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قطر للفوز الثاني
الجماهير القطرية تأمل حصد اللقب (محمد فرج /األناضول)

بارتي تبلغ دور
الثمانية بأستراليا بعد الفوز
على أنيسيموفا

ديوكوفيتش يريد
خوض بطولة أستراليا
نسخة 2023

بادوسا :جولة أستراليا
إيجابية للغاية وسأستعد
لما هو قادم

ستظهر األسترالية آشلي بارتي ،املصنفة
األولى عامليا ،في دور الثمانية ببطولة أستراليا
املفتوحة للتنس ،للعام الرابع على التوالي ،بعد
الفوز على األميركية املوهوبة أماندا أنيسيموفا
 4-6و .3-6ونجحت بارتي املصنفة األولى في
البطولة أيضا في التصدي ملحاوالت الالعبة
األميركية ابنة العشرين عاما ،وأثبتت قدرتها
على الصمود خالل اللحظات الحاسمة طوال
املباراة التي استمرت  74دقيقة.

أكد مدير بطولة أستراليا املفتوحة ،أولى
البطوالت األربع الكبرى بالتنس ،كريغ تايلي
أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش ينوي املشاركة
ً
معتقدا أن الفضيحة التي
في نسخة عام ،2023
أدت إلى ترحيله هذا العام كانت بسبب «تواصل
سيئ» .وقال تايلي ردًا على سؤال «أيه بي سي»
عما إذا كان ديوكوفيتش الذي لم يتلق لقاح
«كوفيد ،»19-ينوي العودة العام املقبل للمشاركة
في البطولة« :نعم .ستكون هذه نيته».

أكدت اإلسبانية باوال بادوسا أن «الجولة
األسترالية كانت إيجابية للغاية بعد تحقيق
لقب بطولة سيدني والفوز في مباريات صعبة»
وقالت بادوسا بعد توديعها أستراليا املفتوحة
على يد األميركية ماديسون كيز« :أرحل وفي
جعبتي لقبا .بدأت العام ضمن أفضل  10العبات.
يتطور مستواي وأتمنى االستمرار بني األفضل.
حان اآلن وقت الحصول على راحة وسأعود
للمران من أجل االستعداد للبطوالت املقبلة».
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مباريـات
األسبـوع

أثّر فيروس كورونا بقوة على منتخبات أفريقيا
عمومًا ،كما كان للعرب نصيب كبير من ذلك ،ال
سيما تونس ،وهو ما قد يدفع كثيرين للحديث
أنّه ساهم بالتأثير في نتائج المنتخبات حتى

تعادل سلبي بين التسيو وأتاالنتا في السيري آ
فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة التسيو وضيفه أتاالنتا في الجولة
ال ــ 23مــن ال ــدوري اإليـطــالــي .وعـلــى ملعب األوليمبيكو فشل الفريقان فــي ّ
هز
الشباك طوال املباراة .وهذا هو التعادل الثاني على التوالي ألتاالنتا في املسابقة
بعد تعادله في الجولة املاضية مع إنتر املتصدر .وبهذا التعادل ارتفع رصيد
الضيوف إلى  43نقطة في املركز الرابع .أما التسيو ،ففشل في تحقيق فوزه
الثاني تواليًا ،وارتفع رصيده إلى  36نقطة في املركز السادس.

كورونا
وأمم أفريقيا

دجيكو يمنح إنتر فوزًا مهمًا على فينيزيا
فاز إنتر ميالنو على ضيفه فينيزيا بهدفني لواحد في الجولة الـ 23من الدوري
اإليطالي .تقدم الضيوف (د )19 .من طريق توماس هنري ،لكن نيكولو باريال
سجل هدف التعادل (د .)40 .وجاء هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع
من الشوط الثاني ،وحمل توقيع الالعب البوسني إدين دجيكو .بهذا الفوز ارتفع
رصيد إنتر إلى  ،53ليعزز صدارته للجدول ،فيما تجمد فينيزيا عند  18نقطة
في املركز الـ.17

إصابات بالجملة للمنتخبات

الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد بطولة ُكأس األمم األفريقية
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم املـ ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا فــي
الـ ـك ــامـ ـي ــرون ،والـ ـت ــي ت ـم ـتــد حـتــى
ال ـس ــادس م ــن ف ـب ــراي ــر /ش ـبــاط امل ـق ـبــل ،حــالــة
غير مسبوقة في ما يتعلق بتفشي فيروس
ّ
كــورونــا ،إذ باتت كــل الطرق تــؤدي إلــى فشل
املنظومة الصحية التي وضعتها الكاميرون،
ً
فضال عن اإلصابات التي سبق أن وقعت في
إلى هناك.
بعض الدول قبل السفر ُ
ما إن وطأت أقدام أعضاء املنتخبات األفريقية
الـ  23أراضــي الكاميرون ،حتى انفجر بركان
اإلصابة بفيروس كورونا بشكل الفت للنظر،
وبـ ـص ــورة غ ـيــر م ـتــوق ـعــة ،ه ــي ال ـك ـب ــرى على

منتخب تونس كان
أكثر المتضررين من تفشي
فيروس كورونا
اإلطـ ــاق فــي ّ
أي بـطــولــة تـشـهــدهــا ك ــرة الـقــدم
على الصعيد الـقــاري واإلقليمي منذ ظهور
ال ـف ـيــروس فــي ال ـصــن فــي أواخـ ــر ع ــام .2019
وب ــات ُمـت ـحــور «أوم ـي ـك ــرون» خ ـط ـرًا جسيمًا
ي ـه ــدد ص ـحــة الع ـب ــي ال ـك ــرة ال ــذي ــن تـعــرضــوا
ل ــإص ــاب ــة ب ــال ـف ـي ــروس ،مل ــا ل ــه م ــن تــداع ـيــات
ُ
ومضاعفات كبيرة بعد الشفاء من الفيروس.

تونس تأهل رغم كثرة إصابات كورونا في صفوفه (هيكل هميمة /األناضول)

