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دافع مدير الكرة
في برشلونة،
ماتيو أليماني،
عن قرار استبعاد
المهاجم
الفرنسي عثمان
ديمبيلي من
مواجهة كأس
الملك ضد بلباو،
مؤكدًا أن الالعب
قرر المغادرة
ولهذا ناشده
َ
الرحيل في
أقرب وقت.
وقال أليماني:
«الحقيقة أنه
مرت  6أشهر منذ
أن بدأنا التفاوض
مع وكيل
عثمان وكان
هناك تواصل
دائم طوال هذا
الوقت ،قدمنا
العديد من
العروض ،وكان
هذا وقتًا أكثر
كاف لالعب
من
ٍ
ليقرر مستقبله».

التجديد أو الرحيل؟
ديمبيلي يواجه خطر الخروج من برشلونة اآلن (كشافيير بونيال)Getty/

إيطاليا :تثبيت السجن
 9سنوات لروبينيو
في قضية اغتصاب

ديوكوفيتش يُساهم
في شركة تعمل على
تطوير عالج لكورونا

ميسي يغيب عن
مواجهتي تشيلي
وكولومبيا في التصفيات

أيدت املحكمة العليا في إيطاليا حكم السجن 9
سنوات بحق الالعب البرازيلي السابق ،روبينيو،
بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر  23سنة
في ملهى ليلي في ميالنو في  2013حني كان
يلعب بقميص فريق ميالن .ورفضت املحكمة
العليا الطعن املقدم من محامني لروبينيو ،الذين
دافعوا عن الالعب بالقول إن الفتاة أقامت عالقات
جنسية طوعية مع الالعب البرازيلي ،بحسب
وسائل اإلعالم اإليطالية.

بات نجم التنس الصربي ،نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف األول عامليًا ،يمتلك  %80من شركة
( )QuantBioResالدنماركية التي تعمل على
تطوير دواء ملواجهة فيروس كورونا .وكشف
مدير الشركة ،إيفان لونكاريفيتش ،في تصريحات
لصحيفة (بي تي) أن الشركة تخطط لتصنيع دواء
ملواجهة «كورونا» وليس لقاحًا ،كما أوضح أنه
نجح بفضل عالقاته في جذب عدة مستثمرين ،من
بينهم ديوكوفيتش ،وزوجته يلينا ريستيتش.

خلت قائمة منتخب األرجنتني ملواجهتي تشيلي
وكولومبيا في تصفيات مونديال  ،2022من اسم
القائد ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي،
ليونيل ميسي ،الذي غاب عن املالعب ملدة
شهر ،سواء بسبب قضاء عطلة أعياد امليالد،
ُ
أو إلصابته بفيروس كورونا .وتعد هذه املرة
األولى التي يغيب فيها ميسي عن قائمة منتخب
األرجنتني ،واعترف الالعب نفسه بأن فترة
تعافيه من «كورونا» تطلبت وقتًا أكثر من الالزم.

27

28

رياضة

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

تقرير

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

مباريـات
األسبـوع

من الحارس إدوارد السنغالي المتألق ميندي إلى
بادو الزاكي وشكري الواعر وعصاك الحضري،
كلهم حراس مرمى أجادوا تمثيل الكرة العربية
وبات آخرهم امتدادًا لعمالقة رفعوا راية القارة
السمراء

ماركو جيامباولو مدربًا جديدًا لفريق سامبدوريا
تولى املدرب اإليطالي ،ماركو جيامباولو ،تدريب فريق سامبدوريا الذي يحتل
املركز الـ 16في بطولة الدوري اإليطالي املمتاز لكرة القدم .وأعلن سامبدوريا
عن عودة جيامباولو بعد إقالة روبرتو دافيرسا اإلثنني املاضي بعدما تولى
املنصب في يوليو /تموز وترك الفريق على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط.
وحقق جيامباولو ( 54عاما) ،نتائج رائعة حني تولى تدريب سامبدوريا من
قبل بني  2016و 2019قبل أن يتولى تدريب ميالن في  ،2019ولكنه لم يتأقلم
حينها في فريق ميالن ،وبعد إقالته ،تولى تدريب تورينو ،وسيقود جيامباولو
الفريق في مباراته األحد املقبل أمام سبيزيا.

ُحراس أفريقيا
والعالمية

اإلصابة ُتهدد مشاركة مبابي أمام ريال مدريد
في دوري األبطال
ُيعاني النجم كيليان مبابي ،مهاجم باريس ســان جيرمان الفرنسي وهــداف
الفريق هذا املوسم ،من إصابة في العضلة الضامة ،وفقًا ملا أشار إليه فريقه،
بينما لم يحدد فترة التعافي ،لتصبح مشاركته أمام ريال مدريد اإلسباني في
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال الشهر املقبل محل شك .وأعلن الطاقم الطبي في
النادي «الباريسي» في بيان رسمي أن «مبابي يخضع لبرنامج تأهيلي للشفاء
مــن آالم فــي العضلة الـضــامــة .سيخضع الخـتـبــار طبي يــوم الجمعة لتحديد
حجم اإلصابة املدة املنتظرة لغيابه»ُ .ويعد بطل العالم مع منتخب فرنسا هداف
«الباريسي» هذا املوسم حيث ساهم في  18هدفا ،بواقع  10أهداف و 8تمريرات
حــاسـمــة ،وهــو أحــد العناصر الرئيسية فــي تشكيل األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو .ويستقبل سان جيرمان منافسه النادي «امللكي» على ملعب (حديقة
األمراء) يوم  15شباط /فبراير املقبل في ذهاب دور الـ 16من دوري األبطال.

ميندي آخر المتألقين

الدوحة ـ العربي الجديد

أعـ ـ ـ ــاد تـ ـت ــوي ــج إدوارد م ـي ـنــدي
حارس مرمى املنتخب السنغالي
لكرة القدم واملحترف في صفوف
تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي بـلـقــب أف ـض ــل ح ــارس
م ــرم ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ل ـع ــام  2021م ــن جــانــب
االت ـح ــاد ال ــدول ــي «ف ـي ـفــا» ،ال ـبــريــق لـ ُـحــراس
املرمى األفارقة وألقى الضوء على تألقهم،
وف ـتــح ال ـب ــاب أم ــام حـصــولـهــم عـلــى جــوائــز
ومـنــافـســة ك ـبــار ال ـن ـجــوم عـلــى لقب
ك ـبــرىُ ،
األفضل في القارة.
ول ــم يـكــن ص ـعــود مـيـنــدي كــأفـضــل ح ــارس
م ــرم ــى إل ـ ــى م ـن ـص ــة األف ـ ـضـ ــل إال تـتــوي ـجــا

