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توفي العب
الجمباز المجري
السابق ،سلفستر
تشوالني ،وبطل
العالم وصاحب
الميدالية
الذهبية في
أولمبياد سيدني
 ،2000متأثرا
بإصابته بفيروس
«كورونا» ،وفقًا
لما أعلن عنه
االتحاد المجري
للجمباز .وأصيب
تشوالني
بالفيروس في
شهر تشرين
الثاني/نوفمبر
الماضي ثم دخل
المستشفى
مطلع شهر
كانون األول/
ديسمبر في
حالة حرجة،
حيث تم
وضعه على
جهاز التنفس
االصطناعي.

رحيل البطل تشوالني
حقق تشوالني فضية أتالنتا  1996ثم ذهبية سيدني ( 2000ديفيد ماديسون)Getty/

يضم مارسيال
إشبيلية
ُ
من مانشستر يونايتد
على سبيل اإلعارة

الدراج الكولومبي بيرنال
يستفيق بعد الخضوع
لعدة جراحات

عودة الجماهير إلى
المدرجات في هولندا
بثلث السعة

أعلن فريق إشبيلية اإلسباني عن اتمام التعاقد
مع املهاجم الفرنسي ،أنتوني مارسيال ،قادمًا من
فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي على سبيل
اإلعارة حتى نهاية املوسم ،وجاء اإلعالن عن
الصفقة عبر وسائل التواصل االجتماعي للنادي
«األندلسي» .وشارك مارسيال على مدار  6مواسم
ونصف بقميص «يونايتد» في  269مباراة،
سجل خاللها  79هدفًا ،كما أنه ساهم مع الفريق
بالتتويج بعدة ألقاب.

استفاق الدراج الكولومبي ،إيجان بيرنال ،بعد
الخضوع لعدة عمليات جراحية منها واحدة
ناجحة في العمود الفقري ،بعد اصطدامه
بحافلة على طريق سريع ،وسيبقى في وحدة
الرعاية املركزة عدة ساعات قبل خروجه .وذكر
الفريق الفني للرياضي في بيان أن «إيجان في
هذه اللحظة استفاق ويعالج في وحدة الرعاية
املركزة ،حيث تتم متابعة كيفية تعاطي جسده مع
الجراحات والعمليات املختلفة التي خضع إليها».

أعلنت السلطات الهولندية أنها ستسمح بعودة
الجماهير إلى املدرجات بنسبة ثلث السعة في
املالعب واملنشآت الرياضية املفتوحة ،وهو
اإلجراء الذي وصفه االتحاد الهولندي لكرة القدم
بغير الكافي .وأعلنت الحكومة الهولندية أنه
سيتوجب على الجماهير الراغبة في حضور
املباريات ،إبراز شهادة تطعيم أو الشفاء مؤخرًا
من الفيروس ،أو ما يفيد بسلبية املسحة الخاصة
بهم قبل  48ساعة من املباراة.
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29

مباريـات
األسبـوع

لطالما شهدت مالعب كرة القدم في قارة
أفريقيا العديد من المشاهد الدموية الصادمة
التي أفسدت أجواء اللعبة الشعبية ،وما حدث
في العاصمة الكاميرونية ياوندي كان آخر تلك
األحداث الدموية

إريكسن يتدرب مع رديف أياكس
أمستردام في انتظار فريقه الجديد
سيتدرب النجم الدنماركي الــدولــي ،كريستيان إريكسن ،الــذي تعرض ألزمــة
قلبية خالل مباراة منتخب بالده أمام فنلندا في بطولة «يورو  »2020الصيف
املاضي ،مع الفريق الرديف لفريق أياكس أمستردام الهولندي إلى حني االنضمام
لفريق جديد ،بحسب ما أعلن عنه بطل هولندا .وقال إريكسن في بيان نشره
النادي الهولندي ،الذي ارتــدى إريكسن قميصه بني عامي  2010و« ،2103أنا
سعيد للغاية بتواجدي هنا .أعرف جيدًا الجميع في أياكس ،األمر بمثابة العودة
ملنزلك» .وكان صاحب الـ 29سنة توصل في  17كانون األول /ديسمبر املاضي
التفاق مع فريقه السابق إنتر ميالنو اإليطالي من أجل فسخ التعاقد ،حيث إن

الدماء والمالعب
األفريقية
مشاهد تتكرر من جديد

ياوندي ـ العربي الجديد

فرضت األح ــداث الدموية نفسها
ع ـلــى أح ـ ــداث ب ـطــولــة ُك ــأس األم ــم
األفريقية لكرة القدم املقامة حاليًا
فــي ال ـكــام ـيــرون ،بـعــد ال ـكــارثــة الـتــي شهدها
ُمحيط ملعب أومل ـبــي ،ال ــذي اسـتـضـ ُـاف لقاء
ُمنتخب الكاميرون ونظيره ُجــزر القمر في
من نهائي البطولة ،وسقوط عدد من القتلى
ث ُ
واملـ ـص ــاب ــن ب ـس ـبــب الـ ـت ــداف ــع ال ـج ـمــاه ـيــري
لحضور اللقاء.
وف ـجــر نــاصــر ُ ب ـيــا حــاكــم املـنـطـقــة الــوسـطــى
بالكاميرون املفاجأة املدوية ،بالتأكيد على
أن الحادث جاء بسبب التدافع للوصول إلى

العديد من مالعب
الكرة األفريقية شهدت
حوادث مشابهة
امللعب ،ليؤدي في وجود عشرات اآلالف إلى
مقتل ُ 8مشجعني قابلني للزيادة ،ناهيك عن
إصابة العشرات بعد أن تدافع أكثر من  50ألف
ُمشجع لحضور املباراة مع أن سعة اإلستاد
 60ألـفــا فـقــط ،وتـنــص الــائـحــة على حضور
 %80ف ـق ــط ،بـسـبــب ظـ ــروف تـفـشــي ف ـيــروس

ُ
شجعون
«ك ــورون ــا» ،وهــو مــا لــم يلتزم بــه امل ُ
على كل األصعدة  ،كما غاب التنظيم املحكم.
وما حدث أصــاب الكرة األفريقية بالصدمة،
ليفرض االتحاد األفريقي لكرة القدم « كاف»
ب ــدوره حالة من الـطــوارئ ،ملتابعة األحــداث
ال ــدامـ ـي ــة ،وأوف ـ ــد س ـك ــرت ـي ــره الـ ـع ــام ملـتــابـعــة
األح ــداث داخــل املستشفي املخصص لعالج
الضحايا والوقوف على األسباب.
وبــدأت الواقعة املــأســاويــة قبل بــدايــة اللقاء،
جماهيري بأعداد غفيرة،
عندما حدث تدافع
ُ
سعيًا وراء الوصول إلى املدرجات لتشجيع
ً
منتخب الكاميرون في اللقاء ،أمال في حصد
ال ـف ــوز ،وال ـتــأهــل ل ـل ــدور ُر ُبـ ــع ال ـن ـهــائــي ،قبل
أن يسقط الـعـشــرات مــن امل ـصــابــن ،ويـجــري
اإلعـ ــان ع ــن الــوف ـيــات لـيــرفــع ال ـس ــواد نفسه
داخــل الـقــارة الـسـمــراء على خلفية الحادثة.
ُوأص ــدر «ال ـكــاف» بيانًا رسميًا ،نعى خالله
املـش ـج ـعــن ،وأك ــد اس ـت ـمــرار ُمـتــابـعـتــه لسير
التحقيقات من جانب السلطات الكاميرونية،
للوقوف على أسباب هذه الحادثة املأساوية
التي ضربت بقوة استقرار البطولة ،وحالة
النجاح التي جرى الترويج له على التنظيم
الـكــامـيــرونــي «لـلـكــان» قبل أن يـخــرج رئيس
ال ـكــاف فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أك ــد فـيــه الـتــزام
اتحاده القاري لضمان سالمة املشجعني.

