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تع ّرض الدراج
الكولومبي،
إيغان بيرنال،
لحادث خطير،
حين اصطدم
صاحب الـ25
سنة بسرعة
عالية بحافلة
كانت متوقفة
على الطريق
الواصل بين
بوغوتا وتونغا
في منطقة
جاشانكيبا في
كولومبيا ،وإزاء
خطورة إصاباته،
أجريت لبيرنال
ثالث جراحات
لترميم عدد من
الكسور ،ولكنه
سيحتاج إلى
جراحة أخرى
في األعصاب،
وفقًا لما أكده
األطباء.

حادث خطير وعمليات
بيرنال هو حامل لقب طواف إيطاليا وبطل طواف فرنسا عام ( 2019تيم دي والي)Getty /

دييغو سيميوني:
أنا سعيد في أتلتيكو
وال أريد الرحيل

إقامة مباراة اإلكوادور
والبرازيل من دون
جمهور بسبب كورونا

تيباس :علينا أن
نسيطر من جديد
على األولتراس

سيميوني ،مدرب
أكد األرجنتيني دييغو
ّ
فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني ،أنه سعيد في
«الروخيبالنكوس» .وقال املدرب خالل تقديم
مسلسل وثائقي عنه« :أنا سعيد للغاية في مكاني
ّ ّ
وال أريد الرحيل ،لكن كل شيء له نهاية .حياتي
تقريبًا كلها في أتلتيكو ،لكن بالتأكيد سأضطر
ّ
للرحيل في وقت ما ،ألن الحياة تبدأ وتنتهي كما
هو الحال بالنسبة للجميع .في الحقيقة أتلتيكو
حياتي ،قضيت  15أو  16سنة كالعب ومدرب فيه».

قررت السلطات اإلكوادورية إقامة مباراة منتخبي
اإلكوادور والبرازيل ضمن تصفيات أميركا
الجنوبية املؤهلة إلى مونديال  2022والتي
ستجرى الخميس املقبل في العاصمة كيتو من
دون حضور جماهيري ،وذلك بسبب ارتفاع عدد
اإلصابات بفيروس كورونا .وتسعى اإلكوادور
من خالل هذا اإلجراء لتجنب زيادة محتملة
أخرى في اإلصابات بسبب هذه املباراة ،مع األخذ
في الحسبان انتشار املتحور «أوميكرون».

أشار رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم خافيير
تيباس إلى ضرورة التحدث مع ممثلي األندية
مرة أخرى من أجل السيطرة على تصرفات روابط
األولتراس بسبب أعمال العنف .وقال تيباس:
«منذ بداية املوسم ،اكتشفنا زيادة في الشكاوى
أكبر مما كانت عليه قبل بضع سنوات .سنبدأ
العمل ،وعلينا أن نكون على رأس األمر مرة
أخرى ،كما فعلنا قبل ثماني سنوات للسيطرة
على روابط األولتراس».
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مباريـات
األسبـوع

يتطلع منتخب مصر لمتابعة رحلته في كأس
أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون ،التي
تمتد حتى  6فبراير /شباط ،وذلك حين يالقي
منتخب ساحل العاج في مباراة صعبة للغاية

السويسري كوميرت يصل للتوقيع لفالنسيا
وصل املدافع السويسري إراي كوميرت إلى مطار مانيسيس ليصبح العبًا
جديدًا في صفوف فريق فالنسيا ،وسيوقع لعدة مواسم بعد اجتياز الفحص
الطبي .ويمتد عقد كوميرت ( 23سنة) حتى نهاية املــوســم مــع ب ــازل ،مما
سمح له بالتوصل التفاق مع النادي السويسري مقابل حصول األخير على
تعويض مــادي .وكــان مــدرب فالنسيا خوسيه بــورداالس طلب تعزيز موقع
الــدفــاع ،الــذي يضم ثالثة العبني فقط بعد تغيير موقع هوغو جيامون لكي
يلعب في منتصف امللعب ،وتأثر في الشهرين األخيرين بإصابة غابريل
باوتيستا .وقال كوميرت في املطار إنه سعيد للغاية وكشف أنه تحدث أيضًا
مع عمر الدريريتي ،الــذي انضم إلــى فريق فالنسيا الصيف املاضي وكان
يلعب معه في الدفاع في فريق بازل قبل عدة مواسم.

قمة أفريقية
كبرى

ديمبيلي يعود لتدريبات برشلونة دون جديد
في مسألة التجديد
عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي ،جناح برشلونة ،لتدريبات الفريق بعد أن غاب عن
مران األحد بسبب مشاكل في املعدة ،قبل أن يستبعده املدرب تشافي هرنانديز
من قائمة املباريات للمرة الثانية تواليًا بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي
«الكتالوني» .وتدرب صاحب الـ 24سنة ،الذي ينتهي عقده مع «البالوغرانا» في
 30حزيران /يونيو املقبل ،بشكل طبيعي رفقة باقي زمالئه دون أي تغير في
كل من
موقفه من التجديد قبل أسبوع من غلق باب االنتقاالت الشتوية .وال يزال ّ
تشافي ومدير قطاع كرة القدم في النادي ،ماتيو أليماني ،متمسكني بموقفهما
الــذي أعلنا عنه األسـبــوع املــاضــي ،وهــو إمــا قبول الالعب الشاب للعرض الذي
قدمته اإلدارة للتجديد ،أو ضرورة البحث عن فريق آخر .وشارك في املران الذي
أقيم على مدينة «جوان غامبر» الرياضية جميع العبي الفريق األول املتاحني،
إذ أجرت املجموعة التي شاركت في االنتصار الصعب على ديبورتيفو أالفيس
( )1-0تدريبات استشفائية ،بينما خاض باقي الالعبني تدريبات بدنية قوية.

مصر في اختبارٍ شديد الصعوبة
مجدي طايل

ُي ـس ــدل ال ـس ـتــار ع ـلــى مــواج ـهــات
الدور ُثمن النهائي لبطولة كأس
األمم األفريقية لكرة القدم ُاملقامة
ُ
حــال ـيــا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون ،ع ـبــر ق ـمــة أفــريـقـيــة
كـبــرى ،تترقبها الجماهير العربية بشكل
خـ ــاص ،حـيـنـمــا يـلـتـقــي ُمـنـتـخــب مـصــر مع
نظيره ساحل العاج في ملعب غابوما في
نهائي ُمبكر للبطولة القارية.
وتـمـثــل امل ـب ــاراة ،ال ـيــوم األرب ـع ــاء ،بالنسبة
ُ
للجماهير املصرية والعربية ،تحديًا خاصًا
ظ ـهــر واضـ ـح ــا ،ع ـلــى خـلـفـيــة الـتـصــريـحــات
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا امل ـع ـلــق الـ ـج ــزائ ــري الـشـهـيــر
ح ـف ـيــظ دراج ـ ـ ــي خ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى ل ـقــاء
ال ـجــزائــر وســاحــل ال ـعــاج قـبــل أيـ ــام ،عندما
أك ــد ف ــوز مـصــر عـلــى ســاحــل ال ـعــاج ،والـثــأر

