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نجح المدرب
األلماني،
توماس توخيل،
في فرض نفسه
بقوة على
الساحة التدريبية
بعد تفوقه
على  8مدربين
كبار في عام
واحد فقط.
وتفوق توخيل
على اإلسباني،
بيب غوارديوال
 3مرات ،المدرب
األرجنتيني،
دييغو
سيميوني 3
مرات واإليطالي،
أنطونيو كونتي
 3مرات أيضًا،
اإليطالي كارلو
أنشيلوتي
مرتين ،المدرب
البرتغالي ،جوزيه
مورينيو مرة،
الفرنسي زيدان
مرة واأللماني،
يورغن كلوب
مرة ،والمدرب
اإليطالي،
أليغري ،مرة
واحدة.

تفوق على الكبار
المدرب األلماني حقق نتائج مُ ميزة مع فريقه تشلسي في موسمين (كلوي كنوت)Getty/

فرينكي دي يونغ:
الخسارة مع برشلونة
تعني اإلحباط

برشلونة يتفاوض مع
أياكس الستعارة نيكوالس
تاغليافيكو

إدينسون كافاني :األمور
تتغير في لحظة ال
يتوقعها المرء

قال الهولندي فرينكي دي يونغ ،صاحب هدف
الفوز لبرشلونة ضد أالفيس ،إن هذا االنتصار
مهم للغاية ،وأكد بعد املباراة« :نحتاج لتحسني
طريقة اللعب ،أن نكون أكثر حسمًا ،خصوصًا في
ملعب املنافس» .وعن مباراة ريال مدريد قال دي
يونغ «لم نلعب بشكل سيئ ،لكن يؤملني أيضًا
أننا نقول إننا نشعر بالفخر عندما نخسر أمام
مدريد .ال ينبغي قول ذلك .في برشلونة عندما
تخسر عليك أن تشعر باإلحباط».

قدم فريق برشلونة اإلسباني عرضًا الستعارة
ظهير فريق أياكس الهولندي ،األرجنتيني
نيكوالس تاغليافيكو ،وفقًا ملا أكده للوكالة
اإلسبانية مصدر مطلع على املفاوضات .وأشار
املصدر إلى أنه منفتح على اإلعارة ،ويضغط على
ّ
ناديه من أجل السماح له باالنتقالُ .يذكر أن عقد
الالعب ينتهي مع أياكس في عام  ،2023وقد حصل
على وعد من النادي بفتح الباب أمامه إذا ما تقدم
فريق أوروبي كبير بعرض جيد له.

قال املهاجم ،إدينسون كافاني ،لدى وصوله إلى
أوروغواي لبدء االستعداد ملواجهة باراغواي
في التصفيات املؤهلة إلى مونديال  ،2022إن
اللحظات السيئة تتغير أحوالها في أكثر وقت
غير متوقع .وقال كافاني «تتغير اللحظات في
الوقت الذي ال تتوقع فيه أن تتغير .حدث لي هذا
األمر على الصعيدين الفردي والجماعي .حدث
لنا هذا األمر في املنتخب .أحيانًا تتغير الطاقة
في لحظة ما ومعها كل األمور».
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مباريـات
األسبـوع

يبحث المنتخب المغربي عن مواصلة المشوار
في أمم أفريقيا التي تحتضنها الكاميرون
حينما يخوض تحديًا جديدًا ضد نظيره منتخب
ماالوي سعيًا منه للوصول للدور ربع النهائي
من المسابقة القارية.

كأس
األمم األفريقية

ميدفيديف يُطيح بكريسي
ويواجه ألياسيم في ربع النهائي
قضى الروسي دانييل ميدفيديف ،املصنف الثاني عامليًا بني العبي التنس
املحترفني ،على حظوظ األميركي ماكسيم كريسي ،املصنف  70عامليًا ،في
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس بعد الفوز عليه بثالث مجموعات ملجموعة- 6 :
 .5 - 7 ،)7 -4( 7 - 6 ،)4 - 7( 6 - 7 ،2وقال ميدفيديف عقب املباراة التي استمرت
لثالث ساعات ونصف« :كانت مباراة طويلة ،لم تكن سهلة ،كانت معركة قوية.
حظيت بفرص عــديــدة لكسر اإلرس ــال ،كنت أريــد فقط استغالل بعضها».
وأمسى ميدفيديف هو خامس روسي يبلغ ربع نهائي أستراليا في أكثر من

المغرب
والتحدي الجديد

مجدي طايل

ي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخ ــب املـ ـغ ــرب ــي األول
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ت ـح ــدي ــا ج ــديـ ـدًا فــي
رح ـلــة املـنــافـســة عـلــى لـقــب بطولة
كأس األمم األفريقية ،عندما يبدأ املشوار في
األدوار االقصائية ،بمالقاة منتخب مــاالوي
في ثالث أيــام الــدور ثمن النهائي ،بحثًا عن
ف ــوز كـبـيــر وعـ ــرض جـمـيــل ،وب ـطــاقــة الـتــأهــل
ُلربع النهائي والبقاء في املنافسة.
وت ـ ـعـ ـ ّـد امل ـ ـبـ ــاراة ه ــي األول ـ ـ ــى ل ـل ـم ـغ ــرب ،بـعــد
ُ
إع ــان قــرعــة الـ ــدور األخ ـيــر لـتـصـفـيــات كــأس
الـعــالــم ومــاقــاتــه للكونغو الديمقراطية في
مـ ـ ــارس/آذار املـقـبــل ،ويـسـعــى خــالـهــا وحيد

حاليلوزيتش :سنخوض
اللقاء من أجل
إسعاد الشعب المغربي
حاليلوزيتش املدير الفني إلى توجيه رسالة
اطـمـئـنــان م ــن خــالـهــا إل ــى الـجـمــاهـيــر تفيد
ّ
بـجــاهــزيــة امل ـغ ــرب ألي م ـب ــاراة داخـ ــل ال ـقــارة
ـا ،ب ـخــاف ال ـح ـصــول على
ال ـس ـمــراء مـسـتـقـبـ ً
بطاقة التأهل إلى الــدور التالي ،واالستمرار
فــي سـبــاق املـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــل «ال ـكــان»

السنغال المرشح لحصد اللقب يالقي الرأس األخضر (بيوس إيكبي /فرانس برس)

ماالوي ومواجهة صعبة أمام المغرب (فرانس برس)