منتخب بوركينافاسو عاش أزمات بسبب كورونا ()Getty

ُ
ُ
ُ
ويعتبر املنتخب التونسي أكثر املنتخبات
تضررًا من فيروس كورونا ،إذ وصلت نسبة
اإلصابات إلى ما يقرب من ثلث بعثة «نسور
قرطاج» في البطولة ُوتطور األمر قبل مباراة
نيجيريا فــي ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،بإصابة
آخرين في الجهاز الفني ،على رأسهم املدير
الـفـنــي ُم ـنــذر الـكـبـ ّـيــر .ب ــدأت تــونــس البطولة
بــإصــابــات م ـح ــدودة ،مـثــل يــوســف املساكني
وحنبعل املـجـبــري وسـيــف الــديــن الـجــزيــري،
وتم التعافي سريعًا للجزيري واملجبري ،لكن
ســرعــان مــا ضــرب فـيــروس كــورونــا الالعبني
بشكل خطير ،في ما يشبه العدوى الكاملة،
ومــن بينهم العبون لم يكونوا اختلطوا في
امل ــاض ــي ب ــزم ــاء ُمـصــابـيــن ل ـهــم ،بـمــا يعني
ال ـت ـع ــرض ل ـل ـف ـيــروس خـ ــال ت ـح ــرك ــات بعثة
امل ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي ف ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون ،مـثــل
عـلــي مـعـلــول ووهـبــي ال ـخــزري وعـلــي الجمل
ومـحـمــد عـلــي بــن رم ـضــان ومـحـمــد أم ــن بن
حميدة وغيالن الشعاللي ،وهي آخر دفعة ،إذ
سبقها محمد دراغر ونعيم السليتي وعصام
الـجـبــالــي وديـ ــان بـ ــراون ،ب ـخــاف الـجــزيــري
واملـ ـس ــاكـ ـن ــي وامل ـ ـج ـ ـبـ ــري ،ل ـي ـص ـب ــح «ن ـس ــور
قرطاج» بؤرة حقيقية لفيروس كورونا.
ّ
وامل ـث ـي ــر ف ــي األمـ ـ ــر أن م ـن ـت ـخــب ت ــون ــس هــو
األعلى في إصابات الفيروس في بطولة كأس
األم ــم األفــريـق ـيــة فـقــد وص ــل عــددهــا إل ــى ،18
مــع تعافي العبني اثنني فقط ،وكــان هــذا من
أسباب البداية الحزينة للفريق في البطولة
وخسارته املفاجئة أمــام مالي بهدف ّمقابل
ال شيء في قمة املجموعة السادسة ،لكنه مع
ذلك نجا من الخروج املبكر.
ك ـم ــا ع ــان ــى م ـن ـت ـخــب املـ ـغ ــرب ه ــو اآلخـ ـ ــر مــن
نفسها ،منذ البداية حتى نهاية الدور
األزمة ّ
األول ،ل ـكــنــه ن ـجــا م ــن ف ــخ ال ـغ ـيــابــات ،ونـجــح
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ــأش ـي ــرة ال ـت ــأه ــل ل ـلــدور
ثـمــن الـنـهــائــي ب ـج ــدارة ،حــاص ـدًا  7ن ـقــاط في
مجموعته .ووقع منتخب املغرب تحت طائلة
الفيروس بقوة ،وحرمه من العبني في صفوفه
خــال بداية مـشــواره في البطولة ،مثل أيوب
الكعبي ومنير الحدادي نجمي الهجوم وريان
م ــاي ال ـج ـنــاح األي ـس ــر امل ـه ــاج ــم ،وه ــو ثــاثــي
كان يراهن عليه املــدرب وحيد حاليلوزيتش
ف ــي تــرج ـيــح ك ـف ـتــه خـ ــال املـ ـب ــاري ــات األول ـ ــى.
وشكل فيروس كورونا درامــا كبيرة لـ«أسود
األط ـ ـ ـلـ ـ ــس» ،إذ ت ـ ـعـ ــرض الع ـ ـبـ ــه بـ ـ ــدر ب ــان ــون
ق ـلــب ال ــدف ــاع ل ــإص ــاب ــة ،ث ــم ال ـت ـعــافــي لتظهر
ُمضاعفات خطيرة في الرئة أدت إلى استبعاد
ا ُل ــاع ــب م ــن ال ـق ــائ ـم ــة م ــع خ ـض ــوع ــه لـلـعــاج
املكثف في املعسكر حفاظًا على حياته ،وسط

قطار المان سيتي يتوقف في محطة ساوثامبتون
بتعادل إيجابي
أوقف ساوثامبتون سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في البريمييرليغ ،بعد
أن فرض عليه التعادل اإليجابي بهدف ملثله في املباراة التي جمعتهما السبت
ضمن الجولة الـ 23بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعب (سانت
ً
ماري استاديوم) ،تقدم أصحاب األرض أوال في النتيجة بهدف مبكر منذ الدقيقة
السابعة من طريق املدافع الشاب كايل ووكر-بيترز ،وهو الهدف الذي انتهى به
الشوط األول .وفي النصف الثاني ،وتحديدًا الدقيقة الـ  65عاد «السيتيزنس» إلى
املباراة بهدف التعادل بفضل املدافع اإلسباني أيمريك البورتي .وبهذه النتيجة،
تتوقف سلسلة انتصارات فريق اإلسباني بيب غوارديوال في البريمييرليغ على
مدار الـ 11جولة املاضية ،وتحديدًا منذ خسارته بثنائية نظيفة على يد كريستال
باالس في سبتمبر /أيلول املاضي .واكتفى حامل اللقب بإضافة نقطة جعلت
رصيده  57نقطة في الـصــدارة بفارق  12نقطة كاملة عن ليفربول الــذي لعب
مباراتني أقل .بينما أصبح رصيد ساوثامبتون  25نقطة في املركز الـ.12
إشبيلية يرفض السقوط أمام سيلتا
بتعادل مثير في الليغا

منتخب تونس سيواجه مالي مجددًا (إيسوف سانوغو/فرانس برس)

أسـفــرت قــرعــة ال ــدور الـحــاســم مــن التصفيات
األفــريـقـيــة املــؤهـلــة إل ــى مــونــديــال قـطــر 2022
لكرة القدم ،عن مواجهتني ناريتني بني مصر
وال ـس ـن ـغ ــال والـ ـج ــزائ ــر والـ ـك ــامـ ـي ــرون .وأق ـيــم
سحب القرعة في مدينة دواال في الكاميرون
التي تستضيف حاليًا كأس أمم أفريقيا لكرة
القدم .وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة
مـنـتـخـبــات ،ه ــي :ال ـس ـن ـغــال ،امل ـغ ــرب ،تــونــس،
الـجــزائــر ،نيجيريا ،مصر ،الـكــامـيــرون ،غانا،
مالي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبالتالي ،سيتواجه الــزمـيــان فــي ليفربول،
اإلنكليزي املصري محمد صالح ،والسنغالي
ساديو ماني ،فيما سيسعى نجم مانشستر
سيتي اإلنكليزي ريــاض محرز لحجز مكان
لـ«محاربي الصحراء» في املونديال القطري،
بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور
األول لـكــأس أم ــم إفــريـقـيــا .وكــانــت مـصــر أول
دولــة أفريقية تبلغ نهائيات كــأس العالم في
إيطاليا عام  .1934وظهرت في ثالث نسخ في
أعوام  1934و 1990و .2018ولعب «الفراعنة»

ً
أفلت إشبيلية من فخ ضيفه سيلتا فيغو ،واقتنص منه تعادال صعبًا (،)2-2
بعد أن كــان متأخرًا بهدفني دون ّرد ،وذلــك في اللقاء الــذي أقيم ضمن الجولة
الـ 22بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم «الليغا» .وعلى ملعبه (رامون
سانشيز بيثخوان) ،وجد كبير إقليم األندلس نفسه متأخرًا في الــ 45دقيقة
األولى بهدفني حمال توقيع القائد ياغو أسباس ،واألرجنتيني فرانكو سيرفي
في الدقيقتني ال ـ  37وال ـ  40على الترتيب ،ليظن الجميع أن األمــور انتهت عند
هذا الحد .ولكن انتفض العبو إشبيلية في الشوط الثاني ،وعادوا إلى اللقاء في
ً
غضون  3دقائق ،أوال بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ  71من طريق النجم
األرجنتيني أليخاندرو (بابو) غوميز ،ثم بعدها بثالث دقائق بهدف التعادل
ا لــذي سجله أوليفر تــوريــس .ورغــم تــداركــه للخسارة وســط جماهيره ،إال أن
إشبيلية واصل مسلسل نزف النقاط في الليغا للمباراة الثانية تواليًا.