تصب
لغة التاريخ
ّ
في مصلحة مصر على
حساب ساحل العاج
للكرة الـجــزائــريــة مــن الـخـســارة ( )3-1أمــام
«األفيال» في الدور األول ،بخالف أن اللقاء
نفسه ُيمثل عقبة كبيرة في رحلة ُاملنتخب
املصري يسعى لتجاوزها بنجاح ،بحثًا عن
حصد اللقب الثامن في تاريخه ،واكتساب
ث ـقــة ال ـج ـمــاه ـيــر امل ـص ــري ــة بــال ـتــأهــل ل ـلــدور
ال ـتــالــي ع ـلــى ح ـس ــاب ُم ـنــافــس قـ ــوي ،وطــي
صفحة العروض الهزيلة في الدور األول.
وتأهل منتخب «الفراعنة» إلــى الــدور ُثمن

منتخب مصر ّ
حل ثانيًا في دور المجموعات (أورليك بيدرسن)Getty/

ساحل العاج تمتلك العبين مميزين ()Getty

النهائي ،بعد الحصول على املركز الثاني
فـ ــي ج ـ ـ ــدول ت ــرتـ ـي ــب املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة،
برصيد  6نقاط بالفوز على غينيا بيساو
وال ـس ــودان بـهــدف دون رد ،وال ـخ ـســارة من
نيجيريا بالنتيجة نفسها.
في ُاملقابل تأهل املنتخب العاجي إلى الدور
ُث ـمــن الـنـهــائــي بـعــد حـسـمــه قـمــة املجموعة
الخامسة لصالحه برصيد  7نـقــاط ،عقب
الـفــوز على الـجــزائــر (حــامــل الـلـقــب) بثالثة
أهـ ــداف مـقــابــل ه ــدف وغـيـنـيــا االسـتــوائـيــة
ب ـهــدف دون رد ،وال ـت ـع ــادل م ــع سـيــرالـيــون
بهدفني لكل فريق.
ويـ ـ ــدخـ ـ ــل املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــري املـ ــواج ـ ـهـ ــة
متسلحًا ،بامتالكه أفضل العــب في القارة
الـسـمــراء حــالـيــا وأح ــد أفـضــل  3العـبــن في
العالم ،وهــو محمد صــاح هــداف ليفربول
اإلنـكـلـيــزي وال ــذي ُيـمـثــل ال ـقــوة الهجومية
ال ـض ــارب ــة ف ــي تـشـكـيـلــة ُاملـ ـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
كــارلــوس ك ـيــروش ،وأم ـلــه األك ـبــر فــي حسم
االنتصار لصالحه.
وإلى جانب صالح ،تبرز مجموعة أخرى من
الالعبنيُ ،يراهن عليها كيروش في حصد
ال ـف ــوز ،وب ـطــاقــة ال ـتــأهــل إل ــى الـ ــدور الـتــالــي
للبطولة القارية ،مثل محمد الشناوي في
ح ــراس ــة امل ــرم ــى ،وأم ــام ــه م ـح ـمــود الــونــش
«محمد عبد املنعم» وأحمد حجازي وعمر
كمال عبد الواحد وأحمد فتوح «أيمن أشرف
للدفاع» وعمرو السولية وعبد الله السعيد
وم ـح ـم ــد ال ـن ـن ــي ل ـل ــوس ــط وم ـح ـم ــد ص ــاح
وعمر مــرمــوش ومحمود حسن تريزيغيه
ومصطفى محمد للهجوم بطريقة 3/3/4
ُاملفضلة لدى ُاملــدرب البرتغالي منذ توليه
قيادة الفراعنة سبتمبر /أيلول املاضي.
وتبرز مجموعة أخــرى من الالعبنيُ ،يمكن
الــرهــان عليها فــي أي وقــت مــن اللقاء ،مثل
رمـضــان صبحي ومحمد شــريــف وحمدي
فتحي ومروان حمدي وأحمد سيد «زيزو»،
وهي أسماء شاركت بالفعل في الدور األول.
ويميل كـيــروش فــي ُمـبــاريــاتــه الصعبة إلى
تطبيق أسلوب دفاعي ،والبحث عن السيطرة
على منطقة الوسط مع االعتماد على عنصر
السرعة في الهجمات ُاملــرتــدة للوصول إلى
مرمى ُاملنافس ،وتسجيل األهداف ،ولكن هذا
األسـلــوب لم يظهر له فاعلية ،عندما التقى
نيجيريا في الدور األول ،ويبحث عن حلول
لــه ،والحصول على االنتصار وعبور عقبة
«األفيال» في البطولة.
ويـ ــدخـ ــل ُم ـن ـت ـخ ــب س ــاح ــل ال ـ ـعـ ــاج ال ـل ـق ــاء،
ُمـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا عـ ـل ــى نـ ـج ــوم ــه ُامل ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــن فــي
ال ـ ــدوري ـ ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،ال ــذي ــن ُي ـم ـث ـل ــون ق ــوة
ضاربة بالنسبة إلى باتريس بوميل ُاملدير

فالكاو يبحث عن مصالحة الشباك
مع منتخب كولومبيا

الجماهير المصرية تعوّ ل على صالح ()Getty

الفني ،مثل نيكوالس بيبي الجناح األيمن
والذي ّ
سجل هدفني في الدور األول ُملنتخب
«األفيال» ،باإلضافة إلى سباستيان هالير
رأس ال ـحــربــة ُامل ـم ـيــز ُامل ـح ـتــرف ف ــي أيــاكــس
ال ـهــول ـنــدي وهـ ــداف دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا،
وفرانك كيسى نجم الوسط ُاملتألق في ميالن
اإلي ـط ــال ــي ،ووي ـل ـفــرد زاهـ ــا نـجــم كــريـسـتــال
باالس اإلنكليزي وأحد أبرز أعمدة الهجوم،
وماكس غــاردل قائد «األفيال» وأحد زمالء
ديديه دروغبا في املاضي ،بطريقتي لعب
في مبارياته  1-3-2-4و.3-3-4
ويملك ُاملنتخب املصري ،أفضلية تاريخية

كـبـيــرة عـلــى نـظـيــره الـعــاجــي فــي الـسـنــوات
األرب ـعــن األخ ـي ــرة ،حـيــث حـقــق ال ـفــوز على
«األف ـي ــال» عــدة م ــرات فــي الـبـطــولــة ،وكــانــوا
بطال
محطة بالنسبة له في رحلة التتويج
ً
للقارة .ففي عام  1986التقى ُاملنتخب املصري
نظيره العاجي في مرحلة املجموعات ،وفاز
بهدفي جمال عبد الحميد وشوقي غريب،
ثم التقاه في مرحلة املجموعات ألمم أفريقيا
 ،2006وفاز «الفراعنة» بثالثة أهداف لهدف
سجلها عماد متعب ( )2ومحمد أبوتريكة،
وت ـجــدد املــوعــد فــي الـبـطــولــة نفسها خــال
ُامل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،وفـ ـ ــازت م ـصــر بــركــات

