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رياضة

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

»شاركُت 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«.

ه سيطلب 
ّ
أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم أن

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 2022. وأوضح االتحاد أن

»شهادة التطعيم الكاملة إلزامية لجميع الالعبني 
وأعضاء األجهزة الفنية«.

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 15 مباراة متتالية في 

نفس املوسم. وخاض مارتينيز هذا املوسم 20 
مباراة في جميع املسابقات حتى اآلن.

ستويشكوف ينتقد 
ديمبيلي: لم تفهم أبدًا 

معنى اللعب لبرشلونة

االتحاد البرازيلي 
سيطلب شهادة تطعيم 

من الالعبين والفنيين

األرجنتيني مارتينيز 
يُجدد عقده مع أستون 

فيال حتى 2027
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عثمان ديمبيلي 
قريب من مغادرة برشلونة 

بسبب األزمة

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 2006، حينما 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 
نظيره  عــام 2019،  فــي  آخــرهــا  مـــرات،  ثماني  الــكــأس  بلقب  املــتــوج  فالنسيا، 
تاريخ  فــي  الثالثة  للمرة  مــبــاراة ستتكرر  فــي  »مــيــســتــايــا«،  فــي ملعب  قـــادش 
املسابقة، بعدما سبق أن تواجها في موسمي 1976 و2012 وانتهتا لصالح 
النهائي فستكون بني رايو  الــدور ربــع  املــبــاراة األخــيــرة من  أمــا  »الخفافيش«، 
من  النهائي  ربــع  الــدور  مباريات  قام 

ُ
وست فاييكاس.  في  ومايوركا  فاييكانو 

مواجهة واحدة أيام 1 و2 و3 شباط/ فبراير املقبل.

ديفيد فيا يتمنى فوز فالنسيا بلقب كأس الملك
قـــال الــالعــب اإلســبــانــي الــدولــي الــســابــق ديــفــيــد فــيــا إنـــه يــدعــم فــريــقــه 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، 

ثمن  الـــدور  مــن  مــدريــد  وأتلتيكو  برشلونة  السابقني  فريقيه  إلقــصــاء  أســفــه 
النهائي لهذه النسخة، وقال »بعد تعرضهما املؤسف لإلقصاء، يبقى فالنسيا 
هو فريقي املفضل الذي أدعمه للفوز باللقب، وأتمنى أن يتوج به. جدول البطولة 
األرض.  خــارج  اللعب  الــورق يخسرون بسبب  على  املرشحني  معقد ويجعل 

أدعم فالنسيا من قلبي، لكن يمكن أن يتوج أي فريق آخر باللقب«.

هل رفض رونالدو »سيتي« بسبب رياض محرز؟
ارتبط اسم النجم البرتغالي املخضرم كريستيانو رونالدو بنادي مانشستر 
ل في النهاية العودة 

ّ
سيتي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املاضية، لكنه فض

إلى الغريم اليونايتد، بعد أن قضى سنواته األولــى من النجومية معه. ووفقًا 
أجرى  قد  رونالدو  فإن  الجمعة،  البريطانية،  أتليتيك«  »ذا  نشرته صحيفة  ملا 
ما  يونايتد،  مانشستر  صــوب  رحيله  قبل  »السيتزن«  مع  مكثفة  محادثات 
جعل أصدقاءه املقربني يتوقعون إنهاء الصفقة، لكنه تراجع بسبب قلقه من 
اإلسباني،  الفني  املدير  لعقلية  وبالنظر  كافية.  لعب  فترة  على  عــدم حصوله 
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، 
أدلــى بتصريح  لم يجد معامله حتى اآلن، وعجز عن إقناع »الفيلسوف«، كما 

مماثل ملحرز، عبر فيه عن صدمته من حجم املنافسة في »سيتي«.

البرازيل  لمواجهة  اإلكـــوادور  قائمة  عن  اإلعــان 
والبيرو بعد تعافي نجومها من كورونا

الــقــدم عــن قــائــمــة املنتخب األول ملواجهتي  لــكــرة  أعــلــن االتــحــاد اإلكــــــوادوري 
البرازيل والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال 2022 بعد 
تعافي عدد من نجومه من فيروس »كورونا«. وبعد تعافي هدافي الفريق إينر 
فالنسيا ومايكل إسترادا وكذلك الحارس ألكسندر دومينغيز واملدافع روبرت 
نشرها  التي  القائمة  ألفارو  للمنتخب غوستافو  الفني  املدير  أربوليدا، وضع 
االتحاد اإلكوادوري على شبكاته االجتماعية. وتحتل اإلكوادور املركز الثالث 
في التصفيات بـ23 نقطة، متقدمة بست نقاط على أقرب مالحقيها كولومبيا 

وبيرو ما يعني أن 4 نقاط تكفيها للتأهل إلى بطولة كأس العالم.

رياض الترك

 
ً
ــبـــاشـــرة ــة مـ ــلـــونـ ــلـــب فــــريــــق بـــرشـ ــا طـ بـــعـــدمـ
مـــن املــهــاجــم الــفــرنــســي، عــثــمــان ديــمــبــيــلــي، 
ــــــه يـــرفـــض تـــجـــديـــد عـــقـــده مــع 

ّ
املـــــغـــــادرة ألن

 عصر 
ّ
النادي »الكتالوني« بسرعة، يبدو أن

النادي شارف  تاريخ  في  األغلى  الصفقات 
لم  مبالغ ضخمة  إنفاق  بعد  النهاية،  على 
ــغــيــر الــكــثــيــر عــلــى أرض 

ُ
ــثــمــر شــيــئــا ولـــم ت

ُ
ت

امللعب.
البرازيلي،  الوسط  خط  نجم  رحلة  تكن  لم 
ــع فـــريـــق  ــ فـــيـــلـــيـــبـــي كــــوتــــيــــنــــيــــو، ُمــــمــــيــــزة مــ
بـــرشـــلـــونـــة، وانـــتـــهـــت بـــرحـــيـــل عـــلـــى ســبــيــل 
ــريـــق مـــتـــوســـط هــــو أســـتـــون  ــــى فـ اإلعــــــــارة إلـ
الــذي  املبلغ   

ّ
فــإن وبالتالي  اإلنكليزي،  فيال 

للتعاقد معه،  »الــكــتــالــونــي«  الــنــادي  دفــعــه 
وهــو 142 مليون يـــورو، ذهــب هــبــاًء، إذ لم 
الالعب في تقديم نفسه بقوة خالل  ينجح 

3 سنوات متتالية.
تعّرض املهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، 
للكثير من الضغط خــالل فترة وجــوده مع 