عانى المغرب من األزمة نفسها (يوسف سانوغو/فرانس برس)

ّ
قلق كبير من تفاقم الوضع الصحي له في ظل
أنباء ترددت عن تأثر عضلة القلب بالتهابات
املغرب
كبيرة .ولم يلعب املدير الفني ملنتخب ُ
م ـبــاريــاتــه ال ـث ــاث أمـ ــام غ ــان ــا ،وجـ ــزر الــق ـمــر،
والغابون ،بتشكيلته األساسية مطلقًا في ظل
كثرة إصابات كــورونــا ،التي ضربت صفوفه
بعد أيام قليلة من بدء معسكره في الكاميرون،
ّ
لكنه تمكن من الصعود للدور التالي متصدرًا
املـجـمــوعــة الـثــالـثــة .وع ــاش منتخب الـجــزائــر
ب ـطــل أفــري ـق ـيــا ،الـ ــذي خ ــرج م ــن ال ـ ــدور األول،
أجواء وحمى اإلصابة بفيروس كورونا التي
أجبرته على استبعاد  4العبني فــي صفوفه
رفض املدير الفني جمال بلماضي الكشف عن

هويتهم في وقت سابق .ومن املنتخبات التي
تضررت بقوة من إصابات كورونا ومنظومة
الـكــامـيــرون الصحية منتخب الـغــابــون الــذي
ص ــدر بـشــأنــه قـ ــرار غـيــر م ـس ـبــوق ،ك ــان بطله
االتـحــاد األفريقي لكرة القدم «ك ــاف» ،يقضي
املشاركة في مباراة للغابون
بمنع العبني من ُ
مــع غــانــا ،ثــم جــزر الــقـمــر فــي خـتــام املجموعة
الثالثة .وظهرت املأساة قبل لقاء غانا ،والتي
كشفت عن تعرض بيير إيميريك أوباميانغ،
قائد املنتخب الغابوني واملحترف في أرسنال
اإلنكليزي وزميليه أكسيل مي وليمينا ،وتم
منعهم من املشاركة ،بعدما كشفت الفحوص
الطبية التي أجراها الثالثي عن مشكالت في

قرعة صعبة لعرب أفريقيا في تصفيات كأس العالم
كشفت قرعة الدور
الحاسم من التصفيات
األفريقية المؤهلة
إلى مونديال قطر عن
مواجهات نارية
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سبع مباريات ،فتعادلوا في اثنتني وخسروا
خـ ـم ــس م ـ ـ ـ ـ ــرات ،وس ـ ـج ـ ـلـ ــوا خـ ـمـ ـس ــة أهـ ـ ــداف
واستقبلوا  12هدفًا.
أم ــا ال ـج ــزائ ــر ،ف ـشــاركــت ف ــي أرب ـع ــة نـهــائـيــات
( 2010 ،1986 ،1982و ،)2014وكـ ــان أفـضــل
إنجازاتها دور الــ 16في البرازيل  .2014وفي
امل ـج ـمــوع ،لعبت الـجــزائــر  13م ـب ــاراة ،فـفــازت
في  3وتعادلت في  3وخسرت  ،7وأحرزت 13
هدفًا وتلقت شباكها  19هدفًا.
أما املغرب الذي كان أول منتخب يتخطى دور
املـجـمــوعــات عندما بلغ دور الـ ــ 16عــام 1986
فــي ثــانــي مـشــاركــاتــه الـخـمــس فــي املــونــديــال،
ف ـس ـي ـخ ــوض م ــواج ـه ــة ه ــي األسـ ـه ــل نـسـبـيــا
أمـ ــام ال ـكــون ـغــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـت ــي شــاركــت
في نهائيات واحــدة بكأس العالم في أملانيا
الغربية عــام  1974تحت مسمى زائـيــر .وفي
املـجـمــوع ،لـعــب امل ـغــرب  16م ـب ــاراة ،حـيــث فــاز
فــي  2وت ـعــادل  5وخـســر  .9وسـجــل  14هدفًا
واستقبلت شباكه  22هدفًا.
ُ ِّ
ووز َع ـ ــت املـنـتـخـبــات ال ـع ـشــرة إل ــى مستويني
ً
بناء على تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم

الجزائر ستقابل
الكاميرون في لقاء
صعب على «الخضر»

(فيفا) لشهر تشرين الثاني /نوفمبر ،2021
وبالتالي تلعب املنتخبات األعـلــى تصنيفًا،
وه ــي الـسـنـغــال وامل ـغ ــرب وتــونــس وال ـجــزائــر
ونـيـجـيــريــا ،ض ــد املـنـتـخـبــات الـخـمـســة األق ــل
تصنيفًا (تـقــام مـبــاريــات الــذهــاب على أرض
ال ـفــرق ذات التصنيف األدنـ ــى) .وي ـقــام الــدور
الحاسم بني  21و 29آذار/مارس املقبل بنظام
الذهاب واإلياب.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو اآلتي :مصر
بمواجهة السنغال ،والكاميرون ضد الجزائر،
غــانــا أمـ ــام نـيـجـيــريــا ،وج ـم ـهــوريــة الـكــونـغــو
الديمقراطية ضد املغرب ،ومالي أمام تونس.
وستواجه تونس التي شــاركــت فــي خمسة
م ــون ــدي ــاالت (2006 ،2002 ،1998 ،1978
و ،)2018م ــال ــي ال ـت ــي ل ــم تـلـعــب ســاب ـقــا في
نـهــائـيــات كــأس الـعــالــم .وي ـخــوض املنتخب
الـتــونـســي تـحــديــا صـعـبــا ل ـعــدة اع ـت ـبــارات،
أبرزها نجاح مالي في التفوق على «نسور
قرطاج» بشكل ُالفــت في بطولة كــأس األمم
األفريقية .ففي نسخة  2019في مصر كانا
مـعــا فــي مـجـمــوعــة واحـ ــدة ،وت ـعــادال بهدف
ّ
لكل فريق وقتها ،وتقدمت مالي في البداية،
وعـ ــادل وه ـبــي ال ـخ ــزري ل ـتــونــس ،ونجحت
مالي فــي الحصول على ُص ــدارة املجموعة
ب ــرص ـي ــد  7نـ ـق ــاط .وفـ ــي ن ـس ـخ ــة  2021فــي
الكاميرون كانا أيضًا في مجموعة واحدة،
ونجحت مالي في التفوق على تونس بهدف
مقابل ال شيءّ ،
سجله إبراهيما كوني.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

