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الجماهير القطرية تأمل حصد اللقب )محمد فرج/ األناضول(

قطر للفوز الثاني
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 

6-4 و6-3. ونجحت 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 74 دقيقة.

أكد مدير بطولة أستراليا املفتوحة، أولى 
البطوالت األربع الكبرى بالتنس، كريغ تايلي 

أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش ينوي املشاركة 
في نسخة عام 2023، معتقًدا أن الفضيحة التي 

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 10 العبات. 
يتطور مستواي وأتمنى االستمرار بني األفضل. 

حان اآلن وقت الحصول على راحة وسأعود 
للمران من أجل االستعداد للبطوالت املقبلة«.

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
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الجزائر ستقابل 
الكاميرون في لقاء 
صعب على »الخضر«

تعادل سلبي بين التسيو وأتاالنتا في السيري آ
فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة التسيو وضيفه أتاالنتا في الجولة 
الفريقان فــي هّز  اإليــطــالــي. وعــلــى ملعب األوليمبيكو فشل  الـــدوري  ـــ23 مــن  ـ ل ا
الشباك طوال املباراة. وهذا هو التعادل الثاني على التوالي ألتاالنتا في املسابقة 
ارتفع رصيد  التعادل  املتصدر. وبهذا  إنتر  املاضية مع  الجولة  بعد تعادله في 
الضيوف إلى 43 نقطة في املركز الرابع. أما التسيو، ففشل في تحقيق فوزه 

الثاني تواليًا، وارتفع رصيده إلى 36 نقطة في املركز السادس.

دجيكو يمنح إنتر فوزًا مهمًا على فينيزيا
فاز إنتر ميالنو على ضيفه فينيزيا بهدفني لواحد في الجولة الـ23 من 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 53، ليعزز صدارته للجدول، فيما تجمد فينيزيا عند 18 نقطة 

في املركز الـ17.

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 الـ23 بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )سانت 
 في النتيجة بهدف مبكر منذ الدقيقة 

ً
ماري استاديوم(، تقدم أصحاب األرض أوال

السابعة من طريق املدافع الشاب كايل ووكر-بيترز، وهو الهدف الذي انتهى به 
الشوط األول. وفي النصف الثاني، وتحديدًا الدقيقة الـ 65 عاد »السيتيزنس« إلى 
املباراة بهدف التعادل بفضل املدافع اإلسباني أيمريك البورتي. وبهذه النتيجة، 
تتوقف سلسلة انتصارات فريق اإلسباني بيب غوارديوال في البريمييرليغ على 
مدار الـ11 جولة املاضية، وتحديدًا منذ خسارته بثنائية نظيفة على يد كريستال 
باالس في سبتمبر/ أيلول املاضي. واكتفى حامل اللقب بإضافة نقطة جعلت 
الــذي لعب  رصيده 57 نقطة في الــصــدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن ليفربول 

مباراتني أقل. بينما أصبح رصيد ساوثامبتون 25 نقطة في املركز الـ12.

إشبيلية يرفض السقوط أمام سيلتا 
بتعادل مثير في الليغا

 صعبًا )2-2(، 
ً
أفلت إشبيلية من فخ ضيفه سيلتا فيغو، واقتنص منه تعادال

الــذي أقيم ضمن الجولة  اللقاء  بعد أن كــان متأخرًا بهدفني دون رّد، وذلــك في 
ـ22 بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم »الليغا«. وعلى ملعبه )رامون  ل ا
الـــ45 دقيقة  األندلس نفسه متأخرًا في  إقليم  بيثخوان(، وجد كبير  سانشيز 
األولى بهدفني حمال توقيع القائد ياغو أسباس، واألرجنتيني فرانكو سيرفي 
انتهت عند  أن األمــور  الجميع  الترتيب، ليظن  الـــ 37 والـــ 40 على  الدقيقتني  في 
هذا الحد. ولكن انتفض العبو إشبيلية في الشوط الثاني، وعادوا إلى اللقاء في 
 بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 71 من طريق النجم 

ً
غضون 3 دقائق، أوال

التعادل  بهدف  دقائق  بثالث  بعدها  ثم  )بابو( غوميز،  أليخاندرو  ألرجنتيني  ا
أن  إال  للخسارة وســط جماهيره،  تــداركــه  تــوريــس. ورغـــم  أوليفر  لـــذي سجله  ا

إشبيلية واصل مسلسل نزف النقاط في الليغا للمباراة الثانية تواليًا.

مرسيليا يعود بانتصار ثمين بثنائية من عقر دار النس
استعاد أوملبيك مرسيليا نغمة االنتصارات في »الليغ آ« بفوزه خارج قواعده على 
النس بهدفني دون رّد 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 34 من 
ركلة جزاء. ثم أّمن النجم الكونغولي سيدريك باكامبو االنتصار بالهدف الثاني 
الـــ11 هذا املوسم، يعود مرسيليا إلى سكة  الـ 77. وبانتصاره هــذا،  في الدقيقة 
االنتصارات بعد التعادل في الجولة املاضية بهدف أمام ليل، حامل اللقب، ليرفع 
رصيده إلى 40 نقطة. بينما توقف رصيد النس عند 33 نقطة في املركز السابع.

أســفــرت قــرعــة الـــدور الــحــاســم مــن التصفيات 
األفــريــقــيــة املــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022 
لكرة القدم، عن مواجهتني ناريتني بني مصر 
والـــســـنـــغـــال والـــجـــزائـــر والـــكـــامـــيـــرون. وأقــيــم 
سحب القرعة في مدينة دواال في الكاميرون 
التي تستضيف حاليًا كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم. وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة 
ــغـــرب، تــونــس،  مــنــتــخــبــات، هــــي: الــســنــغــال، املـ
غانا،  الــكــامــيــرون،  نيجيريا، مصر،  الــجــزائــر، 

مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ليفربول،  فــي  الــزمــيــان  سيتواجه  وبالتالي، 
اإلنكليزي املصري محمد صاح، والسنغالي 
ساديو ماني، فيما سيسعى نجم مانشستر 
مكان  لحجز  محرز  ريــاض  اإلنكليزي  سيتي 
القطري،  املونديال  »محاربي الصحراء« في  لـ
بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور 
األول لــكــأس أمـــم إفــريــقــيــا. وكــانــت مــصــر أول 
العالم في  دولــة أفريقية تبلغ نهائيات كــأس 
إيطاليا عام 1934. وظهرت في ثاث نسخ في 
أعوام 1934 و1990 و2018. ولعب »الفراعنة« 