حجز الروسي دانييل ميدفيديف، املصنف 
للفوز  املرشحني  أبــرز  وأحــد  عامليا،  الثاني 
بــلــقــب بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا املـــفـــتـــوحـــة، أولـــى 
بــطــوالت »الــغــرانــد ســــالم« لــلــتــنــس، مقعده 
للدور الرابع للعام الرابع تواليا، بعد فوزه 
على الهولندي بوتيك فان زاندشولب )6 - 
الثالث في  الـــدور  4( و)6 - 4( و)6 - 2( فــي 

ساعة و55 دقيقة.
وضــرب ميدفيديف مــوعــدًا مــع األســتــرالــي، 
ــيــــركــــي  األمــ أو   )175( ــل  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ أوكـ ــريـــــس  ــ كـ
ربــع  الــــدور  لبطاقة   )70( كــريــســي  ماكسيم 
النهائي. وبعد املباراة قال الروسي ممازحا 
التي كانت قد قابلته بصيحات  الجماهير 
ــــالل مـــبـــاراتـــه أمــــــام الــنــجــم  االســـتـــهـــجـــان خـ
املـــحـــلـــي »املــــشــــاغــــب« نـــيـــك كـــيـــريـــوس قــبــل 
أنــكــم ستتسامحون  أعــتــقــد  يـــومـــني: »كــنــت 
معي أكــثــر«، وتابع بعدما كــان قد عّبر عن 
غــضــبــه تـــجـــاه بــعــض الــجــمــاهــيــر، واصــفــا 
»غــيــر املـــحـــتـــرم«: »ســـأضـــع ذلــك  تــصــرفــهــا بـــ
جــانــبــا، فمن األســهــل اللعب أمـــام العــب من 
هولندا بــداًل مــن خــوض مــبــاراة أمــام العب 

 بسبب عــدم ظهوره 
ً
فــريــق بــرشــلــونــة، تـــارة

بشكل مميز في خط الهجوم، وطورًا بسبب 
ــريـــق عـــنـــدمـــا كـــــان يــغــيــب  ــفـ ــه الـ ــادتـ ــيـ عـــــدم قـ
ــا جــعــلــه عــرضــة  مــيــســي عــــن املــــبــــاريــــات، مــ
لــالنــتــقــادات الــكــثــيــرة مــن جــمــاهــيــر الــنــادي 
املستوى  غريزمان  ُيقدم  ولــم  »الكتالوني«. 
أتلتيكو مدريد،  الــذي كان يقدمه مع فريق 
كــثــيــرًا، باستثناء  الـــهـــداف  يــلــعــب دور  ولـــم 
ميز فــي بطولة كــأس ملك 

ُ
- ربما - أدائـــه امل

املاضي، عندما ساهم  املوسم  في  إسبانيا 
في وصول برشلونة إلى النهائي والتتويج 
باللقب بفضل صناعته وتسجيله لألهداف 

الحاسمة.
ويستمر مسلسل املهاجم الفرنسي، عثمان 
فريق  مــع  للعقد  تــجــديــده  وعـــدم  ديمبيلي، 
برشلونة، فبعدما استبعده املدرب تشافي 
أثلتيك بلباو في بطولة كأس  من مواجهة 
مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، رّد ديــمــبــيــلــي فــــي رســـالـــة 
ــرام«  ــغـ ــتـ ــي »إنـــسـ مـــبـــاشـــرة عـــبـــر حـــســـابـــه فــ
نشر، وأكد 

ُ
 األخبار التي ت

ّ
استنكر فيها كل

ه 
ّ
ه مستعد للعمل مع املدرب واإلدارة، لكن

ّ
أن

أي عالقة جيدة  ملبورن.  فــي  أستراليا  مــن 
يجب أن تمر بتقلبات. لذلك أعتقد أن هناك 
عالقة حقيقية بيني وبني الجماهير، وهي 

عالقة جيدة ومسلية وحقيقية«.
ميدفيديف،  كسر  املــواجــهــة،  تفاصيل  وفــي 
ابن الـ 25 عاما، إرســال منافسه في الشوط 
الــثــالــث، وتــابــع لــلــفــوز بــاملــجــمــوعــة األولـــى، 
ليكرر السيناريو ذاته في املجموعة الثانية، 
وحافظ الروسي على مستواه في املجموعة 
ــال الــهــولــنــدي،  ــ الــثــالــثــة، وتـــابـــع بــكــســر إرسـ

ليحسم املجموعة واملباراة ملصلحته.
ويـــعـــتـــبـــر مـــيـــدفـــيـــديـــف، وصــــيــــف الــبــطــولــة 
األســـتـــرالـــيـــة الـــعـــام املــــاضــــي، مـــن بـــني أبـــرز 
ــراز الـــلـــقـــب، فــــي ظــــل غــيــاب  ــ ــ املـــرشـــحـــني إلحـ
الذي  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  حامله 
تلقيه  عــدم  مــن أستراليا على خلفية  ـــل  ُرحِّ
كــورونــا، وسلوكه  لفيروس  املــضــاد  اللقاح 

الخاطئ في عملية دخوله إلى البالد.
ــانــــي،  ــيــــونــ ــل الــ ــ ــأهـ ــ وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــرى تـ
الرابع  ستيفانوس تسيتسيباس، املصنف 
عامليا بني العبي التنس املحترفني، إلى ثمن 
نهائي بطولة أستراليا املفتوحة، بعد تغلبه 
على الفرنسي بينوا بير. وفي ساعتني و42 
دقـــيـــقـــة، اســـتـــطـــاع تــســيــتــســيــبــاس، املــرشــح 
أن يهزم بير بنتيجة  باللقب،  للفوز  الرابع 

)6 - 3( و)7 - 5( و)7 - 6( و)7 - 2( و)6 - 4(.
ويــــــواجــــــه تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس، الــــــــذي يــســعــى 
ــــالم«  ــة »غـــــرانـــــد سـ ــولـ ــطـ لـــلـــتـــتـــويـــج بـــــــأول بـ
فـــي مــســيــرتــه، فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مــنــافــســه 

املعاملة  الــضــغــط مــن اإلدارة وســـوء  رفـــض 
 مطالبة إدارة النادي 

ّ
داخل النادي. وفي ظل

يبدو  فــورًا،  ديمبيلي  برحيل  »الكتالوني« 
ــتـــرب من  ــشـــوار املـــهـــاجـــم الــفــرنــســي اقـ  مـ

ّ
أن

النهاية أيــضــا، مــا يعني رمــي حــوالــى 135 
 الالعب 

ّ
مليون يــورو فــي الــهــواء أيــضــا، ألن

قــضــى معظم فــتــرتــه فــي بــرشــلــونــة ُمصابا 
ولم يلعب الكثير من املباريات، ولم ُيحقق 
كبير  مبلغ  دفـــع  كــبــيــرة تستحق  إنـــجـــازات 

مثل هذا في سوق االنتقاالت. 
 
