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ّ
حقق النجم
جيمس هاردن
«تريبل-دابل» مع
 37نقطة و10
مرتدات و11
تمريرة حاسمة،
وقاد فريقه
بروكلين نتس
للفوز على سان
أنطونيو سبيرز
()102 - 117
في دوري كرة
السلة األميركي
للمحترفين،
ليستعيد صدارة
المنطقة
الشرقية،
مستفيدًا من
خسارة المتصدر
شيكاغو بولز
أمام ميلووكي
باكس حامل
اللقب (.)90 - 94

«تريبل ـ دابل» هاردن
جيمس هاردن قدّ م مباراة رائعة مع فريقه (جيسون ميلر)Getty /

ستويشكوف ينتقد
ديمبيلي :لم تفهم أبدًا
معنى اللعب لبرشلونة
انتقد الالعب السابق في صفوف برشلونة
خريستو ستويشكوف موقف الفرنسي عثمان
ديمبيلي بسبب أزمة تجديد عقده .وفي
تصريحات تلفزيونية ،حث املهاجم البلغاري
ً
السابق ديمبيلي على مغادرة برشلونة قائال:
ُ
«شاركت كأجنبي ملعرفة ما كان عليه برشلونة
في زمن كوباال وكاراسكو وكرانكل ولينكر وباكو
وساليناس وأليسانكو .كنت أعرف القصة ،وأنت
لم تفهم أبدًا معنى اللعب لفريق برشلونة».

االتحاد البرازيلي
سيطلب شهادة تطعيم
من الالعبين والفنيين

ّ
أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سيطلب
شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا من جميع
الالعبني واملدربني املسجلني في املسابقات ،بما
في ذلك الدوري وكأس البرازيل .وجاء اإلعالن عن
التدابير الجديدة بواسطة االتحاد البرازيلي في
آخر تحديث لبروتوكوله الصحي ضد فيروس
ّ
كورونا لدى بدء موسم  .2022وأوضح االتحاد أن
«شهادة التطعيم الكاملة إلزامية لجميع الالعبني
وأعضاء األجهزة الفنية».

األرجنتيني مارتينيز
يُجدد عقده مع أستون
فيال حتى 2027
جدد الحارس األرجنتيني إميليانو مارتينيز
عقده مع فريق أستون فيال حتى عام ،2027
ويخوض الحارس ،املتوج بلقب «كوبا أميركا»
مع منتخب األرجنتني الصيف املاضي ،موسمه
الثاني في فيال بارك ،بعدما تخطى ،في املوسم
املاضي ،الرقم القياسي للحفاظ على شباك
الفريق طوال تاريخه بواقع  15مباراة متتالية في
نفس املوسم .وخاض مارتينيز هذا املوسم 20
مباراة في جميع املسابقات حتى اآلن.
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مباريـات
األسبـوع

عاشت الجماهير الرياضية أحداثًا غريبة في الدور
األول من كأس األمم األفريقية الحالية ،لكنها
تعرضت لصدمة كبيرة ،عقب خروج منتخب
الجزائر وغانا من المنافسة ،ألنهما كانا مرشحين
لحصدها

إثارة
الدور األول

قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهتني قويتني بني أثلتيك بلباو-ريال
مدريد وريال سوسييداد-ريال بيتيس .وسيستقبل بلباو نظيره ريال مدريد
في سان ماميس ،في مواجهة بالكأس لم تحدث منذ عام  ،2006حينما التقى
الفريقان في ثمن النهائي.
في حني سيلعب ريــال سوسييداد في «ســان سباستيان» أمــام ضيفه ريال
بيتيس ،وهما اثنان من أفضل الفرق هذا املوسم في الليغا ويحتالن مركزين
مؤهلني إلى أوروبــا ،وسيعيدان مواجهتهما املوسم املاضي حني تواجها في
ثمن النهائي وانتهى اللقاء لصالح الفريق «األندلسي» .في املقابل سيستقبل
فالنسيا ،املـتــوج بلقب الـكــأس ثماني م ــرات ،آخــرهــا فــي عــام  ،2019نظيره
ق ــادش فــي ملعب «مـيـسـتــايــا» ،فــي م ـبــاراة ستتكرر للمرة الثالثة فــي تاريخ
املسابقة ،بعدما سبق أن تواجها في موسمي  1976و 2012وانتهتا لصالح
«الخفافيش» ،أمــا املـبــاراة األخـيــرة من الــدور ربــع النهائي فستكون بني رايو
ُ
فاييكانو ومايوركا في فاييكاس .وستقام مباريات الــدور ربــع النهائي من
مواجهة واحدة أيام  1و 2و 3شباط /فبراير املقبل.
ديفيد فيا يتمنى فوز فالنسيا بلقب كأس الملك
ق ــال الــاعــب اإلسـبــانــي الــدولــي الـســابــق ديـفـيــد فـيــا إن ــه يــدعــم فــريـقــه السابق
فالنسيا للتتويج بلقب كأس امللك هذا املوسم ،مشيرًا إلى أن هذه البطولة تجلب
له ذكريات جيدة مع فريق «الخفافيش» .وأبدى فيا ،املتوج ثالث مرات بالكأس،

في كأس أمم أفريقيا

مجدي طايل

انتهى سباق الدور األول لبطولة
ك ـ ــأس األم ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة ال ـثــال ـثــة
والـ ـث ــاث ــن ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،امل ـقــامــة
ح ــال ـي ــا ف ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون ،وت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 6
فـبــرايــر/شـبــاط ال ـق ــادم ،وتــأهــل  16منتخبًا
ل ـلــدور الـثــانــي ،وخــرجــت  8منتخبات ،عبر
سلسلة مــن الـظــواهــر املـثـيــرة ،والـفــريــدة من
نوعها ،تستحق معها لقب «البطولة األغرب
في تاريخ القارة السمراء».
وحـمـلــت أح ــداث ال ــدور األول لـبـطــولــة «كــان
 ،»2021كل املتناقضات ،من سقوط ملنتخبات
كـبـيــرة مــرشـحــة للتتويج مـبـكـرًا ،إل ــى تأهل

عانى منتخب تونس
في التأهل إلى ثمن
نهائي كأس أفريقيا
ص ـعــب ل ـل ـك ـبــار ،وت ــذب ــذب كـبـيــر ف ــي نـتــائــج
املنتخبات العربية ،إلى غزارة تهديفية ،إلى
أزمات ال حصر لها.
وتأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي
 16منتخبًا تجري بينها مواجهات صعبة
ع ـل ــى مـ ـ ــدار  4أي ـ ـ ــام ،ح ـي ــث ي ـل ـت ـقــي مـنـتـخــب

خرج منتخب الجزائر من الدور األول (تشارلي تريبالو/فرانس برس)