أيوب الحديثي

أسفرت قرعة املرحلة النهائية من التصفيات 
إلى مونديال »قطر 2022«،  املؤهلة  األفريقية 
الكاميرونية،  دواال  مدينة  فــي  ُسحبت،  التي 
عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية، في 
الــطــريــق املـــؤدي إلــى كــأس الــعــالــم. وسيواجه 
مــنــتــخــب املــــغــــرب نـــظـــيـــره مــنــتــخــب الــكــونــغــو 
ــع لـــقـــاء نــــــاري ملـــصـــر الــتــي  ــيـــة، مــ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الجزائر  الــســنــغــال، وكــذلــك ملنتخب  ســتــواجــه 
الذي اصطدم بالكاميرون، فيما تقابل تونس 
منتخب مالي، على أن تاقي نيجيريا منتخب 
غانا. وتجري املباريات بني 23 و 29 مارس/

آذار املــقــبــل، عــلــى أن تــقــام مــبــاريــات الــذهــاب 
عــلــى مــاعــب كــل مــن مــصــر وغــانــا والكونغو 
تقام  فيما  والــكــامــيــرون.  ومــالــي  الديمقراطية 
ــلـــى مــــاعــــب الــســنــغــال  ــات اإليــــــــاب عـ ــهــ ــواجــ مــ
ــر.  ـــزائــ ــجـ ــــونـــــس والــ ونـــيـــجـــيـــريـــا واملـــــغـــــرب وتـ
وســتــكــون قــمــة الــجــزائــر والـــكـــامـــيـــرون، ربــمــا، 
املواجهة األقوى على مستوى الدور الحاسم، 

سبع مباريات، فتعادلوا في اثنتني وخسروا 
ــــوا خـــمـــســـة أهــــــــداف  ــلـ ــ ــــجـ ــمــــس مـــــــــــرات، وسـ خــ

واستقبلوا 12 هدفًا.
أمــــا الـــجـــزائـــر، فــشــاركــت فـــي أربـــعـــة نــهــائــيــات 
أفــضــل  وكــــان  و2014(،   2010  ،1986  ،1982(
البرازيل 2014. وفي  الـــ16 في  إنجازاتها دور 
املــجــمــوع، لعبت الــجــزائــر 13 مـــبـــاراة، فــفــازت 
في 3 وتعادلت في 3 وخسرت 7، وأحرزت 13 

هدفًا وتلقت شباكها 19 هدفًا.
أما املغرب الذي كان أول منتخب يتخطى دور 
عــام 1986  الــــ16  املــجــمــوعــات عندما بلغ دور 
فــي ثــانــي مــشــاركــاتــه الــخــمــس فــي املــونــديــال، 
ــل نــســبــيــًا  ــهــ ــي األســ فـــســـيـــخـــوض مـــواجـــهـــة هــ
أمـــــام الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي شــاركــت 
أملانيا  في  العالم  بكأس  واحــدة  نهائيات  في 
وفي  زائــيــر.  1974 تحت مسمى  عــام  الغربية 
املــجــمــوع، لــعــب املــغــرب 16 مـــبـــاراة، حــيــث فــاز 
فــي 2 وتـــعـــادل 5 وخــســر 9. وســجــل 14 هدفًا 

واستقبلت شباكه 22 هدفًا.
ــت املــنــتــخــبــات الــعــشــرة إلـــى مستويني  ــ ـــ َع

ِّ
وُوز

بناًء على تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم 

حــيــث ســـيـــحـــاول أبـــنـــاء املـــديـــر الــفــنــي جــمــال 
التي ظهروا  السيئة  الــصــورة  بلماضي محو 
بها في العرس األفريقي األخير، لكن مهمتهم 
يتمتع بهجوم  أمــام منتخب  تكون سهلة  لن 
نـــاري، نجح فــي تسجيل 7 أهـــداف فــي الــدور 
األول ألمـــم أفــريــقــيــا، كـــان 5 منها مــن نصيب 
لــذا، سيكون رفاق  أبــو بكر.  هدافه فينسينت 
الخلفي،  تــرمــيــم خطهم  ــرورة  أمـــام ضــ مــحــرز 
ــه أخـــيـــرًا،  ــاالتــ ــي أفـــضـــل حــ ــم يــظــهــر فــ الــــــذي لــ
واستعادة الروح القتالية التي كانت أبرز ما 
يميز كتيبة »الخضر« في السنوات األخيرة، 

من أجل حصد بطاقة العبور إلى املونديال.
ويـــاقـــي »الــفــراعــنــة« بــقــيــادة نــجــمــهــم محمد 
صـــــاح، مــنــتــخــب الــســنــغــال وهــــدافــــه ســاديــو 
مــانــي. ومـــن خـــال املــســتــوى املــتــواضــع ملصر 
تــحــت قـــيـــادة الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش، 
خصوصًا فــي الـــدور األول ألمــم أفــريــقــيــا، مع 
عقم تهديفي وحلول غائبة على مستوى خط 
الوسط، تبدو مهمتهم صعبة جدًا، مع كتيبة 
»أســـــود الــتــيــرانــغــا«، الــتــي تــأهــلــت مــتــصــدرة 
لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لــــذا تــبــدو األوفـــــر حظًا 
 فـــي حـــال حــصــول 

ّ
لــبــلــوغ مــونــديــال قــطــر، إال

تــغــيــيــر جــــــذري فــــي فـــتـــرة قـــيـــاســـيـــة، يــنــتــشــل 
»الــفــراعــنــة« مــن وضــعــهــم الــحــالــي، خصوصًا 

على مستوى أزمة التسجيل.
بطولة  قرطاج«، وصيف  »نسور  منتخب  أما 
كأس العرب، الذي لم يقدم رسائل طمأنة في 
البطولة األفريقية، خصوصًا بعد عبوره إلى 
في  للمجموعة،  ثــالــث  كأفضل  الــثــانــي  الـــدور 

 ،2021 نوفمبر  الثاني/  تشرين  لشهر  )فيفا( 
تصنيفًا،  األعــلــى  املنتخبات  تلعب  وبالتالي 
وهـــي الــســنــغــال واملـــغـــرب وتـــونـــس والــجــزائــر 
ونــيــجــيــريــا، ضـــد املــنــتــخــبــات الــخــمــســة األقـــل 
الــذهــاب على أرض  مــبــاريــات  )تــقــام  تصنيفًا 
الـــدور  ــــى(. ويــقــام  الــفــرق ذات التصنيف األدنـ
الحاسم بني 21 و29 آذار/مارس املقبل بنظام 

الذهاب واإلياب.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو اآلتي: مصر 
بمواجهة السنغال، والكاميرون ضد الجزائر، 
غــانــا أمــــام نــيــجــيــريــا، وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية ضد املغرب، ومالي أمام تونس.