ّ
ــاريـــوهـــات، يـــبـــدو أن ــنـ ــيـ ــا لـــهـــذه الـــسـ ــقــ ووفــ

عــصــر الــصــفــقــات الــضــخــمــة فـــي بــرشــلــونــة 
ــريــــزمــــان وكــوتــيــنــيــو  انـــتـــهـــى، وبـــرحـــيـــل غــ
واقــــتــــراب رحـــيـــل ديــمــبــيــلــي، انــتــهــت رحــلــة 
صفقات املبالغ الهائلة التي دفعها النادي 

»الكتالوني« في فترة قصيرة.
وكان السبب وراء هذه التعاقدات الضخمة، 
رئــيــس فــريــق بــرشــلــونــة الــســابــق، جوسيب 
ــوال ضخمة  ــ ــع أمــ ــرر دفــ ــذي قــ ــ بـــارتـــومـــيـــو، الـ
ــقــــدمــــون مــســتــوى  ــــوا يــ ــانـ ــ ــبــــني كـ مـــقـــابـــل العــ
ــتـــي لـــعـــبـــوا مــعــهــا قــبــل  ــا مــــع األنــــديــــة الـ ــتـ الفـ
مــــن دون دراســــــــة وضــعــهــم  »الــــكــــتــــالــــونــــي« 
وإذا  الفريق  إلــى  بالنسبة  وأهميتهم  الفني 
سيستفيد الفريق منهم في املباريات، األمر 
الذي جعل »خزينة« برشلونة تخسر الكثير 
مـــن األمـــــــوال دون مــــــردود قــــوي عــلــى أرض 
امللعب، لتكون النتيجة خسارة الثالثي الذي 
كلف حوالى 380 مليون يورو من دون تقديم 

أي شيء إضافي إلى النادي.

األميركي، تايلور فريتز، املرشح الـ20 للقب 
الذي أطاح اإلسباني روبيرتو باوتيستيا. 
الـ15  املرشح  باوتيستا  فريتز على  وتغلب 
للقب بنتيجة )6 - صفر( و)6 - 3( و)6 - 3( 

ثـــالث ســـاعـــات و14  فـــي   )3  - 4( و)6   - و)6 
دقيقة.

فــي املــقــابــل، وفـــي فــئــة »الـــســـيـــدات«، تأهلت 
 15 الـــ  املصنفة  هاليب،  سيمونا  الرومانية 

عامليا، إلــى الـــدور الــرابــع، بعد فــوزهــا على 
 )2  -  6( كوفينيتش  دانــكــا  املونتينيغرية 
و)6 - 1( فــي الـــدور الــثــالــث. وقــالــت هاليب 
التي احتاجت إلى ساعة و4 دقائق للتغلب 
عــلــى مــنــافــســتــهــا املــصــنــفــة الـــــ 98: »أشــعــر 
 الحرارة 

ّ
بأني بحالة جيدة جدًا، حتى لو أن

مرتفعة جدًا«. وتابعت املصنفة ثانية عامليا 
ــدًا، ولكنها  ســابــقــا: »لــعــبــت بــشــكــل جــيــد جــ

.»
ً
)كوفينيتش( كانت متعبة قليال

تقدمت  كبيرة،  تــحــدث ضجة  أن  ومــن دون 
هــالــيــب )30 عـــامـــا( فـــي مــلــبــورن، وضــربــت 
ألــيــزيــه كــورنــيــه )61(  الفرنسية  مــوعــدًا مــع 
لــلــدور ربــع النهائي.  مــن أجــل حجز بطاقة 
وأردفــت هاليب التي خرجت من الدور ربع 
املاضي في أستراليا بعدما  العام  النهائي 
النهائية في  املــبــاراة  إلــى  قــد وصلت  كانت 
عام 2018: »بدأت اكتسب الثقة تدريجا بعد 

عام صعب«.
وبــــعــــد عـــــام عــــانــــت خــــاللــــه مــــن االصــــابــــات 
املـــتـــكـــررة، بــــدأت املــتــوجــة بــبــطــولــتــي روالن 
الــعــام   2019 وويـــمـــبـــلـــدون   2018 غــــــاروس 
الجديد بطريقة مثالية، عقب فوزها بدورة 
ــلـــبـــورن االســـتـــعـــداديـــة  ــلـــيـــو تــــي ايــــــه« مـ »دبـ
للبطولة املفتوحة. وكانت هاليب قد أزاحت 
البولندية  الدورين األولــني  من طريقها في 
ماغدلينا فريش )6 - 4( و)6 - 3( في ساعة 
و29 دقيقة، والبرازيلية بياتريز حداد ماريا 

)6 - 2( و)6 - صفر( في ساعة و6 دقائق.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: ميدفيديف إلى الدور الرابعنهاية عصر صفقات الـ380 مليون يورو في برشلونة
عصر الصفقات الكبيرة 

التي دمرت خزينة برشلونة 
انتهى بنسبة كبيرة مع 

اقتراب مغادرة ديمبيلي

تابع النجم الروسي 
ميدفيديف عروضه 
الُمميزة في بطولة 

أستراليا المفتوحة للتنس

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

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

)Getty( تأهل منتخب السنغال إلى ثمن النهائي بغرابة

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

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

انتهى سباق الدور األول لبطولة 
كـــــأس األمـــــــم األفـــريـــقـــيـــة الــثــالــثــة 
ــرة الــــقــــدم، املــقــامــة  ــكـ والـــثـــالثـــني لـ
حـــالـــيـــا فــــي الـــكـــامـــيـــرون، وتــســتــمــر حـــتـــى 6 
الـــقـــادم، وتــأهــل 16 منتخبا  فــبــرايــر/شــبــاط 
الــثــانــي، وخــرجــت 8 منتخبات، عبر  لــلــدور 
سلسلة مــن الــظــواهــر املــثــيــرة، والــفــريــدة من 
نوعها، تستحق معها لقب »البطولة األغرب 

في تاريخ القارة السمراء«.
ــدور األول لــبــطــولــة »كــان  ــداث الــ وحــمــلــت أحــ
2021«، كل املتناقضات، من سقوط ملنتخبات 
إلـــى تأهل  كــبــيــرة مــرشــحــة للتتويج مــبــكــرًا، 