السنغالي ميندي
امتداد لعمالقة رفعوا
راية القارة السمراء
ل ـعــام تــاريـخــي لــن يـنـســى صـنــع مــن خالله
الـحــارس السنغالي إنـجــازات تاريخية في
حياته الكروية ،وفتح الباب أمــام ُمنافسة
كبار النجوم على الجوائز ،يتصدرها لقب
أفضل العب .ونجح ميندي في صناعة عام
تــاريـخــي لــه فــي  ،2021فهو ال ـحــارس الــذي

الحارس العمالق السابق عصام الحضري (فيليب ديمازيس /فرانس برس)

النجم الكاميروني السابق توماس نوكونو (ديفيد كانون)Getty /

قــاد تشلسي للفوز ب ــدوري أبـطــال أوروب ــا،
وكــان نجمه األبــرز في البطولة ،إلى جانب
ُاملساهمة في تأهل السنغال ألمــم أفريقيا،
وكذلك الدور الثالث واألخير من التصفيات
األفــريـقـيــة املــؤهـلــة إل ــى ك ــأس الـعــالــم 2022
ف ــي قـ ـط ــر .وكـ ـ ــان م ـي ـن ــدي أبـ ـ ــرز املــرش ـحــن
للفوز بالكرة الذهبية ،ولقب أفضل العبي
ومـنــافـســة املـصــري محمد صالح
أفــريـقـيــاُ ،
هداف ليفربول اإلنكليزي في العام املاضي،
ل ــوال ق ــرار االت ـح ــاد األفــري ـقــي «ك ــاف» إلـغــاء
الجائزة بسبب تفشي فـيــروس «كــورونــا».
ون ـج ــح إدوارد م ـي ـن ــدي،ف ــي ت ـهــديــد عــرش
الحارس األفضل في تاريخ القارة السمراء
خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وه ــو الـكــامـيــرونــي
توماس نوكونو الذي ملع في السبعينيات
والثمانينياتُ ،
ويعد أسطورة فذة ،وأول من
صنع لحارس املرمى في أفريقيا نجوميته
في األدغال السمراء.
وفــرض تــومــاس نوكونو نفسه كأسطورة
بموهبته الكبيرة وهــي التي كانت طريقه
ألن يكون الحارس األول ملنتخب الكاميرون
ل ــ15ع ــام ــا ،ب ـخــاف االحـ ـت ــراف ف ــي أوروب ـ ــا،
وأصـ ـب ــح ن ــوك ــون ــو أول ح ـ ــارس م ــرم ــى في
ال ـت ــاري ــخ يـحـصــل ع ـلــى ل ـقــب أف ـضــل العـبــي
أفــريـقـيــا ،ويـنــال الـكــرة الــذهـبـيــة ،وك ــان ذلك
في عام  ،1979وتفوق على كل نجوم الكرة
الـسـمــراء وقـتـهــا ،ولــم يكتف بـهــذا اإلنـجــاز،
بل أضــاف له كــرة ذهبية أخــرى عــام ،1982
عندما تألق في مونديال  1982في إسبانيا،
ونــال الـكــرة الفضية فــي عــام  ،1981والكرة
البرونزية في عام  ،1978وهو أكثر حارس
مرمى حصدًا لأللقاب الشخصية في رحلته
الكروية والتي ترجمها إلنجازات جماعية،
حيث قــاد منتخب الـكــامـيــرون للتأهل إلى
ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم م ــرت ــن ع ــام ــي 1982
و 1990وف ــي الـنـسـخــة األخ ـي ــرة وص ــل إلــى
ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي ،بــاإلضــافــة إل ــى الـفــوز
ببطولة كأس األمــم األفريقية مرتني عامي
 1984وُ ،1988ليصبح الحارس األفضل.
وفــي الفترة نفسها ،ملع حــارس مرمى آخر
ُيـمـثــل ال ـكــرة الـعــربـيــة ،ونـجــح فــي أن يكون
أول حـ ـ ــارس م ــرم ــى ع ــرب ــي يـ ـت ــوج بــال ـكــرة
ال ــذه ـب ـي ــة ،ولـ ـق ــب أفـ ـض ــل العـ ـب ــي أفــري ـق ـيــا،
وكــذلــك صناعة التاريخ مــع منتخب بــاده
واالحـتــراف في أوروب ــا .بطل هــذه السطور
ه ــو أس ـط ــورة امل ـغ ــرب بـ ــادو ال ــزاك ــي الـفــائــز
ب ــال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة عـ ــام  ،1986وهـ ــو ال ـعــام
الذي قاد خالله املغرب أيضًا للوصول إلى

أنشيلوتي :لم يحدث شيء غريب مع هازارد
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،مــدرب ريــال مدريد ،عدم حــدوث شيء غريب
مــع البلجيكي إي ــدن هـ ــازارد ،ال ــذي لــم تمنح لــه فــرصــة للمشاركة فــي بطولة
كأس السوبر اإلسباني رغم أنه في حالة بدنية جيدة ،مؤكدًا أن األمر يتعلق
بــ«املـنــافـســة» داخ ــل الفريق وأن «ال ـق ــرارات» الـتــي يتخذها تستهدف اختيار
«األفضل» .وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة إلتشي في كأس ملك إسبانيا،
قال أنشيلوتي ،مستبعدًا رحيل هازارد املحتمل عن ريال مدريد« :في الوقت
الحالي ال يزال العبًا في ريال مدريد ،ويتدرب على املنافسات التي لدينا وليس
لدينا أي شيء آخر نفكر فيه» ،وتابع املدرب اإليطالي أنه «لم يحدث شيء ،إنها
املنافسة داخــل الفريق ولكل مباراة أختار األفضل .هذا يؤثر على املنافسة،
بالنسبة للعديد من الالعبني .يجب أن أكــون صــادقــا ،لم يحدث شــيء معني،
الالعب يتدرب في انتظار استدعاء من مدربه ،وعندما يصل يكون جاهزًا».
وكان موقف هازارد ،الذي أضاف إليه أنشيلوتي حالة بيل ،املوضوع الرئيسي
في مؤتمره الصحافي ،وأوضــح املــدرب أن قراراته رياضية ،وأشــاد باألجواء
السائدة في غرفة خلع املالبس رغم قلة مشاركة بعض الالعبني.
الحارس السنغالي المتألق ميندي (بيوس أوتومي إكبي /فرانس برس)

كأس العالم ،وبلوغ الدور ثمن النهائي في
النسخة املكسيكية ،وكان أيقونة «األسود»
فــي تلك الـفـتــرة ،وسحب البساط مــن تحت
أقدام نجوم عرب ُ
بالجملة ،مثل رابح ماجر
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ومـ ـحـ ـم ــود ال ـخ ـط ـي ــب امل ـص ــري
وعــزيــز بــودربــالــة املـغــربــي وآخــريــن بفضل
تصدياته التاريخية وشخصيته القيادية.
ومــن أفضل الـ ُـحــراس الذين مــروا في تاريخ
الكرة األفريقية ،وصنعوا ألنفسهم ولعالم
حـ ــراس امل ــرم ــى ت ــاري ـخ ــا ،ي ـبــرز اس ــم عـصــام
ال ـح ـض ــري وهـ ــو الـ ـح ــارس األس ـ ـطـ ــوري في
الـفـتــرة بــن عــامــي  1996و 2018الـتــي حقق
ف ـي ـه ــا إن ـ ـج ـ ــازات غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة .وي ـع ـت ـبــر

ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء فـ ــي مـ ـص ــر الـ ـحـ ـض ــري الـ ـح ــارس
األفضل في تاريخ الفراعنة عبر كل العصور،
بل من أفضل ُ 5حراس مرمى عرفتهم الكرة
األفــريـقـيــة ،فــالـحـضــري فــي رحـلـتــه الـكــرويــة
حـقــق كــل اإلن ـج ــازات الـتــي يبحث عنها أي
ـوال
الع ــب ،فـهــو ح ــارس املــرمــى األك ـثــر حـصـ ً
على لقب بطل كأس األمــم األفريقية ،برفقة
منتخب مصر ،برصيد  4م ــرات ،مــن بينها
 3مــرات متتالية أعــوام ،2010 ،2008 ،2006
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى امل ـش ــارك ــة بــرف ـقــة املـنـتـخــب
املصري في كأس العالم  ،2018وأصبح أكبر
حارس مرمى والعب بشكل عام ،يشارك في
م ـب ــاراة بـبـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ،عـنــدمــا ظهر

السلة األميركية 50 :نقطة إلمبيد في  26دقيقة
تابع جويل إمبيد
عروضه القوية مع
فيالدلفيا في بطولة
الدوري األميركي

يسعى فريق فيالدلفيا لمتابعة الضغط على أندية المقدمة (تيم وارنر)Getty/

تعملق الع ــب االرت ـك ــاز الـكــامـيــرونــي جويل
إمـبـيــد بتسجيله  50نـقـطــة فــي أق ــل مــن 27
دقيقة (في  26.05دقيقة بالتحديد) ،ليقود
فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز لتحقيق
ال ـفــوز عـلــى ضـيـفــه أورالن ـ ــدو مــاجـيــك (123
  )110ف ــي م ـن ــاف ـس ــات دوري كـ ــرة الـسـلــةاألميركي للمحترفني.
يكتف إمبيد بمعادلة رقـمــه القياسي
ولــم
ِ
الشخصي من حيث عــدد النقاط ،بل حقق
أيضًا  12متابعة و 3صدات دفاعية (بلوك)
فــي لـقــاء نجح خــالــه فــي  17مــن محاوالته
الـ 23وفي  15رمية حرة من أصل  17رغم أنه
لم يخض ســوى  58ثانية في الربع الرابع
األخير.
وقبل املـبــاراة ســأل تايريس ماكسي زميله
الكاميروني «دور من ستلعب الليلة؟ شاك
ع ـمــاق ل ـي ـكــرز ال ـســابــق شــاك ـيــل أون ـي ــل؟ أو
ديـ ــرك ن ـجــم داالس ال ـســابــق األمل ــان ــي دي ــرك
نــوف ـي ـت ـس ـكــي؟» ،فــأجــابــه «س ــأك ــون جــويــل»
بـحـســب م ــا أف ــاد مــاكـســي بـعــد ال ـل ـقــاء الــذي
بــات فيه إمبيد ثالث العــب فقط فــي تاريخ
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س ـي ـك ـس ــرز ي ـس ـجــل  50ن ـق ـطــة أو أكـ ـث ــر فــي
أكـثــر مــن م ـب ــاراة ،وذل ــك بـعــد أل ــن أيـفــرســون
واألسطورة ويلت تشامبرالين.
كما أمسى الكاميروني أول العب منذ 1955
ُيسجل  50نقطة أو أكثر مع  10متابعات أو
أكثر في هــذا العدد من الدقائق في أرضية
امللعب .وبعدما وجد نفسه عرضة لصافرات
استهجان جمهوره خالل توجهه الى غرف
املالبس نتيجة إنهائه الشوط األول متخلفًا
 ،57-47ع ــاد سـيـسـكــرز ال ــى أرض ـي ــة امللعب
بـعــزيـمــة هــائـلــة وس ـجــل  17نـقـطــة مـقــابــل 6
فقط لضيفه في أول  5.05دقائق من الربع
الثالث ،بينها ثالثيتان من ماكسي.
واس ـت ـلــم إمـبـيــد امل ـب ــادرة بـعــد ذل ــك ف ــي ربــع
ّ
تسيده فريقه تمامًا وأنهاه لصالحه (- 47
 ،)23ليدخل الى الربع األخير متقدمًا (- 92
 )80إثر ثالثية من الكاميروني في آخر 25
ثانية .وعرف فريق املدرب دوك ريفرز كيف
يـحــافــظ عـلــى أفضليته حـتــى نـهــايــة اللقاء
رغم جلوس إمبيد على مقاعد البدالء طيلة
الربع األخير باستثناء مشاركته لـ  58ثانية

قاد النجم كايري
إيرفينغ فريقه بروكلين
نتس لفوز جديد

فـقــط ،لـيـخــرج فــي الـنـهــايــة ب ـفــوزه الـســادس
والـعـشــريــن للموسم فــي  44م ـبــاراة بفضل
مساهمة كل من توبياس هاريس ( 21نقطة)
وماكسي ( 14نقطة) .في املقابل ،مني فريق
ماجيك بخسارته ال ــ 38فــي  46مـبــاراة رغم
جهود مو بامبا ( 32نقطة) وشوما أوكيكي
( )18وجايلن ساغس ( 14مع  9متابعات و5
تمريرات حاسمة).
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ق ـ ــاد الـ ـنـ ـج ــم ،ك ــاي ــري
إيرفينغ ،فريقه بروكلني نتس للفوز على
مـضـيـفــه واش ـن ـطــن وي ـ ـ ــزاردز (،)118 - 119
بـتـسـجـيـلــه  30نـقـطــة ف ــي أف ـضــل مـ ـب ــاراة له
مـنــذ أن ق ــرر الـفــريــق إعــادتــه إل ــى التشكيلة
فــي امل ـبــاريــات املـقــامــة خ ــارج الــديــار بعدما
اسـتـبـعــد ف ــي ب ــداي ــة امل ــوس ــم بـسـبــب رفـضــه
تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا.
ويسعى فريق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
للمنافسة على اللقب هذا املوسم وهو يحتل
حاليًا املركز الخامس في منافسات املنطقة
الشرقية ،ويــريــد التأهل بشكل مباشر إلى
األدوار اإلق ـص ــائ ـيــة .وم ــع ام ـتــاكــه العـبــن
ُمـمـيــزيــن عـلــى أرض امل ـل ـعــب ،يـمـكــن لفريق
سـيـكـســرز ال ـتــأهــل وم ـحــاولــة الـضـغــط على
املـتـصــدريــن مــن أج ــل مـحــاولــة خـطــف مركز
متقدم قبل نهاية منافسات الدوري ُاملنتظم،
وذلك من أجل الحصول على وضعية أفضل
ف ــي امل ـن ــاف ـس ــات اإلق ـص ــائ ـي ــة ،ل ـك ـســب مـيــزة
اللعب أكثر على أرضه.
(فرانس برس)