فــي خمسة  التي شــاركــت  وستواجه تونس 
 2006  ،2002  ،1998  ،1978( مــــونــــديــــاالت 
تــلــعــب ســابــقــًا في  لـــم  الـــتـــي  مـــالـــي  و2018(، 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم. ويــخــوض املنتخب 
الــتــونــســي تــحــديــًا صــعــبــًا لــعــدة اعــتــبــارات، 
أبرزها نجاح مالي في التفوق على »نسور 
قرطاج« بشكل الفــت في بطولة كــأس األمم 
سخة 2019 في مصر كانا 

ُ
ن األفريقية. ففي 

ــــدة، وتـــعـــادال بهدف  مــعــًا فــي مــجــمــوعــة واحـ
 فريق وقتها، وتقدمت مالي في البداية، 

ّ
لكل

وعــــادل وهــبــي الـــخـــزري لــتــونــس، ونجحت 
املجموعة  على صـــدارة  الحصول  فــي  مالي 
ـــســـخـــة 2021 فــي 

ُ
ن ــي  ــ ــقــــاط. وفـ نــ بـــرصـــيـــد 7 

الكاميرون كانا أيضًا في مجموعة واحدة، 
ونجحت مالي في التفوق على تونس بهدف 

مقابل ال شيء، سّجله إبراهيما كوني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــوقــت الـــذي وقــع فيه أبــنــاء مــنــذر الكبير في 
تحدٍّ صعب من خال مواجهة منتخب مالي 
املجتهد، الذي قدم نفسه بقوة في أمم أفريقيا 
للمجموعة  الثاني متصدرًا  الــدور  إلــى  وعبر 
السادسة، التي قابل في مواجهتها االفتتاحية 
مــنــتــخــب تـــونـــس أيـــضـــًا، ونـــجـــح فـــي الــتــغــلــب 
عليه بهدف يتيم، في اللقاء الذي شهد جداًل 

تحكيميًا كبيرًا. لذا، سيكون حافز التعويض 
ورّد الــديــن، ربــمــا، أفــضــل جــرعــة »أدريــنــالــني« 
ــة الـــحـــاســـمـــة، مع  ــهـ لــلــتــونــســيــني، قــبــل املـــواجـ
ضــــرورة اســتــعــادة بــعــض الــنــجــوم مستواهم 
املعهود، على رأسهم املوهبة حنبعل املجبري.

ــل املــنــتــخــبــات  ــا، أفـــضـ ويــعــتــبــر املــــغــــرب، ربــــمــ
العربية وأكثرها جاهزية في الفترة األخيرة، 

وهو ما نجح في الكشف عنه خال البطولة 
األفريقية، بقيادة املحنك في الكرة األفريقية، 
سيكون  لــذا،  حاليلوزيتش.  وحيد  البوسني 
ــلــــس« أمـــــام فـــرصـــة عـــبـــور عقبة  »أســــــود األطــ
الكونغو الديمقراطية، للحضور من جديد في 
املونديال، بعد املستوى املشرف الذي قدموه 
في نسخة 2018 بروسيا، خصوصًا من خال 
الخطوط،  جميع  مستوى  على  مميزة  أدوات 
بـــــدءًا مـــن يـــاســـني بـــونـــو فـــي حـــراســـة املـــرمـــى، 

وصواًل إلى الهداف يوسف النصيري.
املباراة الوحيدة بعيدًا عن العرب تجمع غانا 
ونــيــجــيــريــا. وال تــمــّر الـــكـــرة الــغــانــيــة بأفضل 
أوقــاتــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي، خــصــوصــًا بعد 
ــــوداع املــخــيــب لــلــبــطــولــة الــقــاريــة مـــن الـــدور  الــ
املــجــمــوعــة  تـــرتـــيـــب  تــــذيــــل  ــــال  خــ مــــن  األول، 
الــثــالــثــة بــرصــيــد نقطة يــتــيــمــة، ومـــا تــبــع ذلــك 
مــن قـــرار إقــالــة الــصــربــي مــيــلــوفــان رايــفــاتــش، 
املدير الفني للمنتخب قبل نحو شهرين على 
انطاق منافسات الدور الثالث من التصفيات 
األفريقية، في الوقت الذي تقدم فيه »النسور 
املــســتــويــات وتعتبر املرشح  أفــضــل  الــخــضــر« 
األول لــحــصــد الــلــقــب األفـــريـــقـــي، ومــــن بــعــده 
ــــى املــــونــــديــــال عـــلـــى حـــســـاب غـــانـــا.  الـــعـــبـــور إلـ
ويــعــيــش كـــا املــنــتــخــبــني أجـــــواًء مــثــيــرة حــول 
هــويــة املـــديـــر الــفــنــي املــنــتــظــر لــقــيــادة »الــبــاك 
ــع قـــرب  ــور الــــخــــضــــراء«، مــ ــســ ــنــ ــارز« و»الــ ــ ــتـ ــ سـ
أوغستني  املؤقت لألخير،  الفني  املدير  رحيل 
إيــغــوافــني، بــعــد الــتــعــاقــد فــي وقـــت ســابــق مع 

البرتغالي جوزيه بيسيرو.

كيف ستتأهل المنتخبات العربية إلى »قطر 2022«؟قرعة صعبة لعرب أفريقيا في تصفيات كأس العالم
كشفت قرعة الدور 

الحاسم من التصفيات 
األفريقية المؤهلة 

إلى مونديال قطر عن 
مواجهات نارية

ستحتاج المنتخبات 
العربية لعمل مضٍن كي 
تتمكن من تجاوز عقبة 

الدور الحاسم لتصفيات 
المونديال

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

)Getty( منتخب بوركينافاسو عاش أزمات بسبب كورونا

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

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

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد بطولة كأس األمم األفريقية 
ــًا فــي  ــيـ ــالـ ــة حـ ــامــ ــقــ ــ

ُ
ــرة الــــقــــدم امل ــكــ لــ

ــتــــي تــمــتــد حــتــى  الـــكـــامـــيـــرون، والــ
الـــســـادس مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املــقــبــل، حــالــة 
فيروس  بتفشي  يتعلق  ما  غير مسبوقة في 
 الطرق تــؤدي إلــى فشل 