إثارة 
الدور األول

في كأس أمم أفريقيا

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

لحصدها

تقرير

ــي نــتــائــج  صــعــب لــلــكــبــار، وتــــذبــــذب كــبــيــر فـ
املنتخبات العربية، إلى غزارة تهديفية، إلى 

أزمات ال حصر لها.
وتأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي 
مواجهات صعبة  بينها  تجري  منتخبا   16
عـــلـــى مــــــدار 4 أيـــــــام، حـــيـــث يــلــتــقــي مــنــتــخــب 

نيجيريا مــع تــونــس، وبــوركــيــنــا فــاســو مع 
الكاميرون وجــزر  ثــم  الــيــوم األحـــد،  الغابون 
ــدًا اإلثــــنــــني، ثم  الـــقـــمـــر، وغــيــنــيــا وغــامــبــيــا غــ
املغرب وماالوي والسنغال والرأس األخضر 
فــي الــثــالثــاء، وأخــيــرًا مــصــر وســاحــل الــعــاج 

ومالي وغينيا االستوائية األربعاء.
ــــدث غـــريـــب حـــصـــل فــــي كـــأس  ــرز حـ ــ ولـــعـــل أبــ
أفــريــقــيــا بــالــكــامــيــرون، هـــو خــــروج منتخب 
الجزائر بطل نسخة 2019، الذي كان مرشحا 
لــحــصــد الـــلـــقـــب، لــكــنــه خـــــاض 3 مـــواجـــهـــات 
رفــاق  يحصل  ولــم  الخامسة،  املجموعة  فــي 
رياض محرز سوى على نقطة وحيدة فقط 
ــتـــعـــادل الــســلــبــي  مـــع ســـيـــرالـــيـــون، نــتــيــجــة الـ

بينهما.
ــنــــتــــخــــب الــــــجــــــزائــــــر مـــــــن غـــيـــنـــيـــا  ــر مــ ــ ــســ ــ وخــ
االستوائية بهدف من دون رد، وكذلك خسر 
مــن ساحل الــعــاج بثالثة أهـــداف لــهــدف، في 
»مــحــاربــي  ــشــاركــات الــســيــئــة لـــ

ُ
ــدة مــن امل واحــ

الصحراء« في تاريخ البطولة، وأسفرت هذه 
النتائج عن فقدان اللقب مع جمال بلماضي 
املدير الفني، مع توقف سلسلة املباريات من 
دون هزيمة التي تخطت 30 مباراة منذ عام 

2019 حتى النسخة الكاميرونية.
الـــدور األول، خــروج منتخب آخر  كما شهد 
كــبــيــر، وهـــو املــنــتــخــب الــغــانــي، غــانــا الــفــائــز 
ــد تــذيــلــه  ــعـ ــل بـ ــبـ ــــن قـ بـــالـــبـــطـــولـــة 4 مـــــــرات مـ
الكاملة  الــعــالمــة  الــثــالــثــة.  املجموعة  ترتيب 
»النسور«... عنوان من أبرز عناوين وظواهر  لـ
نيجيريا  منتخب  بطله  وكـــان  األول،  الـــدور 
صاحب الصدارة في املجموعة الرابعة، الذي 
الــفــوز في  الــذي حقق  الوحيد  نتخب 

ُ
امل يعد 

جميع مبارياته، بدأها بالفوز على منتخب 
مصر بهدف من دون رد، ثم السودان بثالثة 
ــم غــيــنــيــا بــيــســاو بــهــدفــني  ــهـــدف، ثـ أهــــــداف لـ
نــقــاط، ويصبح  مــقــابــل ال شـــيء، ليحصد 9 
ــدًا لـــلـــنـــقـــاط فــــي املـــجـــمـــوعـــات  األعــــلــــى حــــصــ
الست، ويليه في الدائرة الكاميرون متصدر 
املجموعة األولى، واملغرب متصدر املجموعة 
الثالثة، ومالي متصدر املجموعة السادسة، 
وبرفقتهم غامبيا الوصيف، التي حصدت 7 

نقاط من 3 جوالت.
الــدور األول ظواهر غريبة  وكتبت مباريات 
ومـــثـــيـــرة، أبــــرزهــــا مـــعـــانـــاة الـــكـــبـــار لــلــتــأهــل، 
ويتصدرهم منتخب مصر الذي حل وصيفا 
فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة بـــرصـــيـــد 6 نـــقـــاط، 
ــي نــهــائــي  ــاج فــ ــعــ ــاة ســـاحـــل الــ ــالقــ وذهــــــب ملــ
افتتاحية  قدمت  التي  تونس  وكــذلــك  مبكر، 
سيئة، وحصدت 3 نقاط فقط لتذهب ملالقاة 

عانى منتخب تونس 
في التأهل إلى ثمن 
نهائي كأس أفريقيا

)Getty/يعد فينسيت أبوبكر قائد الكاميرون هّداف البطولة )أولريك بيدرسون

نيجيريا، واملثير أن ساحل العاج ونيجيريا 
الــقــويــة املــرشــحــة للتتويج،  املــنــتــخــبــات  مــن 
فـــوزًا كبيرًا على منتخب  كــل منهما  وحــقــق 
»األفــيــال« فـــازوا على الجزائر 1/3  عــربــي، فـــ
الـــــــدور األول، وكــــذلــــك »الــــنــــســــور« عــلــى  فــــي 
تــصــدر مجموعته  وكالهما  1/صــفــر،  مصر 
بــســهــولــة. كــمــا ضــربــت أزمــــات ال حــصــر لها 
ــروع فــــي الــــــــدور األول،  ــ ــ الـــبـــطـــولـــة بـــشـــكـــل مـ
اعتراض  أزمــة املالعب، وعلى رأسها  فهناك 
الجزائر وساحل العاج على اللعب في ملعب 
»غــابــومــا« لــســوء األرضــيــة، ثــم أزمـــة الحكام 
لقاء  أنهى  الــذي  وتحديدًا جاني سيكاوزي 
للدقيقة  الوصول  قبل  مرتني  ومالي  تونس 

قبل  29 هدفا،  الثانية، وسجلت  الجولة  في 
ــا فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  أن تــضــيــف 27 هـــدفـ
واألخيرة، ليكتب الدور األول معداًل تهديفيا 
ــاراة الـــواحـــدة،  ــبـ يــصــل إلـــى 1.8 هـــدف فــي املـ
ويتصدر املنتخب الكاميروني قائمة األعلى 
أهــــداف، يليه  لــألهــداف بــرصــيــد 7   

