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قال المدير
الفني لفريق
ليغانيس
اإلسباني،
التونسي مهدي
النفطي ،في
تصريحات
حصرية لرابطة
الدوري اإلسباني
لكرة القدم
(الليغا) ،إن
أداء المنتخب
التونسي ،الذي
يشارك في هذه
األثناء في كأس
أمم أفريقيا
لكرة القدم
التي تستضيفها
الكاميرون يثير
إعجابه .وأكد
النفطي أنه
«متفائل للغاية،
حيث إن المنتخب
في الطريق
الصحيح،
وأمامه الكثير
من األمور التي
سيحسنها
مع توالي
المباريات».

النفطي يثق بتونس
النفطي مدرب ليغانيس اإلسباني (دييغو سوتو/فرانس برس)

كريتشيكوفا وأوساكا
إلى ثالث أدوار أستراليا
المفتوحة

ليونيل ميسي يضم
فندقًا جديدًا لسلسلة
منتجعاته

أومتيتي يغيب
 3أشهر عن المالعب
بسبب اإلصابة

تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا
واليابانية نعومي أوساكا لثالث أدوار بطولة
أستراليا املفتوحة ،عقب فوزهما على الصينية
وانج شي يو واألميركية ماديسون برينجل
على الترتيب .وتغلبت كريتشيكوفا ،املرشحة
الرابعة للفوز باللقب ،على شي يو بنتيجة 2-6
و .3-6وفازت أوساكا ،املرشحة الـ 13وحاملة لقب
النسخة األخيرة من البطولة ،على منافستها
األميركية بنتيجة  0-6و.4-6

استحوذت سلسلة ( )MIM Hotelsالفندقية
اململوكة لألرجنتيني ليونيل ميسي وتديرها
مجموعة (ماجيستك غروب) منذ  2017على فندق
بويرتو ديبورتيفو سوتوغراندي في مقاطعة
قادش بجنوب إسبانيا .ويحتوي الفندق على 45
غرفة فندقية ويتميز بتصميم عصري وإطاللة
على امليناء ومطعمني .وهو الفندق السادس
لسلسلة الفنادق اململوكة للنجم األرجنتيني في
وجهات سياحية مثل ستيجس وإبيزا ومايوركا.

أجرى الفرنسي صامويل أومتيتي ،مدافع
برشلونة اإلسباني ،عملية جراحية بعد إصابته
بكسر في املشط الخامس للقدم اليمنى خالل مران
الفريق ،ليغيب نحو  3أشهر عن املالعب ،حسبما
أعلن النادي الكتالوني .وأوضح النادي الكتالوني
عبر إعالمه الرسمي «أجرى صامويل أومتيتي
عملية جراحية ناجحة لعالج الكسر في املشط
الخامس للقدم اليمنى بواسطة الطبيب أنتوني
داملاو ،وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي».
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مباريـات
األسبـوع

أكون أو ال أكون ،تحت هذا الشعار يلعب
المنتخب الجزائري حامل اللقب جولته األخيرة
في كأس أمم أفريقيا ،في الوقت الذي ينشد
فيه المنتخب التونسي التأهل أيضًا في ذات
الجولة الهامة من البطولة

كأس
أمم أفريقيا

برايتون يعرقل تقدم تشلسي بتعادل إيجابي
في البريميرليغ
أدرك بــرايـتــون الـتـعــادل أم ــام ضيفه تشلسي بـهــدف ملثله ضمن منافسات
الجولة الـ 24من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم «بريميرليغ» .وعلى ملعب
«فاملر» تقدم الضيوف مبكرًا عبر املهاجم املغربي حكيم زيــاش في الدقيقة
 28مــن عمر امل ـبــاراة .وتــأخــر أصـحــاب األرض حتى الـشــوط الثاني مــن أجل
إدراك التعادل بواسطة املدافع آدم وبستر في الدقيقة  .60وبهذه النتيجة ،رفع
تشلسي رصيده إلى  44نقطة باملركز الثالث ،ليقف بشكل مؤقت على بعد
نقطة واحدة من ليفربول الوصيف .في املقابل ،زاد برايتون غلته إلى  29نقطة
بالترتيب التاسع في الـ«بريميرليغ».
بيتيس يستعيد توازنه في الليغا برباعية
في شباك أالفيس
استعاد ريــال بيتيس ذاكــرة االنتصارات في الليغا بفوزه الكبير على ضيفه
ديبورتيفو أالفيس برباعية نظيفة في املباراة التي احتضنها ملعب «بينيتو
فيامارين» ضمن الجولة الــ 21من دوري الدرجة األولــى اإلسباني لكرة القدم.
أنـهــى الفريق األنــدلـســي املهمة «إكلينيكيا» فــي الـشــوط األول بتسجيل ثالثة
أهداف ،سجل منها بورخا إيغلسياس هدفني في الدقيقتني  11و ،41بينما تكفل
سرخيو كاناليس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة  .29وفي الشوط الثاني،
اختتم خوان ميغيل خيمينيز «خوانمي» رباعية أصحاب األرض في الدقيقة .54
واستعاد بيتيس بهذا الفوز الكبير نغمة الفوز في الليغا بعد خسارتني (أمام
أثلتيك بلباو وسيلتا فيغو) ،ثم تعادل أمام رايو فاييكانو .كما أن الفوز جاء بعد
أيام من االنتصار «الجدلي» على الجار اللدود إشبيلية ( )1-2في ثمن نهائي
كأس امللك ،وهي املباراة التي ألغيت بسبب إلقاء جسم صلب على العب إشبيلية

يوم شمال القارة

مجدي طايل

تـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة
عـمــومــا ،والـجــزائــريــة والتونسية
خ ـصــوصــا ،ي ــوم ــا عـصـيـبــا ،وهــي
تترقب تحديد مصير املنتخبني في التأهل
إل ــى ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لـبـطــولــة ك ــأس أمــم
أفــريـقـيــا الـجــاريــة حــالـيــا فــي الـكــامـيــرون من
عــدمــه .ويـخــوض املنتخب الـجــزائــري ،حامل
اللقب وبطل نسخة  ،2019أصعب مبارياته
في البطولة ،عندما يلتقي ساحل العاج في
ال ـجــولــة الـثــالـثــة لـلـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة ،في
واحدة من املباريات الكبرى في الدور األول.
وتـمـثــل امل ـب ــاراة عـنــق زجــاجــة لـلـجــزائــر التي

الجزائر وتونس
تبحثان عن فوز يضمن
بقاءهما في «الكان»
قدمت بداية سيئة لها في رحلتها بالبطولة،
بعدما حـصــدت نقطة واح ــدة فــي مـبــاراتــن،
عقب التعادل مع سيراليون من دون أهداف،
وال ـخ ـســارة أم ــام غينيا االسـتــوائـيــة بـهــدف.
فــي املـقــابــل ،تملك األف ـيــال الـعــاجـيــة  4نقاط
م ــن ف ــوز وتـ ـع ــادل .وال ب ــدي ــل أمـ ــام املـنـتـخــب