الالعب منذ تعرضه لتلك األزمة ،يحمل جهاز الرجفان الخارجي اآللي الخاص
بتنظيم ضربات القلب ،وهو األمر الذي يتعارض مع لوائح ممارسة كرة القدم
االحترافية في إيطاليا .في املقابل أبــدى مــدرب الفريق الرديف ألياكس ،جون
هيتينغا ،سعادته بتواجد إريكسن معهم في التدريبات ،مؤكدًا أنه «مثال يحتذى
به لكثير من العبينا ،وهو مصدر إلهام من أجل تحسن الشباب».
صفقة فالهوفيتش تضمن
لبرشلونة رأس حربة جديدًا
كشفت الصحف اإليطالية وموقع «غول» عن اقتراب املهاجم الصربي ،دوسان
فــاهــوفـيـتــش ،مــن االنـضـمــام إلــى فــريــق يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي ،وهــي الصفقة
التي تضمن كسب فريق برشلونة اإلسباني رأس حربة جديدا ُيساعد على
تحسني املستوى الهجومي للفريق .ووفـقــا للمعلومات الـتــي نشرها موقع
«غــول» وتداولتها الصحف اإليطالية والعاملية فإن فريق يوفنتوس اإليطالي
يريد التعاقد مع املهاجم الصربي ،دوسان فالهوفيتش ،الذي يلعب مع فريق
فيورنتينا ،ومن املتوقع أن ُيقدم عرضًا جديًا للتعاقد معه .وبوصول املهاجم
الصربي فالهوفيتش الـهــداف إلــى فريق يوفنتوس اإليطالي ،من املتوقع أال
ينتظر املهاجم اإلسباني ،ألفارو موراتا ،كثيرًا للضغط على إدارتــه من أجل
االنتقال إلــى فريق برشلونة قبل إغــاق ســوق االنـتـقــاالت الشتوية بخمسة
أيام .وكان الصحافي اإليطالي ،فابريزيو رومانو ،أكد أن املهاجم ألفارو موراتا
يرغب ويريد االنتقال إلى فريق برشلونة ومع وصول مهاجم جديد إلى خط
ُ
هجوم «البيانكونيري» ،ستكون هذه الرغبة أكبر شرط كي تترجم باهتمام
جدي من النادي «الكتالوني» أيضًا.
أتالنتا يُعلن ضم الالعب جيريمي بوغا
أعلن فريق أتالنتا اإليطالي رسميًا ضم الــدولــي اإلي ـفــواري ،جيريمي بوغا،
قادما من فريق ساسولو .واختار صاحب الـ 25سنة الذي تأهل بني صفوف
تشيلسي ،القميص رقم  ،10وسينضم لفريقه الجديد بعد انتهاء بطولة كأس
أمم أفريقيا .وأوضح فريق أتالنتا ،الذي يحتل حاليًا املركز الرابع في الدوري
اإليطالي ،أن الجناح الذي يتميز بسرعته وقدرته على املراوغة ،سينضم للنادي
معارًا مع بند إلزامي بالشراء .وسيكون صفقة ُمميزة للفريق الذي ُيقاتل من
أجل حجز مقعد مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في املوسم القادم،
خصوصًا أن الفريق بحاجة لجناح ُيمكنه صناعة الفارق على أرض امللعب.

مشهد الدماء يعود من جديد

التدافع يؤدي لوفيات في صفوف المشجعين (سية كامبو/فرانس برس)

موقعة الكاميرون وجزر القمر أعادت المشهد مجددا (فريد كتب/األناضول)

وعــاد مشهد مقتل ُمشجعي كــرة القدم داخل
الـ ـق ــارة ال ـس ـم ــراء ،ل ـي ـفــرض نـفـســه ب ـق ــوة على
ال ـســاحــة مــن جــديــد فــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة بعد
اختفاء لسنوات .وعاشت أفريقيا قبل أسابيع
قليلة واقعة مؤسفة ودرامـيــة أثــارت األحــزان
فــي ق ـلــوب ع ـشــاق ك ــرة ال ـق ــدم ،عـنــدمــا تعرض
مــواطــن غــانــي ُيــدعــى ي ــان أوس ــو للقتل على
يــد ُمـشـجــع مــن جـنــوب أفــريـقـيــا ،عـلــى خلفية
ُمشاجرة بينهما ،أثناء ُمتابعة مـبــاراة غانا
وج ـنــوب أفــريـقـيــا فــي ال ــدور الـثــانــي مــن عمر
التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم
 ،2022حيث شهدت بلدة «موزولو» في جنوب
أفريقيا مقتل ُمشجع غاني من جانب مواطن
جنوب أفريقي غاضب مــن خــروج «األوالد»،
وه ــي امل ـب ــاراة الـتــي شـهــدت اتـهــامــات رسمية
بــوجــود تحيز تحكيمي نــالــه منتخب غــانــا،
ليحصد تأشيرة التأهل إلى الدور األخير من
عمر التصفيات .وأثارت تلك الواقعة الغضب
في القارة السمراء ،تخوفًا من عودة التعصب
األعمى من جديد بني الجماهير في السنوات
ال ـقــادمــة ،عـلــى خلفية نـتــائــج املـنـتـخـبــات في

الجماهير عانت غياب ظروف السالمة في كان ( 2022فرانس برس)

ال ـب ـط ــوالت الــرس ـم ـيــة وت ـص ـف ـيــات امل ــون ــدي ــال،
بـمــا ي ـهــدد اس ـت ـقــرار ال ـكــرة األفــريـقـيــة ويعيد
الحوادث الدرامية.
وعاشت غانا مأساة كبيرة في كرة قدم ،وكان
ذل ــك ع ــام  2001حـيـنـمــا ش ـه ــدت مـ ـب ــاراة بني
فريقي هــارتــس أوف أوك وأشــانـتــي كوتوكو
قطبي الكرة الغانية ،أعمال شغب كبرى بني
الجماهير مع حدوث تدافع وتدخلت الشرطة،
لـ ُـي ـع ـلــن ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات
وتــدافــع دام لساعة كاملة عــن مقتل أكـثــر من
120مشجعًا غــانـيــا ،وإصــابــة املـئــات فــي أكبر
كارثة كروية تعرفها الكرة األفريقية والغانية