الـ ــذي حـقـقـتــه امل ـغ ــرب م ــرة واحـ ـ ــدة .وتــأهـلــت
امل ـغــرب إل ــى الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي بـعــد رحلة
رائ ـع ــة ف ــي ال ـ ــدور األول ،ك ــان ــت فـيـهــا أفـضــل
املـنـتـخـبــات ال ـعــرب ـيــة (رق ـم ـي ــا) ُامل ـش ــارك ــة في
الـبـطــولــة ،حـيــث ت ـصــدرت املـجـمــوعــة الثالثة
برصيد  7نقاط ،من انتصارين وتعادل على
القمر
حساب غانا بهدف من دون رد وجــزر ُ
بهدفني مــن دون رد ثــم التعادل مــع الغابون
بهدفني لكل فريق في ختام مبارياته ليحصد
ّ
«أس ـ ـ ـ ــود األط ـ ـل ـ ــس» ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة،
وت ـضــرب مــوع ـدًا ملــواجـهــة م ــاالوي فــي ال ــدور
ثمن النهائي.
فــي املـقــابــل ،تأهلت م ــاالوي ،عقب حصولها
على املركز الثالث في املجموعة الثانية ،خلف
السنغال وغينيا ،ونالت  4نقاط من التعادل
م ــع ال ـس ـن ـغــال م ــن دون أه ـ ــداف وال ـف ــوز على
زيـمـبــابــوي بهدفني ُمـقــابــل هــدف والـخـســارة
من غينيا بهدف مقابل ال شــيء ،وهــي أرقــام
جـيــدة بالنسبة مل ــاالوي الـتــي كــانــت مرشحة
للخروج من الــدور األول في ظــل قلة خبرات
ّ
العبيها.
وي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي امل ــواج ـه ــة تحت
قيادة مدربه املخضرم وحيد حاليلوزيتش،
صاحب التجارب الكبيرة في الكرة العربية
واألفريقية ،وسبق له العمل مدربًا للجزائر
وساحل العاج من قبل ،ويعتمد املــدرب على
طريقة لعب رقمية  ،3-3-4والتي تتحول إلى
 1-3-2-4وفقًا لسير األحــداث ،ويميل خاللها
إلـ ــى م ـنــح الع ـب ــي ال ــوس ــط الـ ـ ــدور األكـ ـب ــر في
بناء الهجمات ،والــرهــان على الجماعية في
األداء واختراقات العمق ،في الوصول ملرمى
امل ـن ــاف ــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـ ـك ــرات الـعــرضـيــة
والـتـسـجـيــل م ــن خ ــال رؤوس ال ـحــربــة عبر
ألعاب الهواء.
وي ــراه ــن املـنـتـخــب امل ـغ ــرب ــي ،ع ـلــى مـجـمــوعــة
مميزة من الالعبني ،سواء من تألقوا في أول
 3ج ــوالت بــالـبـطــولــة أو خ ــال ال ــدور الثاني
للتصفيات األفــريـقـيــة املــؤهـلــة إلــى نهائيات
كــأس الـعــالــم ،وحققوا  6انـتـصــارات متتالية
مـثــل يــاســن بــونــو ح ــارس املــرمــى املـخـضــرم
امل ـح ـتــرف ف ــي ص ـفــوف إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي،
وأشــرف حكيمي نجم باريس ســان جيرمان
الفرنسي ،ومعه نايف أكرم وآدم ماسينا في
الــدفــاع ،وسليم أمــاح وعـمــران لــوزا وإلياس
الشاعر وسفيان أمرابط وعز الدين أوناهي
في الــوســط ،وزكــريــاء أبــو خــال وريــان مايي
وأي ـ ـ ـ ــوب ال ـك ـع ـب ــي ويـ ــوسـ ــف ال ـن ـص ـي ــري فــي
الهجوم ،وهــي املجموعة التي تتم املفاضلة

مناسبة لينضم ملواطنيه يفجيني كافيلنيكوف ( )5ونيكوالس دافيدينكو ()4
وألكسندر ميتريفيلي ومــارات سافني ( .)3وسيواجه ميدفيديف في الــدور
ربع النهائي منافسه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي فاز على الكرواتي
مارين سيليتش .وعن منافسه الكندي املصنف التاسع عامليًا ،قال ميدفيديف:
«املرة األخيرة التي التقينا فيها كانت في نصف نهائي أميركا املفتوحة ،أتمنى
خوض هذه املباراة» .ويتطلع ميدفيديف للتتويج بلقب أستراليا للمرة األولى
في مشواره بعد بلوغه نهائي العام املاضي وسقوطه أمــام الصربي ،نوفاك
ديوكوفيتش.
فالهوفيتش وافق على الشروط
الشخصية لالنتقال إلى يوفنتوس
وافق الهداف الصربي ،دوشان فالهوفيتش ،على الشروط الشخصية لالنتقال
إلى فريق يوفنتوس خالل فترة االنتقاالت الحالية ،بحسب ما أفادت به صحيفة
ّ
«غازيتا ديلو سبورت» اإليطالية الرياضية ،لكن فيورنتينا لن يتخلى عنه ّإل
ّ
في حال حصوله على  70مليون يــوروُ .ويعتقد بــأن يوفنتوس يتنافس مع
أرسنال اإلنكليزي للحصول على خدمات ابن الـ 21سنة الذي يتصدر ترتيب
هدافي الدوري اإليطالي مشاركة مع مهاجم فريق التسيو تشيرو إيموبيلي
ّ
لكل منهما) .وأش ــارت «غازيتا ديلو سـبــورت» إلــى أن الصربي الدولي
(ّ 17
استبعد أرسنال من خياراته وكل ما يريده هو االنضمام إلى فريق يوفنتوس.
وسبق للصحيفة نفسها أن أفادت األسبوع املاضي بأن يوفنتوس عرض على
فيورنتينا  35مليون يورو ،إضافة للمهاجم السويدي ديان كولوشيفسكي
من أجل إقناعه بالتخلي عن فالهوفيتش.

كريم بنزيمة هداف فريق ريال مدريد (ديوغو سوتو)Getty/

أكــد الـفــرنـســي ،كــريــم بنزيمة ،مهاجم فريق
ريال مدريد اإلسباني أن هدفه ما زال الفوز
ب ـج ــائ ــزة الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة ،وص ـ ــرح بـنــزيـمــة
فــي مقابلة لـبــرنــامــج (تـيـلـيـفــوت) الفرنسي
أن «األهــم في الكرة الذهبية هو الفوز بها.
احتالل املركز الرابع أو الثالث أو الثاني ال
يختلف عن املركز الـ .38ليس في وسعي فعل
املــزيــد بعد مــا قدمته فــي املـلـعــب» ،علما أنه
احتل املركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية
في نسختها املاضية.
وأكــد أن الفوز بالكرة الذهبية ما زال هدفه
وأن ــه كــل مــوســم سيفعل «املستحيل ليقدم
م ــوس ـم ــا أفـ ـض ــل م ــن الـ ـ ــذي س ـب ـق ــه» ،وت ــاب ــع
الـفــرنـســي أن «ال ـك ــرة الــذهـبـيــة بــالـنـسـبــة لي
تذهب ملــن يسجل ويصنع األه ــداف ويكون
حاضرًا في اللحظات الصعبة .إنها الكثير
من األشياء وليس فقط الفوز بألقاب .حسنًا
لست أنا من يمنح الجائزة» .وأبدى بنزيمة،
رابــع هــداف تاريخي في ريــال مدريد ،فخره
ب ــالـ ـن ــادي «املـ ـلـ ـك ــي» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه وق ــت
انـضـمــامــه إل ــى ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي ع ــام 2009