في لقاء مصر والسعودية وكان قد تخطى
وقتها الخامسة واألربعني .ونال الحضري
لـقــب أف ـضــل حـ ــارس مــرمــى ف ــي ك ــأس األم ــم
األفريقية  3مرات ،وهو من األرقام القياسية،
ك ـ ـمـ ــا ل ـ ـعـ ــب ألكـ ـ ـب ـ ــر األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة م ـ ـثـ ــل األه ـ ـلـ ــي
والزمالك محليًا ،وكذلك احترف في سيون
السويسري ،ونال معه لقب بطل الكأس.
وب ـ ـجـ ــانـ ــب مـ ـيـ ـن ــدي ونـ ــوكـ ــونـ ــو وال ـ ــزاك ـ ــي
والحضري ملعت مجموعة أخرى من ُحراس
املــرمــى داخ ــل مــاعــب الـكــرة األفــريـقـيــة ،عبر
م ـس ـت ــوي ــات مـ ـمـ ـي ــزة ،ف ــال ـك ــام ـي ــرون قــدمــت
أنـ ـ ـط ـ ــوان ب ـ ــل ،ال ـ ـ ــذي اح ـ ـتـ ــرف فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
املصري برفقة املقاولون العرب لفترة كما

خــاض تجربة احـتــرافـيــة فــي أوروبـ ــا ،وهو
الفائز بالكرة الفضية.
ويـظـهــر فــي ال ـصــورة ح ــارس س ــادس ،ولكنه
ص ـن ــع إمـ ـب ــراط ــوري ــة ت ــأل ـق ــه خ ـ ـ ــارج امل ــاع ــب
ال ـس ـمــراء م ــن خ ــال تـجــربــة اح ـت ــراف طــويـلــة،
كــان فيها الـحــارس األول لنادي ليفربول في
عـقــد الـثـمــانـيـنـيــات ،هــو الــزيـمـبــابــوي بــروس
غــروب ـيــار أح ــد أه ــم عـمــالـقــة ح ــراس ــة املــرمــى
األفــري ـق ـيــة .وخـ ــاض غــروب ـيــار م ــع لـيـفــربــول
مسيرة احترافية تاريخية ألي حارس مرمى
في العالم ،وشارك معه في أكثر من  600مباراة،
وح ـق ــق م ـعــه ل ـقــب ب ـطــل الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
 6م ـ ــرات ،ومـثـلـهــا ك ــأس االتـ ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي

بطال لكأس أوروب ــا لألندية أبطال
كما ُتــوج
ً
الـ ـك ــؤوس ووصـ ــل إل ــى ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبـ ــا ،ولـكــن ضـعــف م ــردود منتخب بــاده
زيمبابوي حال دون تألقه دوليًا.
وهناك حارس مرمى سابع هو شكري الواعر
أسـطــورة حــراســة مرمى الـكــرة التونسية في
الـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات ،والـ ــذي صنع
مجدًا كبيرًا له مع منتخب تونس ،وساهم في
تأهله مرتني إلى كأس العالم ،وشارك أساسيًا
فــي نسخة  ،1998كما وصــل إلــى نهائي أمم
أفريقيا ،ونال مع الترجي التونسي أكثر من
 10بطوالت في رحلته معه ،وخــاض تجربة
احترافية في أوروبا أيضًا.

ّ
مذل لبوروسيا مونشنغالدباخ
كأس ألمانيا :خروج
ودع بوروسيا مونشنغالدباخ مسابقة كأس أملانيا لكرة القدم من ثمن النهائي
ّ
عقب خسارته املذلة أمــام مضيفه هانوفر من الــدرجــة الثانية بثالثة أهــداف
نظيفة ،فيما بلغ اليبزيغ ربع النهائي بفوزه على هانزا روستوك من الثانية
أيضًا بهدفني نظيفني .ويؤكد الخروج املخيب ملونشنغالدباخ صاحب املركز
الثاني عشر في منافسات «البوندسليغا» العروض املهزوزة والنتائج املخيبة
التي يحققها في اآلونة األخيرة آخرها خسارته أمام باير ليفركوزن (.)1 - 2
وكان مونشنغالدباخ أقصى بايرن ميونخ بطل أملانيا عن الدور الثاني بعدما
ألحق به خسارة قاسية بخمسة أهداف نظيفة في شهر أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي .فــي املقابل ،لحق هانوفر الــذي هبط إلــى الــدرجــة الثانية فــي موسم
 2019-2018بركب املتأهلني لدور الثمانية ،بعد يوم واحد على املفاجأة الكبرى
بخروج بوروسيا دورتموند حامل اللقب على يد سانت باولي من الدرجة
الثانية أيضًا .هذا وستشهد املسابقة تتويج بطل جديد للمرة األولــى منذ أن
فاز بها أينتراخت فرانكفورت في عام .2018

أستراليا المفتوحة :خروج موغوروزا وتأهل سابالينكا
ودعت النجمة اإلسبانية،
موغوروزا ،باكرًا،
منافسات بطولة أستراليا
هذا العام
ودعـ ـ ـ ــت الـ ــاع ـ ـبـ ــة اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة ،غ ــارب ـي ـن ــي
م ـ ـ ــوغ ـ ـ ــوروزا ،امل ـص ـن ـف ــة ث ــال ـث ــة فـ ــي ب ـطــولــة
أستراليا املفتوحة ،أولــى البطوالت األربــع
الكبرى في كــرة املـضــرب ،من الــدور الثاني
بخسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه (6
  )3و( ،)3 - 6في وقت تأهلت البيالروسيةأرينا سابالينكا الثانية والــروســي أنــدري
روبليف الخامس عند الرجال للدور الثالث.
وعــانــت م ــوغ ــوروزا ُامل ـتــوجــة بـلـقــب بطولة
«دبليو تي أيه» الختامية في نهاية املوسم
املاضي ،على إرسالها أمام كورنيه املصنفة
 61عــاملـيــا وخ ـســرت الـلـقــاء فــي ســاعــة و27
دقـيـقــة ،ل ـتــودع مــن ال ــدور الـثــانــي ألول مــرة
منذ  2018والثالثة في عشر مشاركات لها
فــي الـبـطــولــة األسـتــرالـيــة الـتــي وصـلــت إلــى
مباراتها النهائية عام  2020قبل أن تخسر
أمام األميركية صوفيا كينني.
وب ـ ـ ــررت ب ـط ـلــة م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة «روالن
غاروس» لعام  2016وويمبلدون لعام 2017
خروجها من الــدور الثاني ،بالقول« :كانت
بــدايــة عصيبة للعام بسبب مــا حصل مع