تأهل منتخب السنغال إلى ثمن النهائي بغرابة ()Getty

نيجيريا مــع تــونــس ،وبــوركـيـنــا فــاســو مع
الغابون الـيــوم األح ــد ،ثــم الكاميرون وجــزر
ال ـق ـم ــر ،وغ ـي ـن ـيــا وغــام ـب ـيــا غـ ـدًا اإلثـ ـن ــن ،ثم
املغرب وماالوي والسنغال والرأس األخضر
فــي ال ـثــاثــاء ،وأخ ـي ـرًا مـصــر وســاحــل الـعــاج
ومالي وغينيا االستوائية األربعاء.
ول ـع ــل أب ـ ــرز حـ ــدث غ ــري ــب ح ـصــل ف ــي كــأس
أفــريـقـيــا بــال ـكــام ـيــرون ،ه ــو خ ــروج منتخب
الجزائر بطل نسخة  ،2019الذي كان مرشحًا
ل ـح ـصــد ال ـل ـق ــب ،ل ـك ـنــه خـ ــاض  3مــواج ـهــات
فــي املجموعة الخامسة ،ولــم يحصل رفــاق
رياض محرز سوى على نقطة وحيدة فقط
م ــع س ـي ــرال ـي ــون ،نـتـيـجــة ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي
بينهما.
وخ ـ ـس ـ ــر مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر م ـ ـ ــن غ ـي ـن ـي ــا
االستوائية بهدف من دون رد ،وكذلك خسر
مــن ساحل الـ ُعــاج بثالثة أه ــداف لـهــدف ،في
واح ــدة مــن امل ـشــاركــات الـسـيـئــة لــ«مـحــاربــي
الصحراء» في تاريخ البطولة ،وأسفرت هذه
النتائج عن فقدان اللقب مع جمال بلماضي
املدير الفني ،مع توقف سلسلة املباريات من
دون هزيمة التي تخطت  30مباراة منذ عام
 2019حتى النسخة الكاميرونية.
كما شهد ال ــدور األول ،خــروج منتخب آخر
كـبـيــر ،وه ــو املـنـتـخــب ال ـغــانــي ،غــانــا الـفــائــز
ب ــال ـب ـط ــول ــة  4م ـ ـ ــرات مـ ــن ق ـب ــل ب ـع ــد تــذي ـلــه
ترتيب املجموعة الـثــالـثــة .الـعــامــة الكاملة
لـ«النسور» ...عنوان من أبرز عناوين وظواهر
ال ــدور األول ،وك ــان بطله منتخب نيجيريا
صاحب الصدارة في املجموعة الرابعة ،الذي
ُ
يعد املنتخب الوحيد الــذي حقق الـفــوز في
جميع مبارياته ،بدأها بالفوز على منتخب
مصر بهدف من دون رد ،ثم السودان بثالثة
أهـ ـ ــداف ل ـه ــدف ،ث ــم غـيـنـيــا ب ـي ـســاو بـهــدفــن
مـقــابــل ال ش ــيء ،ليحصد  9ن ـقــاط ،ويصبح
األع ـ ـلـ ــى حـ ـصـ ـدًا ل ـل ـن ـق ــاط فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــات
الست ،ويليه في الدائرة الكاميرون متصدر
املجموعة األولى ،واملغرب متصدر املجموعة
الثالثة ،ومالي متصدر املجموعة السادسة،
وبرفقتهم غامبيا الوصيف ،التي حصدت 7
نقاط من  3جوالت.
وكتبت مباريات الــدور األول ظواهر غريبة
وم ـث ـي ــرة ،أب ــرزه ــا م ـع ــان ــاة ال ـك ـب ــار لـلـتــأهــل،
ويتصدرهم منتخب مصر الذي حل وصيفًا
ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ب ــرص ـي ــد  6ن ـق ــاط،
وذهـ ـ ــب مل ــاق ــاة س ــاح ــل الـ ـع ــاج ف ــي ن ـهــائــي
مبكر ،وكــذلــك تونس التي قدمت افتتاحية
سيئة ،وحصدت  3نقاط فقط لتذهب ملالقاة

أسـفــه إلقـصــاء فريقيه السابقني برشلونة وأتلتيكو مــدريــد مــن ال ــدور ثمن
النهائي لهذه النسخة ،وقال «بعد تعرضهما املؤسف لإلقصاء ،يبقى فالنسيا
هو فريقي املفضل الذي أدعمه للفوز باللقب ،وأتمنى أن يتوج به .جدول البطولة
معقد ويجعل املرشحني على الــورق يخسرون بسبب اللعب خــارج األرض.
أدعم فالنسيا من قلبي ،لكن يمكن أن يتوج أي فريق آخر باللقب».

رياض الترك

كوتينيو غادر إلى أستون فيال وديمبيلي ينتظر مصيره (ديفيد بوستامنتي)Getty/

ً
ب ـع ــدم ــا ط ـل ــب ف ــري ــق ب ــرش ـل ــون ــة م ـب ــاش ــرة
م ــن امل ـهــاجــمّ ال ـفــرن ـســي ،عـثـمــان ديـمـبـيـلــي،
املـ ـ ـغ ـ ــادرة ألنـ ـ ــه ي ــرف ــض ت ـج ــدي ــد عـ ـق ــده مــع
ّ
النادي «الكتالوني» بسرعة ،يبدو أن عصر
الصفقات األغلى في تاريخ النادي شارف
على النهاية ،بعد إنفاق مبالغ ضخمة لم
ُ
ُ
تـثـمــر شـيـئــا ول ــم تـغـيــر الـكـثـيــر عـلــى أرض
امللعب.
لم تكن رحلة نجم خط الوسط البرازيلي،
ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــوُ ،م ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـ ــع ف ــري ــق
ب ــرش ـل ــون ــة ،وان ـت ـه ــت ب ــرح ـي ــل ع ـل ــى سـبـيــل
اإلعـ ـ ـ ــارة إلـ ــى ف ــري ــق م ـت ــوس ــط ه ــو أس ـت ــون
ّ
فيال اإلنكليزي ،وبالتالي فــإن املبلغ الــذي
دفـعــه ال ـنــادي «الـكـتــالــونــي» للتعاقد معه،
وهــو  142مليون ي ــورو ،ذهــب ه ـبـ ً
ـاء ،إذ لم
ينجح الالعب في تقديم نفسه بقوة خالل
 3سنوات متتالية.
ّ
تعرض املهاجم الفرنسي ،أنطوان غريزمان،
للكثير من الضغط خــال فترة وجــوده مع

هل رفض رونالدو «سيتي» بسبب رياض محرز؟
ارتبط اسم النجم البرتغالي املخضرم كريستيانو رونالدو بنادي مانشستر
ّ
سيتي ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية املاضية ،لكنه فضل في النهاية العودة
إلى الغريم اليونايتد ،بعد أن قضى سنواته األولــى من النجومية معه .ووفقًا
ملا نشرته صحيفة «ذا أتليتيك» البريطانية ،الجمعة ،فإن رونالدو قد أجرى
محادثات مكثفة مع «السيتزن» قبل رحيله صــوب مانشستر يونايتد ،ما
جعل أصدقاءه املقربني يتوقعون إنهاء الصفقة ،لكنه تراجع بسبب قلقه من
عــدم حصوله على فترة لعب كافية .وبالنظر لعقلية املدير الفني اإلسباني،
بيب غوارديوال ،كذلك تعامله مع النجوم ،بمنحهم فرصًا قليلة للمشاركة في
ً
موسمهم األول ،تراجع «الدون» عن الخيار ،إذ يرفض االنتظار موسمًا كامال
لفرض نفسه ،بالنظر لتقدمه في السن ،وكان النجم الجزائري رياض محرز قد
صرح بأن فرص اللعب ضمن فريق من النجوم تبقى صعبة للغاية .وإن نجح
محرز في كسب ثقة غوارديوال ،وأضحى العبًا مهمًا في التشكيلة األساسية
وهدافًا للفريق ،فإن الوافد الجديد مقابل صفقة مالية تاريخية ،جاك غريليش،
لم يجد معامله حتى اآلن ،وعجز عن إقناع «الفيلسوف» ،كما أدلــى بتصريح
مماثل ملحرز ،عبر فيه عن صدمته من حجم املنافسة في «سيتي».