فقاعة صحية ووسائل حماية:
هل خدعت الكاميرون المنتخبات األفريقية؟
تعلم املنتخب الكاميروني من درس فيروس كورونا ،عندما أصيب  4أفراد خالل
فترة التحضير لكأس أمم أفريقيا ،من بينهم النجمان كريستيان باسوغوغ
ونغادو ،مما جعلهم يتخذون إجراءات مهمة لتفادي الوقوع بنفس املشكلة بعد
انطالق املنافسة .وكشفت صحيفة «كام فوت» الكاميرونية ،السبب الحقيقي
وراء سالمة العبي منتخب «األسود غير املروضة» حتى اآلن ،وعدم تعرضهم
ألي حالة منذ انطالق املنافسة ،على الرغم من تفشي الفيروس وسط العبي
العديد من املنتخبات املشاركة .وأصــر إداريــو االتحاد الكاميروني لكرة القدم
على إجــراء تحريات مستعجلة بعد ثبوت إصابة  4أفــراد من قائمة املنتخب،
ّ
وتبني أن املصدر هو عمال مقر إقامتهم ،بمركز «موندي» ،وبعض الزوار الذين
يتواجدون فيه بني الفينة واألخرى .ووفرت السلطات برنامج كشف سريع لكل
زوار مقر إقامتهم ،وال يسمح ألي أحــد الولوج إليه ســوى بعد تأكيد سالمته
فضال عن فقاعة صحية تمنع الالعبني من الخروج إلى أي وجهة قد
من الوباء،
ً
تجعلهم يحملون الفيروس معهمُ .ويمنع الالعبون من التجمعات داخل الفندق،
وإذ يكتفون بالبقاء في غرفهم باستثناء الحاالت العاجلة ،كما ال يلتقون ّإل
عند خــوض التدريبات ،وهــي تضحيات معنوية قوية قدموها رغبة منهم في
تحقيق الـنـجــاح عـلــى جميع األص ـعــدة .هــذا وأث ــار عــدد ال ـحــاالت وســط العبي
ّ
املنتخبات الضيفة شكوك املشجعني ،باعتبار أن الكاميرون لم تسجل ّأي حالة
في صفوفها ،وهي البلد املستضيف للبطولة ،كما جاء حرصهم على العبي
منتخبهم دون بقية الالعبني مثيرًا للدهشة ،بعدما وعدوا الجميع بتطبيق نظام
صحي مميز ،اتضح فشله بمرور اللقاءات.

المنتخب المغربي وطموح بمواصلة المشوار (أولريك بيدرسن)Getty/

بينها الختيار التشكيلة األساسية في اللقاء.
ـواء ص ـع ـبــة ق ـبــل بــدايــة
وع ـ ــاش امل ـغ ــارب ــة أجـ ـ ـ ً
امل ـ ـبـ ــاراة ف ــي آخـ ــر  48س ــاع ــة ،ب ـس ـبــب غ ـيــاب
الثالثي الكبير ياسني بونو وأشرف حكيمي
وفيصل فجر ،عن التدريب بسبب الشكوى من
إصابات بدأها فجر أحد ركائز الوسط ،وسط
محاوالت من جانب حاليلوزيتش في تجهيز
باقي القوة الضاربة للمواجهة الصعبة.
وتـ ـع ـ ّـول امل ـغ ــرب ع ـلــى عـنـصــر ال ـخ ـب ــرات لــدى
العـبـيـهــا ال ــدول ـي ــن وامل ـح ـتــرفــن ف ــي تــرجـيــح
كفتها ،خاصة يوسف النصيري العائد من
جديد للحسابات ،بعد إصــابــة قوية تعرض

ل ـهــا م ـنــذ ف ـت ــرة ،وه ــو أم ــل ال ـه ـجــوم املـغــربــي
ف ــي تـحـقـيــق ح ـلــم ال ـف ــوز بــالـبـطــولــة ال ـقــاريــة،
خـصــوصــا بـعــد تــوهـجــه وتــألـقــه بـشـكــل الفــت
مــع نــاديــه اإلسباني فــي «الليغا» ،خــال آخر
موسمني ،واكتسابه خبرات دولية كبيرة ،بات
معها ُاملهاجم األول في تشكيلة الجهاز الفني.
ومــن جانبه أكــد وحيد حاليلوزيتش املدير
ال ـف ـنــي ل ـل ـم ـغــرب ،اح ـت ــرام ــه ال ـكــامــل ُملـنــافـســه
مـ ـ ـ ــاالوي ،وخـ ـ ــوض ال ـل ـق ــاء م ــن أجـ ــل إس ـع ــاد
الشعب املغربي بفوز جديد ،وحصد بطاقة
ال ـتــأهــل إل ــى الـ ــدور ُ
رب ــع ال ـن ـهــائــي .وق ـ ــال »:ال
تفكير أو حديث في ُاملعسكر عن لقاء مصر أو

الفوز بالكرة الذهبية هدف كريم بنزيمة
ما زال بنزيمة يسعى
وراء الكرة الذهبية
التي لم يُحققها في
مسيرته الكروية
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كــان ُيخطط للبقاء « 15أو  20سنة والـفــوز
باأللقاب ألنه أفضل فريق في العالم».
ومن ناحية أخرى تحدث بنزيمة في املقابلة
التي سيتم بث جزئها الثاني األحــد املقبل
عن مواجهة باريس ســان جيرمان في ثمن
نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا مشيرًا إلــى أنه
«كنا نتمنى مواجهة منافس آخــر ،ولكننا
مـسـتـعــدون .سـيـكــون مــن املـمـيــز الـلـعــب أمــام
ك ـي ـل ـي ــان م ـب ــاب ــي ول ـي ــون ـي ــل م ـي ـســي أي ـض ــا.
ستكون مـبــاراة جـيــدة» .كما تحدث بنزيمة
عن انضمام ميسي إلــى فريق باريس سان
قائال «يحتاج إلى
جيرمان الصيف املاضي
ً
وقــت للتأقلم» ،مـبــرزًا أن مــن ينتقدونه «لم
يفهموا شيئًا» مؤكدًا أنه «ال يمكننا انتقاد
ميسي».
وان ـت ـق ــدت ب ـعــض ال ـج ـمــاه ـيــر ،م ـي ـســي ،بعد
انتقاله إلــى بــاريــس ســان جيرمان الصيف
امل ــاض ــي ،ل ـكــن ب ـنــزي ـمــة ال ي ـشــك ف ــي أن ليو
سينجح فــي العاصمة الفرنسية ،وأضــاف
الــاعــب فــي تصريحاته أنــه «مــن املستحيل
أال يؤدي ميسي بشكل جيد ،يحتاج للوقت

سجل الفرنسي كريم
بنزيمة  303أهداف مع
النادي «الملكي»