القلب ظهرت بعد اإلصابة بفيروس كورونا،
وه ــو م ــا أثـ ــار املـ ـخ ــاوف ع ـلــى ح ــال ــة الـثــاثــي
ال ـص ـح ـيــة ،وبــال ـف ـعــل خ ــرج ــوا م ــن ح ـســابــات
املدرب الفرنسي باتريس نوفو قبل استبعاد
أوباميانغ نهائيًا.
وي ـم ـثــل مـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــال نـسـخــة مـصـغــرة
مــن املـنـتـخــب الـتــونـســي ،فـهــو مـنــذ الــوصــول
إلــى الـكــامـيــرون تــوالــت الـصــدمــات على رأس
مدربه إليو سيسيه ،بسبب إصابات كورونا
التي ضربت صفوفه ،وأصابت كبار النجوم
الوافدين من أوروبا للمشاركة في املباريات،
مـثــل إدوارد مـيـنــدي ح ــارس مــرمــى تشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي وك ــال ـي ــدو كــول ـي ـبــالــي ق ـلــب دف ــاع

نــابــولــي اإلي ـط ــال ــي ،وه ـمــا م ــن أف ـضــل العـبــي
ال ـق ــارة ال ـس ـم ــراء ،ب ـخــاف  7الع ـبــن آخــريــن،
مما دفع املــدرب سيسيه للرهان على البدالء
في التشكيل خالل مبارياته في الدور األول،
وحـســم ص ــدارة املجموعة الثانية بصعوبة
شديدة ،برصيد  5نقاط ،وعبر تسجيل هدف
واح ــد فـقــط فــي الـبـطــولــة رغ ــم امـتــاكــه نجمًا
كبيرًا في صفوفه ،هو ساديو ماني املحترف
في ليفربول اإلنكليزي ،وأفضل العبي القارة
السمراء في عام .2019
ومـ ــن امل ـن ـت ـخ ـبــات ال ـت ــي تـ ـض ــررت ك ـث ـي ـرًا مــن
فيروس كورونا فور الوصول إلى الكاميرون،
منتخب بوركينافاسو ،الذي نافس «األسود

الكاميرونية» في املجموعة األولى ،إذ تعرض
لحيلة زيارة وفد طبي وهمي إلى املعسكر ،قبل
اللقاء األول في البطولة ،وتــم اكتشاف األمر
ُليفاجأ بعدها بالوفد الطبي الرسمي يزوره،
ويـعـلــن عــن  4إصــابــات بــن العـبـيــه بفيروس
ك ــورون ــا ،واع ـت ــرض مـنـتـخــب بــوركـيـنــافــاســو
كثيرًا قبل أن ُيضطر لـلــرضــوخ فــي النهاية،
ويلجأ إلى عزل العبيه عن املعسكر الرسمي.
ووقع منتخب غينيا بيساو في ورطة كبيرة،
حني فقد أكثر من العب ،باإلضافة إلى مديره
ال ـف ـنــي بــاس ـيــرو ك ــان ــدي بـسـبــب ك ــورون ــا في
مباراته أمام مصر في الجولة الثانية من عمر
املجموعة الرابعة.

مرسيليا يعود بانتصار ثمين بثنائية من عقر دار النس
استعاد أوملبيك مرسيليا نغمة االنتصارات في «الليغ آ» بفوزه خارج قواعده على
النس بهدفني دون ّرد على ملعب (بوالر دولولي) ضمن مواجهات الجولة الـ22
من دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم .أنهى فريق الجنوب الشوط األول
متقدمًا بالهدف الذي سجله قائده ونجمه ديميتري باييه في الدقيقة الـ  34من
ركلة جزاء .ثم ّأمن النجم الكونغولي سيدريك باكامبو االنتصار بالهدف الثاني
في الدقيقة الـ  .77وبانتصاره هــذا ،الــ 11هذا املوسم ،يعود مرسيليا إلى سكة
االنتصارات بعد التعادل في الجولة املاضية بهدف أمام ليل ،حامل اللقب ،ليرفع
رصيده إلى  40نقطة .بينما توقف رصيد النس عند  33نقطة في املركز السابع.

كيف ستتأهل المنتخبات العربية إلى «قطر »2022؟
ستحتاج المنتخبات
مضن كي
العربية لعمل
ٍ
تتمكن من تجاوز عقبة
الدور الحاسم لتصفيات
المونديال
أيوب الحديثي

أسفرت قرعة املرحلة النهائية من التصفيات
األفريقية املؤهلة إلى مونديال «قطر ،»2022
التي ُسحبت ،فــي مدينة دواال الكاميرونية،
عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية ،في
الـطــريــق امل ــؤدي إلــى كــأس الـعــالــم .وسيواجه
مـنـتـخــب املـ ـغ ــرب ن ـظ ـيــره مـنـتـخــب الـكــونـغــو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،م ــع لـ ـق ــاء نـ ـ ــاري مل ـص ــر ال ـتــي
سـتــواجــه الـسـنـغــال ،وكــذلــك ملنتخب الجزائر
الذي اصطدم بالكاميرون ،فيما تقابل تونس
منتخب مالي ،على أن تالقي نيجيريا منتخب
غانا .وتجري املباريات بني  23و  29مارس/
آذار امل ـق ـبــل ،عـلــى أن ت ـقــام م ـبــاريــات الــذهــاب
عـلــى مــاعــب كــل مــن مـصــر وغــانــا والكونغو
الديمقراطية ومــالــي والـكــامـيــرون .فيما تقام
م ــواجـ ـه ــات اإليـ ـ ـ ــاب ع ـل ــى م ــاع ــب ال ـس ـن ـغــال
ون ـي ـج ـي ــري ــا واملـ ـ ـغ ـ ــرب وتـ ــونـ ــس والـ ـج ــزائ ــر.
وس ـت ـكــون قـمــة ال ـجــزائــر وال ـكــام ـيــرون ،ربـمــا،
املواجهة األقوى على مستوى الدور الحاسم،

ح ـيــث س ـي ـح ــاول أبـ ـن ــاء امل ــدي ــر ال ـف ـنــي جـمــال
بلماضي محو الـصــورة السيئة التي ظهروا
بها في العرس األفريقي األخير ،لكن مهمتهم
لن تكون سهلة أمــام منتخب يتمتع بهجوم
ن ــاري ،نجح فــي تسجيل  7أه ــداف فــي الــدور
األول ألم ــم أفــريـقـيــا ،ك ــان  5منها مــن نصيب
هدافه فينسينت أبــو بكر .لــذا ،سيكون رفاق
مـحــرز أم ــام ض ــرورة تــرمـيــم خطهم الخلفي،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـظ ـهــر ف ــي أفـ ـض ــل ح ــاالت ــه أخـ ـيـ ـرًا،
واستعادة الروح القتالية التي كانت أبرز ما
يميز كتيبة «الخضر» في السنوات األخيرة،
من أجل حصد بطاقة العبور إلى املونديال.
وي ــاق ــي «ال ـفــراع ـنــة» ب ـق ـيــادة نـجـمـهــم محمد
صـ ــاح ،مـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــال وه ــداف ــه ســاديــو
مــانــي .وم ــن خ ــال املـسـتــوى امل ـتــواضــع ملصر
ت ـحــت ق ـي ــادة ال ـبــرت ـغــالــي ك ــارل ــوس ك ـيــروش،
خصوصًا فــي ال ــدور األول ألمــم أفــريـقـيــا ،مع
عقم تهديفي وحلول غائبة على مستوى خط
الوسط ،تبدو مهمتهم صعبة جدًا ،مع كتيبة
«أس ـ ــود ال ـت ـيــران ـغــا» ،ال ـتــي تــأه ـلــت مـتـصــدرة
لـلـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،ل ــذا ت ـبــدو األوف ـ ــر حظًا
ّ
لـبـلــوغ مــونــديــال ق ـطــر ،إل ف ــي ح ــال حـصــول
ت ـغ ـي ـيــر جـ ـ ــذري ف ــي فـ ـت ــرة ق ـي ــاس ـي ــة ،يـنـتـشــل
«الـفــراعـنــة» مــن وضـعـهــم الـحــالــي ،خصوصًا
على مستوى أزمة التسجيل.
أما منتخب «نسور قرطاج» ،وصيف بطولة
كأس العرب ،الذي لم يقدم رسائل طمأنة في
البطولة األفريقية ،خصوصًا بعد عبوره إلى
ال ــدور الـثــانــي كأفضل ثــالــث للمجموعة ،في