موريتانيا تختتم مشوارها في أمم أفريقيا (فرانس برس)

نسور قرطاج يسعون للتأهل (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الجزائري سوى الفوز فقط من أجل الوصول
إل ــى الـنـقـطــة ال ــراب ـع ــة ،وت ــرق ــب نـتـيـجــة لـقــاء
سـيــرالـيــون مــع غينيا االسـتــوائـيــة لتحديد
املــراكــز ،على أمــل حصد تأشيرة التأهل إلى
الدور ثمن النهائي ،واالستمرار في البطولة
ورحلة الدفاع عن اللقب ،واالبتعاد عن شبح
الخروج املبكر.
ولـ ــم ي ـق ــدم «م ـح ــارب ــو الـ ـصـ ـح ــراء» امل ـسـتــوى
املنتظر منهم في أول جولتني ،وسط تراجع
الفـ ـ ــت ل ـل ـم ـس ـت ــوى وإه ـ ـ ـ ـ ــدار ك ـب ـي ــر ل ـل ـفــرص
السهلة في املباراتني ،وهو ما يسعى جمال
بلماضي ،املدير الفني لتداركه في مواجهة
األفيال العاجية .ويدخل املنتخب الجزائري
ال ـل ـقــاء ،مـعـتـمـدًا عـلــى عـنــاصــر ال ـخ ـبــرة ،مثل
رايس مبولحي حارس املرمى ويوسف عطال
ورامي بن سبعيني وجمال بلعمري وعيسى
مـ ــانـ ــدي وإسـ ـم ــاعـ ـي ــل بـ ــن ن ــاص ــر وس ـف ـي ــان
فـيـغــولــي وري ـ ــاض م ـح ــرز وي ــوس ــف بــايـلــي
وبغداد بونجاح وإسالم سليماني ،واللعب
ب ـط ــري ـق ــة  ،1-3-2-4وه ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـتــي
يميل إليها امل ــدرب الـجــزائــري فــي تصحيح
امل ـســار ،وحـصــد ال ـفــوز ،وإن ـقــاذ مسيرته في
رحلة الدفاع عن لقب بطل أفريقيا .ويراهن
بلماضي على مـهــارات مـحــرز ،وقــدرتــه على
بناء الهجمات والتسديد القوي ،واختراقات
فـ ـيـ ـغ ــول ــي م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــق وإجـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ــونـ ـج ــاح
ّ
الـتـسـجـيــل مــن أل ـعــاب ال ـه ــواء فــي ه ــز شـبــاك
األفيال ،وانتزاع بطاقة التأهل للدور التالي،
مع تأمني دفاعاته من سرعات العبي األفيال
أمـثــال سباستيان هالير ونـيـكــوالس بيبي
وفرانك كيسي وغاردل ،التي يجيدها ساحل
العاج في مبارياته الكبرى.
من جانبه ،أكد جمال بلماضي ،املدير الفني
للجزائر ،صعوبة موقف منتخبه في سباق
البطولة ،بعد الخسارة من غينيا االستوائية
فــي الـجــولــة الـثــانـيــة .وقـ ــال« :فـقــدنــا  5نقاط
ب ـش ـك ــل درام ـ ـ ـ ــي ،وال ـن ـت ـي ـج ـت ــان ال ـســاب ـق ـتــان
تمثالن إخفاقًا ،وأنا أتحمل املسؤولية .يجب
الصمود في لقاء ساحل العاج والعمل على
تصحيح األخ ـط ــاء» .وتــابــع فــي تصريحات
ّ
ص ـح ــاف ـي ــة« :س ـ ـنـ ــؤدي امل ــواجـ ـه ــة ب ـك ــل ق ــوة،
أتـمـنــى أن يـكــون الـتــوفـيــق حليف الــاعـبــن،
واج ـه ـن ــا سـ ــوء تــوف ـيــق ك ـب ـي ـرًا ف ــي م ـبــاراتــي
سـيــرالـيــون وغـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة ،لــم نسجل
أي أهــداف ،تحدثت مع الالعبني لرفع الروح
ّ
املعنوية ،علينا أل نفقد اآلمال والتركيز في
املباراة الصعبة الباقية لنا في الــدور األول،
والفوز فيها بالغ األهمية لنا من أجل السير

خوان خوردان ،قبل أن تستكمل في اليوم التالي ويحسمها بيتيس .ورفع الفريق
رصـيــده إلــى  37نقطة عــزز بها وجــوده فــي املــركــز الثالث .فــي املقابل ،استمر
مسلسل نزيف نقاط أالفيس في املسابقة للجولة التاسعة على التوالي ،حيث إن
آخر انتصار له يعود إلى نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ( )1-2على ليفانتي.
ّ
وتجمد رصيد الفريق الباسكي عند  17نقطة في املركز الـ.18
يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
تــأهــل يــوف ـن ـتــوس إل ــى رب ــع ن ـهــائــي ك ــأس إي ـطــال ـيــا ل ـكــرة ال ـق ــدم بــال ـفــوز على
سامبدوريا  1-4في دور الستة عشر .وافتتح خوان كــوادرادو التسجيل في
ّ
الدقيقة  .25وأضــاف دانييلي روغاني الهدف الثاني في الدقيقة  ،52وقلص
أندريا كونتي النتيجة لسامبدوريا في الدقيقة  .63وأحرز باولو ديباال الهدف
الثالث لليوفي في الدقيقة  ،67فيما اختتم ألفارو موراتا رباعية اليوفي من
ركلة جزاء في الدقيقة  .77وسيواجه اليوفي في الدور ربع النهائي الفائز من
مواجهة ساسولو وكالياري.