ساحل العاج في الدور ربع النهائي ،نحن ال
نزال في الدور الثاني ،علينا مواجهة ماالوي
بكل قوة ،وفرض شخصيتنا في أرض امللعب،
ّ
وتحقيق الـفــوز ،وبعدها يمكن لنا التعليق
ّ
ع ـلــى أي م ــواج ـه ــات م ـق ـبـلــة ف ــي ال ـ ــدور ربــع
النهائي» .وتابع« :ماالوي فريق ُمنظم ،يلعب
بـشـكــل جـيــد دفــاع ـيــا ،رأي ـن ــاه أمـ ــام الـسـنـغــال
كيف نجح في الخروج بشباكه نظيفة ،علينا
ّ
استغالل أي فرص ،أتوقع أن يحاول ماالوي
تـكــرار الـسـيـنــاريــو ،ويـغـلــق املـســاحــات تمامًا
أم ـ ــام الع ـب ــي املـ ـغ ــرب ،ال ـت ـفــاص ـيــل الـصـغـيــرة
سيكون لها الكلمة العليا في تحديد الفائز،

وأتمنى أن يكون التوفيق حليف الالعبني في
أرض امللعب».
ويـشـهــد الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،م ـب ــاراة أخــرى
ق ــوي ــة ت ـج ـمــع ب ــن ال ـس ـن ـغــال امل ــرش ــح ال ـقــوي
ل ـح ـصــد ال ـل ـق ــب وم ـن ـت ـخــب ال ـ ـ ــرأس األخ ـض ــر.
وصـعــدت السنغال إلــى ال ــدور ثمن النهائي،
بعد الحصول على صدارة املجموعة الثانية،
برصيد  5نقاط من فوز وتعادلني ،مع تسجيل
هدف واحــد ،ولديها أحد أفضل الالعبني في
أفــري ـق ـيــا ،وه ــو س ــادي ــو مــانــي نـجــم لـيـفــربــول
اإلنـكـلـيــزي ،بــاإلضــافــة إلــى ال ـحــارس األفـضــل
فــي الـعــالــم لـعــام  ،2021وهــو إدوارد ميندي،

ح ــارس مــرمــى تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،وكالهما
ق ــوة ض ــارب ــة لـ ـ «أس ـ ــود ال ـت ـيــران ـغــا» م ــن أجــل
تحقيق الفوز على الرأس األخضر ،ومواصلة
املـشــوار في سباق البحث عن أول لقب قاري
في تاريخ السنغال مع الجيل الذهبي الحالي،
ال ــذي يـقــوده املــديــر الـفـنــي إلـيــو سيسيه منذ
عدة سنوات ،ووصل معه لنهائي أمم أفريقيا
 ،2019ق ـبــل ال ـخ ـس ــارة م ــن ال ـج ــزائ ــر ،وكــذلــك
التأهل ملونديال  .2018وتأهل منتخب الرأس
األخضر إلى الدور الثاني ،بعد حصوله على
امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي س ـبــاق املـجـمــوعــة األول ــى،
وتأهله ضمن أفضل ثوالث.

السلة األميركية :ميامي يُسقط ليكرز ويتصدر

م ــن أجـ ــل ال ـت ـك ـيــف ،وس ـي ـس ـجــل ال ـع ــدي ــد من
األه ــداف» .وتابع« :انظر إلــى ما يفعله على
أرض امللعب ،على أي حال ،ال يمكنك انتقاد
العــب مثل هــذا .أي شخص ينتقد ميسي ال
يفهم ك ــرة ال ـق ــدم» ،وح ــول مــواجـهــة مبابي،
زم ـي ـل ــه بـمـنـتـخــب ف ــرن ـس ــا ،قـ ـ ــال« :م ــواج ـه ــة
مبابي؟ سيكون األمــر مميزًا ،نحن أصدقاء
مقربون ،دعونا نرى ما سيحدث ،هو يريد
الفوز وأنا كذلك».
وعن تسجيله  303أهداف لفريق ريال مدريد
واح ـت ـمــال ـيــة أن يـصـبــح ال ـه ــداف الـتــاريـخــي
للنادي «املـلـكــي» إذا استمر بـهــذه الوتيرة،
ق ــال بـنــزيـمــة إن ه ــذا ه ــدف يـمـكــن تحقيقه
إذا فعل ما يجب عليه القيام به على أرض
املـلـعــب .وعــن تحوله إلــى ال ـهــداف الرئيسي
لـلـفــريــق ب ـعــد رح ـيــل كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
من ريــال مدريد ،أشــار بنزيمة إلى أنه تعلم
الكثير من النجم البرتغالي وأنــه عمل أكثر
بعد رحـيـلــه ،وأض ــاف فــي حــديـثــه« :كفاءتي
ف ــي امل ـل ـعــب لـيـســت ج ــدي ــدة ،ك ــان ع ـلــي فقط
تسجيل أهـ ــداف أكـثــر حـسـمــا»  ،مضيفًا أن
ارت ــداء ش ــارة الـقـيــادة يحفزه أكـثــر ويجعله
يريد أن يكون قدوة.
وفــي مقتطف مــن الـجــزء الثاني مــن املقابلة
الذي نشرته (تيليفوت) ،تحدث بنزيمة عن
مواطنه أنـطــوان غــريــزمــان وعــن عــودتــه إلى
املنتخب الفرنسي ،األمر الذي جعله سعيدًا
ألن «الجماهير أرادته منذ فترة طويلة».
(العربي الجديد ،إفي)

تصدر ميامي هيت
ّ
المنطقة الشرقية عن
جدارة واستحقاق بعد
تفوقه على ليكرز

ان ـت ــزع فــريــق م ـيــامــي هـيــت ص ـ ــدارة املنطقة
الشرقية ،بفوزه على ضيفه لــوس أنجليس
ـا ال ـخ ـســارتــن
ل ـي ـك ــرز ( ،)107-113م ـس ـت ـغـ ً
امل ـ ـفـ ــاج ـ ـئ ـ ـتـ ــن لـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ــن بـ ـ ــروك ـ ـ ـلـ ـ ــن ن ـت ــس
وشيكاغو بولز أمام مضيفيهما مينيسوتا
تيمبروولفز ( )125-136وأورالن ــدو ماجيك
( )95-114تــوالـيــا ،فــي مـنــافـســات دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفني .وقــاد جايسون
تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى تحقيق
الفوز على مضيفه واشنطن ويــزاردز (-116
 )87بتسجيله  51نقطة .في وقت واصل فريق
غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب
على ضيفه يوتا جاز (.)92 - 94
في املباراة األولــى على ملعب «إف تي إكس
أري ـن ــا» ف ــي م ـيــامــي وأم ـ ــام  19973مـتـفــرجــا،
ض ــرب م ـيــامــي ه ـيــت ب ـق ــوة ف ــي ال ــرب ــع األول
وسعه إلى
وكسبه بفارق  14نقطة (ّ )25-39
 17نقطة في نهاية الشوط األول بعدما كسب
الربع الثاني ( ،)27-30ثم إلــى  19نقطة بعد
الربع الثالث (.)18 - 20
وانتفض ليكرز فــي الــربــع األخـيــر ()24 - 37