ّ
كــورونــا، إذ باتت كــل

املنظومة الصحية التي وضعتها الكاميرون، 
 عن اإلصابات التي سبق أن وقعت في 

ً
فضا

بعض الدول قبل السفر إلى هناك.
نتخبات األفريقية 

ُ
ما إن وطأت أقدام أعضاء امل

الـ 23 أراضــي الكاميرون، حتى انفجر بركان 
اإلصابة بفيروس كورونا بشكل الفت للنظر، 
وبــــصــــورة غــيــر مــتــوقــعــة، هـــي الـــكـــبـــرى على 

كورونا 
وأمم أفريقيا
إصابات بالجملة للمنتخبات

أفريقيا  منتخبات  على  بقوة  كورونا  فيروس  أثّر 
عمومًا، كما كان للعرب نصيب كبير من ذلك، ال 
سيما تونس، وهو ما قد يدفع كثيرين للحديث 

أنّه ساهم بالتأثير في نتائج المنتخبات حتى

تقرير

اإلطــــاق فــي أّي بــطــولــة تــشــهــدهــا كـــرة الــقــدم 
ظهور  منذ  واإلقليمي  الــقــاري  الصعيد  على 
الــفــيــروس فــي الــصــني فــي أواخــــر عـــام 2019. 
وبــــات ُمــتــحــور »أومـــيـــكـــرون« خــطــرًا جسيمًا 
ــكـــرة الـــذيـــن تــعــرضــوا  يـــهـــدد صــحــة العـــبـــي الـ
لـــإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، ملـــا لـــه مـــن تــداعــيــات 
وُمضاعفات كبيرة بعد الشفاء من الفيروس.

نتخبات 
ُ
امل أكثر  التونسي  نتخب 

ُ
امل وُيعتبر 

تضررًا من فيروس كورونا، إذ وصلت نسبة 
اإلصابات إلى ما يقرب من ثلث بعثة »نسور 
قرطاج« في البطولة وتطور األمر قبل مباراة 
الــنــهــائــي، بإصابة  ــمــن 

ُ
ث الــــدور  فــي  نيجيريا 

املدير  الفني، على رأسهم  الجهاز  آخرين في 
الــفــنــي ُمــنــذر الــكــبــّيــر. بــــدأت تــونــس البطولة 
بــإصــابــات مـــحـــدودة، مــثــل يــوســف املساكني 
وحنبعل املــجــبــري وســيــف الــديــن الــجــزيــري، 
وتم التعافي سريعًا للجزيري واملجبري، لكن 
ســرعــان مــا ضــرب فــيــروس كــورونــا الاعبني 
الكاملة،  العدوى  ما يشبه  في  بشكل خطير، 
في  اختلطوا  يكونوا  لم  بينهم العبون  ومــن 
املـــاضـــي بـــزمـــاء ُمــصــابــيــني لــهــم، بــمــا يعني 
الـــتـــعـــرض لــلــفــيــروس خــــال تـــحـــركـــات بعثة 
ــيــــرون، مــثــل  ــكــــامــ ــي الــ املـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي فــ
عــلــي مــعــلــول ووهــبــي الــخــزري وعــلــي الجمل 
ومــحــمــد عــلــي بــن رمــضــان ومــحــمــد أمـــني بن 
حميدة وغيان الشعالي، وهي آخر دفعة، إذ 
سبقها محمد دراغر ونعيم السليتي وعصام 
الــجــبــالــي وديــــان بـــــراون، بــخــاف الــجــزيــري 
ــــري، لـــيـــصـــبـــح »نـــســـور  ــبـ ــ ــــجـ واملــــســــاكــــنــــي واملـ

قرطاج« بؤرة حقيقية لفيروس كورونا.
 مــنــتــخــب تـــونـــس هــو 

ّ
ــر فــــي األمــــــر أن ــيـ ــثـ واملـ

األعلى في إصابات الفيروس في بطولة كأس 
ــم األفــريــقــيــة فــقــد وصـــل عـــددهـــا إلـــى 18،  األمــ
مــع تعافي العبني اثنني فقط، وكــان هــذا من 
البطولة  في  للفريق  الحزينة  البداية  أسباب 
مقابل  بهدف  مالي  أمــام  املفاجئة  وخسارته 
ه مع 

ّ
ال شيء في قمة املجموعة السادسة، لكن

ذلك نجا من الخروج املبكر.
ــو اآلخــــــر مــن  ــغــــرب هــ كـــمـــا عـــانـــى مــنــتــخــب املــ
األزمة نفسها، منذ البداية حتى نهاية الدور 
ــه نــجــا مـــن فـــخ الــغــيــابــات، ونــجــح 

ّ
األول، لــكــن

فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل لــلــدور 
ــدارة، حـــاصـــدًا 7 نــقــاط في  ــجـ ثــمــن الــنــهــائــي بـ
مجموعته. ووقع منتخب املغرب تحت طائلة 
الفيروس بقوة، وحرمه من العبني في صفوفه 
البطولة، مثل أيوب  خــال بداية مــشــواره في 
الكعبي ومنير الحدادي نجمي الهجوم وريان 
ــاي الــجــنــاح األيـــســـر املـــهـــاجـــم، وهــــو ثــاثــي  مــ
املــدرب وحيد حاليلوزيتش  كان يراهن عليه 
فـــي تــرجــيــح كــفــتــه خــــال املـــبـــاريـــات األولـــــى. 
»أسود  وشكل فيروس كورونا درامــا كبيرة لـ
األطــــــلــــــس«، إذ تــــعــــرض العــــبــــه بــــــدر بـــانـــون 
قــلــب الـــدفـــاع لـــإصـــابـــة، ثـــم الــتــعــافــي لتظهر 
ُمضاعفات خطيرة في الرئة أدت إلى استبعاد 
الــــاعــــب مــــن الـــقـــائـــمـــة مــــع خـــضـــوعـــه لــلــعــاج 
كثف في املعسكر حفاظًا على حياته، وسط 

ُ
امل

منتخب تونس كان 
أكثر المتضررين من تفشي 

فيروس كورونا

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 
كبيرة. ولم يلعب املدير الفني ملنتخب املغرب 
ــمــر، 

ُ
ــزر الــق ــ ــام غـــانـــا، وجـ ــ مــبــاريــاتــه الـــثـــاث أمـ

والغابون، بتشكيلته األساسية مطلقًا في ظل 
التي ضربت صفوفه  كــورونــا،  كثرة إصابات 
بعد أيام قليلة من بدء معسكره في الكاميرون، 
ه تمكن من الصعود للدور التالي متصدرًا 