أولونغا سجل حتى اللحظة  17هدفًا في الدوري القطري (محمد فرج)Getty /

ابتعد مهاجم فريق الدحيل الكيني مايكل
أولونغا في صــدارة هدافي الــدوري القطري
ل ـكــرة ال ـق ــدم (دوري ن ـجــوم  )QNBللموسم
الكروي  2022 -2021مع ختام الجولة الـ ،15
بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى
السيلية ،في املواجهة التي حسمت بالتعادل
بهدف ملثله.
وكـ ــان م ـهــاجــم الــدح ـيــل ق ــد س ـجــل ه ــدف ــا في
شباك الغرافة في الجولة قبل املاضية خالل
امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي حـسـمـهــا الــدح ـيــل بــربــاعـيــة
مقابل هدفني.
ورفــع الكيني أولونغا رصيده إلــى 17هدفًا،
مـبـتـعـدًا ب ـف ــارق سـتــة أهـ ــداف ع ــن ال ـجــزائــري
بـغــداد بونجاح (مهاجم الـســد) الــذي توقف
رصـ ـي ــده ع ـنــد  11ه ــدف ــا ف ــي ظ ــل غ ـيــابــه عن
املشاركة مع فريقه ،اللتحاقه بمنتخب بالده
في بطولة كأس أمم أفريقيا ،ويبدو أن مهمة
الجزائري بغداد بونجاح ستكون صعبة في
املوسم الحالي في ظل ابتعاد مهاجم الدحيل
أولونغا بفارق مريح في الصدارة.
ومن جانبه ،استمر النجم الغاني أندريه أيو

تعادل إيجابي مثير بين قادش وإسبانيول
ّ
سيطر الـتـعــادل اإليـجــابــي «املـثـيــر» بهدفني لهدفني على اللقاء الــذي حــل فيه
إسبانيول ضيفًا على قــادش ضمن الجولة ال ــ 21مــن دوري الــدرجــة األولــى
اإلسباني لكرة القدم «الليغا» .وأنهى الضيف الكتالوني الـ 45دقيقة األولى للقاء
الذي احتضنه ملعب «رامون دي كارانزا» متقدمًا في النتيجة بأفضلية الهدف
املبكر الذي حمل توقيع مانو مورالنيس في الدقيقة  .10وبسيناريو الشوط
األول نفسه ،نجح قادش في إدراك التعادل في الدقيقة  55عن طريق املهاجم
املخضرم ألفارو نيغريدو .وبينما كانت املباراة تدخل منعطفها األخير بهذا
التعادل ،عــاد نيغريدو لــزيــارة الشباك من جديد بالهدف الثاني لقادش في
ّ
الدقيقة  ،81إل ّأن تقنية حكم الفيديو املساعد ( )VARحرمت أصحاب األرض
ً
من الهدف بداعي وجود مخالفة .لكن ،في الوقت املحتسب بدال من الضائع،
سجل إيفان أليخو هــذه املــرة هدفا شرعيا لـقــادش ،ليظن الجميع ّأن األمــور
ّ
انتهت عند هذا الحد ،إل ّأن العبي إسبانيول كان لهم رأي آخر بتسجيل هدف
التعادل بعدها مباشرة بتوقيع هداف الفريق راؤول دي توماس.

المنتخب الجزائري يسعى للفوز وال شيء سواه (تشارلي تريباليو/فرانس برس)

قدمًا في رحلة الدفاع عن اللقب» .وفي الوقت
نفسه ،تلتقي سيراليون غينيا االستوائية
فــي املـجـمــوعــة نفسها «الـخــامـســة» فــي لقاء
عاصف وعصيب ،ويملك منتخب سيراليون
نقطتني ،مقابل  3نقاط لغينيا االستوائية،
ويمثل الفوز ألي منهما عامل حسم للصعود
إلى الدور التالي.
وف ــي املـجـمــوعــة ال ـســادســة ،يــدخــل املنتخب
التونسي مواجهة شديدة الصعوبة عندما
يـلـتـقــي غــام ـب ـيــا ،ب ـحـثــا ع ــن الـ ـف ــوز ،وحـصــد
 3ن ـقــاط ج ــدي ــدة لـحـســم بـطــاقــة ال ـتــأهــل إلــى
ال ــدور ثمن النهائي ،واالسـتـمــرار فــي سباق

املـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب .ويـ ـمـ ـل ــك امل ـن ـت ـخــب
التونسي  3نقاط من مباراتني ،بعدما خسر
أمام مالي ،ثم فاز على موريتانيا ،ويتيح له
الـفــوز التأهل ،إن متصدرًا أو وصيفًا ،فيما
يملك منتخب غامبيا  4نـقــاط ،ويحتل بها
ص ــدارة املـجـمــوعــة مــع مــالــي حــالـيــا .ويــدخــل
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـت ــون ـس ــي امل ــواجـ ـه ــة م ــع م ــدي ــره
ّ
الكبير ،وهــو يــراهــن على قوته
الفني مـنــذر
الـضــاربــة ،مثل بشير بــن سعيد فــي حراسة
املرمى ،وأمامه حمزة املثلوثي وعلي معلول
وبــال العيفة ومنتصر الطالبي في الدفاع،
وأنيس سليمان وغيالن الشعاللي وإلياس

الكيني أولونغا يبتعد في صدارة هدافي الدوري القطري
يعتبر مايكل أولونغا
المرشح األبرز لحصد جائزة
هداف الدوري القطري
في الموسم الحالي
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(العب السد) في املركز الثالث برصيد تسعة
أهـ ـ ــداف ،وق ــد غ ــاب ه ــو اآلخـ ــر ع ــن امل ـشــاركــة
اللـ ـتـ ـح ــاق ــه ب ـم ـن ـت ـخــب ب ـ ـ ــاده فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
األفــريـقـيــة .واسـتـفــاد الــدولــي الـعــراقــي أيمن
ح ـســن م ـهــاجــم (أم ص ـ ــال) م ــن غ ـي ــاب أيــو
ليلتحق به في املركز الثالث برصيد تسعة
أه ــداف ،بعد نجاحه فــي قـيــادة فريقه للفوز
ع ـلــى ال ـغ ــراف ــة ب ـثــاثــة أه ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف،
وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث.
وع ـ ــزز األنـ ـغ ــول ــي ج ـي ـل ـس ــون داال (م ـه ــاج ــم
الــوكــرة) موقعه فــي املــركــز الخامس برصيد
ثـمــانـيــة أهـ ــداف بـعــد تسجيله ه ــدف فريقه
الثالث في مرمى األهلي ،في املواجهة التي
انـتـهــت ب ـفــوز ال ــوك ــرة بـثــاثــة أهـ ــداف مقابل
هــدف ،وكــان مهاجم الوكرة قد سجل هدفي
فريقه أمام الخور في الجولة الرابعة عشرة
والتي انتهت برباعية مقابل هدفني.
واس ـت ـع ــاد امل ــال ــي ش ـيــخ دي ــاب ــات ــي (م ـهــاجــم
الغرافة) حاسة التهديف وصعد إلــى املركز
السادس برصيد سبعة أهداف بعد تسجيله
هــدف فريقه الوحيد في مرمى أم صــال في