بفضل تألق «امللك» ليبرون جيمس وراســل
وستبروك ،ونجح في تقليص الفارق إلى 4
نـقــاط قبل دقيقة واح ــدة مــن نهاية امل ـبــاراة،
لكن هيت الــذي خاض اللقاء في غياب كايل
الوري وتايلر هـيــرو ،تمكن مــن تأمني فــوزه
بفارق  6نقاط.
وفرض جيمي باتلر نفسه نجمًا في صفوف
ف ــري ــق ه ـي ــت بـتـحـقـيـقــه «ت ــري ـب ــل دابـ ـ ـ ــل» ،إذ
سجل  20نقطة مع  12تمريرة حاسمة و10
متابعات ،فيما كان زميله دنكن روبينسون
أفـضــل مسجل فــي صـفــوف الـفــريــق برصيد
 25نـقـطــة .وك ــان جـيـمــس أف ـضــل مـسـجــل في
املباراة محققا «دابل دابل» مع  33نقطة و11
متابعة .في وقت المس وستبروك الـ»تريبل
دابل» بتسجيله  24نقطة مع تسع متابعات
ومثلها تمريرات حاسمة.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز ،اس ـت ـعــاد فــريــق مـيــامــي هيت
تــوازنــه بعد خـســارتــه أم ــام أتــانـتــا هوكس،
ال ـس ـب ــت ،وح ـق ــق فـ ــوزه ال ـ ــ 30ف ــي  47م ـب ــاراة
مستغال الخسارة الــ 17لكل من
هذا املوسم،
ً
بــروك ـلــن نـتــس وشـيـكــاغــو ب ــول ــز ،عـلـمــا بــأن
هيت لعب مـبــاراة أكثر مــن األول ومباراتني
أكثر من الثاني.
وعلى ملعب «تارغيت سنتر» وأمــام 16475
م ـت ـف ــرج ــا ،أوق ـ ــف م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز
صحوة بروكلني نتس وألـحــق بــه الخسارة
الـ 17هذا املوسم واألولى بعد فوزين متتالني
عندما تغلب عليه ( .)125 - 136وعانى نتس
ال ــذي خ ــاض امل ـب ــاراة فــي غـيــاب نجمه كيفن

دورانــت املصاب ،أمــام تألق الثالثي أنتوني
إدواردز ( 25نـقـطــة) ودان ـج ـي ـلــو راسـ ــل (23
نقطة و 10تمريرات حاسمة) وكارل أنتوني
تاونز صاحب  23نقطة بينها  15في الربع
األخير.
في املقابل ،تألق الالعب كايري إرفينغ ،في

ص ـف ــوف ف ــري ــق ن ـتــس بـتـسـجـيـلــه  30نـقـطــة،
وأضاف باتي ميلز  21نقطة ،في وقت اكتفى
جيمس ه ــاردن بتسجيل  13نقطة ومثلها
متابعات.
وفي الثالثة على ملعب «أمواي سنتر» وأمام
 18846متفرجًا ،مني شيكاغو بولز بخسارته

قدم ميامي هيت عرضًا قويًا وخطف الفوز (مايكل ريفز)Getty/

الـثــانـيــة تــوال ـيــا عـنــدمــا سـقــط أم ــام منافسه
أورالن ـ ــدو مــاجـيــك ( )95 - 114رغ ــم تسجيل
نـجـمــه دي ـمــار ديـ ـ ــروزان 31 ،نـقـطــة وتقديمه
مستوى رائعا في املواجهة .وبهذه النتيجة
تراجع فريق شيكاغو بولز إلى املركز الثالث
أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على
مضيفه ســان أنتونيو سبيرز ()109 - 115
بفضل  38نقطة و 12متابعة للكاميروني
جويل إمبيد.
وفــي املنطقة الـغــربـيــة ،واص ــل فــريــق غولدن
س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــورز ص ـح ــوت ــه وح ـق ــق ف ــوزه
الثاني تواليًا والـ 34هذا املوسم عندما تغلب
بصعوبة على ضيفه يــوتــا جــاز (،)92 - 94
ُ
ويدين ووريورز الذي غاب عن صفوفه كالي
طومسون ودرايموند غرين بسبب اإلصابة،
إلى جوردان بول صاحب  20نقطة ،في وقت
اكـتـفــى الـنـجــم سـتـيـفــن كـ ــوري بـتـسـجـيــل 13
نقطة فقط.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــي ب ـ ــوي ـ ــان
بوغدانوفيتش ،أفـضــل ُمسجل فــي صفوف
فريق يوتا جاز برصيد  21نقطة ،وكان قاب
قــوســن أو أدن ــى مــن حسم النتيجة لصالح
فريقه في الصافرة النهائية برمية بعيدة لم
تدخل السلة ،ليخسر فريقه بفارق نقطتني
فقط فــي مـبــاراة مثيرة وحماسية استمرت
ح ـتــى ال ـث ــوان ــي األخـ ـي ــرة م ــن امل ــواج ـه ــة أم ــام
جـم ـهــور اح ـت ـشــد ف ــي امل ــدرج ــات وب ـقــي على
أعصابه حتى النهاية.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
تفجرت أزمة المالعب التي تستضيف مباريات بطولة األمم األفريقية لكرة
القدم ،المقامة حاليًا في الكاميرون وتستمر حتى  6فبراير/شباط القادم،
حيث الحقت االتهامات البلد المنظم بشكل مباشر ،خصوصًا على صعيد
تجهيز المالعب ،التي ُتمثل العمود الفقري للمسابقة األفريقية

كورنيه ُتسقط هاليب
أطــاحــت الــاعـبــة الفرنسية ،ألـيــزي كــورنـيــه ،املصنفة  61عــاملـيــا ،منافستها الرومانية
سيمونا هاليب بالفوز عليها ( )3 - 6( ،)4 - 6و( ،)4 - 6لتتأهل إلى الدور ربع النهائي
من منافسات بطولة أستراليا املفتوحة للتنس ،في سابقة من نوعها في بطوالت «الغراند
سالم» .ونجحت الالعبة الفرنسية املخضرمة صاحبة الـ 32سنة في التفوق على هاليب،
املصنفة األولــى سابقًا وال ــ 15حاليًا ،بعد مباراة قوية استغرقت ساعتني و 33دقيقة،
بعدما سبق وأطاحت مرشحتني أخريني للقب في ذات البطولة وهما اإلسبانية غاربيني
موغوروزا والسلوفينية تامارا زيدانيسك.