صراع «شرس» على لقب الهداف في دوري نجوم قطر
يشهد دوري نجوم قطر
صراعا كبيرا بين مجموعة
من المهاجمين على
لقب هداف المسابقة

أولونغا يتألق مع فريق الدحيل (فادي األسعد)Getty /

حافظ مهاجم فريق الدحيل الكيني مايكل
أول ــونـ ـغ ــا ع ـل ــى صـ ــدارتـ ــه ل ـه ــداف ــي الـ ـ ــدوري
القطري لكرة القدم «دوري النجوم» للموسم
الكروي  2022 -2021مع ختام الجولة الـ،16
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن غ ـيــابــه ع ــن ال ـت ـهــديــف بعد
خسارة فريقه أمــام الوكرة برباعية نظيفة،
وكــان مهاجم الدحيل قد سجل هدف فريقه
الــوح ـيــد ف ــي مــرمــى الـسـيـلـيــة خ ــال الـجــولــة
الـ ــ 15فــي املــواج ـهــة الـتــي حسمت بالتعادل
ب ـهــدف مل ـث ـلــه .وي ـم ـلــك الـكـيـنــي أول ــون ـغ ــا في
رصيده  17هدفًا ،مبتعدًا بفارق ستة أهداف
عن الجزائري بغداد بونجاح ،مهاجم السد،
ال ــذي تــوقــف رص ـيــده عـنــد  11هــدفــا فــي ظل
غ ـيــابــه ع ــن امل ـش ــارك ــة م ــع فــري ـقــه ،اللـتـحــاقــه
بمنتخب بالده في بطولة كأس أمم أفريقيا.
وصعد الدولي العراقي أيمن حسني ،مهاجم
أم صالل ،إلى الشراكة في وصافة الهدافني،
ب ـع ــد تـسـجـيـلــه ث ـنــائ ـيــة ل ـفــري ـقــه ف ــي ش ـبــاك
الـشـمــال ،فــي املــواجـهــة الـتــي انتهت لصالح
أم ص ــال بـســداسـيــة نـظـيـفــة لـيـتـســاوى مع
الجزائري بونجاح بـ 11هدفًا لكل منهما.
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وم ــن جــانـبــه ،تــراجــع الـنـجــم الـغــانــي أنــدريــه
أي ــو ،العــب الـســد ،إلــى املــركــز الــرابــع برصيد
تـسـعــة أهـ ــداف ،وق ــد غ ــاب عــن الـتـهــديــف في
ه ــذه ال ـجــولــة ،وي ـشــاركــه فــي ه ــذا املــركــز كل
من األنغولي غيلسون داال ،مهاجم الوكرة،
بــرصـيــد تسعة أه ــداف بـعــد تسجيله هــدف
فريقه الثالث في مرمى الدحيل ،في املواجهة
الـتــي انتهت بـفــوز الــوكــرة برباعية نظيفة،
إلــى جــانــب أك ــرم عفيف ،مهاجم الـســد ،بعد
ت ـس ـج ـي ـلــه ث ــاث ـي ــة ف ــي شـ ـب ــاك الـ ـع ــرب ــي ،فــي
املواجهة التي انتهت لصالح السد برباعية
مقابل هدفني .وواصل املالي شيخ دياباتي،
مهاجم الغرافة ،التهديف ،ورفع رصيده إلى
ثمانية أه ــداف ،بـعــد تسجيله هــدف فريقه
ال ـثــانــي ف ــي مــرمــى قـطــر ف ــي املــواج ـهــة الـتــي
انتهت بفوز الغرافة بثالثية مقابل هدفني.
ورفـ ــع ال ـج ــزائ ــري مـحـمــد ب ــن ي ـط ــو ،مـهــاجــم
الـ ــوكـ ــرة ،رص ـي ــده إلـ ــى سـبـعــة أه ـ ـ ــداف ،بعد
تسجيله هدف فريقه األول بشباك الدحيل،
فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى ل ـص ــال ــح ال ــوك ــرة
برباعية نظيفة .ويملك كل من سيبستيان

الجزائري بونجاح والعراقي
أيمن حسين يحتالن
وصافة ترتيب الهدافين

ســوريــا ،مهاجم قـطــر ،والكولومبي جايس
إسكوبار ،مهاجم الشمال ،واألردنــي ياسني
بخيت ،مهاجم أم ص ــال ،ستة أه ــداف لكل
منهم .كما يتساوى خمسة العبني برصيد
خـمـســة أهـ ــداف لـكــل مـنـهــم وه ــم :اإلي ـف ــواري
يــوهــان بــولــي ،مهاجم الــريــان ،واملـعــز علي،
مهاجم الدحيل ،وحسن الهيدوس ،مهاجم
ال ـس ــد ،وال ـبــرازي ـلــي إي ــزي ــل ب ــارب ــوس ــا ،العــب
أم صـ ـ ــال ،وعـ ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر إل ـ ـيـ ــاس ،مـهــاجــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي .وأح ـ ـ ـ ــرز أرب ـ ـعـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف كـ ــل م ــن:
رودريغو تاباتا ،العب السد ،الذي غاب عن
التسجيل فــي هــذه الـجــولــة ،واألردنـ ــي بهاء
فيصل ،مهاجم الشمال ،والتونسي يوسف
املساكني ،مهاجم العربي ،وباتريك فرايداي
إيـ ــزي ،مـهــاجــم األه ـل ــي ،وسـعـيــد بــراهـيـمــي،
مهاجم الـخــور ،وغابرييل بيريس ،مهاجم
الغرافة ،والجزائري ياسني براهيمي ،العب
ال ــري ــان .ثــم يــأتــي بــرصـيــد ثــاثــة أهـ ــداف كل
مــن الـكــولــومـبــي خــامـيــس رودري ـغ ـيــز ،العــب
ال ـ ــري ـ ــان ،وال ـ ـعـ ــراقـ ــي أمـ ـج ــد ع ـ ـطـ ــوان ،الع ــب
الشمال ،والغابوني آرون بوبيندزا ،مهاجم
العربي ،واملغربي إسماعيل الحداد ،مهاجم
الخور ،والكوري نام تا-هي ،العب الدحيل،
وأح ـم ــد ال ـجــان ـحــي ،الع ــب ال ـغ ــراف ــة ،وأح ـمــد
عالء ،مهاجم الغرافة ،وعبد الرحمن فهمي،
الع ـ ــب الـ ـع ــرب ــي ،وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي إدم ـي ـل ـس ــون
جونيور ،مهاجم الدحيل ،وزميله في الفريق
رابح يحيى.
(قنا)