عودة بونجاح
لتخطي أولونغا ستكون
صعبة للغاية

املواجهة التي انتهت بفوز أم صالل بثالثية
مقابل هدف.
فيما سجل ستة أه ــداف كــل مــن أكــرم عفيف
(مـهــاجــم ال ـســد) بـعــد تسجيله ه ــدف فريقه
األول في مباراة الشمال والتي انتهت بفوز
ال ـســد بـخـمــاسـيــة مـقــابــل ه ــدف ،وال ـجــزائــري
محمد بن يطو (مهاجم الوكرة) الذي سجل
هدف فريقه الثاني في مرمى األهلي ،بجانب
سـيـبـسـتـيــان س ــوري ــا (م ـه ــاج ــم ق ـط ــر) ال ــذي
سجل هدف فريقه األول في مرمى العربي في
املباراة التي انتهت بفوز نادي قطر بهدفني
ً
مقابل هــدف ،فـضــا عــن الكولومبي جايس
اسـكــوبــار (مـهــاجــم الـشـمــال) رغ ــم غـيــابــه عن
التهديف في هذه الجولة.
كما يتساوى أربـعــة العبني برصيد خمسة
أهـ ــداف لـكــل مـنـهــم وه ــم :اإليـ ـف ــواري يــوهــان
ب ــول ــي (م ـه ــاج ــم الـ ــريـ ــان) واألردنـ ـ ـ ــي يــاســن
بخيت (مهاجم أم صالل) واملعز علي (مهاجم
الدحيل) وحسن الهيدوس (مهاجم السد).
وأحرز أربعة أهداف كل من :رودريغو تاباتا
(الع ــب ال ـس ــد) وال ـبــرازي ـلــي اي ــزي ــل بــاربــوســا
(العب أم صالل) الذي غاب عن التسجيل في
هذه الجولة ،واألردنــي بهاء فيصل (مهاجم
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال) والـ ـت ــونـ ـس ــي ي ــوس ــف امل ـس ــاك ـن ــي
(م ـهــاجــم ال ـعــربــي) وبــاتــريــك ف ــراي ــداي اي ــزي
(مهاجم األهلي) وسعيد براهيمي (مهاجم
الخور) وعبد القادر الياس (مهاجم العربي)
وغابرييل بيريس (مهاجم الغرافة).
(قنا)

السخيري وسيف الدين الخاوي في الوسط،
وسيف الدين الجزيري ووهبي الخزري في
الهجوم ،بطريقة  2-4-4التي تتحول إلى -5-4
 ،1وفقًا لسير أح ــداث املواجهة التي يسعى
خاللها «نسور قرطاج» للفوز لحسم التأهل
ومواصلة صحوة النتائج ،خاصة بعد الفوز
األخير على موريتانيا.
وقـ ــال م ـن ــذر ال ـك ـبـ ّـيــر ،امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ملنتخب
ت ــون ــس ،إن ال ـف ــوز األخ ـي ــر ع ـلــى مــوريـتــانـيــا
ب ــأرب ـع ــة أه ـ ـ ــداف م ــن دون رد ،ي ـم ـثــل نـقـطــة
انطالقة تونس في البطولة ،ويمنح الالعبني
دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء غامبيا القوية».

ّ
وأكد في تصريحات صحافية ،أن املباراة لن
تكون سهلة ،في ظل امتالك غامبيا منتخبًا
مميزًا وواع ـ ـدًا ،مــع وج ــود العـبــن محترفني
فــي أوروب ــا ،واكتسابهم لخبرات كبيرة في
البطولة والتعادل األخير مع مالي.
وفـ ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ي ـن ـه ــي مـنـتـخــب
مــوري ـتــان ـيــا مـ ـش ــواره ف ــي ال ـب ـطــولــة ،عـنــدمــا
يـلـتـقــي م ــال ــي ف ــي خ ـت ــام رح ـل ــة «امل ــراب ـط ــن»
بـمــواجـهــة يـسـعــى خــالـهــا لتحقيق نتيجة
إيجابية بعد الخسارة في أول مباراتني له
أمام غامبيا وتونس .وتملك مالي  4نقاط في
صدارة املجموعة إلى جانب غامبيا ،وتسعى

للفوز لحسم ص ــدارة املــركــز األول .ويعتمد
املنتخب املوريتاني ومــدربــه ديــديــه غوميز
على تشكيلته املكونة من عمر كمارا وأبو بكر
كمارا وموسى نداي والحسن الحبيب وعلي
عبيد وفوفانا ومحمد ديالهي وهارونا سي
وبابكر ديوب حارس املرمى.
ويــواجــه ديــديــه غــومـيــز ان ـت ـقــادات الذع ــة في
مــوريـتــانـيــا حــالـيــا وص ـلــت إل ــى حــد الــدعــوة
إلــى إقالته من منصبه عقب نهاية البطولة
ال ـق ــاري ــة ،ف ــي ظ ــل فـشـلــه ف ــي ت ـقــديــم ع ــروض
جميلة ،وتقديم نسخة سيئة مقارنة باألداء
الجيد ملوريتانيا في النسخة السابقة .2019

انطالق رحلة بيع تذاكر مونديال 2022
باتت جماهير كرة القدم
في العالم قادرة على
شراء بطاقات مباريات
مونديال قطر 2022
الدوحة ــ العربي الجديد

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت املـ ــرح ـ ـلـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن م ـب ـي ـع ــات
ت ــذاك ــر كـ ــأس ال ـع ــال ــم  2022ف ــي ق ـط ــر ،ال ـتــي
ت ـقــام مـنــافـســاتـهــا نـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،إذ
تتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر ،بهدف
اس ـت ـق ـطــاب ج ـم ـهــور ك ــرة ال ـق ــدم م ــن املـنـطـقــة
وال ـع ــال ــم ،لــاس ـت ـم ـتــاع ب ـم ـبــاريــات الـبـطــولــة
املرتقبة.
وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية
في شراء التذاكر ،سواء من مقدمي الطلبات
في اليوم األول أو في اليوم األخير أو في أي
وقــت بينهما ،حيث تـبــدأ عملية تخصيص
التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
وفي حال تجاوزت الطلبات األعداد املتوفرة
مــن تــذاكــر امل ـبــاريــات للمشجعني مــن داخــل
قطر أو خارجها ،سيجري تخصيص التذاكر
ملـقــدمــي الـطـلـبــات عـبــر عملية سـحــب يجري
بـعــدهــا إخ ـطــار جـمـيــع املــؤهـلــن بالحصول
على طلباتهم ،كاملة أو جزئيًا ،وكذلك غير
املــؤهـلــن ل ـشــراء ال ـتــذاكــر ،بنتيجة طلباتهم