ف ــري ـق ــي (الـ ـت ــدريـ ـب ــي) .أص ـي ـب ــوا جـمـيـعـهــم
بفيروس «كورونا» قبل الوصول إلى هنا.
كنا مبتعدين عن بعضنا البعض ملــدة 15
يومًا .عانيت صعوبة في التحضيرات .كما
لم أكن في كامل جاهزيتي البدنية .لم تكن
التحضيرات النطالق املوسم مثالية».
وارتـ ـكـ ـب ــت ص ــاح ـب ــة ال ـ ـ ـ  28س ـن ــة  33خـطــأ
غـيــر مـبــاشــر مــا ســاهــم بشكل أســاســي في
خسارتها املــواجـهــة أم ــام كــورنـيــه (تحتفل
بميالدها الـ 32السبت) التي اعتبرت نفسها
بمثابة «ديناصور البطولة» ،وقالت إنها
«م ـت ــواج ــدة ه ـنــا م ـنــذ  16ع ــام ــا ،وبــالـتــالــي
خضت الكثير من املباريات وواجهت الكثير
من املواقف التي توجب علي تجاوزها».
ول ـ ــم ت ـك ــن مـ ـ ــوغـ ـ ــوروزا ال ـض ـح ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة
الــوح ـيــدة ي ــوم الـخـمـيــس ،إذ انـتـهــى أيـضــا
م ـ ـشـ ــوار اإلسـ ـت ــونـ ـي ــة ،أنـ ـي ــت ك ــون ـت ــاف ـي ــت،
ال ـســادســة عـنــد ال ـ ــدور ال ـثــانــي بـخـســارتـهــا
أمام الدنماركية الواعدة كالرا تاوسون (6
  )2و( )4 - 6بعد ارتـكــابـهــا  27خطأ غيرم ـبــاشــر .وتـ ـج ــاوزت ســابــالـيـنـكــا ارتـكــابـهــا
 19خ ـطــأ م ــزدوج ــا ف ــي اإلرسـ ـ ــال وعــوضــت
خسارتها املجموعة األولــى أمــام الصينية
وانغ شينيو املصنفة  100عامليًا وفازت (6
  )1و( )4 - 6و( ،)2 - 6لتبلغ الــدور الثالثللموسم الثاني تواليًا حيث ستتواجه مع
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الحادية
والثالثني والفائزة على الروسية ليودميال
سامسونوفا ( )2 - 6و(.)5 - 7

كما تأهلت لـلــدور الـثــالــث البولندية إيغا
شفيونتيك السابعة وبطلة روالن غاروس
ل ـ ـعـ ــام  2020ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا عـ ـل ــى م ـنــاف ـس ـت ـهــا
السويدية ريبيكا بيتيرسون ( )2 - 6و(6

  ،)2والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفاال ـع ــاش ــرة ب ـف ــوزه ــا بــالـنـتـيـجــة ذات ـه ــا على
األسترالية سامانتا ستوسور التي كانت
تخوض مشاركتها العشرين واألخيرة في

المخيبة في عام ( 2022باتريك هاميلتون)Getty/
موغوروزا تابعت انطالقتها ُ

بـطــولــة ب ــاده ــا ضـمــن مـنــافـســات ال ـف ــردي.
وقالت ابنة الـ  37سنة الفائزة بلقب بطولة
ف ــاش ـي ـن ــغ م ـ ـيـ ــدوز لـ ـع ــام  2011ل ـك ـن ـهــا لــم
تــذهــب فــي بطولة بــادهــا ألبـعــد مــن الــدور
الــرابــع ،إنها لــم تكن تحلم بتحقيق أفضل
مــا حققته« :ال يمكنني أن أطـلــب أكـثــر من
ذلــك .حظيت بالكثير من اللحظات الرائعة
هنا في أستراليا وحــول العالم .كــان األمر
مذهال».
ً
وفي منافسات فئة الرجال ،لم يجد روبليف
املصنف خامسًا صعوبة في حجز بطاقته
ل ـ ـلـ ــدور الـ ـث ــال ــث ب ـ ـفـ ــوزه عـ ـل ــى ال ـل ـي ـت ــوان ــي
ري ـ ـكـ ــارداس ب ـيــران ـك ـيــس ( )4 - 6و()2 - 6
و( - 6ص ـفــر) ،ويـلـتـقــي روبـلـيــف فــي ال ــدور
الثالث الكرواتي املخضرم مارين شيليتش
وص ـي ــف أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـتــوحــة ل ـع ــام 2018
وبطل فالشينغ ميدوز لعام  2014والفائز
بدوره على السلوفاكي نوربرت غومبوس
( )3 - 6( ،)3 - 6( ،)2 - 6و( )7 - 6و(.)6 - 8
كما وشهدت املنافسات نهاية مشوار الالعب
األرجـنـتـيـنــي ،ديـيـغــو شــوارتــزمــان ،صاحب
الترتيب ال ـ  13عند الــدور الثاني بخسارته
أمام األسترالي كريستوفر أوكونيل (،)6 - 7
( )4 - 6( ،)6 - 8و( ،)4 - 6في وقت فاز الالعب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،روبـ ـي ــرت ــو ب ــاوت ـي ـس ـت ــا أغ ـ ــوت،
صاحب املــركــز الخامس عشر على األملاني
فيليب كولشرايبر بثالث مجموعات نظيفة
( )1 - 6و( - 6صفر) و(.)3 - 6
(فرانس برس)
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صورة في خبر

قضية
بلغ منتخب مصر الدور الثاني لمسابقة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ،بعد
االنتصار على نظيره السوداني بهدف وحيد على ملعب «أحمدو أهيدجو»،
في إطار الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة
القارية المقامة منافساتها حاليا في الكاميرون

هل اقترب من الرحيل؟
تعرض فريق بوروسيا دورتموند لضربة جديدة تمثلت باإلقصاء من منافسات بطولة
كأس أملانيا هذا املوسم ،وهو الخروج الذي جعل الفريق يودع تقريبًا جميع املسابقات
مع ابتعاده بفارق النقاط عن بايرن ميونخ في ال ــدوري .ويعني هــذا األمــر أن املهاجم
النرويجي إرلينغ هاالند ،واملطلوب في أكثر من فريق كبير ،بات ُمهددا باملغادرة في
نهاية موسم  ،2022-2021واالنتقال ربما إلــى ريــال مدريد أو برشلونة .فهل اقترب
هاالند بسبب النتائج السلبية لدورتموند من الرحيل ،أم أنه سيبقى وفيًا بعيدًا عن كل
النتائج التي حدثت منذ بداية املوسم حتى اآلن؟