ال ـتــرج ـيــح .وف ــي ع ــام  2008ك ــان امل ــوع ــد مع
لـقــاء آخ ــر ،ولـكــن فــي ال ــدور نـصــف النهائي
ووقتها فاز «الفراعنة» بأربعة أهداف مقابل
هدف سجلها عمرو زكي ( )2وأحمد فتحي
ومحمد أبو تريكة تحت قيادة ُاملدرب حسن
شحاتة.
وبـشـكــل ع ــام ُتـشـيــر س ـجــات ال ـتــاريــخ إلــى
 10مــواج ـهــات جـمـعــت ب ــن مـصــر وســاحــل
العاج في بطولة كأس األمم األفريقية منذ
انطالقها فــي عــام  1957ألول م ــرة ،وخــال
تلك الـفـتــرة فــاز «الـفــراعـنــة»  9م ــرات ُمقابل
فوز واحد لألفيال .من جانبه أكد كارلوس

للمنتخب املـصــري،
ك ـيــروش ُاملــديــر الـفـنــي ُ
جاهزية العبيه لخوض لقاء ساحل العاج،
س ـع ـيــا ل ـع ـبــور ع ـق ـبــة «األفـ ـ ـي ـ ــال» ف ــي رحـلــة
ُاملنافسة على حصد اللقب.
«مـبــاراة صعبة أخــرى ،ساحل العاج
وقــالُ :
فــريــق كـبـيــر ،ت ـصــدر مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ــدور
األول ،لديه مجموعة ُمميزة مــن الالعبني،
اآلن هو ُمرشح قوي للبطولة بعد تخطيه
ل ـحــامــل ال ـل ـق ــب ،سـنـلـعــب ب ـش ـكــل ُمـ ـت ــوازن،
الــاعـبــون لديهم طموحات كبيرة ،خضنا
فترة إعداد جيدة على مدار األيام الخمسة
املــاضـيــة لـلـمـبــاراة ،ال نفكر فــي أي غيابات

ولـكــن فــي كيفية تعويض غـيــاب أي العــب،
ول ــديـ ـن ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن هــدف ـهــم
الوحيد إسعاد الجماهير ،وتحقيق الفوز
الثالث على التوالي ،والظهور بشكل طيب
أمام ساحل العاج.
وي ـش ـه ــد ال ـ ـ ــدور ُثـ ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي ،مــواج ـهــة
أخرى حينما يلتقي منتخبا مالي وغينيا
االستوائية في لقاء صعب ،وتأهلت مالي
بـعــد حسمها ص ــدارة املـجـمــوعــة الـســادســة
ب ــرصـ ـي ــد  7نـ ـ ـق ـ ــاط ،ف ـي ـم ــا ت ــأهـ ـل ــت غـيـنـيــا
االس ـت ــوائ ـي ــة ب ـعــد ال ـح ـصــول ع ـلــى وصــافــة
املجموعة الخامسة برصيد  6نقاط.

يسعى النجم املخضرم راداميل فالكاو ،مهاجم فريق رايو فاييكانو اإلسباني،
لـيـحـصــل عـلــى اس ـتــدعــاء مــن املـ ــدرب ري ـنــالــدو روي ـ ــدا ،املــديــر الـفـنــي ملنتخب
كولومبيا ،ملواجهتي البيرو واألرجنتني في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة
إلى مونديال  ،2022ملصالحة الشباك بعد أن صام عن التسجيل مع فريقه
خالل آخر  7مباريات .وانضم «النمر» الكولومبي ملعسكر «لوس كافيتيروس»
من أجل االستعداد ملواجهتي التصفيات أمام البيرو يوم  28من الشهر الجاري
في مدينة بارانكيا الكولومبية ،ثم األرجنتني أول شباط /فبراير املقبل في
العاصمة األرجنتينية «بوينوس آيــرس» .وسيحول استدعاء فالكاو لهاتني
املباراتني دون مشاركة فالكاو مع فاييكانو في مباراة ريــال مايوركا يوم 2
شباط /فبراير املقبل في ربــع نهائي كــأس امللكُ .ويمثل غياب صاحب الــ35
سنة مشكلة كبيرة ملدربه في الفريق «املدريدي» أندوني إيــراوال ،إذ يعد أحد
العناصر األساسية في تشكيلة الفريق ،رغــم غيابه عن التسجيل في آخر
 7مباريات .وكان آخر هدف سجله النجم الكولومبي في شباك ريال مدريد
على ملعب في  6تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،ومنذ تلك املباراة دخل في
خصام مــع الشباك فــي مـبــاريــات إسبانيول وديبورتيفو أالفـيــس وأتلتيكو
مدريد وميرانديس وريال بيتيس وجيرونا وأثلتيك بلباو.
كييزا يغيب عن يوفنتوس  7أشهر بعد جراحة
في الركبة اليسرى
سيغيب فيدريكو كييزا جناح فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا عن املالعب
ملدة  7أشهر بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى بعد تعرضه
إلصابة فيها .وعانى كييزا ( 24سنة) ونجل الالعب الدولي اإليطالي السابق
إنريكو كييزا لقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى في التاسع من
الشهر الحالي خــال مباراة يوفنتوس ورومــا ،وبعدها بأسبوعني خضع
لجراحة فــي إنــزبــروك بالنمسا .وبالتالي سيفقد فريق يوفنتوس جهود
الالعب ملا تبقى من املوسم وكذلك األسابيع األولى من املوسم املقبل.

توم سينتفيت يكتب التاريخ األفريقي مع غامبيا
ساعد توم سينتفيت
منتخب غامبيا على بلوغ
ربع نهائي كأس أمم
أفريقيا  2021بالكاميرون
أيوب الحديثي

قــاد املــديــر الـفـنــي البلجيكي تــوم سينتفيت
م ـن ـت ـخــب غــام ـب ـيــا لـتـحـقـيــق ت ــأه ــل تــاري ـخــي
إلـ ــى ربـ ــع ن ـهــائــي كـ ــأس ّأم ـ ــم أف ــري ـق ـي ــا ،2021
عقب فــوزه على نظيره الغيني  ،0-1بملعب
«كويكونغ» بالكاميرون ،فــي ثمن النهائي.
ون ـج ــح املـ ـ ــدرب ،الـ ــذي صـنـفــه ال ـك ـث ـيــرون من
بني األبــرز ،في النسخة الحالية من البطولة
األفريقية ،في قيادة غامبيا إلى هذا اإلنجاز،
ف ــي أول م ـشــاركــة لـكـتـيـبــة «الـ ـعـ ـق ــارب» ،على
م ـس ـتــوى ال ـع ــرس الـ ـق ــاري« .اع ـت ـق ــد الـجـمـيــع
أن ـن ــي م ـج ـن ــون» ،ه ـك ــذا ق ــال سـيـنـتـفـيــت ،عن
قــراره بتولي مهمة تدريب غامبيا ،ومع ذلك
فقد قــاد البلجيكي الدولة الصغيرة الواقعة
ف ــي غ ــرب أفــري ـق ـيــا إل ــى دور ال ـ ــ 8م ــن بـطــولــة
كــأس األمــم .إنجاز رائــع ملنتخب «العقارب»،
بعد أن وصـلــوا إلــى املسابقة للمرة األول ــى،
تحت قيادة املدير الفني البالغ من العمر 48
عــامــا ،وال ــذي كشفت سـيــرتــه الــذاتـيــة أنــه من
طينة الكبار .وحسب تقرير لصحيفة «ديلي