بـحـلــول ي ــوم ال ـثــاثــاء  8مـ ـ ــارس/آذار املقبل،
م ــع اإلف ـ ـ ــادة بـتـفــاصـيــل ال ـخ ـط ــوات ال ـتــال ـيــة،
وإعــام ـهــم بــآخــر مــوعــد لــدفــع قيمة الـتــذاكــر
املخصصة للمشجعني.
وف ــي ض ــوء ال ـق ــواع ــد ال ـتــي اتـبـعـهــا االت ـحــاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (الـفـيـفــا) فــي بـيــع تــذاكــر
الـنـســخ الـســابـقــة مــن ك ــأس الـعــالــم فــي أع ــوام
 2010و 2014و2018؛ يستفيد املشجعون من
سكان الدولة املستضيفة للبطولة من أسعار
خاصة لتذاكر الفئة الرابعة ،والتي تبدأ من
ً
 40رياال قطريًا ( 11دوالرًا أميركيًا) ملباريات
النسخة املقبلة من املونديال.
وق ــال ــت ف ــاط ـم ــة س ـ ــام ـ ــورا ،األمـ ـيـ ـن ــة ال ـعــامــة
لــاتـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم ،ح ــول انـطــاق
ّ
عملية الـبـيــع« :ال شــك أن ه ــذه ّ الـنـسـخــة من
ك ــأس الـعــالــم هــي لـقـطــر ،كـمــا أن ـهــا للمنطقة
والـعــالــم بــأســره ،ويــأتــي اإلع ــان عــن انطالق
م ـب ـي ـعــات ت ــذاك ــر م ـب ــاري ــات ال ـب ـطــولــة لـيــؤكــد
على جهود الفيفا لتحقيق هدفه في إتاحة
االستمتاع بمنافسات الساحرة املستديرة
ل ـق ــاع ــدة أوس ـ ــع م ــن ج ـم ـهــور كـ ــرة الـ ـق ــدم في
أنحاء العالم» .وأضافت« :العالم على موعد
مع مهرجان لكرة القدم يضمن للمشجعني
الـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ــن ق ـ ــرب عـ ـل ــى الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـث ــري ــة
لـهــذه املـنـطـقــة وتــاريـخـهــا الـعــريــق مــن خــال
م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة املــرت ـق ـبــة ف ــي اس ـت ــادات
عــاملـيــة املـسـتــوى .ونتطلع بـكــل شـغــف لهذه
الفرصة التي ستجمع بني الناس من مختلف
الثقافات تحت مظلة كــرة الـقــدم خــال كأس

الـعــالــم قـطــر  .»2022مــن جــانـبــه ،أك ــد ناصر
ال ـخــاطــر ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـبـطــولــة كــأس
ال ـعــالــم ،أن اسـتـضــافــة قـطــر ألول نسخة من
البطولة في الشرق األوســط والعالم العربي
ت ـش ـكــل ح ــدث ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ي ـح ـت ـفــي بـشـغــف

شعوب املنطقة والعالم بالساحرة املستديرة،
الفـتــا إلــى تطلع الــدولــة جنبًا إل ــى جـنــب مع
شــركــاء الـبـطــولــة للترحيب باملشجعني في
احتفالية تستقطب أنـظــار الـعــالــم .وأضــاف:
«نترقب جميعًا انطالق املونديال والترحيب

مونديال قطر يتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا (ماثيو أشتون)Getty/

بــاملـشـجـعــن عـلــى أرض قـطــر ف ــي احـتـفــالـيــة
كروية عاملية ،وإتاحة الفرصة أمــام الجميع
لـلـتـعـبـيــر ع ــن شـغـفـهــم بــريــاضــة ك ــرة ال ـقــدم،
واستكشاف ثقافة جديدة واالستمتاع ألول
مرة بتجارب ال مثيل لها في قطر واملنطقة».
ويـسـتـطـيــع امل ـش ـج ـعــون خ ــال ه ــذه املــرحـلــة
تقديم طلباتهم لـشــراء أرب ــع مجموعات من
التذاكر ،تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة،
وتتوفر لجميع املـبــاريــات بــدءًا مــن االفتتاح
ح ـتــى ن ـهــائــي ال ـب ـط ــول ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــذاكــر
جـمـيــع م ـبــاريــات أح ــد املـنـتـخـبــات امل ـشــاركــة،
وتستهدف املشجعني الــراغـبــن فــي حضور
مباريات منتخب محدد طوال البطولة ،بدءًا
م ــن امل ـب ــاري ــات ال ـث ــاث ف ــي دور املـجـمــوعــات.
وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربــع مباريات
في أربعة من استادات املونديال ،حيث تتيح
هذه املجموعة الجديدة من التذاكر فرصة ال
تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر
 2022الفريدة ،من خالل حضور أربع مباريات
في أربعة استادات مختلفة وعلى مدى أربعة
أيام متتالية ،وذلك بفضل الطبيعة متقاربة
املسافات التي تتميز بها قطر.
وتتاح الفرصة أمام املشجعني من األشخاص
ذوي اإلعاقة لحضور مباريات البطولة في
أجــواء مالئمة ،إذ تتوفر تذاكر خاصة بهذه
الـفـئــة األســاس ـيــة مــن املـشـجـعــن ،مــع إتــاحــة
مرافق ومساحات مجهزة لألشخاص ذوي
اإلع ــاق ــة الـحــركـيــة ،وغ ـيــرهــم ،وتـتــوفــر ضمن
جميع مجموعات التذاكر الثالث السابقة.
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صورة في خبر

تقرير
شهدت لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية والثالثة لنهائيات كأس
أمم أفريقيا لكرة القدم بالكاميرون ،العديد من األحداث المميزة ما
الح َ
كمة الرواندية ساليمة
بين خطأ المغربي شاكال الكارثي ،ودخول
َ
موكسونغا تاريخ المسابقة القارية والفوز التاريخي لمنتخب جزر القمر

قضية ديمبيلي

ّ
أكد وكيل الفرنسي عثمان ديمبيلي ،موسى سيسوكو ،أن تهديد الالعب بعدم املشاركة
مع ناديه برشلونة اإلسباني للضغط عليه من أجل تجديد تعاقده «لن ينجح» ،متهمًا
مسؤولي النادي الكتالوني بـ«خسارة» الالعب .وقال سيسوكو في تصريحات إلذاعة
(راديــو مونت كارلو سبورت) «هذا الضغط لن ينجح معنا ،قد يفلح مع وكالء أصدقاء
لبرشلونة ،ولكن ليس معنا» ،مشيرًا إلى أن إبعاد الالعب عن املشاركة «سيكون غير
قانوني» ،وأنهم سيدافعون عن حقوقهم .وأضــاف «إذا أراد برشلونة التفاوض ،عليه
الجلوس معنا .ال توجد مفاوضات في الوقت الحالي على اإلطالق».