الــوقــت ال ــذي وقــع فيه أبـنــاء مـنــذر الكبير في
ٍّ
تحد صعب من خالل مواجهة منتخب مالي
املجتهد ،الذي قدم نفسه بقوة في أمم أفريقيا
وعبر إلــى الــدور الثاني متصدرًا للمجموعة
السادسة ،التي قابل في مواجهتها االفتتاحية
مـنـتـخــب ت ــون ــس أيـ ـض ــا ،ون ـج ــح ف ــي الـتـغـلــب
ً
عليه بهدف يتيم ،في اللقاء الذي شهد جدال

تحكيميًا كبيرًا .لذا ،سيكون حافز التعويض
ّ
ورد الــديــن ،ربـمــا ،أفـضــل جــرعــة «أدريـنــالــن»
ل ـل ـتــون ـس ـيــن ،ق ـبــل امل ــواج ـه ــة ال ـح ــاس ـم ــة ،مع
ض ــرورة اسـتـعــادة بـعــض الـنـجــوم مستواهم
املعهود ،على رأسهم املوهبة حنبعل املجبري.
وي ـع ـت ـبــر امل ـ ـغـ ــرب ،ربـ ـم ــا ،أف ـض ــل املـنـتـخـبــات
العربية وأكثرها جاهزية في الفترة األخيرة،

منتخب مصر سيالقي السنغال بقمة كبيرة (كريم جعفر/فرانس برس)

وهو ما نجح في الكشف عنه خالل البطولة
األفريقية ،بقيادة املحنك في الكرة األفريقية،
البوسني وحيد حاليلوزيتش .لــذا ،سيكون
«أسـ ـ ــود األطـ ـل ــس» أم ـ ــام ف ــرص ــة ع ـب ــور عقبة
الكونغو الديمقراطية ،للحضور من جديد في
املونديال ،بعد املستوى املشرف الذي قدموه
في نسخة  2018بروسيا ،خصوصًا من خالل
أدوات مميزة على مستوى جميع الخطوط،
ب ـ ــدءًا م ــن ي ــاس ــن ب ــون ــو ف ــي ح ــراس ــة امل ــرم ــى،
ً
وصوال إلى الهداف يوسف النصيري.
املباراة الوحيدة بعيدًا عن العرب تجمع غانا
ونـيـجـيــريــا .وال ت ـمـ ّـر ال ـك ــرة الـغــانـيــة بأفضل
أوقــات ـهــا فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،خـصــوصــا بعد
ال ـ ــوداع املـخـيــب لـلـبـطــولــة ال ـقــاريــة م ــن ال ــدور
األول ،مـ ــن خ ـ ــال ت ــذي ــل ت ــرت ـي ــب امل ـج ـمــوعــة
الـثــالـثــة بــرصـيــد نقطة يـتـيـمــة ،وم ــا تـبــع ذلــك
مــن ق ــرار إقــالــة الـصــربــي مـيـلــوفــان رايـفــاتــش،
املدير الفني للمنتخب قبل نحو شهرين على
انطالق منافسات الدور الثالث من التصفيات
األفريقية ،في الوقت الذي تقدم فيه «النسور
الـخـضــر» أفـضــل املـسـتــويــات وتعتبر املرشح
األول ل ـح ـصــد ال ـل ـقــب األف ــريـ ـق ــي ،ومـ ــن بـعــده
ال ـع ـب ــور إلـ ــى امل ــون ــدي ــال ع ـلــى ح ـس ــاب غــانــا.
ويـعـيــش ك ــا املـنـتـخـبــن أج ـ ـ ً
ـواء مـثـيــرة حــول
هــويــة املــديــر الـفـنــي املـنـتـظــر ل ـق ـيــادة «ال ـبــاك
س ـ ـتـ ــارز» و«الـ ـنـ ـس ــور ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء» ،م ــع ق ــرب
رحيل املدير الفني املؤقت لألخير ،أوغستني
إي ـغــوافــن ،بـعــد الـتـعــاقــد فــي وق ــت ســابــق مع
البرتغالي جوزيه بيسيرو.
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صورة في خبر

تقرير
يطمح منتخب جزر القمر إلى مواصلة عروضه القوية في كأس األمم
األفريقية لكرة القدم ،رغم اللقاء الصعب في ثمن النهائي ضد منتخب
الكاميرون ،الذي يسعى إلى إسعاد جماهيره العريضة ،عبر التتويج بلقب
المسابقة القارية الغائبة عن خزائنه منذ سنوات

بريدجز يتألق
واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز  ،103-113فيما تابع
ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته عندما فاز على ضيفه ساكرامنتو كينغز -133
 127في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني .في املباراة األولى على ملعب «فوتبرينت
سنتر» ،دان صنز بفوزه السادس تواليًا والتاسع في مبارياته العشر األخيرة إلى نجمه
ميكال بريدجز صاحب  23نقطة وست متابعات ،فيما ساهم البديل الكونغولي بيسماك
بييومو في الفوز ال ــ 36في  45مـبــاراة لصنز بتحقيقه «دابــل دابــل» مع  21نقطة و13
ً
متابعة ،فضال عن خمس تمريرات حاسمة ،في أفضل غلة في مسيرته االحترافية.