أزمة مالعب
«الكان»
ياوندي ـ العربي الجديد

جاءت شكوى املنتخب الجزائري
(ح ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب) م ـ ـ ـ ــن م ـل ـع ــب
«ج ـ ــاب ـ ــوم ـ ــا» ،الـ ـ ـ ـ ــذي أدى ع ـل ـيــه
مـبــاريــاتــه فــي املـجـمــوعــة الـخــامـســةُ ،لتفجر
أزمـ ـ ــة امل ــاع ــب الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـيــف م ـب ــاري ــات
بـطــولــة األم ــم األفــريـقـيــة لـكــرة ال ـقــدم ،املقامة
ح ــال ـي ــا فـ ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون وت ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى 6
فبراير /شباط الـقــادم .ومــع نهاية مباريات
ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة «كـ ــان  ،»2021الحـقــت
االتهامات الكاميرون بشكل مباشر وصريح
مــن س ــوء التحضير لـلـبـطــولــة ،عـلــى صعيد
تجهيز املــاعــب ،التي ُتمثل العمود الفقري
للمسابقة األفــريـقـيــة ،خــاصــة بعد االعـتــراف
بـ ـه ــذه املـ ـشـ ـك ــات فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاس ـت ــاد
«جابوما» ،الذي تصدر املشهد ،ومع أنه من
املــاعــب الـكـبـيــرة فــي ال ـكــام ـيــرون ،فــإنــه أثــار
ال ـجــدل فــي أم ــم أفــريـقـيــا ،ون ــال لـقــب «امللعب
املجنون» في أعقاب األزمات التي عانى منها
منتخب ال ـجــزائــر ،بـطــل نسخة  ،2019الــذي
كان يتصدر قائمة الترشيحات عند انطالق
البطولة للحصول على اللقب ،فإذا به يحتل
املركز األخير في مجموعته ،ويحصد نقطة
واح ــدة مــن الـتـعــادل مــع سـيــرالـيــون ،يعقبها
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المنتخب الجزائري كان
من أبرز المتضررين من
مالعب البطولة

بهزيمتني أم ــام غينيا االسـتــوائـيــة وساحل
ال ـعــاج ،ولــم ُيسجل ســوى هــدف يتيم ،حتى
ركلة الـجــزاء التي ُأتيحت لــه أهــدرهــا بشكل
غريب في لقاء ساحل الـعــاج .ومنذ اللحظة
األول ــى ،انتقد جمال بلماضي ،املدير الفني
لـلـجــزائــر ،أرضـيــة اسـتــاد «جــابــومــا» ،عندما
الـتـقــى سـيــرالـيــون وت ـعــادل مــن دون أه ــداف،
وعـ ــانـ ــى الع ـ ـبـ ــوه ب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح مـ ــن س ــوء
األرضية ،وظهرت املعاناة في نقل الهجمات
واللجوء إلى سالح الحلول الفردية ،وهو ما
كان له تأثير على مستوى أكثر من نجم في
تشكيلة «م ـحــاربــي ال ـص ـح ــراء» ،يتصدرهم
ري ــاض م ـحــرز ،نـجــم امل ــان سيتي اإلنكليزي
وقائد املنتخب الجزائري وأحــد أبــرز العبي
ال ـقــارة الـسـمــراء حــالـيــا .وتــوالــت االنـتـقــادات
الـجــزائــريــة ،ودخ ــل االت ـحــاد الـجــزائــري طرفًا
ف ــي األزم ـ ـ ــة ب ـت ـقــدي ـمــه شـ ـك ــوى رس ـم ـي ــة إل ــى

جابوما ...االستاد المثير للجدل

قال مارك يندا ،المتخصص في أرضيات المالعب ،والذي شارك في بناء
وصيانة العديد من االستادات في الكاميرون ،وخالل مقابلة سابقة مع
موقع (أفريكا سبورتس) ،إن تدهور أرضية ملعب جابوما ،في العاصمة
االقتصادية للكاميرون ،لم يفاجئه ،مؤكدًا أن الشركة التي زرعت العشب
لم تحترم أي معايير ،كما استنكر المباالة السلطات المسؤولة عن تنظيم
«الكان» ،رغم التنبيهات التي أطلقها حيال ذلك ،مؤكدا أنه حاليا ال يمكن
معالجة الموقف بسبب الحمل الثقيل الناجم عن المباريات.

االتحاد األفريقي «كــاف» ،يطالب فيها بنقل
مباراة الجزائر مع ساحل العاج في الجولة
الثالثة واألخيرة من عمر الدور األول من هذا
امللعب ،بعد الخسارة ُاملفاجئة التي تلقاها
«ال ـخ ـض ــر» م ــن غ ـي ـن ـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة ب ـهــدف
مقابل ال شيء ،والتي أنهت سلسلة املباريات
املتتالية بال خسارة لـ«املحاربني» .وظهرت
صــور ُمثيرة للغاية للملعب ،أثناء محاولة
«الحفر» التي ساهمت
تسوية عشبه وعالج ُ
فـ ــي األه ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ــن أخ ـ ـطـ ــاء غـ ـي ــر م ـق ـص ــودة
واملدافعني ،وأثــارت الجدل الواسع
ُ
للحراس ُ
حول كيفية إدخــال امللعب في سباق مالعب
ال ـب ـطــولــة الـ ـق ــاري ــة ،وال ـط ــري ــف أن «الـ ـك ــاف»
ساند الكاميرون ،ورفض إغالق امللعب أكثر
مــن مــرة ،ثــم وضــع فــي خطته نقل املباريات
منه ،في األدوار التالية ،إلى ملعب «أحمدو
أه ـي ــدج ــو» ف ــي ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـش ـكــوى من
ملعب «جابوما» .ولم يكن منتخب الجزائر
وحـ ــده الـ ــذي اع ـت ــرض ع ـلــى أرض ـي ــة املـلـعــب،
وتقدم االتحاد العاجي بتوصية من باتريس
بــومـيــل ،املــديــر الفني لساحل ال ـعــاج ،بطلب
لـ«الكاف» لنقل مباراته مع الجزائر في ختام
املجموعة الخامسة من امللعب «امللعون» ،كما
يطلقون عليه ،بعد التعادل ُاملخيب لآلمال
لـســاحــل ال ـعــاج مــع سـيــرالـيــون بـهــدفــن لكل
خطأ كبيرًا لحارس «األفيال»
فريق ،وشهد
ً
فــي اللقاء بسبب أرضـيــة امللعب ،تسبب في
اهـتــزاز شباكه ،وســاهــم فــي منح سيراليون
نقطة غالية في سباق املنافسة على بطاقة
التأهل لـلــدور ُثمن النهائي .وأع ــرب بوميل
ع ــن ت ـخــوفــه م ــن ت ـع ــرض الع ـب ـيــه إلص ــاب ــات
ك ـب ـي ــرة ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا اش ـت ـك ــى ل ــه بــايـلــي
وف ــران ــك كـيـســي ون ـي ـكــوالس بـيـبــي وويـلـفــرد
زاه ــا وآخ ـ ــرون ف ــي الـتـشـكـيـلــة ال ـعــاج ـيــة ،من
سوء األرضية وتأثيرها على املستوى الفني
لـ«األفيال» في املباريات بالدور األول وضياع
ال ـف ــوز عـلــى س ـيــرال ـيــون .وظ ـه ــرت الـشـكــاوى
أيضًا من مالعب أخرى في البطولة ،أبرزها
ملعب «روم ــدي أدجـيــا» في مدينة «غ ــاروا»،
الذي استضاف لقاء مصر ونيجيريا األبرز
فــي املجموعة الرابعة خــال الجولة األولــى،
واش ـت ـكــى مـنــه الع ـبــو «ال ـف ــراع ـن ــة» ،وانـتـقــده
أي ـضــا الـبــرتـغــالــي ك ــارل ــوس ك ـي ــروش ،املــديــر
ال ـف ـنــي ،خــاصــة بـعــد امل ـفــاجــآت غـيــر ال ـســارة
للمنتخب املصري بالخسارة في أول مباراة،
حيث لم يمر سوى  7دقائق فقط على بداية
ال ـل ـق ــاء ،ح ـتــى ت ـع ــرض أك ـ ــرم ت ــوف ـي ــق ،ظهير
أيمن املنتخب املـصــري ،ومــن دون أي تدخل
م ــن الع ـب ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،ل ــإص ــاب ــة ب ـق ـطــع في
ال ــرب ــاط الـصـلـيـبــي ،وه ــو مــا يـعـنــي خــروجــه
م ــن ال ـح ـس ــاب ــات مـ ــدة  8أش ـه ــر ك ــام ـل ــة عـلــى
األقـ ــل ،ون ـهــايــة الـبـطــولــة فعليًا بــالـنـسـبــة له
فــي أول ظـهــور ق ــاري ل ــه ،ثــم لـحــق بــه زميله
أحمد فتوح ،ظهير أيسر املنتخب املصري،
الـ ــذي ت ـعــرض ه ــو اآلخـ ــر لــإصــابــة م ــن دون