بشكل خاص في التاريخ ،والتي تسببت في
إعالن الحداد في غانا لـ 3أيام كاملة مع تدخل
رئـيــس الـجـمـهــوريــة وقـتـهــا «ك ــوف ــور» ،وأعـلــن
إجــراء تحقيقات فورية للتعرف على ُ
الجناة
ُ
املـتـسـبـبــن ف ــي ال ـحــادثــة ال ــدرام ـي ــة س ــواء من
ُ
رجــال األمــن أو منظمي امل ـبــاراة .ومثلت هذه
الواقعة الحادثة األسوأ ،خاصة في ظل ارتفاع
عدد ضحايا الجماهير ألكثر من  100قتيل.
وبـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ب ـ ـطـ ــوالت األم ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة أو
املـبــاريــات الــدولـيــة للمنتخبات ،عــانــت الكرة
األفــريـقـيــة مــن مـشــاهــد دمــويــة كـثـيــرة ،فقدت
خ ــال ـه ــا عـ ـش ــرات ال ـج ـم ــاه ـي ــر م ــا ب ــن قـتـلــى

منتخب المغرب يبلغ ربع نهائي كأس األمم األفريقية
خطف أشرف حكيمي
نجم منتخب المغرب
األضواء بهدفه في
شباك منتخب ماالوي

فرض حكيمي نفسه نجمًا في المواجهة (أولريك بيدرسون)Getty/

م ــن رك ـل ــة حـ ــرة رائـ ـع ــة أخـ ـ ــرى ،ضـ ــرب أش ــرف
حكيمي مجددًا وقــاد املغرب إلــى ربــع نهائي
كــأس األم ــم األفــريـقـيــة املـقــامــة فــي الكاميرون
بصحبة سنغال ساديو مانيه ،الفائزة على
رأس األخضر -2صفر في لقاء أكملته األخيرة
بتسعة العبني ،وذلك بالفوز على مالوي 1-2
في ياوندي.
َ
وع َب َر املغرب بجدارة الى ربع النهائي بعدما
حــول تخلفه أمــام مــاوي الــى فــوز  ،1-2حيث
اس ـت ـحــق أبـ ـط ــال  1976ت ـمــامــا تــأه ـل ـهــم على
حساب منتخب مالوي ،الذي يصل الى الدور
اإلق ـصــائــي ألول م ــرة ف ــي تــاري ـخــه ،إذ هيمن
تمامًا على اللقاء وحصل على فرص بالجملة،
لكن الحارس تشارلز ثومو والخشبات الثالث
وقفوا في وجهه منذ أن وجــد نفسه متخلفًا
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـس ــاب ـع ــة بـ ـه ــدف غــابــادي ـن ـيــو
مهانغو.
لكن الـفــرج جــاء فــي نهاية الـشــوط األول عبر
يوسف النصيري ( ،)45+2الذي بات أول العب
من بالده يسجل في ثالث نسخ متتالية ،قبل
أن يقول حكيمي كلمته في الدقيقة  70بركلة

حــرة رائـعــة مشابهة للتي أدرك بها التعادل
 2-2ضد الغابون في الجولة األخيرة من دور
املجموعات .وتجنب املغرب بتحويله تخلفه
إلى انتصار ،سيناريو النسخة املاضية عام
 2019ح ــن خ ــرج م ــن ثـمــن الـنـهــائــي عـلــى يد
بنني بركالت الترجيح  4-1بعد التعادل 1-1
في الوقتني األصلي واإلضافي.
وق ــال امل ــدرب البوسني وحـيــد حاليلوزيتش
في تصريح لشبكة «بي إن سبورتس»« :أنت
تكسب االحترام عندما تفوز .أعتقد أننا قدمنا
مباراة كبيرة في الشوط األول لكننا افتقدنا
الــى الفاعلية لسوء الـحــظ» .وتــابــع «حصلنا
على فــرص بالجملة ال يمكن إهــدارهــا .لكني
كنت واثقًا على الدوام ألن الفريق كان غاضبًا.
كنت أدرك أننا سنسجل الهدف الثاني في أي
َ
لحظة .تأهلنا أكثر من ُمست َحق».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ص ـ ــرح ال ـن ـج ــم املـ ـت ــأل ــق أشـ ــرف
حكيمي ،ظهير أيمن املنتخب املغربي ونادي
باريس سان جيرمان الفرنسي ،بأنه سعيد
بــالـتــأهــل إل ــى ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي مــن كــأس
األمم األفريقية ،أكثر من الهدف الذي سجله

عبّر مدرب المغرب عن
سعادته بالوصول لربع
نهائي «الكان»

في مرمى منتخب ماالوي .وأوضح حكيمي،
في تصريح تلفزيوني بعد املباراة« :نعم أنا
سعيد جـدًا ،لكن بالتأهل ال الهدف ،رغم أنه
هدف صعب ومميز ..سعيد ألجل املغاربة في
بيوتهم ومن حضروا لدعمنا ،وسعيد ألننا
لم نعش إحباط الدورة السابقة ،وسنواصل
الـلـعــب بنفس الـثـقــة حـتــى نـتــوج باللقب إن
شاء الله».
بدوره كان سفيان بوفال ،أحد نجوم املباراة،
س ـع ـي ـ ًـدا ،ل ـكــن بـسـبــب ه ــدف زم ـي ـلــه حـكـيـمــي،
وصرح« :نعم أنا سعيد لهدف العاملي أشرف
ح ـك ـي ـمــي ،إنـ ــه هـ ــدف خ ــراف ــي يـسـتـحــق عليه
ً
الـتـحـيــة ،لـقــد ك ــان مـمـيــزا وت ــوج مجهوداتنا
ولله الحمد ،ونحن هنا من أجل الكأس».
أمــا النجم الفرنسي ،كيليان مبابي ،مهاجم
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي ،فـســارع إلى
الـتـعـبـيــر ع ــن س ـع ــادت ــه ال ـك ـب ـيــرة بــزم ـي ـلــه في
الـفــريــق أش ــرف حـكـيـمــي ،عـبــر ن ـشــره لـصــورة
هدفه في شباك منتخب ماالوي على حسابه
في موقع التواصل االجتماعي «إنستغرام»،
ليعلق عليها «أش ــرف حكيمي ،أفضل ظهير
أيمن في العالم».
وي ـ ـبـ ــدو أن ال ـن ـج ــم ك ـي ـل ـي ــان مـ ـب ــاب ــي ،ي ـتــابــع
مــواج ـهــات منتخب امل ـغــرب فــي بـطــولــة كــأس
األمــم األفريقية لكرة القدم ،املقامة حاليًا في
الـكــامـيــرون ،عبر مواصلته التعليق على ما
يفعله زمـيـلــه أش ــرف حكيمي فــي كــل مـبــاراة
باملسابقة القارية.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