قمر
جزر ال ُ
وتاريخ الـ«كان»

مجدي طايل

تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل رح ـ ـل ـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ــن
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـ ـتـ ــأهـ ــل لـ ـ ـل ـ ــدور ُرب ـ ــع
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس األمـ ــم
األفريقية املقامة حاليًا في الكاميرون ُ ،مع
ان ـطــاق ال ـيــوم الـثــانــي (اإلث ـن ــن) ل ــدور ثمن
النهائي ،عبر مـبــاراتــن ،يتنافس فيهما 4
منتخبات على بطاقتني للعبور إلى الدور
املنافسة.
التالي ،والبقاء في دائرة ُ
وي ـس ـعــى مـنـتـخــب ج ــزر ال ــق ـم ــر ،إل ــى تـقــديــم
ع ــرض ج ـم ـيــل ،واألداء لـلـشـهــرة وال ـظ ـهــور
الكاميرون» ،والـخــروج بشكل
نـدًا لـ «أســود
ُ
ُمشرف ،أو تحقيق املفاجأة األكبر في تاريخ
ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة ،ع ـبــر ح ـصــد بـطــاقــة
ال ـتــأهــل إل ــى ال ـ ــدور ُربـ ــع ال ـن ـهــائــي م ــن عمر
البطولة الـقــاريــة أم ــام منتخب الكاميرون،
الذي يلعب إلسعاد أنصاره ،وحصد الكأس
على ملعبه.
ُ
ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـع ــرب ــي إل ـ ــى ال ـ ـ ــدور ث ـمــن
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـب ـط ــول ــة ،ب ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلــى
املــركــز الـثــالــث فــي ج ــدول ترتيب املجموعة
ال ـثــال ـثــة ،خ ـلــف امل ـغ ــرب والـ ـغ ــاب ــون ،بـعــدمــا
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تنتظر منتخب غامبيا
مباراة قوية للغاية أمام
منتخب غينيا
حصد  3نـقــاط مــن الـفــوز على غــانــا بثالثة
أهداف مقابل هدفني ،والخسارة من املغرب
بهدفني من دون رد ،والخسارة من الغابون
بهدف من دون رد ،في مباريات قدم خاللها
عروضًا جيدة في أول ظهور قاري له.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــأه ــل ال ـك ــام ـي ــرون إلـ ــى الـ ــدور
نفسه ،من خالل حصد املركز األول ،وصدارة
املجموعة األولى برصيد  7نقاط ،عبر الفوز
على بوركينافاسو بهدفني لهدف ،والفوز
على إثيوبيا بــأربـعــة أه ــداف مقابل هــدف،
ّ
وال ـت ـعــادل مــع الـ ــرأس األخ ـضــر ب ـهــدف لكل
منهما في آخر جولة لهُ .
تحت
ـاء
ـ
ق
ـ
ل
ـ
ل
ا
ـر
ـ
م
ـ
ـق
وي ــدخ ــل مـنـتـخــب ج ــزر الـ
ّ
قيادة أمير عبدو املدير الفني ،وهــو ُيمني
النفس بالصمود أمام الكاميرونُ ،
وينتظر

الهداف
فينسنت ولقب
ّ

يطمح فينسنت أبو بكر ،قائد منتخب الكاميرون ،إلى مواصلة تألقه
في كأس األمم األفريقية ،وهز شباك منافسه منتخب جزر القمر ،اليوم
هدافي المسابقة القارية ،بعدما
اإلثنين ،من أجل البقاء على عرش
ّ
وصل حتى اآلن إلى  5أهداف .واستطاع فينسنت أبو بكر إحراز جائزة
هداف الدور األول في كأس األمم األفريقية ،بعدما جرى اختياره من
ّ
قبل اللجنة المنظمة للمسابقة القارية ،نتيجة وصوله إلى تلك األهداف
الخمسة ،ومنها اثنان من عالمة الجزاء.

أن يبدأ اللقاء بطريقة لعب  3-3-4مع تمركز
 3محاور ارتكاز في العمق بــأدوار دفاعية،
سعيًا وراء السيطرة على منطقة املناورات،
وإغ ـ ـ ــاق املـ ـس ــاح ــات أمـ ـ ــام ب ـن ــاء ال ـه ـج ـمــات
الكاميرونية ،سعيًا وراء تأمني مــرمــاه من
اللقاء.
االهتزاز في
ُ
ويخوض جزر القمر اللقاء ،وهو ُيراهن على
عناصره املــؤثــرة ،ممثلة فــي أحمد موغني
وأل ـف ــاردو بــن محمد رأس ــي الـحــربــة اللذين
سـ ّـجــا الثالثية فــي مــرمــى غــانــا ،باإلضافة
إلــى سليم بن بوينة حــارس املرمى وقاسم
ماداهوما ونديم ومحمد يوسف وبن جلود
يوسف وسعيد بكاري ويوسف مانشغاما
وف ـ ــؤاد بــاش ـيــرو وراف ــدي ــن ع ـبــدال ـلــه وفــايــز
ُسليماني ،وهي املجموعة األقرب لحسابات
املـ ــدرب أمـيــر عـبــدو فــي مــواجـهــة «األس ــود»
الكاميرونية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـكــام ـيــرونــي
اللقاء بكامل قوته ،يتصدرها نجمه الكبير
فينسيت أبوبكر مهاجم وقــائــد «األس ــود»،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ش ــريـ ـك ــه ف ـ ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ك ـ ــارل
إيكامبي مع موكودي وأنغيسا وأونغيني
ونـ ـغ ــام ــالـ ـي ــو وت ـ ــول ـ ــو ونـ ـغ ــدي ــو وكـ ــونـ ــدي
وف ــاي كولينز ،مــع ال ـحــارس أنــدريــه أونــانــا
صــاحــب الـخـبــرات الـكـبـيــرة ،وســط توقعات
باللعب بطريقة  1-3-2-4املفضلة لدى املدير
الفني البرتغالي أنطونيو كونسيساو في
التشكيلة األساسية.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد أ ُم ـي ــر ع ـب ــدو امل ــدي ــر الـفـنــي
مل ـن ـت ـخ ــب ُجـ ـ ـ ــزر الـ ــق ـ ـمـ ــر ،ج ــاه ــزي ــة الع ـب ـيــه
ل ـخــوض مـ ـب ــاراة بــال ـغــة ال ـص ـعــوبــة ف ــي أول
ُمـشــاركــة قــاريــة لــه بــأمــم أفريقيا ،بقوله في
الكاميرون
تصريحات صحافية« :م ـبــاراة ُ
شديدة الصعوبة ،الكاميرون البلد املضيف،
تـمـلــك الع ـبــن أص ـح ــاب خ ـب ــرات وجـمــاهـيــر
تـســانــدهــا ،إضــافــة إل ــى عنصر املـلـعــب ،هي
أول م ـب ــاراة لـنــا ف ــي دور إق ـصــائــي ف ــي أمــم
أفــريـقـيــا ،مــا حـقـقـنــاه حـتــى اآلن يــدعــو إلــى
الـفـخــر فــي بـطــولــة ك ــأس األم ــم ،نجحنا في
تقديم بطولة رائعة وتفوقنا على واحد من
أكبر منتخبات القارة ،وهو غانا ،وفزنا 2-3
فــي ال ــدور األول» .وتــابــع« :ال ضـغــوط على
الــاعـبــن ،تـحــدثــت فــي ه ــذا األم ــر كـثـيـرًا في
األيام األخيرة ،علينا أن نؤدي بشكل هادئ
مــع الـتــركـيــز ،وتـصــديــر الـضـغــط للمنتخب
ال ـكــام ـيــرونــي ،فـعـلـنــا ه ــذا ونـجـحـنــا ب ــه في
ل ـقــاء غــانــا ،وقـبـلـهــا لعبنا م ـبــاريــات جيدة
أمــام املـغــرب والـغــابــون ،وخسرنا بصعوبة
ش ــدي ــدة ،وم ـس ـيــرت ـنــا رائـ ـع ــة ،تــرك ـنــا ذك ُــرى
وتأهلنا لـلــدور ثمن
طيبة فــي ال ــدور األول
ُ
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،واآلن نـ ــواجـ ــه امل ـ ــرش ـ ــح ال ـق ــوي
وصــاحــب الـضـيــافــة املنتخب الـكــامـيــرونــي،
أثق في قدرة الالعبني على التحلي بالتركيز
التام ،وعدم الرهبة في مواجهة املنافس».