س ـت ــار» الـبــريـطــانـيــة ،فـقــد قـضــى سينتفيت
فترات مع سبعة منتخبات أفريقية ،وكذلك
م ــع ال ـي ـمــن وت ــري ـن ـي ــداد وت ــوب ــاغ ــو ومــال ـطــا،
ـا عــن ب ـن ـغــادش ،حـيــث عــانــى مــن فترة
فـضـ ً
كارثية .وتزامنت الفترة القصيرة التي قادها
فيها البلجيكي منتخب بـنـغــادش فــي عام
 ،2016م ــع أدنـ ــى ن ـتــائــج لـلـفــريــق ع ـلــى م ــدار
تاريخه ،بعد الهزيمة  0-5خــارج أرضــه أمام
جزر املالديف في مباراة دولية ّ
وديــة ،تلتها
ال ـخ ـس ــارة ض ــد ب ــوت ــان ف ــي ت ـص ـف ـيــات كــأس
آسـيــا ،وهــي الـتــي وضـعــت ح ـ ّـدًا ملهمة املــدرب
البلجيكي .بــدأ سينتفيت الـتــدريــب فــي سن
الـ 24من عمره ،رفقة فرق من الدوريات الدنيا
فــي بلجيكا ،بعد أن تخلى عــن فكرة اللعب،
بسبب تعرضه لتمزق في أربطة الركبة ،في
ست مناسبات سابقة ،وقضى نصف حياته
ف ــي االنـ ـتـ ـق ــال م ــن ب ـل ــد إلـ ــى آخ ـ ــر ،هـ ــذا وق ــال
ف ــي تـصــريـحــات لـلـصـحـيـفــة ذات ـه ــا« :خـضــت
الكثير من املغامرات ،ولكن أفضل قصة هي
ه ــذه ،فــي ك ــأس األم ــم األفــريـقـيــة مــع غامبيا.
أنــا سعيد للغاية وفـخــور بفريقي» .لــم تكن
غامبيا قد وصلت إلى البطولة األفريقية من
قبل ،فيما حققت فوزًا وحيدًا في التصفيات
املؤهلة لنهائيات بطولة  2019بمصر ،لكن
تــوسـيــع ك ــأس األم ــم إل ــى  24فــريـقــا ساعدها
عـلــى الـحـضــور فــي  ،2021إل ــى جــانــب تأثير
سينتفيت .وأض ــاف امل ــدرب فــي تصريحاته:
«ع ـن ــدم ــا وص ـل ــت ف ــي يــول ـيــو  2018ل ــم تـكــن
غامبيا قد فازت بمباراة في التصفيات منذ

خمس سنوات ،لم يكن هناك أمل ،كان الفريق
فــي املــركــز  172فــي تصنيف فيفا .قلت إنني
جـئــت لـتـتــأهــل غــامـبـيــا واعـتـقــد ال ـنــاس أنني
مجنون» .وتابع« :سافرت إلــى جميع أنحاء
أوروبا ،على نفقتي الخاصة ،للذهاب وإقناع

الــاعـبــن ذوي الجنسية امل ــزدوج ــة بتمثيل
غامبيا ،أعلم أن اتحادنا لديه موارد محدودة،
لــذا كــان يمكنني البقاء في املنزل واالعتماد
على األدوات املوجودة ،لكن لم يكن املال أبدًا
حافزي» .وبدأ سينتفيت بجني الثمار ،بعد

سينتفيت در ّب المنتخب اليمني في وقت سابق (إيسوف سانوغو /فرانس برس)

الـتـعــادل أم ــام الـجــزائــر فــي سبتمبر /أيـلــول
 ،2018عندما حقق «العقارب» التعادل  ،1-1في
تصفيات «كان  ،»2019أمام  45ألف متفرج في
اسـتــاد االسـتـقــال ،بغامبيا .وفشل املنتخب
األفــريـقــي فــي الـتــأهــل بتلك التصفيات ،لكن
كتيبة سينتفيت حضرت فــي هــذه النسخة
بالكاميرون ،بعد تصدرها مجموعة ضمت
منتخبات الغابون والكونغو الديمقراطية
وأنغوال .وتملك غامبيا فريقًا يتكون بشكل
كبير من العبني مقيمني في أوروبا ،بعضهم
ول ــد ه ـنــاك ،بـمــا فــي ذل ــك إيـبــو تـ ــوراي ،العــب
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،وس ـ ـيـ ــدي ي ــان ـك ــو ن ـج ــم ال ـ ـ ــدوري
ال ـســوي ـســري ،مــع ن ـجــوم مـثــل ال ـج ـنــاح أبـلــي
غ ــال ــو ،الـ ــذي س ـجــل هــدفــن رائ ـع ــن ف ــي دور
املـجـمــوعــات ،ومــوســى ب ــارو العــب بولونيا،
ف ــي دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى اإلي ـط ــال ــي ،ال ــذي
أح ـ ــرز هـ ــدف ال ـت ــأه ــل إلـ ــى دور الـ ـ ــ .8وح ــول
ه ـ ــذا ،قـ ــال امل ـ ــدرب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي« :ل ـق ــد غ ـيــرت
االسـتــراتـيـجـيــة ،بــالـتــركـيــز عـلــى االنـضـبــاط،
في امللعب وخــارجــه ،وأنــا مدعوم من اتحاد
جيد للغاية ،طموحي هو الذهاب إلى كأس
الـعــالــم ،لكنني شـخــص واق ـعــي وأع ـلــم أنني
لن أدير منتخبات مثل بلجيكا أو فرنسا أو
األرجـنـتــن» .وقــد ال يحدث ذلــك ،لكن إذا فاز
فريقه فــي لقاء دور ربــع النهائي ،فــإن بلوغ
مــربــع ال ـك ـبــار بــالـبـطــولــة األفــري ـق ـيــة سيكون
إنجازًا من نوع خاص لهذا املدرب ،الذي على
ما يبدو سيكون أمام فرصة لقيادة منتخب
كبير في املستقبل القريب.
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صورة في خبر

تغطية
شهدت منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس انتصارًا صعبًا لنادال
وعبورًا سلسًا للنجمة األسترالية آشلي بارتي إلى الدور نصف النهائي ،كما
سقطت المصنفة الرابعة التشيكية باربورا كريتشيكوفا

صنز يواصل انتصاراته
واصــل فريق فينيكس صنز تحليقه فــي ص ــدارة املنطقة الغربية ودوري كــرة السلة
األميركي للمحترفني هذا املوسم عندما تغلب على منافسه يوتا جاز بصعوبة كبيرة
(ُ ،)109 - 115ويعبتر هذا الفوز السابع تواليًا لفريق فينيكس صنز والـ 37في  46مباراة
خاضها حتى اآلن في موسم ُ ،2022-2021ويدين في صناعة هذا الفوز إلى الثالثي
ديفني بوكر صاحب  33نقطة و 7متابعات ،وكريس بول الــذي كان قريبًا من تحقيق
«تريبل دابــل» بتسجيله  27نقطة ،أعلى غلة له هذا املوسم ،مع  14تمريرة حاسمة و9
متابعات ،إلى جانب  20نقطة لكاميرون جونسون.