ُ
ومصابني ،لعل أشهرها في مصر عــام 2012
وهي واقعة إستاد بورسعيد على هامش لقاء
األه ـلــي وامل ـص ــري الـبــورسـعـيــدي فــي يناير/
كــانــون الثاني  2012والـتــي شـهــدت مقتل 74
مـشـجـعــا أه ــاوي ــا ،اع ـت ــداء جـمــاهـيــر املـصــري
عليهم أثناء اللقاء الذي انتهى بفوز املصري
 ،1-3وتسببت تلك الــواقـعــة فــي إيـقــاف الكرة
امل ـصــريــة ل ـش ـهــور ،وم ـنــع الـلـعــب عـلــى إسـتــاد
بــورسـعـيــد مـنــذ ذل ــك ال ـتــاريــخُ ،
وصـنـفــت تلك
ال ـحــادثــة عـلــى أن ـهــا واحـ ــدة مــن أك ـبــر مـجــازر
ال ـج ـم ــاه ـي ــر فـ ــي ع ــال ــم ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم امل ـص ــري ــة
والـعــربـيــة .وعــاشــت مـصــر بـعــد ه ــذه الــواقـعــة

حــادثــة أخ ــرى م ــروع ــة ،وك ــان الـضـحـيــة فيها
جمهور نادي الزمالك في عام ،2015
هذه املرة،
ُ
حينما حضر ملتابعة لقاء الزمالك مــع إنبي
على إستاد الــدفــاع الجوي ضمن ُمنافسات
ال ـ ـ ـ ــدوري املـ ـص ــري وح ـ ُــدث ت ــداف ــع وت ـ ــم مـنــع
ُمـشـجـعــن مــن دخ ــول امل ــدرج ــات ،لـ ُـيـعـلــن بعد
ً
الـلـقــاء مـبــاشــرة عــن مقتل  20مشجعًا ،ويتم
إي ـقــاف الـ ــدوري امل ـصــري  45يــومــا ،هــي فترة
الحداد ،وهي واقعة «مذبحة الدفاع الجوي».
وش ـ ـهـ ــدت ال ـك ــون ـغ ــو فـ ــي عـ ـ ــام  2014واق ـع ــة
م ــأس ــاوي ــة تـمـثـلــت ف ــي مـقـتــل ُم ـش ـجــع واح ــد،
بسبب صــدامــات مــع الـشــرطــة ،خــال حضور

لقاء بالدوري املحلي في بلدة «لوبومباشي»
ف ــي ش ــرق ال ـب ــاد ،بـسـبــب م ـح ــاوالت الـتــدافــع
واخ ـتــراق أرض امللعب واالحـتـكــاك مــع رجــال
األم ـ ــن .وف ــي مـ ـ ـ ــارس/آذار  2019كــانــت هـنــاك
واق ـعــة أخ ــرى درام ـيــة فــي زيـمـبــابــوي ،عندما
ُ
ت ــم اإلعـ ــان ع ــن مـقـتــل ُمـشـجـعــة تــدع ــي «م ــاي
تاديو» من زيمبابوي ،خــال حضورها لقاء
زي ـم ـب ــاب ــوي وال ـك ــون ـغ ــو ،ض ـم ــن ال ـت ـصـفـيــات
املــؤهـلــة إلــى نهائيات كــأس األم ــم األفريقية،
ب ـس ـبــب الـ ـت ــداف ــع ف ــي اإلس ـ ـتـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي فــي
ال ـعــاص ـمــة هـ ـ ــراري ،وت ـعــرض ـهــا لـلـسـقــوط ثم
الوفاة.

بورتو يضم ستيفن أوستاجيو من باشوس دي فيريرا
أعلن فريق بورتو البرتغالي توصله التفاق مع العب الوسط البرتغالي-الكندي
ستيفن أوستاجيو مــن بــاشــوس دي فيريرا وال ــذي أصـبــح أحــد أهــم عناصر
منتخب كندا في طريقه نحو مونديال قطر .وانضم أوستاجيو في شهر كانون
الثاني/يناير عــام  2019إلــى فريق كــروز أزول املكسيكي بعد موسم رائــع مع
تشافيس البرتغالي .وخــاض العــب الوسط موسمًا واح ـدًا في املكسيك وعاد
فــي شهر كــانــون الثاني/يناير  2020إلــى البرتغال لـيــرتــدي قميص باشوس
دي فيريرا على سبيل اإلعــارة قبل أن يضمه الـنــادي بشكل نهائي بعد عام.
وسيلعب أوستاجيو ( 25سنة) معارًا مع «التنانني» هذا املوسم ويمكن لفريق
العاصمة أن يحصل على خدماته بشكل نهائي في شهر حزيران /يونيو املقبل.

رئيس «الكاف» يحاول ترتيب فوضى إيتو بـ«الكان»
طالب باتريس موتسيبي
رئيس «الكاف» بتقديم
تقرير مفصل عن أحداث
ملعب «أوليمبي»

قتيبة خطيب

ع ـقــد ب ــات ــري ــس مــوت ـس ـي ـبــي رئ ـي ــس االت ـح ــاد
األفريقي لكرة القدم «كاف» ،مؤتمرا صحافيا
عاجال ،من أجل شرح ما حدث ،قبل املواجهة
التي انتهت لصالح منتخب الكاميرون أمام
مـنـتـخــب ج ــزر ال ـق ـمــر ،بـهــدفــن مـقــابــل هــدف
وحيد ،اإلثنني املاضي ،ضمن منافسات دور
الـ( ،)16من املسابقة القارية.
وقـ ّـدم باتريس موتسيبي ،في بداية حديثه
باملؤتمر الصحافي ،تعازيه الحارة لجميع
أسـ ــر ض ـح ــاي ــا ح ــادث ــة م ـل ـعــب «أول ـي ـم ـب ــي»،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ــا ح ـ ـ ــدث مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـج ـم ـي ــع،
ولـ ــن ي ـس ـمــح بـ ـح ــدوث أي شـ ــيء ي ـ ــؤدي إلــى
وق ـ ــوع ق ـت ـلــى وجـ ــرحـ ــى ،وط ــال ــب ال ـس ـل ـطــات
الكاميرونية بتقديم تقرير مفصل عما حدث.
لكن السؤال الذي يتبادر اآلن ،في ذهن جميع
الـجـمــاهـيــر الــريــاض ـيــة؛ ه ــل ح ــاول بــاتــريــس
موتسيبي رئيس «الكاف» ،ترتيب الفوضى
التي يقوم بها صامويل إيتو رئيس االتحاد
الكاميروني في املسابقة القارية؟