أحداث بارزة
بالبطولة األفريقية

ياوندي ــ العربي الجديد

تـعــادل منتخب املـغــرب بصعوبة
أمام الغابون بهدفني ملثلهما ،في
ختام منافسات املجموعة الثالثة
بنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ،التي
ُ
تـقــام حــالـيــا فــي الـكــامـيــرون .وب ــات املنتخب
املغربي بصدارة املجموعة الثالثة برصيد 7
نـقــاط ،بعدما حقق فــوزيــن على غانا وجــزر
القمر ،بينما احتل نظيره الغابوني وصافة
الترتيب برصيد  5نقاط ،بعدما حقق الفوز
أمام جزر القمر وتعادل مع غانا ،ليرافق زمالء
غانم سايس إلى الدور التالي .وغاب «أسود
األطـلــس» عن مستواهم املعهود في الشوط
األول ،مع فقدان التفاهم عن املجموعة ككل،
بسبب لجوء املدير الفني البوسني ،وحيد
حــالـيـلــوزيـتــش ،إل ــى الـعــديــد مــن الـتـغـيـيــرات
على مستوى التشكيلة ،إثــر ضمان التأهل
إلــى ال ــدور الـثــانــي ،مــن خــال حصد  6نقاط
ف ــي أول ج ــول ـت ــن .وأهـ ـ ــدى س ـف ـيــان شــاكــا،
مــدافــع فريق أود لوفني البلجيكي ،املنافس
الغابوني هدف التقدم األول ،من خالل خطأ
كــارثــي ،وضــع جيم ألفينيا فــي حالة انفراد
تام بالحارس منير الكجوي ،قبل أن ينجح
ّ
في هز الشباك في الدقيقة الـ .21وفي الشوط
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جزر القمر حققت
انتصارًا تاريخيًا على
منتخب غانا
الـثــانــي ،أش ــرك م ــدرب امل ـغــرب بـعــض العبيه
األس ــاس ـي ــن ،وع ـلــى رأس ـه ــم ال ـن ـجــم ال ـهــداف
سـفـيــان ب ــوف ــال ،الـ ــذي نـجــح ف ــي كـســب ركـلــة
ج ــزاء ،ترجمها بـنـجــاح إل ــى ه ــدف الـتـعــادل،
ّ
لكن آرون بــوبـنــدزا هــز شباك املـغــرب بهدف
ثان ،قبل  9دقائق من نهاية اللقاءّ ،
ورد نجم
ٍ
باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ،بهدف
عاملي جاء من كرة ثابتة.
وحقق منتخب جزر القمر املفاجأة الكبيرة
فــي كــأس األم ــم األفــريـقـيــة ،بعدما تمكن من
ال ـفــوز بـشـكــل مستحق عـلــى منتخب غــانــا،
بثالثة أهداف مقابل هدفني .وافتتح إلفاردو
بن نابوهان ،قائد منتخب جزر القمر نتيجة
امل ــواج ـه ــة ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ــراب ـع ــة ،لـيـتـعــرض
بعدها منتخب غانا ،لضربة موجعة ،عقب
قيام الحكم بطرد العبه أندريه أيــو ،نتيجة
تــدخ ـلــه ال ـع ـن ـيــف ع ـلــى ح ـ ــارس ج ــزر الـقـمــر.

باق في الكاميرون
بانون ٍ

فاجأ مسؤولو االتحاد المغربي لكرة القدم ،مدافع نادي األهلي
المصري بدر بانون ،بنبأ سارّ ،بعدما قرروا اإلبقاء عليه في الكاميرون
برفقة بعثة منتخب «أسود األطلس» المشاركة في نهائيات بطولة
أمم أفريقيا ،رغم المرض الذي يعاني منه على مستوى الصدر ،والذي
جعل طبيب المنتخب المغربي سعيد زكيني ،يمنحه فترة طويلة من
الراحة .وسيستفيد الالعب من مكافاة قدرها  32ألف دوالر أميركي،
ضمنها العبو المنتخب المغربي ،بعد التأهل لثمن نهائي البطولة.

وواص ــل منتخب جــزر القمر سيطرته على
املـبــاراة في الشوط الثاني ،بعدما استطاع
نجمه أحـمــد موغني إح ــراز الـهــدف الثاني،
لكن منتخب غانا انتفض وتمكن من إحراز
هدفني متتالني .ولم يستسلم نجوم منتخب
جــزر القمر ،بعدما نجح أحمد موغني ،في
إحـ ـ ــراز ال ـه ــدف ال ـث ــال ــث ،ل ـ ُـي ـه ــدي ب ـ ــاده أول
انتصار في تاريخ كأس األمم األفريقية ،عقب
تقديم رفاقه أفضل مواجهة لهم في النسخة
ال ـح ــال ـي ــة ،امل ـق ــام ــة ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون .وخـســر
منتخب غانا املواجهة األولــى التي جمعته
أمام منتخب جزر القمر في تاريخ املسابقة
الـقــاريــة ،لـيــودع رف ــاق املـخـضــرم أنــدريــه أيو
كأس األمم األفريقية ،من دور املجموعات ،ما
يجعلها مفاجأة من العيار الثقيل.
وت ـ ـفـ ــادى م ـن ـت ـخــب جـ ــزر ال ـق ـم ــر ،أن يـصـبــح
خ ــام ــس ف ــري ــق ي ـف ـشــل بــالـتـسـجـيــل ف ــي دور
املجموعات ،بأول مشاركة له في كأس األمم
األفــريـقـيــة لـكــرة ال ـقــدم ،بعدما فعلها كــل من
منتخب مــوزمـبـيــق ع ــام  ،1986وسـيــرالـيــون
عــام  ،1994والغابون عــام  ،1994وبوروندي
ع ـ ــام  .2019وح ـس ـم ــت ال ـس ـن ـغ ــال ،وص ـي ـفــة
النسخة املــاضـيــة ،بطاقة تأهلها إلــى الــدور
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي بـصـحـبــة غـيـنـيــا ،وذلـ ــك بعد
تعادل األولى مع ماالوي من دون أهداف ،ما
سمح للثانية بمرافقتها رغم الخسارة أمام
زمـبــابــوي  .2-1واكـتـفــت السنغال بالتعادل
الثاني تواليًا من دون أهداف ،بعدما حققت
الـنـتـيـجــة ذات ـه ــا ف ــي ال ـجــولــة ال ـســاب ـقــة أم ــام
غينيا ،لكن ذلك كان كافيًا لها من أجل العبور
إلــى ثمن النهائي بفضل الـفــوز فــي الجولة
االف ـت ـتــاح ـيــة ع ـلــى زم ـب ــاب ــوي ب ـه ــدف وح ـيــد.
ورفـ ــع مــانـيــه ورف ــاق ــه رص ـيــدهــم إل ــى خمس
نـقــاط فــي ال ـصــدارة بـفــارق نقطة عــن كــل من
غينيا ومــاالوي التي أنهت دور املجموعات
ثالثة بفارق املواجهة املباشرة عن نابي كيتا
ورفاقه في املنتخب الغيني.
وشـهــدت مــواجـهــة زيـمـبــابــوي وغينيا ،في
ياوندي ،حدثا تاريخيا بالبطولة القارية،
مـ ــن خـ ـ ــال ق ـ ـيـ ــادة ط ــاق ــم ت ـح ـك ـيــم ن ـســائــي
بالكامل للقاء في املسابقة ألول مرة ،خالل
امل ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت ل ـح ـس ــاب ال ـجــولــة
ال ـث ــال ـث ــة واألخ ـ ـيـ ــرة م ــن دور امل ـج ـم ــوع ــات.
وم ـنــح االت ـح ــاد األفــري ـقــي «كـ ــاف» الـ َـحـكـمــة
الــروانــديــة موكسونغا شــرف إدارة اللقاء،
لـتـصـبــح أول س ـيــدة تــديــر مـ ـب ــاراة ،بـعــدمــا
ن ــال ــت ش ـ ــرف الـ ـحـ ـض ــور ح ـك ـم ــا راب ـ ـعـ ــا فــي
لقاء غينيا وم ــاالوي ،خــال الجولة األولــى
لـلـمـجـمــوعــة ن ـف ـس ـهــا .وخ ـ ــال هـ ــذا ال ـحــدث
االستثنائي ،كانت موكسونغا بطلة للقطة
طريفة بعد أن كانت تنوي إشهار البطاقة
الـ ـصـ ـف ــراء ب ــوج ــه حـ ـ ــارس م ــرم ــى مـنـتـخــب
زي ـم ـبــابــوي ،تـلـبــرت شــومـبــا ،عـنــد الدقيقة
الـ .51موكسونغا قررت إنذار حامي العرين
بسبب تعمده إضاعة الوقت ،لكنها فقدت