على هامش الحدث
تشافي :الالعبون احتفلوا باالنتصار
على أالفيس كأنّه فوز كبير
أشار تشافي هيرنانديز ،مدرب فريق برشلونة،
ّ
إلى أن الالعبني احتفلوا بالفوز على ديبورتيفو
ألنـهــم كــانــوا فــي حالة
أالفـيــس كـ ّـأنــه فــوز كبيرّ ،
معنوية سيئة وكانوا يواجهون انتقادات .وحقق
برشلونة فوزًا بشق األنفس ،أول من أمس األحد،
على مضيفه أالفيس بهدف نظيف جاء في الرمق
األخير من مواجهة الفريقني ،في الجولة الـ 22من
الدوري اإلسباني لكرة القدم .وبعد انتهاء اللقاء،
أب ــدى تـشــافــي سـعــادتــه ب ـهــذا االن ـت ـصــار ،وثـ ّـمــن
«النقاط الثالث الذهبية» التي أكــد ّأنها تمنحهم
ّ
«الكثير مــن الثقة والتشجيع» ،رغــم اعـتــرافــه أن
ال ـبــرســا ل ــم ي ـقــدم أس ـل ــوب لـعــب ج ـي ـدًا .واع ـتــرف
املدرب« :لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم أشياء
ّ
مدهشة ،لكن هذا االنتصار يساوي الكثير» .كما
ّ
ّ
لكنه اعتبر أن النتائج تشير إلى
اعترف تشافي بأن النادي يواجه «موقفًا
صعبًا للغاية»ّ ،
ّ
ّ
جار بشكل جيد» .وذكر تشافي أن هذا االنتصار جاء «على ملعب معقد جدًا
أن «العمل ٍ
ومتجمد أيضًا» ،مشيرًا إلى ضرورة تحسني بعض األمور.

أي كرات مشتركة من جانب النيجيري ،ولم
يستطع استكمال امل ـبــاراة ،وخــرج أيضًا من
حسابات املدرب كيروش في مباراتي غينيا
بيساو وال ـســودان .وعــاشــت الـكــرة األفريقية
ـدال واس ـعــا قـبــل ان ـطــاق الـبـطــولــة ،بسبب
جـ ً
االتهامات التي الحقت الكاميرون بشأن عدم
تجهيز نجيل املــاعــب املختلفة لـهــا بشكل

ك ــاف ،ولـكــن ُقــوبـلــت ه ــذه االت ـهــامــات برفض
في بداية الشهر الحالي من جانب صامويل
إيتو رئيس االتحاد الكاميروني ،رغم أنه لم
يـكــن يشغل أي منصب فــي اللجنة املنظمة
وق ـت ـهــا ،وش ــدد عـلــى أن ال ـكــام ـيــرون جــاهــزة
وتمثل املالعب
الستضافة البطولة القاريةُ .
األفــريـقـيــة أزم ــة شبه دائـمــة وصــداعــا مزمنًا

في رأس االتحاد األفريقي ،منذ التوسع في
الـسـنــوات األخـيــرة ملنح تنظيم بطولة كأس
األمم لدول الغرب األفريقي ،وشكلت الغابون
 2017ورطة كبيرة بالنسبة إلى الكاميروني
ع ـي ـســى ح ـي ــات ــو ،رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
وقـتـهــا ،وســاهـمــت فــي اشـتـعــال الـغـضــب في
ع ــاق ـت ــه م ــع االت ـ ـح ـ ــادات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،ب ـعــدمــا

تمسك بإقامة البطولة في الغابون رغم سوء
أرضية املالعب ،التي انتقدتها كل املنتخبات
الكبيرة ،واعتبرتها مصدرًا لإلصابات التي
تعرض لها الالعبون ،وكانت أشهرها إصابة
أكـثــر مــن العــب بقطع فــي الــربــاط الصليبي،
مـثــل امل ـصــري مـ ــروان مـحـســن وال ـغــانــي عبد
الرحمن بابا.

وجه رياضي

موسى ديـابي
نجم سابق
مع باريس سان
جيرمان ،يتألق
حاليًا في الدوري
األلماني رفقة باير
ليفركوزن الذي
ضمه مقابل 15
مليون يورو

زهير ورد

لم يكن موسى ديابي يعتقد ّأنه سينجح في مسيرته بعيدًا
عــن بــاريــس ســان جـيــرمــان ،عندما ق ـ ّـرر البحث عــن فريق
جديد ،إذ عجز عن فرض نفسه أساسيًا في صفوف النادي
الباريسي وسط نجوم عديدين يصنفون األفضل في العالم.
وكانت بداية ديابي في أحياء العاصمة الفرنسية ،قبل رصده
الحقًا من كشافي باريس سان جيرمان لينضم إلى الفريق،
حيث برز بفنياته العالية وقدرته على املراوغة التي تعتبر
لكنه لم ينجح في أن يفرض نفسه أساسيًا ،وقد
نقطة قوتهّ .
خــاض تجربة مـعــارًا فــي سنة  2018لفريق كــروتــونــي في
الدوري اإليطالي .والتحق املهاجم الفرنسي في سنة 2019
بفريق بــايــر لـيـفــركــوزن األملــانــي ،بحثًا عــن تفجير طاقاته
بعدما عانى من قوة املنافسة في سان جيرمان ،وكان يعلم