ً
تسجيال

منهما  كل  وسّجل  ونيجيريا  العاج  ساحل 
6 أهــداف، فيما يملك منتخب السنغال لقب 
أقوى دفاع دون أن تهتز شباكه بأي أهداف 

في الدور األول خالل 3 مباريات.
ويـــعـــد املــنــتــخــب الــســنــغــالــي صـــاحـــب أغـــرب 
تأهل، حيث تصدر املجموعة الثانية برصيد 
5 نقاط، شهدت فوزه على زيمبابوي بهدف 

90، وأزمــة فيروس »كورونا« التي أصبحت 
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ ـــنـــتـــخـــبـــات، وعــ

ُ
ــهــــدد امل ــرًا يــ خــــطــ

 لــلــحــاالت 
ً
مــنــتــخــب تــونــس األكـــثـــر تــســجــيــال

املــوجــبــة بــرصــيــد 13 حــالــة فـــي 3 مــبــاريــات 
األول،  اللقاء  قبل  أصيبوا  من  بخالف  فقط، 
وهناك منتخبات عانت من املشكلة نفسها، 
مــثــل الــســنــغــال وبــوركــيــنــا فــاســو والــغــابــون 

وغينيا بيساو.
مــن جــهــة أخــــرى، أســــدل الــســتــار عــلــى الـــدور 
األول لكأس األمــم بتسجيل 68 هدفا في 36 
مـــبـــاراة، هــي إجــمــالــي مــبــاريــات املجموعات 
الـــســـت. وشـــهـــدت الــجــولــة األولــــــى، تسجيل 
فــقــط، ثــم ضــربــت املنتخبات بقوة  12 هــدفــا 

مــن دون رد فــي الــجــولــة األولـــــى، ثــم تــعــادل 
مرتني متتاليتني بنتيجة واحدة هي )صفر- 
صفر( مع غينيا وماالوي، ليصبح املنتخب 
الوحيد الذي يسجل هدفا واحدًا فقط في 3 

مباريات، ويتأهل للدور التالي.
كــمــا نــجــح فينسيت أبــوبــكــر مــهــاجــم وقــائــد 
التربع على عرش  الكاميروني في  املنتخب 
ــــدور  الئـــحـــة هــــدافــــي الـــبـــطـــولـــة مــــع نـــهـــايـــة الـ
ــواقـــع هــدفــني  بـ أهـــــــداف،   5 بــتــســجــيــل  األول، 
فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو ومــثــلــهــمــا فـــي الــــرأس 
األخـــضـــر، وأخـــيـــرًا أحــــرز هــدفــا فــي إثيوبيا 
لــيــصــبــح صـــاحـــب الـــــصـــــدارة، مــتــفــوقــا على 
أسماء كبيرة، يتصدرها محمد صالح نجم 

الــذي سّجل هدفا وحيدًا،  املنتخب املصري، 
األمــــر نــفــســه لــزمــيــلــه فـــي لــيــفــربــول، ســاديــو 
سّجل  الــذي  السنغالي  املنتخب  قائد  ماني 
هــدفــا واحــــدًا فــقــط فــي الــبــطــولــة، ويــأتــي في 
ــافـــة الئـــحـــة الـــهـــدافـــني إبــراهــيــمــا كــونــي  وصـ
مهاجم ُمنتخب مالي، وسّجل 3 أهــداف في 
3 مــبــاريــات، ثــم ســفــيــان بــوفــال نــجــم املــغــرب 
ومــهــانــغــو مــهــاجــم مــــاالوي وكــــارل إيكامبي 
مهاجم  موغني  وأحــمــد  الــكــامــيــرون  ُمهاجم 
الــخــزري مهاجم تونس  القمر ووهبي  جــزر 
وغالو مهاجم غامبيا وبيبي مهاجم ساحل 
العاج وغيم ألفينيا مهاجم الغابون، وسّجل 

كل منهم هدفني في الدور األول.

Sunday 23 January 2022 Sunday 23 January 2022
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القاهرة ـ مجدي طايل

الثاني  الـــدور  منافسات  تنطلق 
أو الـــــدور الــــــ16 )ثـــمـــن الــنــهــائــي( 
لــبــطــولــة كــــأس األمـــــم األفــريــقــيــة 
ــقــامــة حــالــيــا فــي الــكــامــيــرون 

ُ
لــكــرة، الــقــدم امل

وتــمــتــد إلـــى 6 فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل، عبر 
بـــدايـــة شـــديـــدة الــصــعــوبــة لــلــكــرة الــعــربــيــة 
إلى  التأهل  عن  بحثا  التونسي،  واملنتخب 

الدور ُربع النهائي.
تتصدرهما  مباراتان،  األحــد،  اليوم  قام، 

ُ
وت

قمة كروية تجمع بني منتخب تونس، أحد 
سخة 

ُ
ن وبــطــل  الكبيرة  العربية  املنتخبات 

لــلــكــرة  األول  املــســتــوى  فـــي  املـــوجـــود   2004
ـــرشـــح 

ُ
األفـــريـــقـــيـــة، ونـــظـــيـــره الــنــيــجــيــري، امل

األول حاليا إلحراز اللقب والفريق الوحيد 
صاحب العالمة الكاملة.

وتأهلت تونس بقيادة ُمنذر الكبّير، املدير 
الــفــنــي، لــلــدور الــثــانــي بشكل مــثــيــر، بعدما 
ــت فـــي املـــركـــز الــثــالــث ضــمــن املــجــمــوعــة 

ّ
حــل

ثمن نهائي 
أمم أفريقيا

قرطاج  نسور  يلتقي  حين  الـ16  الدور  افتتاح  التونسية  الجماهير  تترقب 
نظيره نيجيريا في مباراة صعبة للغاية بظل الغيابات التي ضربت المنتخب 
إن كان بسبب الطرد أو بسبب كورونا. وستكون المهمة غير يسيرة أمام 
بينها  المجموعات،  دور  في  انتصارات   3 بتحقيق  كعبه  علو  أكد  فريق 

فوزه على مصر

3031
رياضة

قضية

أفضل  قائمة  في  اختيارها  وتــم  السادسة، 
4 ثوالث، ونالت 3 نقاط فقط من الفوز على 
موريتانيا بأربعة أهداف من دون رّد، 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 
نقاط   9 برصيد  الرابعة  املجموعة  صـــدارة 
من 3 انتصارات، بدأتها بالفوز على مصر 
الفوز على السودان  بهدف من دون رد، ثم 
الفوز  ُمقابل هــدف، وأخــيــرًا  أهـــداف  بثالثة 