يعد فينسيت أبوبكر قائد الكاميرون هدّ اف البطولة (أولريك بيدرسون)Getty/

نيجيريا ،واملثير أن ساحل العاج ونيجيريا
مــن املـنـتـخـبــات ال ـقــويــة املــرش ـحــة للتتويج،
وحـقــق كــل منهما ف ــوزًا كبيرًا على منتخب
عــربــي ،فــ«األفـيــال» ف ــازوا على الجزائر 1/3
ف ــي ال ـ ـ ــدور األول ،وك ــذل ــك «الـ ـنـ ـس ــور» عـلــى
مصر /1صـفــر ،وكالهما تـصــدر مجموعته
بـسـهــولــة .كـمــا ضــربــت أزمـ ــات ال حـصــر لها
ال ـب ـط ــول ــة ب ـش ـك ــل م ـ ــروع فـ ــي الـ ـ ـ ــدور األول،
فهناك أزمــة املالعب ،وعلى رأسها اعتراض
الجزائر وساحل العاج على اللعب في ملعب
«غــابــومــا» لـســوء األرض ـيــة ،ثــم أزم ــة الحكام
وتحديدًا جاني سيكاوزي الــذي أنهى لقاء
تونس ومالي مرتني قبل الوصول للدقيقة

فيروس «كورونا» التي أصبحت
 ،90وأزمــة
ُ
خـ ـطـ ـرًا يـ ـه ــدد املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
ً
مـنـتـخــب تــونــس األك ـث ــر تـسـجـيــا لـلـحــاالت
املــوج ـبــة بــرصـيــد  13حــالــة ف ــي  3مـبــاريــات
فقط ،بخالف من أصيبوا قبل اللقاء األول،
وهناك منتخبات عانت من املشكلة نفسها،
مـثــل الـسـنـغــال وبــوركـيـنــا فــاســو والـغــابــون
وغينيا بيساو.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أس ــدل الـسـتــار عـلــى ال ــدور
األول لكأس األمــم بتسجيل  68هدفًا في 36
م ـبــاراة ،هــي إجـمــالــي مـبــاريــات املجموعات
ال ـس ــت .وش ـه ــدت ال ـجــولــة األولـ ـ ــى ،تسجيل
 12هــدفــا فـقــط ،ثــم ضــربــت املنتخبات بقوة

نهاية عصر صفقات الـ 380مليون يورو في برشلونة
عصر الصفقات الكبيرة
التي دمرت خزينة برشلونة
انتهى بنسبة كبيرة مع
اقتراب مغادرة ديمبيلي

29

ً
فــريــق بــرشـلــونــة ،ت ــارة بسبب عــدم ظهوره
بشكل مميز في خط الهجوم ،وطورًا بسبب
ع ـ ــدم ق ـي ــادت ــه ال ـف ــري ــق ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان يـغـيــب
م ـي ـســي ع ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ،م ــا ج ـع ـلــه عــرضــة
لــان ـت ـقــادات الـكـثـيــرة مــن جـمــاهـيــر ال ـنــادي
«الكتالوني» .ولــم ُيقدم غريزمان املستوى
الــذي كان يقدمه مع فريق أتلتيكو مدريد،
ول ــم يـلـعــب دور ُ ال ـه ــداف كـثـيـرًا ،باستثناء
 ربما  -أدائ ــه املميز فــي بطولة كــأس ملكإسبانيا في املوسم املاضي ،عندما ساهم
في وصول برشلونة إلى النهائي والتتويج
باللقب بفضل صناعته وتسجيله لألهداف
الحاسمة.
ويستمر مسلسل املهاجم الفرنسي ،عثمان
ديمبيلي ،وع ــدم تـجــديــده للعقد مــع فريق
برشلونة ،فبعدما استبعده املدرب تشافي
من مواجهة أثلتيك بلباو في بطولة كأس
م ـل ــك إس ـب ــان ـي ــاّ ،
رد دي ـم ـب ـي ـلــي ف ــي رس ــال ــة
مـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه فـ ــي «إن ـس ـت ـغ ــرام»
ُ
ّ
وأكد
ّاستنكر فيها كل األخبار التي تنشرّ ،
أنه مستعد للعمل مع املدرب واإلدارة ،لكنه

عثمان ديمبيلي
قريب من مغادرة برشلونة
بسبب األزمة

رف ــض الـضـغــط مــن اإلدارة وس ــوء املعاملة
ّ
داخل النادي .وفي ظل مطالبة إدارة النادي
«الكتالوني» برحيل ديمبيلي فــورًا ،يبدو
ّ
أن مـ ـش ــوار امل ـه ــاج ــم ال ـفــرن ـســي اقـ ـت ــرب من
النهاية أيـضــا ،مــا يعني رمــي حــوالــى 135
ّ
مليون يــورو فــي الـهــواء أيـضــا ،ألن الالعب
ُ
قـضــى معظم فـتــرتــه فــي بــرشـلــونــة مصابًا
ولم يلعب الكثير من املباريات ،ولم ُيحقق
إن ـج ــازات كـبـيــرة تستحق دف ــع مبلغ كبير
مثل هذا في سوق االنتقاالت.
ّ
ووفـ ـق ــا لـ ـه ــذه ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات ،يـ ـب ــدو أن
ع ـصــر ال ـص ـف ـقــات الـضـخـمــة ف ــي بــرشـلــونــة
انـ ـتـ ـه ــى ،وب ــرحـ ـي ــل غ ــري ــزم ــان وكــوت ـي ـن ـيــو
واق ـ ـتـ ــراب رح ـي ــل دي ـم ـب ـي ـلــي ،ان ـت ـهــت رحـلــة
صفقات املبالغ الهائلة التي دفعها النادي
«الكتالوني» في فترة قصيرة.
وكان السبب وراء هذه التعاقدات الضخمة،
رئ ـيــس فــريــق بــرشـلــونــة ال ـســابــق ،جوسيب
ب ــارت ــوم ـي ــو ،الـ ــذي ق ــرر دف ــع أم ـ ــوال ضخمة
مـ ـق ــاب ــل العـ ـب ــن كـ ــانـ ــوا يـ ـق ــدم ــون م ـس ـتــوى
الف ـت ــا م ــع األنـ ــديـ ــة ال ـت ــي ل ـع ـب ــوا م ـع ـهــا قـبــل
«الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي» مـ ــن دون دراسـ ـ ـ ــة وض ـع ـهــم
الفني وأهميتهم بالنسبة إلــى الفريق وإذا
سيستفيد الفريق منهم في املباريات ،األمر
الذي جعل «خزينة» برشلونة تخسر الكثير
م ــن األم ـ ـ ــوال دون مـ ـ ــردود قـ ــوي ع ـلــى أرض
امللعب ،لتكون النتيجة خسارة الثالثي الذي
كلف حوالى  380مليون يورو من دون تقديم
أي شيء إضافي إلى النادي.