على هامش الحدث
إيفرتون يعين دنكان ألكسندر مدربًا مؤقتًا
أعلن نــادي إيفرتون اإلنكليزي تعيني دنـكــان ألكسندر مــدربــا مؤقتًا للفريق خالل
املباريات املقبلة ليخلف رافائيل بينيتيز الذي أقيل يوم األحد املاضي لسوء النتائج.
وهــذه هي املــرة الثانية التي يتولى فيها ألكسندر تدريب الفريق بشكل مؤقت ،بعد
توليه املسؤولية في عام  2019إثر إقالة ماركو سيلفا .وقاد الالعب اإلنكليزي السابق
الفريق في ثالث مباريات حينها حقق خاللها خمس نقاط قبل التعاقد مع اإليطالي
كارلو أنشيلوتي .وكان إيفرتون قد أعلن األحد املاضي إقالة اإلسباني بينيتيز ،الذي
وصل إلى غوديسون بــارك الصيف املاضي ،على خلفية نتائج الفريق السيئة التي
قربته من منطقة الهبوط في الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وفــي آخــر عشر
مباريات خاضها في البريمييرليغ ،لم يحقق إيفرتون سوى فوز واحد وتعادل مرتني
ومني بسبع هزائم ،آخرها أمام نورويتش سيتي ( )2-1يوم السبت .وتواصل إدارة
إيفرتون البحث عن مدير فني جديد ،ففي الوقت الذي ابتعد فيه خيار تعيني روبرتو
مارتينيز ،تبرز أسماء أخــرى مثل فرانك المبارد ،غير املرتبط حاليًا بأي عمل منذ
رحيله عن تدريب تشلسي .ومن بني األسماء أيضا واين روني ،العب إيفرتون السابق
الذي يقدم حاليًا موسمًا جيدًا مع ديربي كاونتي .وباملثل جوزيه مورينيو ،مدرب روما
الحالي ،وفي حال توليه تدريب إيفرتون سيصبح الفريق الرابع له في البريمييرليغ بعد
أن درب تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

البطاقة الصفراء وهي في طريقها لتنفيذ
الـعـقــوبــة ،مــن دون أن تشعر بــذلــك ،قبل أن
يقوم أحد العبي املنتخب الغيني بالتقاط
الكارت األصفر من األرض وجلبه للحكمة،
التي عاشت لقطة لن تنسى في أول مواجهة
لها بالعرس األفــريـقــي .وضــم طاقم اللقاء،
ال ــذي انـتـهــى ب ـفــوز زيـمـبــابــوي  1-2أيـضــا،

ً
ك ــا م ــن الـكــامـيــرونـيــة ك ــاري ــن اتـيـمــزابــونــغ
وامل ـغــرب ـيــة فـتـحـيــة ال ـجــرمــومــي ،بــاإلضــافــة
إل ــى مـغــربـيــة أخـ ــرى ه ــي ب ـش ــرى كــربــوبــي،
التي تولت دور حكم تقنية الفيديو «فار».
وامل ـب ــاراة كــانــت تــاريـخـيــة أي ـضــا ،بالنسبة
إلى فتيحة الجرمومي (  37عامًا) الحكمة
املغربية التي نالت الشارة الدولية في عام

 ،2016ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى امل ـش ــارك ــة ف ــي دورة
األل ـ ـعـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي طــوك ـيــو.
وشــاركــت الـجــرمــومــي ،مواطنتها املغربية
بشرى كربوبي حكمة تقنية الفيديو ،وهي
ُ
حكمة ساحة واعدة تعد مع سليمة األفضل
عـلــى صعيد التحكيم الـنـســائــي األفــريـقــي،
وسطرت بشرى اسمها بأحرف من الذهب

الخالص في تاريخ الكرة املغربية ،عندما
ت ــول ــت إدارة م ـ ـبـ ــاراة ج ـم ـعــت ب ــن امل ـغ ــرب
ال ـت ـط ــوان ــي وأوملـ ـبـ ـي ــك خ ــرب ـي ـك ــة ،لـتـصـبــح
ُأول سيدة مغربية تدير ُمـبــاراة فــي دوري
امل ـح ـتــرفــن امل ـغ ــرب ــي ،وه ــي تـحـمــل ال ـش ــارة
الدولية منذ عام ُ 2016
ومرشحة للمشاركة
في كأس العالم للسيدات في عام .2023

موكسونغا
دخلت تاريخ أمم
أفريقيا (أناضول)

وجه رياضي

غيسالن كونان
يعتمد منتخب
ساحل العاج على
نجمه المدافع
غيسالن كونان،
في كأس األمم
األفريقية لكرة
القدم المقامة
حاليًا في
الكاميرون

قتيبة خطيب

خطف النجم غيسالن كونان مدافع منتخب ساحل العاج
األض ــواء بـقــوة ،بعدما جعل الجماهير الرياضية تتابع ما
يفعله فــي املــواجـهــات ،الـتــي يـشــارك فيها مــع «األف ـيــال» في
كأس األمم األفريقية لكرة القدم ،املقامة حاليًا في الكاميرون،
حتى ال ـســادس مــن شهر فـبــرايــر/شـبــاط املـقـبــل .واستطاع
غيسالن كــونــان قـيــادة منتخب ساحل الـعــاج ،إلــى تحقيق
فوز صعب على منتخب غينيا االستوائية في املواجهة التي
ٍ
جمعت بينهما ،ضمن منافسات الجولة األول ــى ،من كأس
األمم األفريقية ،بعدما وقف كالصخرة في وجه املهاجمني،
وحرمهم من تسجيل األهداف في شباك حارس مرماه.
ولم يتوقف كونان عند املباراة األولى ،بل ملع نجمه في املواجهة
الثانية ضد سيراليون ،فرغم التعادل بهدفني ملثلهما ،تمكن