ّ
لكن

املــجــمــوعــة الــثــالــثــة. وعـــاش منتخب الــجــزائــر 
ــــذي خــــرج مـــن الـــــدور األول،  بــطــل أفــريــقــيــا، الـ
أجواء وحمى اإلصابة بفيروس كورونا التي 
صفوفه  فــي  العبني   4 استبعاد  على  أجبرته 
رفض املدير الفني جمال بلماضي الكشف عن 

القلب ظهرت بعد اإلصابة بفيروس كورونا، 
ــار املــــخــــاوف عــلــى حـــالـــة الــثــاثــي  ــ ــا أثـ ــو مـ وهــ
الـــصـــحـــيـــة، وبـــالـــفـــعـــل خــــرجــــوا مــــن حــســابــات 
املدرب الفرنسي باتريس نوفو قبل استبعاد 

أوباميانغ نهائيًا.
ويــمــثــل مــنــتــخــب الــســنــغــال نــســخــة مــصــغــرة 
مــن املــنــتــخــب الــتــونــســي، فــهــو مــنــذ الــوصــول 
إلــى الــكــامــيــرون تــوالــت الــصــدمــات على رأس 
مدربه إليو سيسيه، بسبب إصابات كورونا 
التي ضربت صفوفه، وأصابت كبار النجوم 
الوافدين من أوروبا للمشاركة في املباريات، 
مــثــل إدوارد مــيــنــدي حـــارس مــرمــى تشلسي 
ــاع  اإلنــكــلــيــزي وكـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي قــلــب دفـ

هويتهم في وقت سابق. ومن املنتخبات التي 
تضررت بقوة من إصابات كورونا ومنظومة 
الــذي  الــغــابــون  الصحية منتخب  الــكــامــيــرون 
صـــدر بــشــأنــه قــــرار غــيــر مــســبــوق، كـــان بطله 
القدم »كـــاف«، يقضي  االتــحــاد األفريقي لكرة 
بمنع العبني من املشاركة في مباراة للغابون 
ــمــر فــي خــتــام املجموعة 

ُ
مــع غــانــا، ثــم جــزر الــق

الثالثة. وظهرت املأساة قبل لقاء غانا، والتي 
أوباميانغ،  إيميريك  بيير  كشفت عن تعرض 
قائد املنتخب الغابوني واملحترف في أرسنال 
اإلنكليزي وزميليه أكسيل مي وليمينا، وتم 
منعهم من املشاركة، بعدما كشفت الفحوص 
الطبية التي أجراها الثاثي عن مشكات في 

نــابــولــي اإليـــطـــالـــي، وهــمــا مـــن أفــضــل العــبــي 
ــارة الـــســـمـــراء، بــخــاف 7 العــبــني آخــريــن،  ــقـ الـ
مما دفع املــدرب سيسيه للرهان على البدالء 
في التشكيل خال مبارياته في الدور األول، 
بصعوبة  الثانية  املجموعة  صـــدارة  وحــســم 
شديدة، برصيد 5 نقاط، وعبر تسجيل هدف 
واحـــد فــقــط فــي الــبــطــولــة رغـــم امــتــاكــه نجمًا 
كبيرًا في صفوفه، هو ساديو ماني املحترف 
في ليفربول اإلنكليزي، وأفضل العبي القارة 

السمراء في عام 2019. 
ــن املــنــتــخــبــات الـــتـــي تــــضــــررت كـــثـــيـــرًا مــن  ــ ومـ
فيروس كورونا فور الوصول إلى الكاميرون، 
»األسود  نافس  الذي  بوركينافاسو،  منتخب 

الكاميرونية« في املجموعة األولى، إذ تعرض 
لحيلة زيارة وفد طبي وهمي إلى املعسكر، قبل 
األمر  اكتشاف  وتــم  البطولة،  في  األول  اللقاء 
لُيفاجأ بعدها بالوفد الطبي الرسمي يزوره، 
ويــعــلــن عــن 4 إصــابــات بــني العــبــيــه بفيروس 
كـــورونـــا، واعـــتـــرض مــنــتــخــب بــوركــيــنــافــاســو 
النهاية،  فــي  لــلــرضــوخ  ُيضطر  أن  قبل  كثيرًا 
ويلجأ إلى عزل العبيه عن املعسكر الرسمي. 
ووقع منتخب غينيا بيساو في ورطة كبيرة، 
حني فقد أكثر من العب، باإلضافة إلى مديره 
الــفــنــي بــاســيــرو كـــانـــدي بــســبــب كـــورونـــا في 
مباراته أمام مصر في الجولة الثانية من عمر 

املجموعة الرابعة.
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مجدي طايل

ــــث عـــن  ــــحـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ تـــــتـــــواصـــــل رحــ
بــــطــــاقــــات الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدور ُربـــــع 
ــم  ــ الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كــــــأس األمـ
مع  الكاميرون،  في  حاليًا  املقامة  األفريقية 
من 

ُ
انــطــاق الــيــوم الــثــانــي )اإلثـــنـــني( لـــدور ث

 4 فيهما  يتنافس  مــبــاراتــني،  عبر  النهائي، 
الدور  إلى  للعبور  بطاقتني  على  منتخبات 

التالي، والبقاء في دائرة املنافسة.
ـــمـــر، إلــــى تــقــديــم 

ُ
ويــســعــى مــنــتــخــب جــــزر الـــق

والــظــهــور  لــلــشــهــرة  عــــرض جــمــيــل، واألداء 
نــدًا لـ »أســود الكاميرون«، والــخــروج بشكل 
فاجأة األكبر في تاريخ 

ُ
ُمشرف، أو تحقيق امل

كــــأس األمــــم األفــريــقــيــة، عــبــر حــصــد بــطــاقــة 
الــتــأهــل إلــــى الـــــدور ُربــــع الــنــهــائــي مـــن عمر 
الكاميرون،  منتخب  أمـــام  الــقــاريــة  البطولة 
الذي يلعب إلسعاد أنصاره، وحصد الكأس 

على ملعبه.
ــمــن 

ُ
ــعـــربـــي إلـــــى الـــــــدور ث تـــأهـــل املــنــتــخــب الـ

الـــنـــهـــائـــي لـــلـــبـــطـــولـــة، بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
الــثــالــث فــي جـــدول ترتيب املجموعة  املــركــز 
ــغـــرب والـــغـــابـــون، بــعــدمــا  الــثــالــثــة، خــلــف املـ