ووقعت حادثة التدافع في البوابة الجنوبية
مللعب «أوليمبي» ،وقتل  8أشخاص وأصيب
 35شـخـصــا ،نتيجة االزدح ـ ــام الـكـبـيــر الــذي
كان بني الجماهير ،فيما كان صامويل إيتو
مــوجــودًا على مــدرجــات امللعب ،حتى يتابع
املباراة بني منتخبي الكاميرون وجزر القمر.
وتــابـعــت الجماهير الــريــاضـيــة كيف تفاعل
صــامــويــل إي ـتــو م ــع م ــا ح ــدث ف ــي املــواج ـهــة،
واحـ ـتـ ـف ــل فـ ــي ن ـه ــاي ـت ـه ــا بـ ــوصـ ــول مـنـتـخــب
الـ ـك ــامـ ـي ــرون إل ـ ــى رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس األمـ ــم
األفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ول ـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــرج رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الكاميروني بأي تصريح ،أو يقم أحد أعضاء
اللجنة املنظمة بالتعليق أو إصدار بيان.
وبــدأت وسائل اإلعــام العاملية تميط اللثام
عن الوقائع التي جــرت في البوابة الغربية،
مل ـل ـعــب «أولـ ـيـ ـمـ ـب ــي» ،ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء امل ـ ـبـ ــاراة
مـ ـب ــاش ــرة ،وك ـش ـف ــت ب ـع ـض ـهــا ع ــن وجـ ـ ــود 8
قتلى و 35جــريـحــا ،وه ــو نـفــس الــرقــم ،الــذي
أكــدتــه الـسـلـطــات املـحـلـيــة بـعــد ع ــدة ســاعــات
م ــن ان ـت ـهــاء املـ ـب ــاراة .وم ــع س ــاع ــات الـصـبــاح
األولى يوم الثالثاء املاضي ،أعلن التلفزيون
الكاميروني ،عن مقتل  8أشخاص وإصابة
 35مشجعًا بجروح متفاوتة ،فيما لم يصدر
أي تـصــريــح أو تعليق عــن الـلـجـنــة املنظمة
أو االت ـح ــاد الـكــامـيــرونــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الــذي
يترأسه صامويل إيتو.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،تـقــدم االت ـحــاد الــدولــي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم «ف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ،ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي «يــوي ـفــا» ،بــواجــب ال ـعــزاء لجميع

عــائــات ضحايا ملعب «أولـيـمـبــي» ،وأبــديــا
حزنهما على ما حصل قبل مواجهة منتخب
الكاميرون ونظيره منتخب جزر القمر.
وأكـ ــد االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم «فـيـفــا»
ف ــي ب ـي ــان ــه ،أن م ــا حـ ــدث ف ــي م ـح ـيــط ملعب
«أولـ ـيـ ـمـ ـب ــي» أم ـ ــر م ــؤس ــف وم ــؤل ــم ل ـل ـغــايــة،

واسـ ـتـ ـع ــداد «ف ـي ـف ــا» ل ـل ــوق ــوف م ــع ضـحــايــا
التدافع ،الذي حصل في البوابة الغربية ،قبل
انطالق املباراة في كأس األمم األفريقية.
وظ ـهــر جـلـيــا م ـحــاولــة بــاتــريــس موتسيبي
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد األفــري ـق ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم في
مـ ــؤت ـ ـمـ ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،مـ ـح ــاولـ ـت ــه ت ــرت ـي ــب

عبر رئيس «الكاف» عن حزنه لما حدث في ملعب «أوليمبي» (كينزو تروبيالرد/فرانس برس)

الفوضى التي يقوم بها صامويل إيتو رئيس
االتحاد األفريقي لكرة القدم ،بعدما أكد عدم
خ ــوض أي مــواجـهــة فــي ملعب «أولـيـمـبــي»،
حتى يحصل على تقرير عما حدث.
موتسيبي ح ــاول جــاه ـدًا مــواصـلــة وع ــوده،
والدفاع عن املسابقة القارية ،التي تعرضت
لحملة كبيرة ضدها ،بسبب سوء تنظيمها،
وعدم استكمال البنية التحتية ،التي تجعل
من الكاميرون بلدًا آمنًا قادرًا على إقامتها.
ص ـح ـي ــح أن مــوت ـس ـي ـبــي خ ـ ــرج فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـح ــاف ــي ،ل ـك ــن ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي ع ـ ــدم تـحـمــل
صامويل إيتو مسؤولياته ،ألنــه كــان يجب
أن يعلق على ما حصل في ملعب «أوليمبي»
مباشرة بعد حــدوث عملية التدافع ،ويترك
املدرجات على الفور.
مـســؤولـيــة إيـتــو تكمن بــأنــه رئـيــس االتـحــاد
الكاميروني ،الــذي يجب عليه متابعة عمل
اللجنة املنظمة للبطولة ،وليس الجلوس في
املــدرجــات ملتابعة منتخب ب ــاده ،فيما كان
هناك  8أشخاص قتلوا على البوابة الغربية
للملعب ،وأصيب  35شخصًا بعملية التدافع.
وتــؤكــد حــادثــة ملعب «أولـيـمـبــي» املــؤسـفــة،
الفوضى الكبيرة التي تعيشها البطولة ،التي
بدأت بمشكلة املالعب ،واملعاملة غير الالئقة
لبعض املنتخبات الصغيرة ،باإلضافة إلى
االنتقادات الحادة ،لطريقة حماية الالعبني
والصحافيني ،ما يجعل صامويل إيتو تحت
سهام الهجوم ال ــاذع ،الــذي يتعرض لــه من
قبل الجميع.
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صورة في خبر

تقرير
تدخل المنتخبات العربية مواجهات حاسمة بالتصفيات اآلسيوية المؤهلة
إلى كأس العالم «قطر  ،»2022الخميس ،بخوض منافسات الجولة السابعة،
حيث تأمل بعضها ضمان العبور للمونديال األول في الشرق األوسط،
وأخرى تنشد تصحيح المسار بعد نتائج سلبية في الجوالت األولى

عودة ناجحة لدايفيس
استفاد فريق لوس أنجليس ليكرز من عودة نجمه ،أنطوني ديفيس ،بعد غياب دام 17
مباراة للفوز على مضيفه بروكلني نتس ( )96 - 106في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني .وساهم النجم ديفيس في حصد  8نقاط و 4صدات وتمريرتني حاسمتني
بعد شفائه من التواء في ركبته اليسرى ،في وقت قدم زميله ،ليبرون جيمس ،مستوى
رائعا في املواجهة بتسجيله  33نقطة وأضاف إليها  7مرتدات و 6تمريرات حاسمة .في
املقابل ،أرخى غياب كايري إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على نتس برغم جهود جيمس
هاردن الذي حقق «تريبل-دابل» مع  33نقطة و 12مرتدة و 11تمريرة حاسمة.