ديربي النيل
يبتسم لمصر
القاهرة ـ العربي الجديد

ف ـ ــرض ـ ــت ع ـ ـ ـ ــدة ظ ـ ــواه ـ ــر ن ـف ـس ـهــا
على لـقــاء «الــديــربــي» ،ال ــذي جمع
ب ــن مـنـتـخـبــي م ـصــر والـ ـس ــودان،
وانـ ـتـ ـه ــى بـ ـف ــوز «الـ ـف ــراعـ ـن ــة» ع ـل ــى «ص ـق ــور
ال ـج ــدي ــان» ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة للمجموعة
الرابعة من بطولة كأس األمم األفريقية لكرة
القدم ُاملقامة حاليًا في الكاميرون ،وتستمر
حتى  6فبراير /شباط القادم .وجدد املنتخب
املصري تفوقه على الكرة السودانية ،وحقق
فوزه الثاني على التوالي في أقل من شهرين،
بعدما فاز ببطولة كأس العرب  2021في قطر
على السودان بخمسة أهداف مقابل ال شيء،
وكذلك حقق الفوز األول على السودان منذ 14
عامًا بعد آخر لقاء جمع بينهما في البطولة
القارية ،حينما فاز «الفراعنة» أيضًا بثالثة
أه ـ ـ ــداف م ـق ــاب ــل ال شـ ـ ــيء .وح ـص ــد املـنـتـخــب
املصري بطاقة العبور إلى الدور ُثمن النهائي،
لـيـصـبــح ث ــان ــي امل ـن ـت ـخ ـبــات ال ـعــرب ـيــة ت ــأه ـ ًـا،
وم ــواص ـ ًـا الــرحـلــة الصعبة ص ــوب املنافسة
على اللقب ،بعدما نال منتخب املغرب أولى
الـبـطــاقــات عبر املجموعة الثالثة برصيد 7
ن ـقــاط .ورف ــع املـنـتـخــب امل ـصــري رص ـيــده إلــى
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منتخب مصر ّ
حل
وصيفًا للمجموعة
برصيد  6نقاط
 6ن ـقــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي ،خـلــف نيجيريا
املتصدرة برصيد  9نقاط (عالمة كاملة) ،بعد
الفوز على غينيا بيساو بهدفني دون رد في
الجولة األخ ـيــرة ،مــن فــوزيــن وخ ـســارة ،فيما
تـجـمــد رص ـيــد الـ ـس ــودان عـنــد نـقـطــة واح ــدة،
وهــو رصيد غينيا بيساو .ويــديــن املنتخب
املـصــري فــي انـتـصــاره إلــى تــألــق محمد عبد
املـنـعــم قـلــب ال ــدف ــاع ال ــواع ــد ،وصــاحــب هــدف
الفوز ،وأكبر مكاسب اللقاء ،وهو ُاملدافع ابن
الثانية والعشرين مــن عمره الــذي نجح في
ّ
وسجل
تثبيت أقدامه في التشكيلة املصرية،
فــي أول لـقــاء يـشــارك بــه أســاسـيــا ،وك ــان ذلك
فــي الدقيقة  35مــن عمر الـلـقــاء .ولــم نشاهد
م ـن ـت ـخــب م ـص ــر ف ــي م ــواج ـه ــات ــه الـ ـث ــاث فــي
الـ ــدور األول أم ــام نيجيريا وغـيـنـيــا بيساو
وال ـس ــودان ،يعتمد على روح املجموعة ،في

نيجيريا بالعالمة الكاملة

شهدت المجموعة الرابعة ،حسم منتخب نيجيريا الصدارة مع تحقيق
العالمة الكاملة « 9نقاط من  3مباريات» ،بعد فوز «النسور الخضر» على
غينيا بيساو بهدفين مقابل ال شيء .وسجل ثنائية «النسور الخضر» كل
من عمر صادق ووليام إيكونغ .وبات المنتخب النيجيري هو الفريق
الوحيد الذي حقق العالمة الكاملة ،وحصد  3انتصارات في  3مباريات
متتالية خالل الدور األول ،وهو ما يحسب للمدرب الوطني أوغستين
إيغوافين ،الذي يعمل بشكل مؤقت.

الــوقــت ال ــذي كــان فيه هــذا الـعــامــل اإليجابي
أب ــرز مــا يميز منتخبات مـصــر ،وخصوصًا
على مستوى البطولة األفريقية.
صالح يعود للصيام التهديفي

وعاد محمد صالح (  29عامًا) نجم ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي وق ــائ ــد امل ـن ـت ـخــب املـ ـص ــري ،إلــى
الصيام التهديفي من جديد ،وعجز عن هز
ش ـب ــاك امل ـن ـت ـخــب الـ ـس ــودان ــي ،رغ ــم حـصــولــه
على أكثر مــن محاولة ،وظهر عليه التسرع
غـيــر امل ـع ـتــاد ،بـخــاف العصبية فــي الـكــرات
امل ـش ـتــركــة ،لـيـكـتـفــي ص ــاح بـتـسـجـيــل هــدف
واحـ ــد لـلـمـنـتـخــب امل ـص ــري ف ــي ال ـ ــدور األول
ل ـل ـب ـطــولــة .وي ـس ـت ـحــق امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــودان ــي
اإلش ــادة رغــم الـخـســارة ،بعدما ظهر بفريق
جديد وروح جــديــدة وم ــدرب جــديــد ،بعد أن
قدم خالل الــدور األول ،بشكل عام ،مجموعة
واعدة من الالعبني ،مثل ياسني حامد ومحمد
مصطفى وعـبــد ال ــرزاق عـبــد الـ ــرؤوف ،وهــي
مجموعة صغيرة السن ،فرضت نفسها بقوة
خالل املباراة والبطولة ،وباتت أمل السودان
ف ــي ت ـقــديــم مـسـتـقـبــل رائ ـ ــع خـ ــال ال ـس ـنــوات
القادمة ،وهو ما يحسب للمدرب ُبرهان ّ
تيه
املدير الفني الذي أجرى تغييرات عديدة في
قائمته بعد توليه املسؤولية ،واستبعد %70
من املجموعة التي خاضت كأس العرب .كما
يحسب للسودان األداء الدفاعي فــي اللقاء،
والظهور في صورة الندية لكبار املهاجمني،
مـ ـث ــل مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ــاح ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى م ـح ـم ــد،
مهاجم غلطة سراي التركي ،وعمر مرموش
العــب شتوتغارت األملــانــي ،وهــو أمــر افتقده
السودان في كأس العرب ،وخسر بخماسية
أمام «رديف املنتخب املصري» وقتها ،وقدم
أداء دفاعيًا بالغ السوء في اللقاء.
ً
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد كـ ــارلـ ــوس كـ ـي ــروش امل ــدي ــر
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب امل ـ ـص ـ ــري ،فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
الصحافي ،أن فريقه قدم صورة ُمميزة أمام
ال ـســودان تختلف عــن لـقــاءي غينيا بيساو
ونـيـجـيــريــا .وق ــال إن «طــري ـقــة الـلـعــب كــانــت
سهلة واألس ـلــوب ُمميز ،اعتمدنا على بناء
الهجمات مــن الخلف واالخ ـتــراق مــن طرفي
امللعب والوصول ملنطقة الجزاء بأقل عدد من
التمريرات ،ونجحنا في التصدي للهجمات
السودانية املرتدة ،تمركز العبينا في أرض
امللعب كــان جـيـدًا ،ووصلنا إلــى املــرمــى عدة
مرات ولم نوفق في التسجيل ،بخالف هدف
محمد عبد املنعم الذي جاء في توقيت جيد
ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـش ــوط األول ،الـ ــذي تـسـيــدنــاه
بشكل كــامــل ،وكنا األق ــرب للتسجيل دائمًا،
وهو أمر إيجابي في اللقاء الذي اعتمد فيه
ُاملنافس على الهجمات املرتدة» .وتابع املدرب
البرتغالي« :مــن يتابع األداء جـيـدًا يجد أن
املنتخب املصري كانت لديه أكثر من فرصة
للتسجيل ول ــم يـحــالـفــه الـتــوفـيــق ،وفــرضـنــا
أس ـلــوب ـنــا ،وك ـنــا األف ـض ــل ف ــي أرض املـلـعــب،