أستراليا المفتوحة

فوز صعب لنادال

تــابــع الـنـحــم اإلس ـبــانــي رافــايـيــل
نـ ـ ـ ــادال م ـ ـشـ ــواره فـ ــي م ـنــاف ـســات
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس
وذل ــك بـعــد تحقيقه ان ـت ـصــارًا صـعـبــا على
منافسه الـكـنــدي دينيس شــابــوفــالــوف في
منافسات الــدور ربع النهائي ،في مواجهة
شـهــدت الكثير مــن التنافس وام ـتــدت على
 5مجموعات واستمرت لحوالي  4ساعات
و 8دقــائــق .وت ـفــوق اإلسـبــانــي نـ ــادال ،وهــو
أحــد أبــرز املرشحني للتتويج بلقب بطولة
أستراليا املفتوحة للتنس فــي عــام ،2022
على منافسه الكندي بنتيجة (- 6( ،)3 - 6
 )3 - 6( ،)4و( ،)3 - 6ليحجز مقعدًا لــه في
املــربــع الــذهـبــي ويـقـتــرب مــن ال ــوص ــول إلــى
امل ـبــاراة النهائية وبالتالي املنافسة بقوة
ـا طـبـعــا غ ـيــاب النجم
عـلــى ال ـل ـقــب ،مـسـتـغـ ً
الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ورغــم تفوقه بشكل الفــت في بداية املباراة
ليقتنص ال ـف ــوز بـ ــأول مـجـمــوعـتــن ،إال أن
اإلس ـب ــان ــي امل ـص ـنــف األول ســاب ـقــا تــراجــع
م ـس ـتــواه ف ــي املـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،ال ـتــي فــاز
بها شابوفالوف ،ليحيي آماله في العودة
ل ـل ـم ـبــاراة .وف ــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة ب ــدا أن
مستوى نــادال تراجع كثيرًا بسبب مشكلة

تأهلت األسترالية
آشلي بارتي إلى الدور
نصف النهائي
ف ــي ال ـب ـط ــن ،األم ـ ــر ال ـ ــذي دف ـع ــه الس ـتــدعــاء
الطبيب من أجل الكشف عليه ،إال أنه خسر
الجولة ملصلحة الكندي وتأجل تأهله إلى
املجموعة الخامسة.
وفي املجموعة األخيرة نجح رافاييل نادال
في كسر إرسال شابوفالوف مبكرا ليتقدم
( - 2صـ ـف ــر) ،ب ـع ــد ذل ـ ــك ك ـ ــاد ال ـك ـن ــدي ي ــرد
الكسر في الشوط الثالث لــوال أن التوفيق
وق ــف إل ــى جــانــب اإلسـبــانــي لـ ُـيـجــدد تقدمه
( - 3صـفــر) .وحــافــظ ن ــادال على تفوقه في
ه ــذا ال ـشــوط حـتــى ( ،)3 - 5قـبــل أن يحسم
بإرساله الشوط التاسع بشكل مريح .وبعد
هذا االنتصار الصعب ،سيواجه نــادال في
الدور نصف النهائي الفائز من املباراة التي
ستجمع اإليطالي ماتيو بيريتيني صاحب
التصنيف الـســابــع فــي الـعــالــم ،والفرنسي

تراجع عن حظر قمصان شواي

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تراجعهم عن القرار
بحظر استخدام القمصان التي تحمل رسالة مطبوعة تسأل عن مكان
وجود العبة التنس الصينية ،بينغ شواي ،أثناء البطولة ،لكنها ستبقي
على منع «الالفتات الكبيرة التي تؤثر سلبًا» .وجــاء في بيان رسمي
للمنظمين« :نحن نتفهم ونقدر أن الناس لديهم آراء شخصية وسياسية
قوية حول عدد من القضايا ،لكننا سنواصل حظر استخدام الالفتات
فقط والتي ُتهدد سالمة وراحة المشجعين.

غــايــل مونفليس صــاحــب التصنيف ال ــ17
في الترتيب ،وعليه لن تكون هذه املواجهة
سهلة أبدًا على اإلسباني .هذا ويسعى نادال
( 35سنة) ،للتتويج بلقب بطولة أستراليا
املفتوحة للمرة الثانية في مسيرته بعد أن
كان حققه في عام  ،2009والـ 21في بطوالت
«الغراند ســام» واالنفراد بالرقم القياسي
ب ـه ــدف ت ـخ ـطــي ال ـث ـنــائــي ال ـص ــرب ــي نــوفــاك
ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرير.
آشلي بارتي إلى نصف النهائي