على هامش الحدث

وتـلـقــى منتخب ج ــزر الـقـمــر صــدمــة كبيرة،
بعدما كشفت الفحوص الطبية إصابة 12
العبًا بفيروس كورونا ،من بينهم الحارس
األســاســي ،الــذي يلعب وحــده نظرًا إلصابة
زميليه ،باإلضافة إلــى إصــابــة امل ــدرب أمير
ع ـبــدو ب ــال ــوب ــاء ،م ــا يـعـنــي ص ـعــوبــة مــوقــف
املنتخب الــذي يمثل شعبًا قوامه نحو 850
ألف نسمة ،ضد الكاميرون.
كونسيساو املدير
في املقابل ،أكد أنطونيو
ُ
الفني للكاميرون ،احترامه الكامل ملنافسه

ُ
ُجزر القمر ،وخوض اللقاء بكل جدية سعيًا
وراء الفوز ،مشددًا على أن الكاميرون عازمة
على مواصلة املشوار حتى بلوغ النهائي،
ب ـقــولــه «أرق ــام ـن ــا ف ــي الـ ـ ــدور األول مـمـيــزة،
حـصــدنــا  7ن ـقــاط م ــن ان ـت ـصــاريــن وت ـع ــادل،
لــديـنــا  6أهـ ــداف تــم تسجيلها وه ــو معدل
أكـثــر مــن جـيــد ،ونملك أفـضــل العـبــي الــدور
األول وهداف البطولة فينسيت أبوبكر ،كل
ُما أتمناه هو حضور الجماهير بكثافة في
املدرجات ،هذا أمر ُمهم للغاية بالنسبة لنا،

ُ
ّ
خـصــوصــا أن الـبـطــولــة ت ـقــام عـلــى ملعبنا،
ُ
ال ـج ـم ــاه ـي ــر س ـي ـك ــون ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر مـ ـه ــم فــي
ت ـحــديــد رح ـلــة «األس ـ ـ ــود» خ ــال مـنــافـســات
األمم األفريقية».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخــب غـيـنـيــا
وصيف املجموعة الثانية برصيد  5نقاط،
مـ ــع نـ ـظـ ـي ــره غ ــام ـب ـي ــا وص ـ ـيـ ــف امل ـج ـم ــوع ــة
الـســادســة بــرصـيــد  7نـقــاط فــي لـقــاء صعب
لـفــريـقــن ،كــاهـمــا يبحث خــالــه عــن الـفــوز،
وبـ ـل ــوغ الـ ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،وم ــواص ـل ــة

امل ـشــوار وأداء دور «الـحـصــان األس ــود» في
أمم أفريقيا.
وت ـم ـثــل املـ ـب ــاراة ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة لـلـمــدربــن
كــابــا ديـ ـ ــاوارا امل ــدي ــر الـفـنــي لـغـيـنـيــا ،وت ــوم
لتدوين
ساينتفيت املــديــر الـفـنــي لغامبيا ُ
اسميهما بــأحــرف مـ ُـن الــذهــب فــي النسخة
الجارية ،من خــال املنافسة على مقعد في
مـنـطـقــة امل ــرب ــع الــذه ـبــي لـلـبـطــولــة ال ـقــاريــة،
وصناعة التاريخ في ظل كثرة املفاجآت في
األمم األفريقية.

يسعى منتخب جزر
القمر لمواصلة
المفاجآت في
البطولة (دانييل
أولمو/فرانس برس)

وجه رياضي

موسيس سيـمون
يقدم موسيس
سيمون ،مهاجم
نانت الفرنسي
والمنتخب
أداء
النيجيري،
ً
الفتًا مع بالده
في بطولة كأس
األمم األفريقية
الجارية حاليًا

زهير ورد

برز موسيس سيمون ( )Moses Simonمهاجم نادي نانت
الفرنسي ،مع منتخب نيجيريا ،بفضل فنياته العالية وقدرته
الغريبة على تجاوز منافسه املباشر من دون صعوبات ،وما
ّ
فعله في الهدف الثاني لنيجيريا ضد غينيا بيساو يؤكد أنه
ّ
لكل املدافعنيّ ،
وأن من الصعب السيطرة عليه عندما
كابوس
يكون منطلقًا .لم يكن صاحب ال ــ 26عامًا ،مرشحًا ليكون
العــب كــرة ق ــدم ،فقد ذكــر فــي حــديــث نقله مــوقــع «سـبــورت
نيوز أفريكا» ّأن والده كان يريد أن ينضم نجله إلى الجيش
ّ
النيجيري مثله ،رغــم أنــه كــان عاشقًا لكرة القدم ،إذ يعتقد
وال ــده ّأن العمل فــي الجيش أفضل بعد فشل معظم ّ
شبان
منطقتهم في عالم كــرة الـقــدم ،كذلك فـ ّ
ـإن العدد القليل الذي
نجح في مسيرته أضاع أمواله .وبالتالي ،بحث والده عن تأمني

مستقبل نجله ،بالسير على خطاه .كانت بداية سيمون من
نيجيريا مع فريق كادونا بعد بداية في إحدى األكاديميات
الخاصة ،لتعرف سنة  2013املنعرج األول في مسيرته حني
كان قريبًا من التعاقد مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.
ف ـقــد ســافــر إل ــى هــول ـنــدا وش ـ ــارك م ــع الـ ـن ــادي األش ـه ــر في
اختبارات عــدة قبل بداية املوسم بعد تفضيله أياكس على
العديد من العروض األخرى ،وال سيما في الدوري اإلنكليزي.
ّ
وفــي وقــت كــان يعتقد فيه أنــه سينضم إلــى كوكبة النجوم
النيجيرية التي عرفت النجاح مــع أيــاكــس ،اضـطـ ّـر سيمون
إلى الرحيل بعد خالف بني وكيل أعماله والنادي الهولندي،
ُليصاب بخيبة أمل كبيرة ويفشل في التعاقد مع النادي الذي
كان له الفضل في اكتشاف موهبته.
ولم يتأخر سيمون كثيرًا في االلتحاق بالدوريات األوروبية،
بتعاقده مع فريق ترنشني السلوفاكي في  .2014املشكلة

خالل تلك التجربة لم تكن كرة القدم ،بل التعايش مع البرد
ّ
الشديد الذي كان يهدد استمراره مع النادي السلوفاكي ،لكنه
صمد في النهاية .بعد موسم واحد ،انتقل إلى جينت ،وبعد
ثالثة مواسم في بلجيكا ،انتقل إلى ليفانتي اإلسباني في
موسم  ،2019 /2018غير ّأن التجربة كانت صعبة ولم يظهر
ّ
ّإل في ً 18
لقاء ليبحث عن حل أفضل ،فكان الدوري الفرنسي
فرصته الستعادة االعتبار ،فبعد تعاقده مع نانت برز بشكل
كبير وأصبح من العناصر األساسية .أصبح سيمون دوليًا
منذ عام  ،2015حيث كان حاضرًا مع مختلف األسماء التي
قادت «النسور الخضراء» طوال السنوات املاضية ،كذلك ّ
فإن
املدرب األملاني غيرنوت روهر ،كان يؤمن كثيرًا بقدراته ،وقد
عاش خيبة كبيرة بعد إصابته قبل كأس العالم في روسيا
 ،2018وغاب عن النهائيات ،ولهذا فهو يحلم بالتعويض في
نسخة  2022في قطر ،وأن يكون حاضرًا في الحدث األهم.