املدافع من حرمان العبي الفريق املنافس ،من تسجيل هدف
الفوز في الدقائق األخيرة ،عبر قطعه كرة أمام شباك حارسه،
ً
ما جعله بطال في عيون جماهير «األف ـيــال» .ولــد غيسالن
كونان في السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون األول
عام  ،1995وتعلق بكرة القدم منذ نعومة أظافره ،وأبلغ عائلته
ّ
بأنه يريد أن يصبح أحــد نجوم «الساحرة املستديرة» في
املستقبل ،فقرر وال ــداه دعمه بشكل كبير .استطاع كونان
االلتحاق بأكاديمية «أسيك ميموز» في ساحل العاج ،وأصبح
العبًا في الفريق األول عــام  ،2013وخــاض معهم عــددًا من
املــواج ـهــات ،تـحــت أن ـظــار أح ــد كـشــافــي فــريــق فـيـتــوريــا دي
غيماريش البرتغالي ،الــذي أبلغ إدارتــه عن هذا املدافع ،الذي
سيصبح له شأن كبير في املستقبل.
سارعت إدارة فيتوريا دي غيماريش البرتغالي ،إلــى ضم
غيسالن كونان ،إلى صفوف فريقها الثاني ،في عام ،2016

وفرض نفسه وأصبح نجمًا في التشكيلة األساسية ،وخاض
معهم  20مواجهة سجل فيها هــدفــا وحـيـدًا .قــرر الجهاز
الفني لنادي فيتوريا ،الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية،
تصعيد النجم العاجي إلى الفريق األول ،بسبب مستوياته
الكبيرة التي قدمها ،ليخوض معهم  45مواجهة في جميع
املسابقات املحلية ،من دون تسجيل ّأي هــدف .ونتيجة ملا
فعله في منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي ،سارعت
إدارة استاد دي ريمس الفرنسي ،للحصول على خدمات
املــدافــع العاجي ،في ســوق االنتقاالت الصيفية عــام ،2018
مقابل  3.6ماليني جنيه إسترليني ،وخاض معهم  66مباراة
سجل فيها هدفني .أما على الصعيد الدولي ،فلعب غيسالن
ّ
كونان مع منتخب ساحل العاج في  11مباراة ،لكنه أصبح
أساسيًا مع «األفيال» في كأس األمم األفريقية الحالية في
الكاميرون ،ويحلم بالوصول إلى املجد مع بالده.

إصابة الجزائري محمد فارس بقطع
في الرباط الصليبي
يـغـيــب ال ـج ــزائ ــري مـحـمــد ف ــارس املنضم
قبل أربعة أيــام إلى تورينو اإليطالي على
سبيل اإلعــارة من جنوى ،لنهاية املوسم
بـعــد إصــاب ـتــه ال ـثــاثــاء بـقـطــع فــي الــربــاط
الصليبي بالركبة اليمنى .وأصيب فارس
خــال امل ــران الصباحي للفريق وكشفت
الفحوصات الطبية عن إصابة خطيرة في
الركبة ،حسبما أعلن النادي .وسيخضع
ال ــاع ــب ف ــي األي ـ ــام ال ـق ــادم ــة ل ـجــراحــة في
الرباط الصليبي .وتمنى تورينو التوفيق
لفارس وسرعة التماثل للشفاء.
نادال يهزم هانفمان ويتأهل لثالث أدوار أستراليا
واصل اإلسباني رافائيل نــادال ،املصنف
ال ـخ ــام ــس ع ــامل ـي ــا ،م ـ ـشـ ــواره ال ـن ــاج ــح فــي
بطولة أستراليا املفتوحة الكبرى للتنس
بفوزه في الدور الثاني على األملاني يانيك
هانفمان بثالث مجموعات نظيفة (2-6
و 3-6و .)4-6وحـجــز ن ــادال ،املـتــوج بــ20
لقبا للغراند سالم ،مقعده في الدور الثالث
ألستراليا للمرة ال ــ 16في مـشــواره ،حيث
س ـي ــواج ــه ال ـف ــائ ــز م ــن م ــواج ـه ــة ال ــروس ــي
كـ ــاريـ ــن خ ــاش ــان ــوف ( )28وال ـف ــرن ـس ــي
بنيامني بونزي .وصرح «املاتادور» عقب
اللقاء الذي استغرق ساعتني و 42دقيقة
«إن ــه العــب خطير ،نتيجته أم ــام ثاناسي
ك ــان ــت ت ــؤك ــد أنـ ــه العـ ــب ج ـي ــد .أت ـم ـنــى له
األفضل ألنه فتى رائع».
اآلالف يتوجهون إلى سانتياغو برنابيو
لتوديع أسطورة ريال مدريد خينتو
ت ــواف ــد آالف األشـ ـخ ــاص إل ــى مـلـعــب ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو ل ـتــوديــع ال ــاع ــب الـســابــق
فرانسيسكو خينتو الــذي وضع نــادي ريــال مدريد جثمانه في املقصورة الرئيسية
إلتاحة الفرصة أمــام الجمهور إللقاء نظرة ال ــوداع عليه .وتوفي خينتو ،العــب ريال
مــدريــد السابق واإلسـبــانــي الــدولــي ،الــذي كــان يلقب ب ـ ‹ال غاليرنا ديــل كانتابريكو›
(عاصفة كانتابريا) ،والذي يعتبر أفضل جناح أيسر في العالم في تاريخ كرة القدم
بنظر العديد من الذين تابعوه ،عن عمر يناهز  88عامًا .ولعب خينتو مع ريال مدريد
ملدة  18موسمًا ،من  1953إلى  ،1971فاز خاللها بست كؤوس أوروبية أكثر العب
فاز بها -واثني عشر لقبا للدوري وكأس إسبانيا مرتني وكأس إنتركونتيننتال مرة
واحدة ،من بني ألقاب أخرى.
ووقــع خينتو للنادي امللكي عــام  1953بالتزامن مع وصــول ألفريدو دي ستيفانو،
حيث بقي داخل جدران النادي حتى اعتزاله عام  .1971وظهر خينتو للمرة األولى مع
املنتخب اإلسباني الوطني تحت قيادة املدير الفني للمنتخب ،رامون ميلكون ،في 18
مايو/أيار  1955أمام إنكلترا (.)1-1