على غينيا بيساو بهدفني مقابل ال شيء.
ويـــدخـــل املــنــتــخــب الــتــونــســي املــواجــهــة في 
ظــــــــروف صـــعـــبـــة، بـــعـــدمـــا ضــــــرب فـــيـــروس 
كورونا في األيام السبعة األخيرة صفوفه، 
وغاب عنه العديد من الالعبني الكبار، مثل 
وهــبــي الـــخـــزري وغــيــالن الــشــعــاللــي وعلي 
معلول، في لقاء غامبيا األخير، فيما تبرز 
مجموعة أخرى ال تزال عائدة من اإلصابة، 
ويـــأمـــل فـــي ســرعــة اســتــعــادتــهــا مــســتــواهــا، 
مــثــل يــوســف املــســاكــنــي وســيــف الــجــزيــري 
نتظر 

ُ
وحنبعل املجبري، الذين لم يقدموا امل

فيما يغيب  األخــيــر،  لقاء غامبيا  منهم في 
الفريق  لــإيــقــاف، ويــعــانــي  املثلوثي  حــمــزة 
من إجهاد السفر من »ليمبي« إلى »غاروا«.

باستراتيجية  التونسي  املنتخب  ويلعب 
دفاع املنطقة، مع اللجوء إلى سالح املرتدات 
الرقمية 4-2-3-1، وهو  الطريقة  اختيار  مع 
في مهمة ورّد اعتبار املنتخب املصري الذي 
ــــام »الـــنـــســـور الــخــضــر« فـــي الــــدور  خــســر أمـ

األول.
ــن مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا عـــلـــى كــتــيــبــة  ــ ــراهـ ــ وُيـ
كبيرة من النجوم املحترفني، مثل كليتشي 
وصــامــويــل تــشــوكــويــزي وكــيــنــيــث أومــيــرو 
وأينا وإيكونغ  أريبو  أونيي وجو  وتايوو 
ومـــوســـيـــس ســـيـــمـــون، بــطــريــقــة لــعــب 3-4-

ــمــثــل املـــبـــاراة 
ُ
3 الــتــي يــعــتــمــدهــا املـــــدرب. وت

»نسور قرطاج«  بالنسبة إلى املدير الفني لـ
ــتـــفـــاظ بــمــنــصــبــه  ــفــــرصــــة األخـــــيـــــرة لـــالحـ الــ
والهروب من شبح اإلقالة، الذي بات يالحقه 
ــام األخــيــرة على خلفية سوء  بــقــوة فــي األيـ
العرب  كــأس  بطولة  خسر  بعدما  النتائج، 
أواخر العام املاضي، ثم تجدد اإلخفاق في 
مجموعته بكأس األمم األفريقية، وخسارته 
مـــبـــاراتـــني، قــبــل أن يـــخـــوض، فـــي مــــارس/ 
التصفيات  الثالث واألخــيــر من  الــدور  آذار، 
األفــريــقــيــة املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس العالم 

2022 في قطر.
الفني  املــديــر  الكبّير،  ُمــنــذر  أكــد  مــن جانبه، 
ملنتخب تونس الذي لن يجلس على مقاعد 
الـــبـــدالء، بــنــبــرة تــفــاؤلــيــة، جــاهــزيــة »نــســور 
قــــرطــــاج« ملـــواجـــهـــة نــيــجــيــريــا، مــشــيــرًا إلــى 
مــتــســاويــة في  املنتخبني  بــني  الــحــظــوظ   

ّ
أن

قابلة 
ُ
»امل وقــال  النهائي.  ُربــع  للدور  التأهل 

صــعــبــة تــكــتــيــكــيــا، نــيــجــيــريــا مــنــتــخــب قــوي 
أيــضــا، وسنلعب من  أقــويــاء  وكبير، ونحن 
أجـــل الــتــأهــل. فــي مـــبـــاراة غــامــبــيــا، صنعنا 
تيحت لنا كرات ثابتة 

ُ
رص وأ

ُ
العديد من الف

ــم نـــعـــرف كـــيـــف نــســتــغــلــهــا،  ــة جــــــزاء لــ ــلــ وركــ
ـــوفـــق فـــي الــحــفــاظ 

ُ
ــفـــرص ولــــم ن ـ

ُ
وأهــــدرنــــا ال

ــا«. وأضـــــــاف الــكــبــّيــر:  ــانــ عـــلـــى نـــظـــافـــة مــــرمــ
»أمــام مالي، أهــدر وهبي الخزري، ثم أهدر 
ــام غـــامـــبـــيـــا، اخـــتـــرنـــا  ســـيـــف الــــجــــزيــــري أمـــــ
كان  اللقاء  قبل  للتنفيذ،  الجزيري  بالفعل 
لــو شـــارك، أن يــؤدي علي معلول  مفترضا، 

مباراة كبيرة بين 
بوركينا فاسو والغابون 

في هذا الدور

ريال بيتيس يقلب تأخره أمام إسبانيول إلى فوز في »الليغا«
ــام  ــره بـــهـــدف أمـ ــأخـ قــلــب فـــريـــق ريـــــال بــيــتــيــس تـ
فــوز بنتيجة 4 - 1، في  إلــى  مضيفه إسبانيول 
منافسات  ضمن  الفريقني  جمعت  التي  املــبــاراة 
الجولة الـ22 من بطولة الدوري اإلسباني. استهل 
بــواســطــة  مـــبـــكـــرًا  الــتــســجــيــل  األرض  أصــــحــــاب 
رد  وجـــاء  )د.14(،  طــومــاس  راؤول دي  املــهــاجــم 
بواقع  برباعية، مقسمة  الضيوف سريعًا وقويًا 
هدفني في كل شــوط، من توقيع املهاجم بورخا 
و)د.53(  جــزاء  ضربة  مــن  )د.31(  إيغليسياس 
والعـــب الــوســط األرجــنــتــيــنــي غــويــدو رودريــغــيــز 
ويليان  الــبــرازيــلــي  اإلســبــانــي  واملــهــاجــم  )د.36( 
خوسي دي سيلفا )د.76(. وبهذه النتيجة، رفع 
الثالث  املركز  في  نقطة  إلــى 40  بيتيس رصيده 
الوصيف، في وقت  بفارق 5 نقاط عن إشبيلية 

تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في املركز الـ11.