على هامش الحدث
تعادل ليون وأطلس في الدوري المكسيكي
تعادل ليون مع ضيفه حامل اللقب أطلس ( )1 - 1في مباراة مؤجلة من الجولة األولى في
مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم (كالوسورا  .)2022تقدم اإلكــوادوري أنخل
مينا لليون (د )22.من ضربة جزاء ثم أدرك إدغار زالديفار التعادل ألطلس (د .)51.وبهذا
التعادل يحل أطلس في املركز السادس بأربع نقاط بينما يحتل ليون املركز العاشر
بنقطتني في الترتيب الذي يتصدره بوماس أونام بست نقاط.

ون ـس ـت ـحــق الـ ـف ــوز وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـن ـقــاط
الـثــاث ،هي نتيجة عــادلــة» .وأنهى كيروش
حــديـثــه بالتأكيد عـلــى أن املنتخب املـصــري
سيتطور بشكل أفضل مع مباراة الدور ُثمن
الـنـهــائــي ،وب ــدء مــرحـلــة األدوار اإلقـصــائـيــة،
ويـضــع على رأس األولــويــات ُاملـنــافـســة على
لقب بطل ُأمم أفريقيا .في ُاملقابل ،أكد ُبرهان

ّ
تيه املــديــر الفني ملنتخب ال ـســودان ،أن لديه
املزيد من العمل رفقة كتيبته ،رغــم الخروج
األمم األفريقية.
من الدور األول لبطولة كأس ُ
وق ــال تـ ّـيــه« :الـفـتــرة الـقــادمــة ستحمل املــزيــد
من التحديات ،سنتحدث عن كل التفاصيل
في املستقبل ،لدينا فريق واعــد تم اكتشافه
في بطولة ُأمــم أفريقيا وقــدم عروضًا رائعة

أمام مصر ونيجيريا وغينيا بيساو ،وعانى
ف ـق ــط مـ ــن س ـ ــوء ال ـت ــوف ـي ــق وقـ ـل ــة الـ ـخـ ـب ــرات،
وه ــو أم ــر طـبـيـعــي ف ــي ظ ــل م ـشــاركــة ال ـق ــوام
األســاســي ألول مــرة في بطولة قارية كبرى،
مثل كأس األمم األفريقية ،وترك ذكرى طيبة
فــي الـكــامـيــرون» .ويــأتــي حــديــث ُبــرهــان ّ
تيه
بعد الدعوات الجماهيرية السودانية ،التي

طالبت االتحاد املحلي لكرة القدم بضرورة
اإلبقاء على املدير الفني الــذي تحسن األداء
تحت قيادته في بطولة كأس األمم األفريقية،
بـعــد تــولـيــه املـســؤولـيــة قـبــل أســابـيــع قليلة،
عقب االنهيار الذي صاحب مشاركة «صقور
الجديان» تحت قيادة املدرب السابق فيلود
املقال من منصبه.

منتخب مصر
بلغ الدور الثاني
للبطولة (أولريك
بيديرسون)Getty/

وجه رياضي

فيرناندي ميندي
يتألق مدافع
منتخب غينيا
بيساو ،فيرناندي
ميندي مع
بالده في كأس
األمم األفريقية
لكرة القدم
التي تحتضنها
الكاميرون

زهير ورد

شهدت مسيرة فيرناندي ميندي ( 27عامًا) ،مدافع منتخب
غينيا بيساو ،أزمات عديدة تؤكد أن الثقة بالنفس واإليمان
بالقدرات سالح كل الالعبني من أجل تحقيق نتائج باهرة
تمكنهم من الحضور في بطوالت قوية مثل كأس أفريقيا،
خاصة بعد كل املعاناة التي واجهها قبل عامني.
ّ
وذكر ميندي في حوار مع موقع «فوت أماتور» الفرنسي ،أن
فريق أنجييه الفرنسي ،رصــده في إحــدى املباريات وطلب
منه الخضوع لالختبار ،وقد تجاوز االختبار األول بنجاح
وتم اختياره ضمن ثالثة العبني وقع عليهم االختيار.
وتـلـقــى مـيـنــدي م ـفــاجــأة غـيــر سـ ــارة ،عـنــدمــا ق ـ ّـرر أنجييه
لكنه تمتع بفرصة جديدة حني أعلمه صديقه
االستغناء عنهّ ،
ّ
بــأن فريق فالشوا الــذي ينشط في قسم الهواة ،يبحث عن

العــب بخصاله ،وفـعـ ًـا فقد انـضــم إلــى الفريق فــي ،2014
وقد تعرض إلصابة خطيرة ،جعلته ال يشارك في املباريات
خالل املوسم األول ،قبل أن يظهر في املوسم الثاني ويقدم
ّ
مستوى جيدًا .لكن ذلــك لم يكن كافيًا من أجــل مساعدته
على تجاوز املشاكل التي يعاني منها بما ّأنه كان يحصل
على  380يورو شهريًا وهو مبلغ ال يكفي لتغطية حاجياته
املـتــزايــدة .وهــذا الــوضــع دفعه إلــى البحث عــن عمل إضافي
يساعده في تغطية نفقاته ،إذ اشتغل لفترة في أحد املصانع
لواحدة من أكبر الشركات في العالم في صناعة الشاحنات
الثقيلة ،وذل ــك بـهــدف تــأمــن قــوتــه وقــد كــان عمله مساعدًا
ومرهقًا ويتطلب مجهودًا بدنيًا.
خالل مناسبتني ،خضع ميندي إلى اختبار يقام في مدينة
نــانــت الفرنسية سـنــويــا لـكــن مــن دون أن يــوفــق فــي الـفــوز
بالفرصة التي ينتظرها ،قبل أن يقترح عليه أحد الالعبني