في الجولة الثانية ،وسجلت  29هدفًا ،قبل
أن ت ـض ـيــف  27ه ــدف ــا ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة
ً
واألخيرة ،ليكتب الدور األول معدال تهديفيًا
يـصــل إل ــى  1.8ه ــدف فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة،
ويتصدر املنتخب الكاميروني قائمة األعلى
ً
تسجيال لــأهــداف بــرصـيــد  7أهـ ــداف ،يليه
ّ
ساحل العاج ونيجيريا وسجل كل منهما
 6أهــداف ،فيما يملك منتخب السنغال لقب
أقوى دفاع دون أن تهتز شباكه بأي أهداف
في الدور األول خالل  3مباريات.
وي ـع ــد املـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــالــي ص ــاح ــب أغ ــرب
تأهل ،حيث تصدر املجموعة الثانية برصيد
 5نقاط ،شهدت فوزه على زيمبابوي بهدف

مــن دون رد فــي ال ـجــولــة األول ـ ــى ،ثــم تـعــادل
مرتني متتاليتني بنتيجة واحدة هي (صفر-
صفر) مع غينيا وماالوي ،ليصبح املنتخب
الوحيد الذي يسجل هدفًا واحدًا فقط في 3
مباريات ،ويتأهل للدور التالي.
كـمــا نـجــح فينسيت أبــوبـكــر مـهــاجــم وقــائــد
املنتخب الكاميروني في التربع على عرش
الئ ـح ــة ه ــداف ــي ال ـب ـط ــولــة م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ــدور
األول ،بـتـسـجـيــل  5أه ـ ـ ــداف ،ب ــواق ــع هــدفــن
ف ــي بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو وم ـث ـل ـه ـمــا ف ــي الـ ــرأس
األخ ـض ــر ،وأخ ـي ـرًا أح ــرز هــدفــا فــي إثيوبيا
لـيـصـبــح ص ــاح ــب الـ ـ ـص ـ ــدارة ،م ـت ـفــوقــا على
أسماء كبيرة ،يتصدرها محمد صالح نجم

املنتخب املصري ،الــذي ّ
سجل هدفًا وحيدًا،
األمـ ــر نـفـســه لــزمـيـلــه ف ــي ل ـي ـفــربــول ،ســاديــو
ماني قائد املنتخب السنغالي الــذي ّ
سجل
هــدفــا واح ـ ـدًا فـقــط فــي الـبـطــولــة ،ويــأتــي في
وص ــاف ــة الئ ـح ــة ال ـه ــداف ــن إبــراه ـي ـمــا كــونــي
ّ
وسجل  3أهــداف في
مهاجم ُمنتخب مالي،
 3م ـبــاريــات ،ثــم سـفـيــان بــوفــال نـجــم املـغــرب
ومـهــانـغــو مـهــاجــم م ــاالوي وك ــارل إيكامبي
ُمهاجم الـكــامـيــرون وأحـمــد موغني مهاجم
جــزر القمر ووهبي الـخــزري مهاجم تونس
وغالو مهاجم غامبيا وبيبي مهاجم ساحل
ّ
وسجل
العاج وغيم ألفينيا مهاجم الغابون،
كل منهم هدفني في الدور األول.

اإلعــان عن قائمة اإلكـــوادور لمواجهة البرازيل
والبيرو بعد تعافي نجومها من كورونا
أعـلــن االت ـحــاد اإلكـ ـ ــوادوري لـكــرة ال ـقــدم عــن قــائـمــة املنتخب األول ملواجهتي
البرازيل والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال  2022بعد
تعافي عدد من نجومه من فيروس «كورونا» .وبعد تعافي هدافي الفريق إينر
فالنسيا ومايكل إسترادا وكذلك الحارس ألكسندر دومينغيز واملدافع روبرت
أربوليدا ،وضع املدير الفني للمنتخب غوستافو ألفارو القائمة التي نشرها
االتحاد اإلكوادوري على شبكاته االجتماعية .وتحتل اإلكوادور املركز الثالث
في التصفيات بـ 23نقطة ،متقدمة بست نقاط على أقرب مالحقيها كولومبيا
وبيرو ما يعني أن  4نقاط تكفيها للتأهل إلى بطولة كأس العالم.

أستراليا المفتوحة :ميدفيديف إلى الدور الرابع
تابع النجم الروسي
ميدفيديف عروضه
المميزة في بطولة
ُ
أستراليا المفتوحة للتنس
حجز الروسي دانييل ميدفيديف ،املصنف
الثاني عامليًا ،وأحــد أبــرز املرشحني للفوز
ب ـل ـقــب ب ـطــولــة أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة ،أول ــى
ب ـطــوالت «ال ـغــرانــد س ــام» لـلـتـنــس ،مقعده
للدور الرابع للعام الرابع تواليًا ،بعد فوزه
على الهولندي بوتيك فان زاندشولب (- 6
 )4و( )4 - 6و( )2 - 6فــي ال ــدور الثالث في
ساعة و 55دقيقة.
وضــرب ميدفيديف مــوعـدًا مــع األسـتــرالــي،
كـ ــريـ ــس أوكـ ــون ـ ـيـ ــل ( )175أو األمـ ـي ــرك ــي
ماكسيم كــريـســي ( )70لبطاقة ال ــدور ربــع
النهائي .وبعد املباراة قال الروسي ممازحًا
الجماهير التي كانت قد قابلته بصيحات
االس ـت ـه ـج ــان خـ ــال مـ ـب ــارات ــه أمـ ـ ــام الـنـجــم
امل ـح ـل ــي «امل ـ ـشـ ــاغـ ــب» ن ـي ــك كـ ـي ــري ــوس قـبــل
ي ــوم ــن« :ك ـنــت أعـتـقــد أن ـكــم ستتسامحون
معي أكـثــر» ،وتابع بعدما كــان قد ّ
عبر عن
غ ـض ـبــه ت ـج ــاه ب ـعــض ال ـج ـمــاه ـيــر ،واص ـفــا
تـصــرفـهــا ب ــ«غ ـيــر امل ـح ـتــرم»« :ســأضــع ذلــك
جــانـبــا ،فمن األسـهــل اللعب أم ــام العــب من
ً
هولندا بــدال مــن خــوض مـبــاراة أمــام العب