أنسو فاتي يعاني من إصابة في وتر قريب 
من العضلة ذات الرأسين بالفخذ

أعــلــن فــريــق بــرشــلــونــة أن مــهــاجــمــه أنــســو فاتي 
العضلة  القريب من  الوتر  يعاني من إصابة في 
الفحوص  األيسر. وبعد  الفخذ  الرأسني في  ذات 
التي خضع لها الالعب، لم يكشف الفريق الطبي 
ه 

ّ
لكن اإلسباني،  الــدولــي  التي سيغيبها  املــدة  عن 

أكد أنه سيتم خالل األيام املقبلة »تحديد البرنامج 
البالغ  العالجي الواجب اتباعه«. وتعرض الالعب 
مــن العمر 19 سنة لــإلصــابــة فــي مــواجــهــة ثمن 
فــي ملعب  بلباو  أثلتيك  أمـــام  املــلــك  كــأس  نهائي 
»ســان ماميس«، التي خسرها فريقه )3 - 2(. وهــذه ثاني مباراة يخوضها فاتي منذ 
تعافيه من ألم في نفس العضلة تعرض لها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا فيغو.  
 لغوتوجال، وعانى من اإلصابة 

ً
الـــ60 بديال الدقيقة  أثلتيك في  ودخل أنسو امللعب أمام 

خالل الركض ملحاولة املنافسة على كرة مع إنيغو مارتينيز، وفي تلك اللحظة، طلب فاتي 
التبديل وخرج من امللعب في الدقيقة الـ95.

إصابة األورغواياني ستواني بفيروس كورونا
بفيروس كورونا،  األورغواياني كريستيان ستواني  فريق جيرونا إصابة العبه  أعلن 
بعد آخر اختبار خضع له. وأوضح النادي »الكتالوني« في بيان أن املهاجم األورغواياني، 
هداف دوري الدرجة الثانية اإلسباني برصيد 15 هدفًا، حالته الصحية »جيدة« ويخضع 
»العزل«، متبعا اجراءات الحجر الصحي في منزله. وبهذا الشكل، سيغيب ستواني )35  لـ
سنة( عن مواجهة الفريق اليوم األحد ضد لوغو، والتي يبحث فيها الفريق »الكتالوني« 
التي تؤهله لخوض  التوالي، ليعزز من احتالل مراكز املقدمة  عن رابــع انتصاراته على 

»الدورة الفاصلة« للتأهل لدوري الدرجة األولى. 

ضحية روبينيو تطالب النساء بكسر حاجز الخوف
وأدانته  روبينيو،  السابق  البرازيلي  الكرة  العب  اغتصبها  التي  األلبانية  الشابة  طالبت 
املحكمة العليا االيطالية األربعاء في القضية، النساء بعدم الخوف واإلبالغ عن املعتدين 
تــرغــب فــي الكشف عــن هويتها، فــي رسالة  لــم  الــتــي  الــقــضــاء. وكشفت الضحية،  أمـــام 
أرسلتها ملوقع )UOL( البرازيلي: »من خالل اإلبالغ فقط، يمكننا تفادي تكرار ما حدث. 
 معتٍد، هناك عشرة أشخاص مستعدون للمساعدة: صديق، قريب، شرطي 

ّ
مقابل كل

مختص، قاٍض، وبخاصة القضاء«. وأيدت املحكمة العليا في إيطاليا حكم السجن تسع 
سنوات بحق روبينيو بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 23 سنة في ملهى ليلي في 
ميالنو في 2013، حني كان يلعب بقميص ميالن. هذا ورفضت املحكمة العليا الطعن 
املقدم من محامني لروبينيو، دافعوا عن الالعب بالقول إّن الفتاة أقامت عالقات جنسية 
مكاملات  اعتراض  وتــم  اإليطالية.  اإلعــالم  البرازيلي، بحسب وسائل  الالعب  مع  طوعية 
ه ال يهمني، كانت املــرأة ثملة، ال 

ّ
هاتفية لروبينيو يقول فيها: »األمــر مثير للسخرية ألن

خدمت في تأييد الحكم. وكانت محكمة استئناف 
ُ
تعرف ما حدث«... وهي مكاملات است

أّن العب ريــال مدريد ومانشستر سيتي  الحكم في 2020، واعتبرت  أيــدت  ميالنو قد 
 بوحشية الفتاة وأخرج التحقيقات عن مسارها عمدًا.

ّ
السابق أذل

ألول مــرة فــي بطولة كــأس أملــانــيــا فــي مــواجــهــة ضــد فريق 
فرانكفورت  فريق  مع  الهبوط  من  عانى  ه 

ّ
لكن برلني،  هيرتا 

إلى الدرجة الثانية، ليعود إلى فريق ليفربول نهاية املوسم. 
نغيمن  فريق  مع  أونيي  وقــع  أغسطس/آب 2016،   26 وفــي 
 هــدفــني، كما مثل 

ً
مــبــاراة مسجال لــه 18  ليلعب  الــهــولــنــدي، 

فريق جينت البلجيكي على سبيل اإلعارة أيضًا في موسم 
إلــى فريق  2018-2019، وخــاض معه 16 مــبــاراة، ثم انتقل 
 
ً
مباريات ُمسجال  9 ولعب  ذلــك،  بعد  البلجيكي  موسكرون 
سبعة أهداف. ثم انتقل، في موسم 2019-2020، إلى فريق 
ماينز األملــانــي، وخــاض بقميصه 12 مــبــاراة وسجل هدفًا 
إلـــى فريق  انــتــقــل  ــدًا فــقــط، وفـــي مــوســم 2021-2020،  واحــ
أهــداف  مــبــاراة وسجل 5  الــذي لعب معه 21  يونيون برلني 
في أول موسم له، وفي املوسم الثاني الذي يخوضه حاليًا، 
لعب النيجيري 17 مباراة وسجل 9 أهداف. وعلى الصعيد 

فــي بطولة  فــي تمثيل منتخب نيجيريا  أونــيــي  بــدأ  الــدولــي، 
كأس العالم 2013 تحت 17 سنة، وساهم في تتويج منتخب 
 أربعة أهــداف في املسابقة. ثم 

ً
آنــذاك ُمسجال بــالده باللقب 

العالم 2015 تحت 20 سنة،  فــي كــأس  بــالده  مثل منتخب 
بعد التتويج بلقب بطولة كأس أفريقيا 2015 تحت 20 سنة 
التي أقيمت في السنغال. في 12 إبريل/نيسان 2015، سجل 
هدفني مع منتخب نيجيريا تحت 23 سنة في مواجهة ضد 
منتخب زامبيا، في املواجهة التي ساهمت في تأهل نيجيريا 
إلــى األلــعــاب األفريقية عــام 2015، لينجح في الــوصــول إلى 
املنتخب األوملبي وُيشارك في أوملبياد ريو دي جانيرو عام 
غيرنوت  املـــدرب  استدعاه  ميز، 

ُ
امل مستواه  وبسبب   .2016

روهر، في أواخر عام 2021، من أجل منتخب نيجيريا األول 
العالم 2022،  كــأس  بطولة  إلــى  املؤهلة  التصفيات  وخــوض 

ولعب أول مباراة ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى.

