباني ،الذي أقيم على
ملعب امللك فهد الدولي في الرياض .وصرح بعد
اللقاء «يجب أن يخرج الفريق أقــوى ألنــه جاء
هنا للعب ضــد أفضل أنــديــة ال ــدوري .أقصينا
أتلتيكو مدريد واليوم كنا ندًا قويًا أمام الفريق
األفضل في إسبانيا .كان لدينا اندفاع ولو كنا
سجلنا ركلة الجزاء التي سنحت لنا لكان سير
املباراة سيتغير» .وحول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد في
بداية الشوط الثاني وجاء منها الهدف الثاني ،صرح مارسيلينو بأنه بالنسبة له لم
ّ
تكن صحيحة ،مشيرًا إلى أنها جاءت في وقت كان الفريق يسعى للتعويض» وأكد
في حديثه ّأن «الحكم كان بحاجة إلعادة مشاهدة اللعبة عدة مرات قبل أن يحتسب
ركلة جزاء».
أنشيلوتي بعد التتويج بالسوبر :استحوذنا على الكرة
كثيرًا
أبــدى اإليـطــالــي ،كــارلــو أنشيلوتي ،مــدرب ريــال
م ــدري ــد ،س ـع ــادت ــه بــال ـت ـتــويــج ب ـك ــأس ال ـســوبــر
اإلسباني بعد فــوزه على أثلتيك بلباو بهدفني
فــي مـبــاراة وصفها ب ـ ّ
ـأن الفريق «املـلـكــي» كان
ّ
مستحوذًا عليها .وقــال أنشيلوتي« :أرى أننا
استحوذنا على الكرة اليوم .لعبنا بشكل جيد
للغاية لكن في الجزء األخير تراجعنا .منحنا
أثلتيك الفرصة لدخول املباراة ّ
لكن تيبو كورتوا
أنـقــذنــا فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،بـتـصــديــه لركلة
ج ــزاء» .وأضــاف أنشيلوتي« :أنــا سعيد للغاية
لوجودي في هذا النادي .اللقب هو دفعة لالستمرار ،اآلن ليس لدينا الكثير من الوقت
للتفكير ،يوم الخميس لدينا مباراة في بطولة أخرى وعلينا التنافس».
ريال بيتيس يُطيح بإشبيلية من كأس الملك
بعد أعمال الشغب التي تسببت في إلغاء ديربي «األنــدلــس» واستكماله نجح ريال
بيتيس في اإلطــاحــة بغريمه التقليدي إشبيلية من دور ال ــ 16في بطولة كــأس امللك
بالفوز عليه  ،1-2في اللقاء الذي احتضنه ملعب «بينيتو فيامارين» .وكانت املباراة
توقفت في الدقيقة  39بسبب إلقاء جسم معدني من مدرجات امللعب ،ليصيب خوان
خــوردان العب إشبيلية ،ويقرر الحكم إيقاف املباراة لدقائق ،قبل إلغائها والنتيجة
ً
تشير للتعادل اإليجابي بهدف ملثله .وتقدم إشبيلية أوال في الدقيقة  35عن طريق
النجم األرجنتيني أليخاندرو غوميز ،قبل أن يعود بيتيس سريعًا بهدف التعادل بعد
 4دقائق بفضل نبيل فقير .ثم أعلن االتحاد اإلسباني استكمال املباراة منذ لحظة
ثان
توقفها ،وبعد استكمال نجح أصحاب األرض في حسم بطاقة التأهل بهدف ٍ
سجله نجم وقائد الفريق سرخيو كاناليس في الدقيقة  .73وبهذه النتيجة ،يلحق
ٌّ
الفريق «األندلسي» بركب املتأهلني لربع النهائي الذي تأهل له كل من قادش وريال
مايوركا ورايو فاليكانو وفالنسيا.