مــن أستراليا فــي ملبورن .أي عالقة جيدة
يجب أن تمر بتقلبات .لذلك أعتقد أن هناك
عالقة حقيقية بيني وبني الجماهير ،وهي
عالقة جيدة ومسلية وحقيقية».
وفــي تفاصيل املــواجـهــة ،كسر ميدفيديف،
ابن الـ  25عامًا ،إرســال منافسه في الشوط
ال ـثــالــث ،وتــابــع لـلـفــوز بــاملـجـمــوعــة األول ــى،
ليكرر السيناريو ذاته في املجموعة الثانية،
وحافظ الروسي على مستواه في املجموعة
ال ـثــال ـثــة ،وت ــاب ــع بـكـســر إرسـ ــال الـهــولـنــدي،
ليحسم املجموعة واملباراة ملصلحته.
وي ـع ـت ـب ــر م ـي ــدف ـي ــدي ــف ،وصـ ـي ــف ال ـب ـطــولــة
األس ـت ــرال ـي ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،م ــن ب ــن أب ــرز
امل ــرش ـح ــن إلح ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ،ف ــي ظ ــل غ ـيــاب
حامله الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،الذي
ُر ِّح ــل مــن أستراليا على خلفية عــدم تلقيه
اللقاح املـضــاد لفيروس كــورونــا ،وسلوكه
الخاطئ في عملية دخوله إلى البالد.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ــأهـ ــل الـ ـي ــون ــان ــي،
ستيفانوس تسيتسيباس ،املصنف الرابع
عامليًا بني العبي التنس املحترفني ،إلى ثمن
نهائي بطولة أستراليا املفتوحة ،بعد تغلبه
على الفرنسي بينوا بير .وفي ساعتني و42
دق ـي ـق ــة ،اس ـت ـط ــاع تـسـيـتـسـيـبــاس ،املــرشــح
الرابع للفوز باللقب ،أن يهزم بير بنتيجة
( )3 - 6و( )5 - 7و( )6 - 7و( )2 - 7و(.)4 - 6
ويـ ـ ــواجـ ـ ــه ت ـس ـي ـت ـس ـي ـب ــاس ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـعــى
ل ـل ـت ـت ــوي ــج ب ـ ـ ــأول بـ ـط ــول ــة «غ ـ ــران ـ ــد سـ ــام»
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ف ــي ث ـمــن ال ـن ـهــائــي مـنــافـســه

األميركي ،تايلور فريتز ،املرشح الـ 20للقب
الذي أطاح اإلسباني روبيرتو باوتيستيا.
وتغلب فريتز على باوتيستا املرشح الـ15
للقب بنتيجة ( - 6صفر) و( )3 - 6و()3 - 6

و( )4 - 6و( )3 - 6فــي ث ــاث ســاعــات و14
دقيقة.
فــي امل ـقــابــل ،وف ــي فـئــة «ال ـس ـي ــدات» ،تأهلت
الرومانية سيمونا هاليب ،املصنفة ال ـ 15

ميدفيديف يُتابع طريقه في بطولة أستراليا بنجاح (داريان ترينور)Getty/

عامليًا ،إلــى ال ــدور الــرابــع ،بعد فــوزهــا على
املونتينيغرية دان ـكــا كوفينيتش ()2 - 6
و( )1 - 6فــي ال ــدور الـثــالــث .وقــالــت هاليب
التي احتاجت إلى ساعة و 4دقائق للتغلب
ع ـلــى مـنــافـسـتـهــا امل ـص ـن ـفــة الـ ـ ـ « :98أش ـعــر
ّ
بأني بحالة جيدة جدًا ،حتى لو أن الحرارة
مرتفعة جدًا» .وتابعت املصنفة ثانية عامليًا
ســاب ـقــا« :لـعـبــت بـشـكــل جـيــد جـ ـدًا ،ولكنها
ً
(كوفينيتش) كانت متعبة قليال».
ومــن دون أن تـحــدث ضجة كبيرة ،تقدمت
هــالـيــب ( 30ع ــام ــا) ف ــي م ـل ـبــورن ،وضــربــت
مــوع ـدًا مــع الفرنسية ألـيــزيــه كــورنـيــه ()61
مــن أجــل حجز بطاقة لـلــدور ربــع النهائي.
وأردفــت هاليب التي خرجت من الدور ربع
النهائي العام املاضي في أستراليا بعدما
كانت قــد وصلت إلــى امل ـبــاراة النهائية في
عام « :2018بدأت اكتسب الثقة تدريجًا بعد
عام صعب».
وبـ ـع ــد ع ـ ــام ع ــان ــت خ ــال ــه مـ ــن االصـ ــابـ ــات
امل ـت ـك ــررة ،ب ــدأت امل ـتــوجــة بـبـطــولـتــي روالن
غـ ـ ــاروس  2018ووي ـم ـب ـل ــدون  2019ال ـعــام
الجديد بطريقة مثالية ،عقب فوزها بدورة
«دب ـل ـي ــو ت ــي ايـ ـ ــه» م ـل ـب ــورن االس ـت ـع ــدادي ــة
للبطولة املفتوحة .وكانت هاليب قد أزاحت
من طريقها في الدورين األولــن البولندية
ماغدلينا فريش ( )4 - 6و( )3 - 6في ساعة
و 29دقيقة ،والبرازيلية بياتريز حداد ماريا
( )2 - 6و( - 6صفر) في ساعة و 6دقائق.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

قضية
تترقب الجماهير التونسية افتتاح الدور الـ 16حين يلتقي نسور قرطاج
نظيره نيجيريا في مباراة صعبة للغاية بظل الغيابات التي ضربت المنتخب
إن كان بسبب الطرد أو بسبب كورونا .وستكون المهمة غير يسيرة أمام
فريق أكد علو كعبه بتحقيق  3انتصارات في دور المجموعات ،بينها
فوزه على مصر

اعتزال توماس فيرمايلين
اعـتــزل املــدافــع البلجيكي تــومــاس فيرمايلني ،الــاعــب الـســابــق لـفــرق أيــاكــس وأرسـنــال
وبــرشـلــونــة وروم ــا وفيسيل كــوبــي ،عــن عمر  36سـنــة ،وسينضم إلــى الـجـهــاز الفني
للمنتخب البلجيكي بقيادة اإلسـبــانــي روبـيــرتــو مارتينيز .وودع املنتخب البلجيكي
العبه املخضرم بعدما علم بقرار اعتزاله من خالل صحيفة «»Het Laatste Nieuws
البلجيكية بقوله« :إلى اللقاء فيرمايلني .شكرًا لك توماس» ،بعد  17سنة قضاها محترفًا
خاض خاللها  70مباراة دولية مع منتخب «الشياطني الحمر» .وبحسب تلك الصحيفة،
سيصبح الالعب مساعدًا ملارتينيز في املنتخب من اآلن وصاعدًا.