ّ
واضطر
الخضوع الختبار مع فريق محترف في اسكتلندا.
ميندي إلــى إخفاء سفره عن فريقه وكذلك عن املسؤولني
في املصنع الذي كان يشتغل فيه خوفًا من رفضهم السماح
له بالخضوع لالختبار ،وبالتالي تضيع عنه فرصة قد ال
تتكرر مجددًا .وتمكن من اجتياز االختبار بنجاح ليتعاقد
لكنه واجــه صعوبات
مع فريق روفـيــرز في الــدرجــة الثانية ّ
كبيرة ،وطلب الرحيل عن النادي لينتقل إلى فريق في القسم
الخامس قبل أن يعود هذا املوسم إلى روفيرز ويلعب بشكل
منتظم ،ما ساعده على الحصول على االلتحاق بمنتخب
غينيا بيساو ويتمتع بفرصة املشاركة في كأس أفريقيا،
وفي ظرف قصير أصبح العبًا دوليًا ومحترفًا بعد املعاناة
التي واجهها في بداية مسيرته ،غير ّأنه لم يلعب أساسيًا في
كأس أفريقيا وكان احتياطيًا في أول مبارتني ،لكن األهم هو
الحضور في مثل هذه البطوالت.

إنتر إلى ربع نهائي الكأس بانتصار صعب على إمبولي
حجز فريق إنتر ميالن مقعده في دور الثمانية
ف ــي م ـنــافـســات ك ــأس إي ـطــال ـيــا بــان ـت ـصــار بشق
األنـفــس على ضيفه إمبولي ( )2-3بعد تمديد
املباراة لشوطني إضافيني ،وذلك في املباراة التي
أقيمت على ملعب (جوزيبي مياتزا) ضمن دور
ال ــ .16دخــل «الـنـيــراتــزوري» لالستراحة متفوقًا
بأفضلية الهدف الذي حمل توقيع النجم التشيلي
أليكسيس سانشيز فــي الدقيقة  ،13ولكن في
الدقيقة  ،61نجح الـضـيــوف فــي إدراك التعادل
بـفـضــل الع ــب الــوســط األل ـبــانــي نــديــن بــايــرامــي.
ثم استمرت بعدها «ريمونتادا» إمبولي لتسفر
عن هدف آخر في الدقيقة  76بمساعدة النيران
الصديقة عــن طــريــق الـحــارس الــرومــانــي الشاب
أندري رادو .وعندما كانت املباراة تدخل منعطفها األخير ،تأجل حسم التأهل لألشواط
اإلضافية بهدف التعادل القاتل إلنتر في الوقت املحتسب بدال من الضائع بتوقيع أندريا
رانوكيا .وفي آخر دقائق الشوط اإلضافي األول ،سجل ستيفانو سينسي هدف تأهل
إنتر الثالث .وبهذا الفوز العصيب ،يلتحق فريق املدرب سيموني إنزاغي بركب املتأهلني
لدور الثمانية بعد كل من يوفنتوس وساسولو وفيورنتينا وأتالنتا وميالن والتسيو.
فالنسيا يحرم إشبيلية من مطاردة «الملكي» بتعادل إيجابي
فشل إشبيلية في مواصلة تضييق الخناق على املتصدر ريال مدريد بتعادله إيجابيًا
خ ــارج قــواعــده أم ــام فالنسيا بـهــدف ملثله ضـمــن الـجــولــة الـ ــ 21مــن مـنــافـســات ال ــدوري
اإلسباني .وتكفل أصحاب األرض بتسجيل هدفي املـبــاراة ،حيث جــاء هــدف االفتتاح
املبكر بعد  7دقائق من صافرة البداية عن طريق النيران الصديقة بهدف املدافع الفرنسي
مختار دياخابي بالخطأ في مرماه .ولكن قبل دقيقة من نهاية الوقت األصلي للشوط
األول ،أدرك النجم البرتغالي غونزالو جيديس التعادل لفالنسيا .وتوقفت بهذه النتيجة
انتصارات الفريق «األندلسي» في «الليغا» في آخر جولتني ،كما أن التعادل يأتي ليعمق
جراحه بعد أيام من خسارته على يد الجار ريال بيتيس ( )1-2وتوديع كأس امللك من
ثمن النهائي .وبعد أن خاض نفس عدد مباريات النادي «امللكي» ،بات الفارق الذي يفصله
عن الفريق امللكي  4نقاط ،إذ أصبح رصيد إشبيلية  45نقطة في املركز الثاني.
مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد في «البريميرليغ»
فاز مانشستر يونايتد ( )1 - 3على برينتفورد
فــي الـجــولــة  17فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
لـكــرة الـقــدم .أح ــرز انـتــونــي أالنـغــا الـهــدف األول
لـيــونــاتـيــد ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،55وأض ـ ــاف مــاســون
غرينوود الهدف الثاني في الدقيقة  ،62ثم سجل
مــاركــوس راشـفــورد الهدف الثالث في الدقيقة
 ،77بينما أح ــرز إي ـفــان تــونــي ه ــدف أصـحــاب
األرض الوحيد في الدقيقة  .85وبهذه النتيجة
رفــع يونايتد رصيده إلــى  25نقطة في املركز
السابع في حني توقف رصيد برينتفورد عند
 23نقطة في املركز الـ.14
سوسييداد يُعمق جراح أتلتيكو ويطيح به خارج كأس الملك
دق ريال سوسييداد مسمارًا آخر في جسد أتلتيكو مدريد الجريح بعد أن أطاح به من
دور الـ 16من منافسات كأس ملك إسبانيا بالفوز عليه بهدفني دون رد ،في اللقاء الذي
احتضنه ملعب (ريالي أرينا) في سان سيباستيان .وسجل الفريق «الباسكي هدفًا في
كل شوط .وبهذا الفوز التحق سوسييداد بركب املتأهلني لدور الثمانية :ريال مايوركا
وقــادش ورايــو فاييكانو وفالنسيا ،وريــال بيتيس .كما وازدادت مشاكل فريق املدرب
دييغو سيميوني هذا املوسم ،حيث أن الفريق تكبد خسارة منذ أيام في نصف نهائي
كأس السوبر اإلسباني في الرياض ( )1-2على يد أتلتيك بلباو ،وقبلها تعادل في الدوري
اإلسباني ( )2-2أمام فياريال.