في فئة السيدات ،نجحت النجمة األسترالية
آشـلــي ب ــارت ــي ،املـصـنـفــة األولـ ــى عــاملـيــا ،في
التفوق على منافستها األميركية جيسيكا
بـ ـيـ ـغ ــوال ،فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور نـصــف
الـنـهــائــي مــن الـبـطــولــة ،لـتــؤكــد عــزمـهــا على
املنافسة على لقب نسخة عام  ،2022وعدم
تساهلها مع املوضوع أبدًا.
وهيمنت بارتي ( 25سنة) ،على املصنفة 21
عامليًا حاسمة املباراة ( )2 - 6و( - 6صفر)
ف ــي  63دق ـي ـقــة ،لـتـضــرب م ــوع ـدًا ف ــي املــربــع
األخ ـي ــر م ــع األم ـيــرك ـيــة األخ ـ ــرى مــاديـســون
كـيــز .وقــالــت بــارتــي ،الـتــي تـقــدم مستويات
رائعة في البطولة الحالية ،بعد املواجهة:
«س ـع ـيــدة لـشــراسـتــي ف ــي ال ـك ــرات األمــامـيــة
حتى لو ارتكبت بعض األخطاء».
وبلغت بارتي في أستراليا الــدوري نصف
النهائي عــام  2020وربــع النهائي فــي عام
 ،2021علمًا أنـهــا مـتــوجــة بلقبني كبيرين
ه ـم ــا روالن غ ـ ـ ــاروس  2019ووي ـم ـب ـل ــدون
 ،2021وشــرحــت أن ـهــا مـنــذ خ ـســارة نصف
كماال.
النهائي في أستراليا «أصبحت أكثر
ً
لدي خبرة أكثر إلدارة املواقف املختلفة».
وجـ ــاءت املــواج ـهــة ضــد بـيـغــوال فــي اتـجــاه
واحد ،وبعد أن أصبحت النتيجة ( )2 - 3في
املجموعة األولى ،خسرت بيغوال كل أشواط
املـبــاراة ( .)9وكانت بارتي قد تفوقت على
األوكرانية ليسيا تسورنكو ( - 6صفر) و(6
  )1في  54دقيقة ،وعلى اإليطالية لوتشيابرونتسيتي ( )1 - 6و( )1 - 6في  52دقيقة،
واإليطالية األخرى كاميال جورجي ()2 - 6
و( )3 - 6فــي  61دقيقة ،واألميركية أماندا
أنيسيموفا ( )4 - 6و( )3 - 6في ساعة و14
دقيقة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ـل ـغــت األم ـي ــرك ـي ــة مــادي ـســون
كـ ـي ــز ،امل ـص ـن ـف ــة  51ع ــاملـ ـي ــا ،الـ ـ ـ ــدور نـصــف
الـنـهــائــي بـفــوزهــا عـلــى التشيكية بــاربــورا
كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة روالن غاروس
الـعــام املــاضــي ( )3 - 6و( ،)2 - 6وهــي املــرة
الثانية التي تبلغ فيها كيز دور األربعة في
البطولة األسترالية بعد عــام  2015عندما
خسرت أمام مواطنتها سيرينا وليامز.
وقالت كيز ،البالغة من العمر  26سنة ،بعد
املـ ـب ــاراة« :أع ـت ـقــد أن ـنــي ســأب ـكــي .ك ــان ال ـعــام
معقدا جدا .لقد فعلت كل شيء خالل
املاضي
ً
الفترة اإلعــداديــة للموسم الجديد للبدء من
الصفر دون التفكير في العام املاضي .وحتى

على هامش الحدث
بوكا جونيورز يضم المدافع نيكوالس فيغال
من إنتر ميامي
أعلن فريق إنتر ميامي األميركي عن انتقال مدافعه األرجنتيني نيكوالس فيغال إلى
بوكا جونيورز ،ويعود فيغال بذلك إلى األرجنتني التي بدأ بها مسيرته االحترافيه في
 2014في صفوف إندبيندينتي .وقال كريس هندرسون ،املدير الرياضي لفريق إنتر
ميامي« :نريد شكر نيكو على مساهماته في النادي خــال أول موسمني ،ونتمنى
له األفضل في عودته لبلده» ،وأضــاف أن الصفقة أحدثت مرونة في فريقه وسقف
األجــور قبيل املوسم الثالث له في دوري كــرة القدم للمحترفني .وانضم فيغال إلى
صفوف إنتر ميامي فــي شهر كــانــون الـثــانــي /يناير عــام  2020قبل املــوســم األول
للفريق في دوري املحترفني ،وخاض مع الفريق خالل  45مباراة في موسمني ،منها
 44مباراة أساسيًا ،وسجل هدفًا وصنع آخر.

اآلن نـجـحــت فــي م ـس ـعــاي» .وإذا كــانــت كيز
حاليًا خــارج الئحة الالعبات ال ــ 50األوليات
(كــانــت فــي املــركــز  87فــي  10كــانــون الثاني/
يناير الحالي) ،فقد سبق لها احتالل املركز
السابع في عام  2016ولعبت املباراة النهائية
لـبـطــولــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة امل ـف ـتــوحــة على
مــاعــب فــاشـيـنــغ م ـيــدوز ع ــام  2017عندما

خ ـس ــرت أم ـ ــام مــواط ـن ـت ـهــا س ـل ــون سـتـيـفـنــز،
ون ـصــف الـنـهــائــي ف ــي ال ـع ــام ال ـتــالــي قـبــل أن
تخرج على يد اليابانية ناعومي أوساكا.
وفـ ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،ب ـ ــدأت مــوس ـم ـهــا في
شهر آذار /م ــارس وف ــازت بـمـبــاراة واحــدة
فقط فــي دورة إنــديــان ويـلــز األمـيــركـيــة في
تـشــريــن األول /أكـتــوبــر مـنــذ خــروجـهــا من

ثمن نهائي بطولة ويـمـبـلــدون فــي تموز/
ي ــول ـي ــو .وفـ ــي م ـل ـب ــورن ،ش ـه ــدت نـتــائـجـهــا
تراجعًا منذ بلوغها ربع النهائي عام ،2018
إذ خرجت مــن ال ــدور ثمن النهائي فــي عام
 ،2019وال ـ ــدور ال ـثــالــث ع ــام  ،2020وغــابــت
عــن نـسـخــة ال ـعــام امل ــاض ــي ،ول ــم تـلـعــب ربــع
نهائي إحدى البطوالت األربع الكبرى منذ

منافسات «روالن غاروس» عام  .2019ومن
أجــل الــوصــول إلــى امل ـبــاراة النهائية ألولــى
البطوالت األربع الكبرى في املوسم ،سيكون
على كيز مواجهة النجمة األسترالية آشلي
ب ــارت ــي ،ال ـتــي ُتـعـتـبــر مـنــافـســة صـعـبــة جـدًا
على أرض امللعب.
(العربي الجديد ،إفي)

نادال يُتابع سلسلة
االنتصارات لكن
بصعوبة كبيرة (مارك
ميتكالفي)Getty/

منتخب األرجنتين يبدأ معسكره
في «بوينس آيرس» استعدادًا للتصفيات
يقيم منتخب األرجنتني األول لكرة القدم معسكره في مركز التدريب الواقع في مدينة
إيزيزا بضواحي العاصمة «بوينس آيرس» استعدادًا لخوض املباريات القادمة ضمن
تصفيات قارة أميركا الجنوبية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم  .2022وأكد املنتخب بدء
املعسكر في رسالة نشرها على «تويتر» بعد وصول نجوم يلعبون في أندية أوروبية
مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وإميليانو «ديبو» مارتينيز .ووفقًا للجدول
الرسميُ ،
سيشارك الفريق تحت إمرة املدرب ليونيل سكالوني في أول حصة تدريبية
له دون جمهور .وستتوجه بعثة «األبيسيليستي» ،التي لن تضم في هــذه املناسبة
العبني مثل ليونيل ميسي وكريستيان روميرو ،إلى تشيلي مساء األربعاء ،تمهيدًا
ملواجهة «ال روخا» الالتيني في اليوم التالي في مدينة كاالما الشمالية .وستختتم الخطة
األسبوعية للمنتخب األرجنتيني بجلسة تدريبية أخيرة مساء الجمعة ،إذ سيستعد
رجال سكالوني للمباراة التالية املرتقبة أمام كولومبيا في أول شباط /فبراير.