ثمن نهائي
أمم أفريقيا

القاهرة ـ مجدي طايل

تنطلق منافسات ال ــدور الثاني
أو ال ـ ــدور الـ ـ ــ( 16ث ـم ــن الـنـهــائــي)
ل ـب ـ ُطــولــة كـ ــأس األم ـ ــم األفــري ـق ـيــة
ل ـكــرة ،ال ـقــدم املـقــامــة حــالـيــا فــي الـكــامـيــرون
وتـمـتــد إل ــى  6ف ـبــرايــر /شـبــاط املـقـبــل ،عبر
ب ــداي ــة ش ــدي ــدة ال ـص ـعــوبــة ل ـل ـكــرة الـعــربـيــة
واملنتخب التونسي ،بحثًا عن التأهل إلى
الدور ُربع النهائي.
ُ
وتقام ،اليوم األحــد ،مباراتان ،تتصدرهما
تونس ،أحد
قمة كروية تجمع بني منتخب
ُ
املنتخبات العربية الكبيرة وبـطــل نسخة
 2004امل ــوج ــود ف ــي امل ـس ـتــوى األول ُ لـلـكــرة
األف ــري ـق ـي ــة ،ون ـظ ـي ــره ال ـن ـي ـج ـيــري ،امل ــرش ــح
األول حاليًا إلحراز اللقب والفريق الوحيد
صاحب العالمة الكاملة.
ّ
الكبير ،املدير
وتأهلت تونس بقيادة ُمنذر
الـفـنــي ،ل ـلــدور الـثــانــي بشكل مـثـيــر ،بعدما
ّ
حــلــت ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث ض ـمــن املـجـمــوعــة

أزمة الحارس الواحد
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مباراة كبيرة بين
بوركينا فاسو والغابون
في هذا الدور

السادسة ،وتــم اختيارها في قائمة أفضل
 4ثوالث ،ونالت  3نقاط فقط من الفوز على
موريتانيا بأربعة أهداف من دون ّ
رد ،فيما
خسرت أمام مالي ،ثم غامبيا بهدف مقابل
ال شيء في واحدة من أسوأ بدايات «نسور
قرطاج».
وتأهلت نيجيريا تحت قيادة املدير الفني
أوغستني إيغوافني للدور الثاني عبر حصد
ص ــدارة املجموعة الرابعة برصيد  9نقاط
من  3انتصارات ،بدأتها بالفوز على مصر
بهدف من دون رد ،ثم الفوز على السودان
بثالثة أه ــداف ُمقابل هــدف ،وأخـيـرًا الفوز

يواجه المنتخب التونسي خطر اللعب من دون حارس احتياطي في
المباراة المقبلة أمام منتخب ماالوي ،فباستثناء بشير بن سعيد الذي
ّ
فإن بن مصطفى سيغيب بسبب طرده
يعد جاهزًا لمواجهة نيجيريا،
ّ
في لقاء غامبيا ،ودحمان يعاني من اإلصابة بكورونا ،أما الجمل
فقد رفضت اللجنة المنظمة عودته إلّا بعد تلقي الضوء األخضر
ّ
يحل
من أطباء «كاف» رغم تعافيه من الفيروس ،ومن المتوقع أن
االتحاد التونسي مشكلة الجمل في الساعات المقبلة.

على غينيا بيساو بهدفني مقابل ال شيء.
وي ــدخ ــل املـنـتـخــب الـتــونـســي املــواج ـهــة في
ظـ ـ ـ ــروف صـ ـعـ ـب ــة ،بـ ـع ــدم ــا ضـ ـ ــرب فـ ـي ــروس
كورونا في األيام السبعة األخيرة صفوفه،
وغاب عنه العديد من الالعبني الكبار ،مثل
وه ـبــي ال ـخ ــزري وغ ـيــان الـشـعــالــي وعلي
معلول ،في لقاء غامبيا األخير ،فيما تبرز
مجموعة أخرى ال تزال عائدة من اإلصابة،
وي ــأم ــل ف ــي ســرعــة اسـتـعــادتـهــا مـسـتــواهــا،
م ـثــل يــوســف امل ـســاك ـنــي وس ـيــف ال ـج ُــزيــري
وحنبعل املجبري ،الذين لم يقدموا املنتظر
منهم في لقاء غامبيا األخـيــر ،فيما يغيب
حـمــزة املثلوثي لــإيـقــاف ،ويـعــانــي الفريق
من إجهاد السفر من «ليمبي» إلى «غاروا».
ويلعب املنتخب التونسي باستراتيجية
دفاع املنطقة ،مع اللجوء إلى سالح املرتدات
مع اختيار الطريقة الرقمية  ،1-3-2-4وهو
في مهمة ّ
ورد اعتبار املنتخب املصري الذي
خ ـســر أمـ ــام «ال ـن ـس ــور ال ـخ ـضــر» ف ــي ال ــدور
األول.
ُ
ويـ ــراهـ ــن م ـن ـت ـخــب ن ـي ـج ـيــريــا ع ـل ــى كـتـيـبــة
كبيرة من النجوم املحترفني ،مثل كليتشي
وصــامــويــل تـشــوكــويــزي وكـيـنـيــث أوم ـيــرو
وتايوو أونيي وجو أريبو وأينا وإيكونغ
وم ــوس ـي ــس س ـي ـم ــون ،ب ـطــري ـقــة ل ـعــب -3-4
ُ
 3ال ـتــي يـعـتـمــدهــا امل ـ ــدرب .وت ـم ـثــل امل ـب ــاراة
بالنسبة إلى املدير الفني لـ«نسور قرطاج»
الـ ـف ــرص ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ــاحـ ـتـ ـف ــاظ بـمـنـصـبــه
والهروب من شبح اإلقالة ،الذي بات يالحقه
بـقــوة فــي األي ــام األخ ـيــرة على خلفية سوء
النتائج ،بعدما خسر بطولة كــأس العرب
أواخر العام املاضي ،ثم تجدد اإلخفاق في
مجموعته بكأس األمم األفريقية ،وخسارته
مـ ـب ــارات ــن ،ق ـبــل أن يـ ـخ ــوض ،ف ــي مـ ــارس/
آذار ،الــدور الثالث واألخـيــر من التصفيات
األفــريـقـيــة املــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس العالم
 2022في قطر.
ّ
الكبير ،املــديــر الفني
مــن جانبه ،أكــد ُمـنــذر
ملنتخب تونس الذي لن يجلس على مقاعد
ال ـب ــدالء ،بـنـبــرة تـفــاؤلـيــة ،جــاهــزيــة «نـســور
ق ــرط ــاج» مل ــواج ـه ــة ن ـي ـج ـيــريــا ،م ـش ـي ـرًا إلــى
ّ
أن الـحـظــوظ بــن املنتخبني مـتـســاو ُيــة في
التأهل للدور ُربــع النهائي .وقــال «املقابلة
صـعـبــة تـكـتـيـكـيــا ،نـيـجـيــريــا مـنـتـخــب قــوي
وكبير ،ونحن أقــويــاء أيـضــا ،وسنلعب من
ـل .فــي م ـ ُب ــاراة غــامـبـيــا ،صنعنا
أج ــل ال ـتــأهـ ُ
العديد من الفرص وأتيحت لنا كرات ثابتة
ـرف ك ـي ــف نـسـتـغـلـهــا،
وركـ ـل ــة جـ ـ ـ ُـزاء ل ــم نـ ـع ـ ُ
وأه ــدرن ــا ال ـف ــرص ول ــم ن ــوف ــق ف ــي الـحـفــاظ
ع ـل ــى ن ـظ ــاف ــة م ــرم ــان ــا» .وأض ـ ـ ــاف ال ـك ـبـ ّـيــر:
«أمــام مالي ،أهــدر وهبي الخزري ،ثم أهدر
س ـي ــف الـ ـج ــزي ــري أم ـ ـ ــام غ ــام ـب ـي ــا ،اخ ـت ــرن ــا
بالفعل الجزيري للتنفيذ ،قبل اللقاء كان
مفترضًا ،لــو ش ــارك ،أن يــؤدي علي معلول