جزر الُقمر 
وتاريخ الـ»كان«

األمم  كأس  في  القوية  عروضه  مواصلة  إلى  القمر  جزر  منتخب  يطمح 
النهائي ضد منتخب  اللقاء الصعب في ثمن  األفريقية لكرة القدم، رغم 
الكاميرون، الذي يسعى إلى إسعاد جماهيره العريضة، عبر التتويج بلقب 

المسابقة القارية الغائبة عن خزائنه منذ سنوات

3031
رياضة

تقرير

حصد 3 نــقــاط مــن الــفــوز على غــانــا بثاثة 
أهداف مقابل هدفني، والخسارة من املغرب 
بهدفني من دون رد، والخسارة من الغابون 
بهدف من دون رد، في مباريات قدم خالها 

عروضًا جيدة في أول ظهور قاري له.
ــي املـــقـــابـــل، تـــأهـــل الـــكـــامـــيـــرون إلــــى الــــدور  فـ
نفسه، من خال حصد املركز األول، وصدارة 
املجموعة األولى برصيد 7 نقاط، عبر الفوز 
والفوز  لهدف،  بهدفني  بوركينافاسو  على 
هــدف،  مقابل  أهـــداف  بــأربــعــة  إثيوبيا  على 
 

ّ
والــتــعــادل مــع الــــرأس األخــضــر بــهــدف لكل

منهما في آخر جولة له.
ــمــر الــلــقــاء تحت 

ُ
ويـــدخـــل مــنــتــخــب جــــزر الــق

ي 
ّ
ُيمن وهــو  الفني،  املدير  عبدو  أمير  قيادة 

وُينتظر  الكاميرون،  أمام  بالصمود  النفس 

أن يبدأ اللقاء بطريقة لعب 4-3-3 مع تمركز 
3 محاور ارتكاز في العمق بــأدوار دفاعية، 
سعيًا وراء السيطرة على منطقة املناورات، 
ــاء الــهــجــمــات  ــنـ وإغـــــــاق املـــســـاحـــات أمــــــام بـ
من  مــرمــاه  تأمني  وراء  سعيًا  الكاميرونية، 

االهتزاز في اللقاء.
مر اللقاء، وهو ُيراهن على 

ُ
ويخوض جزر الق

أحمد موغني  فــي  املــؤثــرة، ممثلة  عناصره 
وألـــفـــاردو بــن محمد رأســـي الــحــربــة اللذين 
ســّجــا الثاثية فــي مــرمــى غــانــا، باإلضافة 
إلــى سليم بن بوينة حــارس املرمى وقاسم 
ماداهوما ونديم ومحمد يوسف وبن جلود 
يوسف وسعيد بكاري ويوسف مانشغاما 
ــديــــن عــبــدالــلــه وفــايــز  ــؤاد بــاشــيــرو ورافــ ــ وفــ
سليماني، وهي املجموعة األقرب لحسابات 
ــــدرب أمــيــر عــبــدو فــي مــواجــهــة »األســــود« 

ُ
امل

الكاميرونية.
مـــن جــهــتــه، يـــدخـــل املــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي 
اللقاء بكامل قوته، يتصدرها نجمه الكبير 
»األســـود«،  وقــائــد  مهاجم  أبوبكر  فينسيت 
ــكــــه فـــــي الــــهــــجــــوم كـــــارل  ــانـــــب شــــريــ ــ إلـــــــى جـ
وأونغيني  وأنغيسا  موكودي  مع  إيكامبي 
ــو وكــــونــــدي  ــديــ ــغــ ــو ونــ ــ ــولـ ــ ونـــغـــامـــالـــيـــو وتـ
وفـــاي كولينز، مــع الــحــارس أنــدريــه أونــانــا 
صــاحــب الــخــبــرات الــكــبــيــرة، وســط توقعات 
باللعب بطريقة 4-2-3-1 املفضلة لدى املدير 
في  كونسيساو  أنطونيو  البرتغالي  الفني 

التشكيلة األساسية.
ــد أمـــيـــر عـــبـــدو املـــديـــر الــفــنــي  مـــن جــانــبــه، أكــ
ــة العــبــيــه  ــزيــ ــاهــ ــــمــــر، جــ

ُ
ملـــنـــتـــخـــب ُجــــــــزر الــــق

لــخــوض مـــبـــاراة بــالــغــة الــصــعــوبــة فـــي أول 
ُمــشــاركــة قــاريــة لــه بــأمــم أفريقيا، بقوله في 
الكاميرون  »مــبــاراة  صحافية:  تصريحات 
ضيف، 

ُ
شديدة الصعوبة، الكاميرون البلد امل

تــمــلــك العــبــني أصـــحـــاب خـــبـــرات وجــمــاهــيــر 
تــســانــدهــا، إضــافــة إلـــى عنصر املــلــعــب، هي 
أول مـــبـــاراة لــنــا فـــي دور إقــصــائــي فـــي أمــم 
أفــريــقــيــا، مــا حــقــقــنــاه حــتــى اآلن يــدعــو إلــى 
ــم، نجحنا في  الــفــخــر فــي بــطــولــة كـــأس األمــ
تقديم بطولة رائعة وتفوقنا على واحد من 
أكبر منتخبات القارة، وهو غانا، وفزنا 2-3 
فــي الــــدور األول«. وتــابــع: »ال ضــغــوط على 
الــاعــبــني، تــحــدثــت فــي هـــذا األمـــر كــثــيــرًا في 
األيام األخيرة، علينا أن نؤدي بشكل هادئ 
مــع الــتــركــيــز، وتــصــديــر الــضــغــط للمنتخب 
الــكــامــيــرونــي، فــعــلــنــا هـــذا ونــجــحــنــا بـــه في 
لــقــاء غــانــا، وقــبــلــهــا لعبنا مــبــاريــات جيدة 
أمــام املــغــرب والــغــابــون، وخسرنا بصعوبة 
 شــــديــــدة، ومــســيــرتــنــا رائــــعــــة، تــركــنــا ذكـــرى 
من 

ُ
ث لــلــدور  األول وتأهلنا  الـــدور  فــي  طيبة 

ــقـــوي  الـ ـــــرشـــــح 
ُ
امل نــــواجــــه  واآلن  الـــنـــهـــائـــي، 

الــكــامــيــرونــي،  الــضــيــافــة املنتخب  وصــاحــب 
أثق في قدرة الاعبني على التحلي بالتركيز 

التام، وعدم الرهبة في مواجهة املنافس«.