ابنة بيليه تنفي تدهور الحالة الصحية لوالدها
قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ،الذي
يخضع لـعــاج مــن ســرطــان الـقــولــون ،إن والــدهــا
حالته مستقرة ويواصل العالج ،وذلــك ردًا على
تقارير إعالمية تشير إلى تدهور الحالة الصحية
لالعب السابق البالغ من العمر  81عامًا.
ونشرت كيلي ناسيمنتو رسالة على حسابها
على موقع (إنستغرام) لطمأنة عشاق «الجوهرة
السوداء» ،األحد ،بعدما أشارت تقارير صحافية
إل ــى تـشـخـيــص ثــاثــة أورام أخـ ــرى ل ــدى بيليه،
وأن السرطان انتشر فــي جـســده .وكتبت كيلي
ً
ناسيمنتو« :أمس ،تلقيت عددًا هائال من الرسائل
عبر واتساب والشبكات األخرى .لقد فوجئت بما
كــان يحدث .أكتب كي أقــول لكم إن والــدي بخير
ّ
وتشخيصه لم يتغير» .وأضافت أن بيليه «يذهب إلى املستشفى كل شهر إلجراء تقييم
عام ،لذلك يمكنك توقع حدوث هذا النوع من األشياء (االحتجاز في املستشفى) من وقت
آلخــر .شكرا لكم جميعًا على هــذا االهتمام» .ونشرت التقارير الصحافية التي تشير
إلى تدهور الحالة الصحية لبطل العالم ثالث مرات مع منتخب البرازيل ( 1958و1962
و )1970ومن يعتبر أفضل رياضي في القرن العشرين ،يوم الخميس املاضي ،بعدما
غــادر بيليه مستشفى وصــل إليه في اليوم السابق إلجــراء فحص جديد .وحــدث ذلك
على الرغم من أن أطباءه نشروا بيانا أكدوا فيه أنهم سمحوا لبيليه باملغادرة عقب إجراء
تقييم روتيني جديد ،وأن حالته الصحية مستقرة .وكــان بيليه قد زار املستشفى في
نهاية أغسطس/آب املاضي من أجل إجراء فحوصات دورية ،كان قد ّأجلها بسبب جائحة
فيروس كورونا ،وأظهرت إصابته بورم في القولون ،وخضع لجراحة الستئصاله بعدها
بأيام ،وعقب ذلك بدأ العالج الكيميائي ،وقال األطباء إنه استجاب له بشكل «مرض».
كوريا :المشجعون لم يكفوا عن اإليمان بأتلتيكو مطلقًا
قال أنخل كوريا ،مهاجم أتلتيكو مدريد ،بعدما
حقق فريقه ريمونتادا قوية أمــام فالنسيا وفاز
عليه ( )2-3على ملعب وانــدا متروبوليتانو ،إن
املشجعني «لــم يكفوا أبــدا عــن اإليـمــان» باألتلتي
ال ــذي لــم يستسلم أب ــدا ويـعـتـبــر نفسه مهزوما
وواص ــل الـبـحــث عــن االن ـت ـصــار ،عـلــى حــد قــولــه.
وكــان أتلتيكو متأخرا فــي النتيجة  2-0بسبب
خطأين دفاعيني في الشوط األول ،السبت ،لكنه
نـجــح فــي ال ـشــوط الـثــانــي فــي قـلــب ال ـطــاولــة على
الـضـيــوف بــ«ريـمــونـتــادا» قــويــة وحـقــق انـتـصــارا
ً
قاتال في الوقت املحتسب بدال من الضائع.
وص ــرح الــاعــب لــ(مــوفـيـسـتــار) عـقــب املــواجـهــة:
«امل ـبــاراة بأكملها كــانــت جنونية بعض الـشــيء.
نحن سعداء للغاية ألننا تمكنا من الـعــودة أمــام خصم صعب للغاية» .وتــابــع« :أعتقد
أن كرة القدم هكذا .عندما تأتيك لحظة ال تسير فيها األمور معك على ما يرام ،ترتكب
أخطاء في بعض املباريات .علينا أن نعمل على تصحيح ذلك ،ألنه ال يزال هناك الكثير
من مباريات في الليغا وفي دوري األبطال» .وأضاف كوريا أنه «في الشوط األول ،كان
علينا التحلي بالقليل مــن الصبر ولــم نكن كذلك فــي نهاية امللعب .فــي الـشــوط الثاني
كنا متأخرين  ،0-2لكن جمهورنا كان يدفعنا دائما إلى املضي قدما ،وتمكنا بالفعل
من القيام بذلك على نحو جيد وظفرنا بالنقاط الثالث التي كانت مهمة للغاية» .وشدد
املهاجم على أن فريقه ينبغي «دون شك» أن يصحح األخطاء ويحافظ على ما لديه من
«أشياء جيدة» مثل «هذه الريمونتادا».
بورداالس :فالنسيا بحاجة لصفقات جديدة فورًا
أكد خوسيه بورداالس مدرب فالنسيا عقب الخسارة  2-3من أتلتيكو مدريد أن الفريق
بحاجة «لتدعيم فوري» في صورة صفقات جديدة ،محذرًا من أن املوقف سيسوء إذا
لم يحصل على العبني جدد ،خاصة بعد تلقي شباك فالنسيا هدفني في الوقت بدل
الضائع من لقاء األتلتي .وقــال ب ــورداالس «يحتاج الفريق بصورة عاجلة للدعم ،هو
بحاجة لذلك منذ الصيف .إذا لم نحصل على املساعدة سيسوء الوضع أكـثــر» ،في
تصريحات أدلى بها عقب مباراة أمس السبت والتي كان فالنسيا متقدما فيها بهدفني
نظيفني .وأوضح املدرب أن فريقه تراجع للخلف تحت وطأة ضغط الروخيبالنكوس،
وكذلك بسبب انهيار لياقة العبيه البدنية .واعتبر أن الفريق «بذل مجهودا كبيرا في
الشوط األول ،خاض الالعبون مباريات متتالية في غضون أيــام معدودة .إذا قارنت
تشكيلة األتلتي بالعبينا فستجد أن تغييراتهم شهدت الدفع بالعبني يمكنهم البدء
كأساسيني ،منحهم ذلك قوى جديدة واضطررنا للتقهقر .كانت تنقصنا السيطرة
على املباراة ،املحزن أن هذه ليست املرة األولى التي يحدث فيها ذلك معنا ،تكرر األمر
أمام ريال مدريد وإسبانيول ثم اآلن».