على هامش الحدث

اإلصابة
ركالت الجزاء ،ولكنه غاب لظروف ُ
بـكــورونــا ،ال أبـحــث عــن أي ُم ـبــررات ،وأفـكــر
فـقــط فــي كيفية اس ـت ـعــادة تــونــس ال ـتــوازن
والسير في الطريق الصحيح خالل األدوار
اإلقصائية من أجل الوصول إلى أبعد مدى
في سباق املنافسة»ُ .
وف ـ ــي إط ـ ــار الـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي أي ـض ــا،
ُ
تـقــام مـبــاراة ُمتكافئة تجمع بــن منتخبي
بوركينا فاسو والـغــابــون ،فــي لقاء صعب
لفريقني قدما عروضًا جيدة في الدور األول.
وتأهلت بوركينافاسو للدور الثاني بعد

الـحـصــول عـلــى وصــافــة املـجـمــوعــة األول ــى،
حيث خسرت املباراة األولى أمام الكاميرون
 ،2-1ثــم ف ــازت على ال ــرأس األخـضــر بهدف
من دون رد في الجولة الثانية ،ثم تعادلت
مع إثيوبيا  1-1في الجولة الثالثة ،لتحصد
 4نقاط ًوتحتل الوصافة خلف الكاميرون
م ـت ـف ــوق ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــرأس األخ ـ ـضـ ــر .وتــأه ـلــت
الـغــابــون إلــى ال ــدور الـثــانــي بعد الحصول
ع ـل ــى امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ووصـ ــافـ ــة امل ـج ـمــوعــة
الثالثة في البطولة برصيد  5نقاط ،خلف
املغرب املتصدر ،وفازت الغابون في البداية

ُ
ع ـلــى ُج ـ ــزر ال ــق ـم ــر ب ـه ــدف م ــن دون رد ،ثم
تعادلت مع غانا  ،1-1ثم تعادلت مع املغرب
 2-2ف ــي م ـفــاجــأة ُم ــدوي ــة لـتـحـصــد وصــافــة
امل ـج ـم ــوع ــة ف ــي أفـ ـض ــل ُمـ ـش ــارك ــة ل ـه ــا مـنــذ
سـنــواتُ .
ويــراهــن منتخب بوركينا فاسو،
تحت قيادة مدربه كامو مالو ،على تشكيلة
قــويــة يـتـصــدرهــا فــريــد أويـ ــدر ف ــي حــراســة
املرمى وعيسى كابوري وتابسوبا وستيف
ياغو وإيسوفو دايو في الدفاع ،وغوستافو
سنغاري وبــاتــو تــوريــه وأدام ــا غــويــرا في
الوسط ،وبيرتراند تــراوري وسيريل بياال

وحسن باندي في الهجوم بطريقة .3/3/4
ويخوض منتخب الغابون اللقاء من دون
نـج ـمــه ال ـك ـب ـيــر ب ـي ـيــر إي ـم ــري ــكُ أوب ــام ـي ــان ــغ،
ه ـ ــداف أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـس ـت ـب ـعــد من
املـعـسـكــر ب ـقــرار مــن املــديــر الـفـنــي بــاتــريــس
نوفو ،قبل نهاية الــدور األول ،وهــو ُيراهن
ع ـلــى ق ــوت ــه ال ـض ــارب ــة مـمـثـلــة ف ــي أن ـتــونــي
ت ــورك ــي وب ــرون ــو مــان ـغــا وأرون بــوب ـنــدزا
ولــويــد بــالــون وغـيــم أليفينا وكــانـغــا كاكو
وأن ــدري بــوكــو وأســومــو أك ــوا ومــوســونــدا،
بطريقة لعب .3-3-4

تونس تسعى
لتجاوز عثرات
الدور األول
بمواجهة نيجيريا
المميزة (هيكل
هميمة/األناضول)

وجه رياضي

تايو أونيي
العب نيجيري
يُقدم مستوى
مميزًا مع منتخب
بالده في بطولة
كأس أمم أفريقيا

رياض الترك

تــايــو أون ـيــي ( )Taiwo Awoniyiمــن الــاع ـبــن املميزين
فــي بطولة كــأس أمــم أفريقيا .مهاجم فــريــق بــرلــن األملــانــي
ُ
واملنتخب النيجيري ،البالغ من العمر  24سنة ،قــدم أوراق
اعـتـمــاده فــي قـيــادة هـجــوم «الـنـســور الـخـضــر» خــال الــدور
ّ
وسجل هدفًا رائعًا في مرمى
األول ،وقــدم مستوى جيدًا،
ال ـســودان ،وســاهــم فــي تـصــدر نيجيريا املجموعة الــرابـعــة،
وأثبت قدرته على قيادة الهجوم في غياب النجم األول إيغالو.
بدأ أونيي مسيرته الكروية في أكاديمية «إيمبريال سوكر»
في نيجيريا في عــام  ،2010واستمر حتى عــام  ،2015ثم
وقع بعد ذلك مع فريق ليفربول اإلنكليزي ،لكن تمت إعارته
ً
مباشرة إلى فريق فرانكفورت األملاني ،الذي خاض بقميصه
 13مـبــاراة وسجل هدفًا وحـيـدًا .شــارك الــاعــب النيجيري

ألول مــرة فــي بطولة كــأس أملــانـيــا فــي مــواجـهــة ضــد فريق
ّ
هيرتا برلني ،لكنه عانى من الهبوط مع فريق فرانكفورت
إلى الدرجة الثانية ،ليعود إلى فريق ليفربول نهاية املوسم.
وفــي  26أغسطس/آب  ،2016وقــع أونيي مع فريق نغيمن
ً
الـهــولـنــدي ،ليلعب لــه  18م ـبــاراة مسجال هــدفــن ،كما مثل
فريق جينت البلجيكي على سبيل اإلعارة أيضًا في موسم
 ،2019-2018وخــاض معه  16مـبــاراة ،ثم انتقل إلــى فريق
ً
موسكرون البلجيكي بعد ذلــك ،ولعب  9مباريات ُمسجال
سبعة أهداف .ثم انتقل ،في موسم  ،2020-2019إلى فريق
ماينز األملــانــي ،وخــاض بقميصه  12مـبــاراة وسجل هدفًا
واحـ ـدًا فـقــط ،وف ــي مــوســم  ،2021-2020انـتـقــل إل ــى فريق
يونيون برلني الــذي لعب معه  21مـبــاراة وسجل  5أهــداف
في أول موسم له ،وفي املوسم الثاني الذي يخوضه حاليًا،
لعب النيجيري  17مباراة وسجل  9أهداف .وعلى الصعيد