تنتظر منتخب غامبيا 
مباراة قوية للغاية أمام 

منتخب غينيا

ابنة بيليه تنفي تدهور الحالة الصحية لوالدها
قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي 
يخضع لــعــالج مــن ســرطــان الــقــولــون، إن والــدهــا 
على  ردًا  وذلــك  العالج،  ويواصل  حالته مستقرة 
تقارير إعالمية تشير إلى تدهور الحالة الصحية 

لالعب السابق البالغ من العمر 81 عامًا.
حسابها  على  رسالة  ناسيمنتو  كيلي  ونشرت 
على موقع )إنستغرام( لطمأنة عشاق »الجوهرة 
السوداء«، األحد، بعدما أشارت تقارير صحافية 
بيليه،  ــــدى  ل أخــــرى  أورام  ثــالثــة  تــشــخــيــص  إلــــى 
كيلي  وكتبت  جــســده.  فــي  انتشر  السرطان  وأن 
 من الرسائل 

ً
ناسيمنتو: »أمس، تلقيت عددًا هائال

عبر واتساب والشبكات األخرى. لقد فوجئت بما 
كــان يحدث. أكتب كي أقــول لكم إن والــدي بخير 
 شهر إلجراء تقييم 

ّ
وتشخيصه لم يتغير«. وأضافت أن بيليه »يذهب إلى املستشفى كل

عام، لذلك يمكنك توقع حدوث هذا النوع من األشياء )االحتجاز في املستشفى( من وقت 
التي تشير  الصحافية  التقارير  االهتمام«. ونشرت  هــذا  لكم جميعًا على  آلخــر. شكرا 
إلى تدهور الحالة الصحية لبطل العالم ثالث مرات مع منتخب البرازيل )1958 و1962 
و1970( ومن يعتبر أفضل رياضي في القرن العشرين، يوم الخميس املاضي، بعدما 
السابق إلجــراء فحص جديد. وحــدث ذلك  اليوم  إليه في  غــادر بيليه مستشفى وصــل 
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 أّجلها 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
بعدما  أتلتيكو مدريد،  أنخل كوريا، مهاجم  قال 
وفاز  فالنسيا  أمــام  قوية  ريمونتادا  فريقه  حقق 
إن  متروبوليتانو،  وانــدا  ملعب  على   )2-3( عليه 
أبــدا عــن اإليــمــان« باألتلتي  املشجعني »لــم يكفوا 
مهزوما  نفسه  ويــعــتــبــر  أبـــدا  يستسلم  لــم  الـــذي 
ــل الــبــحــث عــن االنــتــصــار، عــلــى حــد قــولــه.  وواصــ
بسبب   2-0 النتيجة  فــي  متأخرا  أتلتيكو  وكـــان 
لكنه  السبت،  األول،  الشوط  خطأين دفاعيني في 
نــجــح فــي الــشــوط الــثــانــي فــي قــلــب الــطــاولــة على 
»ريــمــونــتــادا« قــويــة وحــقــق انــتــصــارا  الــضــيــوف بـــ

 من الضائع.
ً
قاتال في الوقت املحتسب بدال

)مــوفــيــســتــار( عــقــب املــواجــهــة:  وصـــرح الــالعــب لـــ
الــشــيء.  بعض  جنونية  كــانــت  بأكملها  »املـــبـــاراة 
»أعتقد  وتــابــع:  للغاية«.  أمــام خصم صعب  الــعــودة  من  تمكنا  ألننا  للغاية  نحن سعداء 
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 
الثاني  الــشــوط  فــي  امللعب.  نهاية  فــي  كذلك  نكن  ولــم  الصبر  مــن  بالقليل  التحلي  علينا 
بالفعل  إلى املضي قدما، وتمكنا  كنا متأخرين 2-0، لكن جمهورنا كان يدفعنا دائما 
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 3-2 من 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 
للدعم، هو  الفريق بصورة عاجلة  »يحتاج  بـــورداالس  وقــال  األتلتي.  لقاء  الضائع من 
في  أكــثــر«،  الوضع  املساعدة سيسوء  لم نحصل على  إذا  الصيف.  منذ  لذلك  بحاجة 
تصريحات أدلى بها عقب مباراة أمس السبت والتي كان فالنسيا متقدما فيها بهدفني 
نظيفني. وأوضح املدرب أن فريقه تراجع للخلف تحت وطأة ضغط الروخيبالنكوس، 
الفريق »بذل مجهودا كبيرا في  البدنية. واعتبر أن  وكذلك بسبب انهيار لياقة العبيه 
قارنت  إذا  أيــام معدودة.  متتالية في غضون  الالعبون مباريات  األول، خاض  الشوط 
البدء  الدفع بالعبني يمكنهم  أن تغييراتهم شهدت  األتلتي بالعبينا فستجد  تشكيلة 
السيطرة  تنقصنا  كانت  للتقهقر.  واضطررنا  جديدة  قوى  ذلك  منحهم  كأساسيني، 
على املباراة، املحزن أن هذه ليست املرة األولى التي يحدث فيها ذلك معنا، تكرر األمر 

أمام ريال مدريد وإسبانيول ثم اآلن«.

مستقبل نجله، بالسير على خطاه. كانت بداية سيمون من 
نيجيريا مع فريق كادونا بعد بداية في إحدى األكاديميات 
الخاصة، لتعرف سنة 2013 املنعرج األول في مسيرته حني 
كان قريبًا من التعاقد مع نادي أياكس أمستردام الهولندي. 
ــارك مـــع الـــنـــادي األشـــهـــر في  ــ ــــى هــولــنــدا وشــ فــقــد ســـافـــر إل
أياكس على  املوسم بعد تفضيله  بداية  اختبارات عــدة قبل 
العديد من العروض األخرى، وال سيما في الدوري اإلنكليزي. 
ــه سينضم إلــى كوكبة النجوم 

ّ
وفــي وقــت كــان يعتقد فيه أن

اضــطــّر سيمون  أيــاكــس،  مــع  النجاح  التي عرفت  النيجيرية 
إلى الرحيل بعد خالف بني وكيل أعماله والنادي الهولندي، 
لُيصاب بخيبة أمل كبيرة ويفشل في التعاقد مع النادي الذي 

كان له الفضل في اكتشاف موهبته.
ولم يتأخر سيمون كثيرًا في االلتحاق بالدوريات األوروبية، 
املشكلة  في 2014.  السلوفاكي  ترنشني  فريق  مع  بتعاقده 

خالل تلك التجربة لم تكن كرة القدم، بل التعايش مع البرد 
ه 

ّ
الشديد الذي كان يهدد استمراره مع النادي السلوفاكي، لكن

صمد في النهاية. بعد موسم واحد، انتقل إلى جينت، وبعد 
ليفانتي اإلسباني في  إلى  انتقل  ثالثة مواسم في بلجيكا، 
موسم 2018/ 2019، غير أّن التجربة كانت صعبة ولم يظهر 
 أفضل، فكان الدوري الفرنسي 

ّ
 في 18 لقاًء ليبحث عن حل

ّ
إال

فرصته الستعادة االعتبار، فبعد تعاقده مع نانت برز بشكل 
كبير وأصبح من العناصر األساسية. أصبح سيمون دوليًا 
منذ عام 2015، حيث كان حاضرًا مع مختلف األسماء التي 
قادت »النسور الخضراء« طوال السنوات املاضية، كذلك فإّن 
املدرب األملاني غيرنوت روهر، كان يؤمن كثيرًا بقدراته، وقد 
عاش خيبة كبيرة بعد إصابته قبل كأس العالم في روسيا 
2018، وغاب عن النهائيات، ولهذا فهو يحلم بالتعويض في 

نسخة 2022 في قطر، وأن يكون حاضرًا في الحدث األهم.