عودة التصفيات
اآلسيوية
بغداد ـ العربي الجديد

تـ ـشـ ـه ــد الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
املــؤه ـلــة إل ــى ك ــأس ال ـعــالــم «قـطــر
 »2022جــولــة جــديــدة ،الخميس،
بعد الــوصــول ملــراحــل الحسم ،حيث تستعد
الـفــرق لـخــوض منافسات الـجــولــة السابعة.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى ،ي ــواج ــه املـنـتـخــب
الـعــراقــي ،صاحب املــركــز الخامس بــ 4نقاط،
نـظـيــره اإلي ــران ــي مـتـصــدر الـتــرتـيــب برصيد
 16ن ـق ـطــة ،يـلـيــه ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة بــرصـيــد
 14نـقـطــة .ووصـلــت بعثة املنتخب الـعــراقــي
إل ــى ط ـه ــران ،ي ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي ،وبحسب
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول الـ ـصـ ـح ــي املـ ـتـ ـب ــع فـ ــي ال ـب ـلــد
إجراء أي
املضيف ،منع «أسود الرافدين» من
ً
وح ــدة تدريبية إال بعد م ــرور  24ســاعــة من
إجراء الفحوصات ،حيث خضعت البعثة إلى
فـحــوصــات ال ــ«بــي ســي آر» ،ومــن ثــم الحجر
فــي غ ــرف فـنــدق اإلق ــام ــة ،مــع ع ــدم االخـتــاط
ملدة  6ساعات ،لغاية ظهور نتيجة املسحة.
وبـعــدهــا ب ــدأت أزم ــات منتخب ال ـعــراق ،بعد
أن أثبتت ظهور نتيجة فحص موجبةٍ لكل
مــن ياسر قاسم ومـنــاف يــونــس ،إضــافــة الى
امل ــدي ــر اإلداري غـيــث مـهـنــا ،ومـ ــدرب ح ــراس
املرمى أحمد جاسم ،واملعالج ياسني خضير

أزمة أيمن حسين
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المنتخب السعودي يحتل
صدارة المجموعة الثانية
بعد النتائج الجيدة
واملحاسب مصطفى خالد .وأكد بيان رسمي
من االتحاد العراقي ،أن إدارة وفد املنتخب،
قــدمــت اع ـت ــراض ــا ،عـلــى نـتــائــج الـفـحــوصــات
وطالبت بإعادتها لألشخاص الذين جاءت
فحوصاتهم موجبة ،كونهم أجروا فحوصات
الـ«بي سي آر» قبل السفر إلى إيران بساعات
قليلة وكانت نتيجة الفحص سالبة ،وهو ما
حصل بعد إصرار من قبل عضو اتحاد الكرة
العراقي ،فــراس بحر العلوم ،لكن في نهاية
املطاف ،تم حرمان جميع من جاءت نتائجهم
موجبة مــن الـتــواجــد بلقاء إي ــران .وبعدها،
َ
خــاض ال ـعــراق ،أول وحــدة تدريبية اإلثنني،
بــالـعــاصـمــة اإليــران ـيــة ط ـهــران بـمـشــاركــة 14
الع ـبــا ،حـيــث ح ــرص الـجـهــاز الـفـنــي ،بقيادة
املـ ـ ـ ــدرب ب ـت ــروف ـي ـت ــش ،ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق بـعــض
ّ
التكتيكية .وعـلــى صعيد متصل،
الـجــوانــب
اسـتــدعــى الـجـهــاز الفني للمنتخب العراقي

يعاني مهاجم منتخب العراق أيمن حسين من مشكلة إدارية متعلقة
بجواز سفره ،قد تمنعه من المشاركة في لقاء لبنان بالتصفيات
اآلسيوية ،المقرر يوم الثالثاء القادم .وفي تصريح خاص لـ«العربي
الجديد» ،أكد محمد عماد ،المنسق اإلعالمي للمنتخب العراقي ،أن
االتحاد تلقى كتابًا رسميًا من نظيره اللبناني ،يوضح فيه اعتذارهم عن
استحصال تأشيرة دخول لالعب ،بسبب ممانعة الجهات األمنيّة هنالك،
الحتواء جواز سفره على ختم دخول إلى األراضي الفلسطينية سابقا.

الالعب ميثم جبار لاللتحاق ببعثة املنتخب،
حيث تمت تهيئة اإلج ــراءات الالزمة لتأمني
وصــولــه مــن قـبــل الـجـهــاز اإلداري .والـتـحــق
الـثــاثــي أمـجــد ع ـطــوان وب ـشــار رس ــن وأيـمــن
حـســن مــع بـعـثــة املـنـتـخــب ال ـعــراقــي قــادمــن
م ــن ق ـط ــر ،وفـ ــور وصـ ــول ال ـثــاثــي ت ــم إج ــراء
الـفـحــوصــات املتعلقة ب ــ«كــوف ـيــد– ،»19التي
أظ ـهــرت إصــابــة ع ـطــوان بـفــايــروس كــورونــا،
ُليضاف إلى قائمة املستبعدين من مواجهتي
إيـ ـ ـ ـ ــران ول ـ ـب ـ ـنـ ــان .وف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـل ـم ـن ـســق
اإلعالمي ملنتخب العراق ،محمد عماد ،خص
ب ــه «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أك ــد وصـ ــول زي ــدان
إق ـبــال وعـلــي ال ـح ـمــادي ،قــادمــن مــن اململكة
املـتـحــدة ،يــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،حيث تزامن
وصول الالعبني مع وقت الوحدة التدريبية
للمنتخب ،الـتــي لــم يـتــواجــدان فيها ،بسبب
خضوعهما لفحص فيروس كورونا ،وأضاف
أن كل من ثبتت إصابته بالفيروس في إيران
ـان ي ــوم الـسـبــت املـقـبــل،
سيخضع لـفـحــص ث ـ ٍ
ملعرفة إمكانية تــواجــده بلقاء لبنان املقرر
يوم الثالثاء القادم .وكــان املنتخب اإليراني
األكثر تألقا بني منتخبات املجموعة ،حينما
ح ـقــق ال ـف ــوز ف ــي  5م ـب ــاري ــات م ـقــابــل ت ـعــادل
وحيد مع كوريا الجنوبية ،وسيضمن الفوز
على الـعــراق في طـهــران ،مكانًا له منتخبات
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـم ــرة الـ ـس ــادس ــة ف ــي ت ــاري ــخ
وال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي .م ــن ج ـه ـتــه ،ج ــاءت
بداية املنتخب الكوري الجنوبية بتعادل مع
الـعــراق ،ثم انتصارين متتاليني على لبنان
وسورية ،قبل التعادل مع إيران ثم الفوز من
جديد على اإلمارات والعراق ليتبوأ املنتخب
مركزًا متقدمًا للغاية في سباق التأهل ،وفي
ح ــال ف ــوز املـنـتـخــب ال ـك ــوري عـلــى لـبـنــان في
صيدا الخميس ،وفقدان اإلمارات لنقاط أمام
سورية ،فسيتم ضمان مكان له باملونديال،
قبل مباراته ضد «نسور قاسيون» في دبي
الثالثاء املقبل.
وف ـ ــي م ـع ــرك ــة م ـث ـي ــرة ع ـل ــى املـ ــركـ ــز ال ـث ــال ــث،
تعتبر اإلمارات األكثر حظوظًا ،بفارق نقطة
واحدة عن لبنان صاحب املركز الرابع ،وفي
حــال الفوز اإلمــاراتــي على سورية الخميس
سـيـقـتــرب األول مــن خـطــف الـبـطــاقــة الثالثة
املؤهلة للمحلق اآلسيوي.
وف ــي املـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،ي ـبــدو أن املـنــافـســة
بـ ــدأت تـنـحـصــر ب ــن ثــاثــة مـنـتـخـبــات حيث
ت ـح ـتــل ال ـس ـع ــودي ــة ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ال ـعــام
للمنتخبات برصيد  16نقطة ،ويأتي منتخب
الـيــابــان فــي املــركــز الثاني برصيد  12نقطة،
ثم أستراليا ولديها  11نقطة ليكون الثالثي
هو األبــرز لخطف بطاقتي التأهل إلــى كأس
العالم ،في حني يأتي منتخب ُعمان باملركز
ال ــراب ــع بـ ــ 7ن ـقــاط وال ـص ــن  5ن ـق ــاط ،بــاملــركــز
الــرابــع ،ومــن ثم فيتنام بالترتيب األخير من
دون أي نقطة .وسيقابل املنتخب السعودي،
نظيره ُ
العماني ،الخميس في جدة ،لالقتراب