وجه رياضي

إبراهيم سنغاري
أصبحت األندية
األوروبية الكبيرة
تراقب العاجي
إبراهيم سنغاري
بسبب تألقه
في كأس األمم
األفريقية المقامة
في الكاميرون

قتيبة خطيب

خـطــف الـنـجــم إبــراهـيــم سـنـغــاري قــائــد خــط وســط منتخب
ساحل العاج األضــواء ،بعدما ساهم بقيادة بالده إلى ثمن
نهائي كــأس األمــم األفريقية ،املقامة حاليًا في الكاميرون،
عقب تسجيله أحد أهداف الفوز ( ،)1-3على منتخب الجزائر
فــي الـجــولــة الـثــالـثــة واألخـ ـي ــرة ،مــن مــرحـلــة املـجـمــوعــات في
املسابقة الـقــاريــة .ويسعى إبراهيم سنغاري إلــى مواصلة
تألقه مع منتخب ساحل العاج ،عندما يواجه اليوم األربعاء،
منتخب مصر ،في ثمن نهائي كأس األمم األفريقية ،حيث
يأمل قائد خط وســط «األفـيــال» بتسجيل هــدف في شباك
حارس «الفراعنة» .وانضم إبراهيم سنغاري إلى نادي بي
إس أيندهوفن الهولندي في سوق االنتقاالت الصيفية عام
 ،2020قادمًا من فريق تولوز الفرنسي ،الذي صقل مهارته

الفنية الكبيرة ،التي يتمتع بها ،خاصة قدرته الكبيرة على
اللعب فــي الـكــرات الهوائية ،نظرًا لطوله .ويتميز سنغاري
بقدرته على الدفاع ،واملراوغة ،مع مهارة متوسطة في املبارازة
مع منافسيه ،لكن لديه تمريرات متقنة ،ويحب التواجد دائمًا
بالقرب من منطقة جــزاء ناديه ،ما جعل الكثير من األندية
اإلنكليزية تسعى إلى الحصول على خدماته في صيف عام
 ،2020إال أنه فضل الرحيل إلى الدوري الهولندي.
ولعب سنغاري مع نادي أيندهوفن في  44مواجهة بجميع
املسابقات ،سجل فيها  4أهداف ،ما جعله محط أنظار عدد
مــن عمالقة «البريمييرليغ» فــي ســوق االنـتـقــاالت الشتوية
الحالية ،خاصة نيوكاسل يونايتد ،الــذي يعمل على إعــادة
بناء تشكيلته .ووصف دانييل إيكيدو نجم منتخب غينيا
االستوائية السابق ،سنغاري بأنه خليفة األسطورة باتريك
فييرا ويــايــا تــوريــه فــي املــاعــب ،بسبب التشابه فــي البنية

واتفورد يُقيل مدربه اإليطالي كالوديو رانييري
أقال فريق واتفورد اإلنكليزي مدربه اإليطالي
كالوديو رانييري بعد  9مباريات متتالية دون
تحقيق أي فوز .وخسر الفريق «اللندني» تحت
إمــرة رانييري فــي ثمان مــن املــواجـهــات التسع
املاضية التي خاضها ،فيما تعادل في مباراة
واحدة فقط أمام نيوكاسل يونايتد .باإلضافة
إل ــى ذل ــك ،تـعــرض الـفــريــق لـخـســارة مــذلــة على
أرضــه بثالثة أهــداف نظيفة على يد نورويتش
سيتي ،أحــد أضـعــف أنــديــة ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة قدم .وأدت هذه الخسارة إلى إقالة
رانييري ،الــذي وصــل إلــى قيادة الجهاز الفني
لواتفود في  4تشرين األول /أكتوبر املاضي،
بعد يوم واحد من إقالة اإلسباني إكسيسكو مونيز ،الذي صعد بواتفورد إلى الدوري
اإلنكليزي املمتاز والذي كان الفريق عند رحيله بعيدًا عن مراكز الهبوط.

الجسدية ،والقوة البدنية الكبيرة ،التي يتمتع بها قائد خط
وسط أيندهوفون ومنتخب ساحل العاج.
وقال دانييل إيكيدو في تصريحاته لصحيفة «ديلي ميل»
البريطانية« :سـنـغــاري يــذكــر الجميع بــاألسـطــورة باتريك
فييرا ويايا توريه ،وأتمنى أن أشاهده يلعب مع نيوكاسل
يونايتد ،ويساهم في إبقائهم بالدوري اإلنكليزي املمتاز».
ولد إبراهيم سنغاري في الثاني من شهر ديسمبر/كانون
األول ع ــام  ،1997وتـعـلــق ب ـكــرة ال ـقــدم فــي طـفــولـتــه ،حتى
اسـتـطــاع االلـتـحــاق بــأحــد األكــاديـمـيــات املحلية فــي ساحل
العاج ،ليسارع أحد كشافي فريق جمعية دانغيلي العاجي،
إلى إقناع اإلدارة بضمه ،بسبب قيمته الفنية عام .2012
ولعب سنغاري مــع فريق جمعية دانغيلي العاجي ملــدة 4
سنوات ،لكنه استطاع إقناع إدارة تولوز الفرنسي بضمه
إلى الفريق الثاني ،عام .2016

األشعة تؤكد سالمة بنزيمة من التمزق العضلي
أج ــرى الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــة ،نـجــم وه ــداف
فريق ريــال مدريد ،اختبارات طبية أثبتت عدم
معاناته من تمزق عضلي ،وأن اآلالم التي شعر
ب ـهــا وحــرم ـتــه م ــن اس ـت ـك ـمــال مـ ـب ــاراة إلـتـشــي،
األحــد ،وانتهت بالتعادل اإليجابي ( ،)2-2هي
مـجــرد تقلص فــي الـعـضــات املــأبـضـيــة للقدم
ال ـي ـس ــرى .وب ـح ـســب م ــا كـشـفــت م ـص ــادر من
داخــل النادي «امللكي» لوكالة األنباء اإلسبانية
(إفـ ـ ــي) ،ل ــم ي ـجــر ال ــاع ــب أش ـعــة رن ــن لتحديد
حجم اإلصابة ،بينما اكتفى ببعض االختبارات
الـطـبـيــة ال ـتــي أكـ ــدت إصــاب ـتــه بـتـقـلــص عضلي
فقط .وتأتي فترة التوقف الدولي في موعدها
بالنسبة لبنزيمة ،الــذي شــارك تقريبًا مع ريــال مدريد في كل املباريات هذا املوسم،
إذ ستساعده على التعافي بشكل جيد من اإلصابة ،وال سيما أن الفريق مقبل على
مباراة قوية في ربع نهائي كأس امللك أمام أتلتيك بلباو في  3شباط /فبراير املقبل.
وكان بنزيمة ،الذي أهدر ركلة الجزاء األولى له مع النادي «امللكي» أمام إلتشي ،قد غادر
املواجهة في الدقيقة  ،58بعد شعوره بآالم عضلية.