زهير ورد

برز موسيس سيمون )Moses Simon( مهاجم نادي نانت 
الفرنسي، مع منتخب نيجيريا، بفضل فنياته العالية وقدرته 
الغريبة على تجاوز منافسه املباشر من دون صعوبات، وما 
ه 

ّ
فعله في الهدف الثاني لنيجيريا ضد غينيا بيساو يؤكد أن

 املدافعني، وأّن من الصعب السيطرة عليه عندما 
ّ

كابوس لكل
ليكون  الـــ26 عامًا، مرشحًا  لم يكن صاحب  يكون منطلقًا. 
العــب كــرة قـــدم، فقد ذكــر فــي حــديــث نقله مــوقــع »ســبــورت 
نيوز أفريكا« أّن والده كان يريد أن ينضم نجله إلى الجيش 
القدم، إذ يعتقد  ــه كــان عاشقًا لكرة 

ّ
أن النيجيري مثله، رغــم 

بعد فشل معظم شّبان  أفضل  الجيش  فــي  العمل  أّن  والـــده 
القليل الذي  الــقــدم، كذلك فــإّن العدد  منطقتهم في عالم كــرة 
نجح في مسيرته أضاع أمواله. وبالتالي، بحث والده عن تأمني 

موسيس سيـمون

على هامش الحدث

يقدم موسيس 
سيمون، مهاجم 

نانت الفرنسي 
والمنتخب 

النيجيري، أداًء 
الفتًا مع بالده 

في بطولة كأس 
األمم األفريقية 

الجارية حاليًا

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

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

الخمسة، ومنها اثنان من عالمة الجزاء.

فينسنت ولقب الهّداف

وجه رياضي

الــقــمــر صــدمــة كبيرة،  وتــلــقــى منتخب جـــزر 
 12 إصابة  الطبية  الفحوص  كشفت  بعدما 
العبًا بفيروس كورونا، من بينهم الحارس 
األســاســي، الــذي يلعب وحــده نظرًا إلصابة 
املـــدرب أمير  إلــى إصــابــة  زميليه، باإلضافة 
عــبــدو بـــالـــوبـــاء، مـــا يــعــنــي صــعــوبــة مــوقــف 
املنتخب الــذي يمثل شعبًا قوامه نحو 850 

ألف نسمة، ضد الكاميرون.
في املقابل، أكد أنطونيو كونسيساو املدير 
نافسه 

ُ
مل الكامل  احترامه  للكاميرون،  الفني 

ــقــام عــلــى ملعبنا، 
ُ
ت الــبــطــولــة   

ّ
أن خــصــوصــًا 

الـــجـــمـــاهـــيـــر ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر ُمـــهـــم فــي 
تــحــديــد رحـــلـــة »األســـــــود« خــــال مــنــافــســات 

األمم األفريقية«.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــلــتــقــي مــنــتــخــب غــيــنــيــا  مــ
نقاط،   5 الثانية برصيد  املجموعة  وصيف 
ــيـــا وصــــيــــف املـــجـــمـــوعـــة  ــبـ ــع نـــظـــيـــره غـــامـ ــ مـ
الــســادســة بــرصــيــد 7 نــقــاط فــي لــقــاء صعب 
لــفــريــقــني، كــاهــمــا يبحث خــالــه عــن الــفــوز، 
ــائـــي، ومـــواصـــلـــة  ــهـ ــنـ ــوغ الــــــــدور ربـــــع الـ ــلــ وبــ

مر، وخوض اللقاء بكل جدية سعيًا 
ُ
ُجزر الق

وراء الفوز، مشددًا على أن الكاميرون عازمة 
النهائي،  بلوغ  املشوار حتى  مواصلة  على 
ــا فـــي الــــــدور األول مــمــيــزة،  ــنـ ــامـ بــقــولــه »أرقـ
حــصــدنــا 7 نــقــاط مـــن انــتــصــاريــن وتـــعـــادل، 
تــم تسجيلها وهـــو معدل  أهــــداف   6 لــديــنــا 
أكــثــر مــن جــيــد، ونملك أفــضــل العــبــي الــدور 
األول وهداف البطولة فينسيت أبوبكر، كل 
ما أتمناه هو حضور الجماهير بكثافة في 
درجات، هذا أمر ُمهم للغاية بالنسبة لنا، 

ُ
امل

املــشــوار وأداء دور »الــحــصــان األســــود« في 
أمم أفريقيا.

ــاراة فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــمــدربــني  ــبــ  وتــمــثــل املــ
كــابــا ديــــــاوارا املـــديـــر الــفــنــي لــغــيــنــيــا، وتـــوم 
لتدوين  لغامبيا  الــفــنــي  املــديــر  ساينتفيت 
سخة 

ُ
الن فــي  الــذهــب  مــن  بــأحــرف  اسميهما 

نافسة على مقعد في 
ُ
امل الجارية، من خــال 

مــنــطــقــة املـــربـــع الــذهــبــي لــلــبــطــولــة الــقــاريــة، 
وصناعة التاريخ في ظل كثرة املفاجآت في 

األمم األفريقية.

واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز 113-103، فيما تابع 
ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته عندما فاز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 133-
127 في 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 23 نقطة وست متابعات، فيما ساهم البديل الكونغولي بيسماك 
ـــ36 في 45 مــبــاراة لصنز بتحقيقه »دابــل دابــل« مع 21 نقطة و13  ال بييومو في الفوز 

 عن خمس تمريرات حاسمة، في أفضل غلة في مسيرته االحترافية.
ً
متابعة، فضال

صورة في خبر

بريدجز يتألق
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