على هامش الحدث
لويس سواريز :حان الوقت لنتحمل المسؤولية
اعـتــرف األوروغــوايــانــي ،لويس ســواريــز ،مهاجم فريق أتلتيكو مــدريــد أنــه حــان الوقت
بالنسبة ألبرز العبي منتخب بالده أن يتحملوا املسؤولية من أجل تحقيق حلم التأهل
ملونديال قطر  .2022وقــال سواريز إن حجز بطاقة تأهل للمونديال يعتمد فقط على
الالعبني وعليه ال ينبغي البحث عــن أع ــذار ،خــال مؤتمر صحافي بعد انتهاء مــران
منتخب بــاده .وأضــاف في حديثه «أعتقد أن هذا هو وقت تحمل املسؤولية ،يجب أن
نفعل ذلك من أجلنا بما أننا في هذا املوقف .لم نكن على قدر الحدث ويجب أن نخرج
من هذا الوضع .األمر يعتمد حصرًا علينا» .وأكد العب األتلتيكو أهمية مباراة باراغواي
التي تحتاج أيضًا لنقاط من أجل التأهل ،مشيرًا إلى أن «كل فريق لديه إمكانات هجومية
ويجب أن نحاول منع بــاراغــواي من استغالل قدراتها .أما نحن فيجب أن نلعب بقوة
وكفريق واحــد وإثـبــات أننا األحــق بالنقاط الـثــاث عبر اإلرادة والتصميم والتنظيم».
وكشف سواريز الذي خاض ثالث نسخ من املونديال ويبلغ من العمر  35سنة أنه ال يزال
يمتلك الطموح للمشاركة في رابع مونديال وهذا سبب تواجده مع املنتخب.

أك ـث ــر م ــن م ــون ــدي ــال ق ـط ــر ،ف ـي ـمــا سـيـخــوض
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـيـ ــابـ ــان م ــواجـ ـهـ ـت ــه فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـســاب ـعــة ع ـلــى أرضـ ــه أمـ ــام ال ـص ــن ،ب ـعــد أن
حقق ثالثة انتصارات متتالية على أستراليا
 1-2وعـلــى فـيـتـنــام وع ـمــان بالنتيجة ذاتـهــا
 ،0-1لـيـصـعــد ال ـفــريــق إل ــى مــركــز الــوصــافــة.
وسـ ـيـ ـح ــاول م ـن ـت ـخــب أسـ ـت ــرالـ ـي ــا تـصـحـيــح

مساره حني يالقي فيتنام ،بعدما فقد الفريق
نقاطًا أمام الصني في الجولة السادسة ،وهو
الثاني على التوالي بعد أن تعادل سلبًا أمام
السعودية في الجولة الخامسة ،ومن قبلها
الـخـســارة أم ــام الـيــابــان فــي الـجــولــة الــرابـعــة،
ليصبح املنتخب األسترالي بال فوز في ثالث
جوالت متتالية ،وهو ما يشكل الحافز الكبير

للعودة إلــى طريق االنـتـصــارات عبر فيتنام
في ملبورن ،الخميس ،قبل السفر إلى مسقط
ملواجهة ُعمان .وبدأ املنتخب العماني مشواره
بقوة فــي التصفيات حينما حقق فــوزًا على
مضيفه الياباني ،لكنه تراجع للمركز الرابع
بفارق  4نقاط خلف أستراليا ،بعد الخسارة
أمــام اليابان في الجولة السادسة ،لــذا تأمل

كتيبة فريق برانكو إيفانكوفيتش مواصلة
مساعيها لحصد املركز الثالث .وقرر االتحاد
الصيني للعبة تعيني املدرب لي شياوبينغ،
ول ـكــن بـعــد اح ـت ــال ال ـفــريــق امل ــرك ــز الـخــامــس
بـفــارق  6نـقــاط عــن أسـتــرالـيــا صاحبة املركز
الثالث ،على أمل العودة بلقاء اليابان املقرر
على إستاد «سايتاما».

وجه رياضي

عادل تاعرابت
قدم المغربي
عادل تاعرابت
أدلة دامغة
على قدراته التي
يمتلكها خصوصا
فيما يتعلق
بمشواره مع
األندية التي لعب
بها

زهير ورد

ُيعتبر الالعب املغربي عادل تاعرابت ( 32عاما) من املواهب
العربية املميزة في السنوات املاضية ،إذ يملك قدرات فنية ال
يستهان بها وخاصة املهارة في تجاوز منافسه املباشر،
كما أنــه يحسن املــراوغــة وكسب الصراعات الثنائية ،وهذه
املوهبة ساعدته على تجاوز املواقف الصعبة التي عاشها
ّ
فــي مسيرته رغــم أنــه لــم يقدر على االسـتـفــادة مــن الفرص
الـكـثـيــرة الـتــي تــوافــرت لــه مــن أج ــل إظ ـهــار مـهــاراتــه العالية.
ّ
ّ
وانضم الالعب املغربي إلى أندية قوية ولكنه في كل مرة كان
يضيع الفرصة.
شهدت مسيرة عادل تاعرابت ،الذي لعب في بداية مسيرته
ملنتخب فرنسا للشبان ،عديد املحطات املميزة خاصة مع
فريق توتنهام الذي كان قد تعاقد معه قادمًا من فريق لونس