رياض الترك

املميزين  الــالعــبــني  مــن   )Taiwo Awoniyi( أونــيــي  تــايــو 
فــي بطولة كــأس أمــم أفريقيا. مهاجم فــريــق بــرلــني األملــانــي 
أوراق  قــدم  سنة،   24 العمر  من  البالغ  النيجيري،  نتخب 

ُ
وامل

اعــتــمــاده فــي قــيــادة هــجــوم »الــنــســور الــخــضــر« خــالل الــدور 
مرمى  في  رائعًا  هدفًا  وقــدم مستوى جيدًا، وسّجل  األول، 
الــرابــعــة،  فــي تــصــدر نيجيريا املجموعة  الـــســـودان، وســاهــم 
وأثبت قدرته على قيادة الهجوم في غياب النجم األول إيغالو.

بدأ أونيي مسيرته الكروية في أكاديمية »إيمبريال سوكر« 
في نيجيريا في عــام 2010، واستمر حتى عــام 2015، ثم 
وقع بعد ذلك مع فريق ليفربول اإلنكليزي، لكن تمت إعارته 
 إلى فريق فرانكفورت األملاني، الذي خاض بقميصه 

ً
مباشرة

الــالعــب النيجيري  13 مــبــاراة وسجل هدفًا وحــيــدًا. شــارك 

تايو أونيي

على هامش الحدث

العب نيجيري 
يُقدم مستوى 

مميزًا مع منتخب 
بالده في بطولة 
كأس أمم أفريقيا

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

حامل لقب الدوري اإلسبان

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

االتحاد التونسي مشكلة الجمل في الساعات المقبلة.

أزمة الحارس الواحد

وجه رياضي

ركالت الجزاء، ولكنه غاب لظروف اإلصابة 
فــكــر 

ُ
بــكــورونــا، ال أبــحــث عــن أي ُمــبــررات، وأ

فــقــط فــي كيفية اســتــعــادة تــونــس الــتــوازن 
والسير في الطريق الصحيح خالل األدوار 
اإلقصائية من أجل الوصول إلى أبعد مدى 

في سباق املنافسة«.
ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي أيـــضـــا، 

ُ
ــار الــــــــدور ث ــ ــ وفـــــي إطـ

بــني منتخبي  ُمتكافئة تجمع  مــبــاراة  ــقــام 
ُ
ت

لقاء صعب  فــي  والــغــابــون،  فاسو  بوركينا 
لفريقني قدما عروضا جيدة في الدور األول. 
بعد  الثاني  للدور  بوركينافاسو  وتأهلت 

بـــهـــدف مـــن دون رد، ثم  ـــمـــر 
ُ
الـــق ُجـــــزر  عــلــى 

تعادلت مع غانا 1-1، ثم تعادلت مع املغرب 
2-2 فـــي مــفــاجــأة ُمـــدويـــة لــتــحــصــد وصــافــة 
املـــجـــمـــوعـــة فــــي أفـــضـــل ُمـــشـــاركـــة لـــهـــا مــنــذ 
فاسو،  بوركينا  منتخب  وُيــراهــن  ســنــوات. 
تحت قيادة مدربه كامو مالو، على تشكيلة 
ــدر فـــي حــراســة  ــ قــويــة يــتــصــدرهــا فــريــد أويـ
املرمى وعيسى كابوري وتابسوبا وستيف 
ياغو وإيسوفو دايو في الدفاع، وغوستافو 
سنغاري وبــالتــو تــوريــه وأدامـــا غــويــرا في 
بياال  تــراوري وسيريل  الوسط، وبيرتراند 

الــحــصــول عــلــى وصــافــة املــجــمــوعــة األولـــى، 
حيث خسرت املباراة األولى أمام الكاميرون 
1-2، ثــم فـــازت على الـــرأس األخــضــر بهدف 
من دون رد في الجولة الثانية، ثم تعادلت 
مع إثيوبيا 1-1 في الجولة الثالثة، لتحصد 
الكاميرون  الوصافة خلف  نقاط وتحتل   4
ـــر. وتــأهــلــت  ــرأس األخــــضـ ــ ــ  عـــلـــى الـ

ً
مـــتـــفـــوقـــة

الــغــابــون إلــى الـــدور الــثــانــي بعد الحصول 
ــة املــجــمــوعــة  عـــلـــى املــــركــــز الـــثـــانـــي ووصــــافــ
البطولة برصيد 5 نقاط، خلف  الثالثة في 
املغرب املتصدر، وفازت الغابون في البداية 

وحسن باندي في الهجوم بطريقة 3/3/4.
دون  من  اللقاء  الغابون  منتخب  ويخوض 
نــجــمــه الــكــبــيــر بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ، 
ــســتــبــعــد من 

ُ
ــداف أرســــنــــال اإلنــكــلــيــزي امل ــ هـ

املــعــســكــر بــقــرار مــن املــديــر الــفــنــي بــاتــريــس 
ُيراهن  الــدور األول، وهــو  نوفو، قبل نهاية 
ــاربـــة مــمــثــلــة فـــي أنــتــونــي  عــلــى قـــوتـــه الـــضـ
بــوبــنــدزا  مــانــغــا وأرون  ــو  ــرونــ وبــ تـــوركـــي 
ولــويــد بــالــون وغــيــم أليفينا وكــانــغــا كاكو 
وأنــــدري بــوكــو وأســومــو أكـــوا ومــوســونــدا، 

بطريقة لعب 3-3-4.

لــفــرق أيــاكــس وأرســنــال  الــســابــق  اعــتــزل املــدافــع البلجيكي تــومــاس فيرمايلني، الــالعــب 
الفني  الــجــهــاز  إلــى  وبــرشــلــونــة ورومـــا وفيسيل كــوبــي، عــن عمر 36 ســنــة، وسينضم 
البلجيكي  املنتخب  وودع  مارتينيز.  روبــيــرتــو  اإلســبــانــي  بقيادة  البلجيكي  للمنتخب 
 »Het Laatste Nieuws« العبه املخضرم بعدما علم بقرار اعتزاله من خالل صحيفة
البلجيكية بقوله: »إلى اللقاء فيرمايلني. شكرًا لك توماس«، بعد 17 سنة قضاها محترفًا 
خاض خاللها 70 مباراة دولية مع منتخب »الشياطني الحمر«. وبحسب تلك الصحيفة، 

سيصبح الالعب مساعدًا ملارتينيز في املنتخب من اآلن وصاعدًا.
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