الــدولــي ،بــدأ أونـيــي فــي تمثيل منتخب نيجيريا فــي بطولة
كأس العالم  2013تحت  17سنة ،وساهم في تتويج منتخب
ً
بــاده باللقب آنــذاك ُمسجال أربعة أهــداف في املسابقة .ثم
مثل منتخب بــاده فــي كــأس العالم  2015تحت  20سنة،
بعد التتويج بلقب بطولة كأس أفريقيا  2015تحت  20سنة
التي أقيمت في السنغال .في  12إبريل/نيسان  ،2015سجل
هدفني مع منتخب نيجيريا تحت  23سنة في مواجهة ضد
منتخب زامبيا ،في املواجهة التي ساهمت في تأهل نيجيريا
إلــى األلـعــاب األفريقية عــام  ،2015لينجح في الــوصــول إلى
املنتخب األوملبي ُويشارك في أوملبياد ريو دي جانيرو عام
ُ
 .2016وبسبب مستواه املميز ،استدعاه املــدرب غيرنوت
روهر ،في أواخر عام  ،2021من أجل منتخب نيجيريا األول
وخــوض التصفيات املؤهلة إلــى بطولة كــأس العالم ،2022
ولعب أول مباراة ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى.

ريال بيتيس يقلب تأخره أمام إسبانيول إلى فوز في «الليغا»
ق ـلــب ف ــري ــق ري ـ ــال بـيـتـيــس ت ــأخ ــره ب ـه ــدف أم ــام
مضيفه إسبانيول إلــى فــوز بنتيجة  ،1 - 4في
املـبــاراة التي جمعت الفريقني ضمن منافسات
الجولة الـ 22من بطولة الدوري اإلسباني .استهل
أصـ ـح ــاب األرض ال ـت ـس ـج ـيــل م ـب ـك ـرًا بــواس ـطــة
املـهــاجــم راؤول دي طــومــاس (د ،)14.وج ــاء رد
الضيوف سريعًا وقويًا برباعية ،مقسمة بواقع
هدفني في كل شــوط ،من توقيع املهاجم بورخا
إيغليسياس (د )31.مــن ضربة جــزاء و(د)53.
والع ــب الــوســط األرجـنـتـيـنــي غــويــدو رودريـغـيــز
(د )36.وامل ـهــاجــم اإلس ـبــانــي الـبــرازيـلــي ويليان
خوسي دي سيلفا (د .)76.وبهذه النتيجة ،رفع
بيتيس رصيده إلــى  40نقطة في املركز الثالث
بفارق  5نقاط عن إشبيلية الوصيف ،في وقت
تجمد رصيد إسبانيول عند  27نقطة في املركز الـ.11
أنسو فاتي يعاني من إصابة في وتر قريب
من العضلة ذات الرأسين بالفخذ
أعـلــن فــريــق بــرشـلــونــة أن مـهــاجـمــه أنـســو فاتي
يعاني من إصابة في الوتر القريب من العضلة
ذات الرأسني في الفخذ األيسر .وبعد الفحوص
التي خضع لها الالعب ،لم يكشف الفريق الطبي
ّ
عن املــدة التي سيغيبها الــدولــي اإلسباني ،لكنه
أكد أنه سيتم خالل األيام املقبلة «تحديد البرنامج
العالجي الواجب اتباعه» .وتعرض الالعب البالغ
مــن العمر  19سنة لــإصــابــة فــي مــواجـهــة ثمن
نهائي كــأس املـلــك أم ــام أثلتيك بلباو فــي ملعب
«ســان ماميس» ،التي خسرها فريقه ( .)2 - 3وهــذه ثاني مباراة يخوضها فاتي منذ
تعافيه من ألم في نفس العضلة تعرض لها في  6تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا فيغو.
ً
ودخل أنسو امللعب أمام أثلتيك في الدقيقة الــ 60بديال لغوتوجال ،وعانى من اإلصابة
خالل الركض ملحاولة املنافسة على كرة مع إنيغو مارتينيز ،وفي تلك اللحظة ،طلب فاتي
التبديل وخرج من امللعب في الدقيقة الـ.95
إصابة األورغواياني ستواني بفيروس كورونا
أعلن فريق جيرونا إصابة العبه األورغواياني كريستيان ستواني بفيروس كورونا،
بعد آخر اختبار خضع له .وأوضح النادي «الكتالوني» في بيان أن املهاجم األورغواياني،
هداف دوري الدرجة الثانية اإلسباني برصيد  15هدفًا ،حالته الصحية «جيدة» ويخضع
لـ«العزل» ،متبعا اجراءات الحجر الصحي في منزله .وبهذا الشكل ،سيغيب ستواني (35
سنة) عن مواجهة الفريق اليوم األحد ضد لوغو ،والتي يبحث فيها الفريق «الكتالوني»
عن رابــع انتصاراته على التوالي ،ليعزز من احتالل مراكز املقدمة التي تؤهله لخوض
«الدورة الفاصلة» للتأهل لدوري الدرجة األولى.
ضحية روبينيو تطالب النساء بكسر حاجز الخوف
طالبت الشابة األلبانية التي اغتصبها العب الكرة البرازيلي السابق روبينيو ،وأدانته
املحكمة العليا االيطالية األربعاء في القضية ،النساء بعدم الخوف واإلبالغ عن املعتدين
أم ــام الـقـضــاء .وكشفت الضحية ،الـتــي لــم تــرغــب فــي الكشف عــن هويتها ،فــي رسالة
أرسلتها ملوقع ( )UOLالبرازيلي« :من خالل اإلبالغ فقط ،يمكننا تفادي تكرار ما حدث.
ّ
معتد ،هناك عشرة أشخاص مستعدون للمساعدة :صديق ،قريب ،شرطي
مقابل كل
ٍ
قاض ،وبخاصة القضاء» .وأيدت املحكمة العليا في إيطاليا حكم السجن تسع
مختص،
ٍ
سنوات بحق روبينيو بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر  23سنة في ملهى ليلي في
ميالنو في  ،2013حني كان يلعب بقميص ميالن .هذا ورفضت املحكمة العليا الطعن
املقدم من محامني لروبينيو ،دافعوا عن الالعب بالقول ّإن الفتاة أقامت عالقات جنسية
طوعية مع الالعب البرازيلي ،بحسب وسائل اإلعــام اإليطالية .وتــم اعتراض مكاملات
ّ
هاتفية لروبينيو يقول فيها« :األمــر مثير للسخرية ألنه ال يهمني ،كانت املــرأة ثملة ،ال
ُ
تعرف ما حدث» ...وهي مكاملات استخدمت في تأييد الحكم .وكانت محكمة استئناف
ّ
قد أيــدت الحكم في  ،2020واعتبرت أن العب ريــال مدريد ومانشستر سيتي
ميالنو ّ
السابق أذل بوحشية الفتاة وأخرج التحقيقات عن مسارها عمدًا.