الـفــرنـســي ،فــي صفقة ق ــدرت قيمتها  4مــايــن ي ــورو في
موسم 2007ـ ،2008ولكن النجم املغربي لم يتأقلم بسهولة
مع منافسات البريمييرليغ ،لينتقل معارًا إلى كوسن بارك
ري ـن ـجــرز ال ــذي ق ـ ّـرر ش ــراء ع ـقــده بـعــد أن نـجــح فــي تقديم
اإلضافة ،وكانت أفضل فترة في مسيرته مع هذا الفريق.
وبعد تجربة مع فولهام اإلنكليزي انتقل إلى ميالن اإليطالي
الذي شارك معه في  18مباراة وسجل أربعة أهــداف ولكن
الفريق اإليطالي لم يفعل بند شراء العقد رغم ّأن مستواه كان
مقنعًا إلى حد كبير بالنظر إلى الظروف التي كان يعيشها
«الــروســونـيــري» .وفــي  ،2015انـضـ ّـم تــاعــرابــت إلــى بنفيكا
البرتغالي ،وهي تجربة لم تكون شاهدة على النجاح املرجو
فتمت إعارته إلى جنوى اإليطالي ،ثم عاد إلى بنفيكا دون أن
يفرض نفسه أساسيًا وتم إلحاقه بالفريق الثاني بسبب ما
جاء في حوار صحافي مثلما أكده موقع «ويكبيديا» ،ورغم

ّ
أنه تخلى عن نسبة مهمة من مستحقاته املالية إال أن ذلك لم
يضمن له الظهور مع الفريق األول.
ف ــي ب ــداي ــة ه ـ ــذا امل ــوس ــم الـ ـح ــال ــي ،واجـ ـ ــه ت ــاع ــراب ــت عــديــد
املصاعب ،بسبب اإلصابة العضلية التي أبعدته عن املالعب
والتحضيرات مع الفريق وكذلك إصابته بعدها بفيروس
كورونا إضافة إلى تجاهله من قبل املدرب خيسوس ،الذي
لم يكن يعتمد عليه وأحاله على الفريق الثاني وهو القرار
الصادم الذي قد يكون سببًا في استبعاده من قائمة «أسود
األطلس» التي تشارك في كأس أفريقيا.
وبعد رحيل خيسوس ،فإن إدارة بنفيكا منحت الفرصة إلى
مدرب الفريق االحتياطي وهو ما قد يساعد تاعرابت على
الظهور مجددًا مع الفريق األول حيث اعتمد عليه املدرب في
ّ
إحدى املباريات كما أنه يعلم حقيقة قدراته بعد أن أشرف
على تدريبه طوال أسابيع عديدة من هذا املوسم.

منتخب العراق
بات في
موقف صعب
بالتصفيات
()Getty

كاسيميرو :البرازيل ستقدم أداء قويًا
خالل مواجهة اإلكوادور في التصفيات
أكد العب وسط فريق ريال مدريد ،كاسيميرو،
أن منتخب ب ــاده ،ال ـبــرازيــل ،سـيـقــدم أداء قويًا
خالل مواجهة اإلكوادور ضمن تصفيات أميركا
الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر  .2022وبينما
حسمت البرازيل التأهل ملونديال قطر ،ستحل
بعد غد ضيفة ضمن الجولة الـ 15من التصفيات
على اإلكوادور التي تأمل في االقتراب من حجز
بطاقة العبور للحدث األهــم في عالم كــرة القدم.
وفــي هــذ اإلط ــار ،أكــد كاسيميرو أن «الكثيرين
يعتقدون أننا سنصل إلى املباراة أمام اإلكوادور
بهدوء شديد ،ولكن عندما يتعلق األمر بفريقنا
فــاألمــر لـيــس كــذلــك ،ألن الـعـمــل يـجــب أن يـكــون
شاقًا» للفوز في املبارايات ،وأضاف في حديثه:
«نحن نعلم أن اإلكــوادور تقدم أداء جيدا للغاية،
فهي تحتل املركز الثالث وقريبة من التأهل لكأس العالم ،إنه فريق يحظى باحترام كبير،
ونعلم مدى صعوبة اللعب هنا ،بل وأكثر إذا أرادوا أيضًا التأهل» .وأضاف كاسيميرو
«إنــه االهتمام بمباراة تلو األخــرى ،واملباراة التالية ستكون أمــام اإلك ــوادور ،ألن الشيء
الرئيسي سيكون االستمرار في التحسن كفريق ،مما سيساعد على املشاركة بقوة
في املونديال».
واتفورد يتعاقد مع هودجسون كمدرب جديد
أعـ ـل ــن ف ــري ــق وات ـ ـف ـ ــورد رس ـم ـي ــا ت ـع ـي ــن ،روي
هــودج ـســون ،ك ـمــدرب جــديــد لفريقه األول بعد
إقالة اإليطالي ،كــاوديــو رانييري ،بسبب سوء
ال ـن ـتــائــج .وي ـع ــود ه ــودج ـس ــون ( 74س ـن ــة) إلــى
الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد رحيله عن تدريب
كريستال باالس نهاية املوسم املاضي .وسيكون
املــدرب األكبر سنًا في منافسات «البريميرليغ»
املــديــر الفني رقــم  16الــذي يتولى قـيــادة الجهاز
الفني لــواتـفــورد منذ  .2012هــذا وستكون أول
مـبــاراة لــواتـفــورد تحت إم ــرة هــودجـســون فــي 5
شباط /فبراير املقبل أمام بيرنلي.
ويحتل الفريق «اللندني» املركز قبل األخير في
الترتيب برصيد  14نقطة ،بفارق نقطتني أكثر عن املتذيل بيرنلي ونقطتني أقــل عن
نورويتش سيتي الـ.17
«أكابولكو» تفتح األبواب أمام
ديوكوفيتش دون إلزامه بالتطعيم
يستطيع الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف األول بني العبي التنس املحترفني ،اللعب
في بطولة «أكابولكو» في املكسيك خالل شباط /فبراير املقبل ،دون الحاجة إلى التطعيم
ضــد فـيــروس «كــورونــا» ،بحسب مــا ذكــر راؤول زوروت ــوزا مدير املسابقة ذات ال ــ500
نقطة .وقال زوروتوزا إنه على الرغم من أنهم لم يتحدثوا مع ديوكوفيتش ،إال أنه سيكون
موضع ترحيب ،تمامًا كما لعب املسابقة عام  ،2017وتابع زوروتوزا« :نوفاك لديه جدول
أعماله .إذا كان يريد أن يأتي فالعالقة جيدة للغاية .أفضل أن يكون ذلك قراره رغم أنني
أرى األمــر معقدًا ألنــه بعد أسبوع ستكون هناك كــأس ديفيز»ُ .يذكر أنــه تم استبعاد
ديوكوفيتش من أستراليا املفتوحة ،أول بطولة من «الغراند سالم» لهذا العام ،لعدم تلقيه
التطعيم ،لكنه لن يواجه مشكلة في السفر إلى أكابولكو.