ّ
أن الفرصة لن تتكرر بسهولة ولهذا سعى إلــى االستفادة
مــن الصفقة حـتــى يــرفــع أسـهـمــه م ـجــددًا .واض ـطـ ّـر الفريق
األملاني إلى دفع مبلغ  15مليون يورو ،إلقناع الباريسي ببيع
ّ
عقد العبه ،وبعد قرابة ثالثة مواسم فإن ليفركوزن ضمن
استعادة املبلغ الذي دفعه وتحقيق صفقة مربحة ،إذ تشير
ّ
تقديرات مركز دراسات كرة القدم ،إلى أن قيمة ديابي تعادل
حاليا  75مليون يورو.
ونـجــح ديــابــي فــي ف ــرض نفسه خ ـيــارًا مهمًا فــي تشكيلة
النادي األملاني ،بعدما خاض  108مباريات سجل خاللها
 29هدفًا وصنع  31هدفًا ،وقد تألق ضد أوغسبورغ محرزًا
ثالثية .وهذه األرقام تدفع فريقه إلى التفكير في بيع عقده
ّ
قريبًا حتى يستفيد من ارتفاع أسهمه ،خصوصًا أن النادي
األملاني أعلن عن تعاقده مع مهاجم جديدُ ،ويفهم من هذه
الخطوة رغبة في إيجاد خيار بديل الصيف املقبل يضمن

ّ
للنادي املحافظة على قوة الهجوم .وفي سن  22عامًا ،فإن
مسيرة ديابي تعرف منعرجًا مهمًا ،إذ كشف الالعب عن
قيمة التحول الذي عرفه منذ رحل عن باريس سان جيرمان
وق ــال فــي ح ــوار مــع مــوقــع «ســو ف ــوت» الـفــرنـســي« :لــم يكن
ّ
األم ــر سـهـ ًـا ألن الرحيل عــن بــاريــس فــرض تغييرًا كبيرًا
في حياتي بما ّأنني أتعامل مع عقلية مختلفة وأشخاص
ّ
جدد في حياتي وثقافة مختلفة تمامًا عن الذي عشته ،لكن
األجــواء في الفريق كانت مساعدة ،خاصة ّأنهم يثقون في
الالعبني الشبان ويمنحونهم الثقة».
ويطمح ديابي إلى أن يكون ضمن قائمة املنتخب الفرنسي
التي ستشارك في كأس العالم «قطر  ،»2022إذ كان حاضرًا
في آخر املعسكرات التي أقامها املنتخب الفرنسي في سنة
ّ
 ،2021كما شارك في أربع مباريات ،لكن املنافسة قوية ولن
يكون من السهل الفوز بمكان في تشكيلة بطل العالم .2018

الجزائر ودعت
البطولة من
الدور األول
()Getty

أول تقرير كورونا في أولمبياد بكين:
 39إصابة في المطار و 33في الفقاعة
يكشف التقرير األول حول اإلصابة بفيروس كورونا في دورة األلعاب األوملبية الشتوية
في بكني عن رصد  39إصابة في مطار املدينة و 33إصابة في الفقاعة املقامة الحتضان
املنافسات .وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة األوملبية الدولية ،أجري  2586اختبارًا
للكشف عن فيروس كورونا حتى اآلن في مطار بكني بني مسافرين معتمدين لدورة
األلعاب ،و 336.421فحصًا آخر بني األشخاص داخل الفقاعة .وأشارت اللجنة في البيان
ّ
إلى أن «جميع اإلصابات ّتم عزلها كما تم تحديد املخالطني لها» .وتعتبر اللجنة األوملبية
ّ
ّ
الدولية أن الكشف عن هــذه اإلصــابــات هو دليل على أن «النظام يعمل بنجاح ويحمي
املشاركني داخــل الفقاعة والسكان الصينيني فــي ال ـخــارج» .وع ــاوة على االختبارين
السلبيني املطلوبني للسفر إلى الصني ،سيخضع جميع املشاركني لفحوصات يومية
للكشف عن فيروس كورونا.
كارلو أنشيلوتي :لسنا سعداء بالتعادل
أش ــاد اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي ،م ــدرب فريق
ري ـ ــال م ــدري ــد ،ب ـن ـضــال الع ـب ـيــه ح ـتــى الــدقـيـقــة
األخيرة لتفادي الخسارة أمام إلتشي ( )2-2في
لكنه أكد ّأنه ال يمكن أن يكونوا سعداء
«الليغا»ّ ،
لتلقي هــدفــن كــان يمكن تفاديهما وافتقادهم
إلى الدقة الهجومية الستغالل العديد من فرص
الـتـسـجـيــل .وقـ ــال امل ـ ــدرب اإلي ـطــالــي ف ــي مؤتمر
ص ـحــافــي ب ـعــد امل ـ ـبـ ــاراة «عـ ـ ــادة ال ن ـخ ـســر هــذه
امل ـبــاريــات ،لـكــن يـجــب التعلم منها ألنـنــا تلقينا
هدفني كــان يمكن تفاديهما .لم نقدم أداء جيدًا
كاملعتاد» .وأضاف أنشيلوتي« :أتيحت لنا فرص
وال يمكننا أن نكون سعداء رغــم وجــود العديد
من األمــور التي يجب أن ننظر فيها .بمزيد من
التركيز في املباراة ،كانت ستعد مختلفة» .كما أشاد املدرب اإليطالي بأداء إلتشي الذي
ّ
أدرك التعادل على ملعب «سانتياغو برنابيو» ،الفتًا إلى أن الفريق الفالنسي «يلعب كرة
قدم جيدة للغاية ومنظمة جدًا».
منظمو «أستراليا المفتوحة» يحظرون
قمصانًا والفتات تدعم بينغ شواي
برر منظمو بطولة أستراليا املفتوحة منع مشجعني من ارتداء قمصان أو حمل الفتات
تحمل عـبــارات تتساءل عــن مكان وجــود العبة التنس الصينية ،بينغ ش ــواي ،بلوائح
ّ
البطولة الكبرى .وأشــار املنظمون إلــى أن سالمة العبة التنس الصينية هي «الشاغل
األساسي» ،بعد نشر مقطع فيديو يوم السبت على مواقع التواصل يظهر فيه حارس
أمن وهو يصادر من مشجعني قمصانًا والفتة مكتوب عليها« :أين بينغ شواي؟» .وذكر
املنظمون في بيان« :ال نسمح باملالبس أو الالفتات أو العالمات التجارية أو السياسية.
سالمة بينغ شــواي هي شاغلنا األساسي .نواصل العمل مع رابطة محترفات التنس
كل
الدولية ومجتمع التنس العاملي للتوصل ملزيد من الوضوح بشأن وضعها وسنبذل ّ
ما في وسعنا لضمان سالمتها».

