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يسعى فريق
ليفربول
للحصول
على خدمات
األرجنتيني ،باولو
ديباال ،مهاجم
فريق يوفنتوس
اإليطالي،
ليدخل في خط
المنافسة على
ضمه مع فريق
مانشستر سيتي.
ووفقا لما
كشفته صحيفة
«توتو سبورت»
اإليطالية ،فإن
ليفربول دخل
في اتصاالت مع
محيط المهاجم
األرجنتيني ،الذي
لم يجدد عقده
مع «السيدة
العجوز»
للتفاوض
بخصوص ضمه،
ويأتي هذا في
ظل تأكيدات
برغبة مدرب
«سيتي» ،بيب
غوارديوال ،في
ضم ديباال.

بين ليفربول و«سيتي»؟
ديباال يُعاني مع يوفنتوس ويريد المغادرة مع نهاية الموسم (ماتيا أوزبوت)Getty/

نيمار يعود للجري
بعد شهرين
من اإلصابة القوية

روبيرتو مانشيني
يراهن على ماريو
بالوتيلي في الملعب

دانييل فاس
على أعتاب االنتقال
إلى أتلتيكو مدريد

عاد النجم البرازيلي ،نيمار دا سيلفا ،للجري
بعد شهرين من إصابته في الكاحل األيسر ،وذلك
بحسب ما أعلن عنه فريقه باريس سان جيرمان
الفرنسي .وقال النادي في بيان رسمي« :نيمار
عاد للجري وبدأ مرحلة التكيف مجددًا على أرض
امللعب»ُ .يذكر أن الالعب عانى من إصابة في
أربطة الكاحل خالل مواجهة سانت إيتيان في 24
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،وأعلن بعدها
الطاقم الطبي غيابه بني  6و 8أسابيع.

أكد روبيرتو مانشيني مدرب املنتخب اإليطالي
أن عودة ،ماريو بالوتيلي ،ليست رهانًا يائسًا
ألنه مهاجم صاحب مستوى فني رائع ُيمكنه
تقديم خيارات مهمة في امللعب .وقال املدرب في
مؤتمر صحافي خاص« :على املستوى الفني
بالوتيلي كان دائمًا جيدًا ،تجب رؤية حالته
البدنية .نحن لم نره عن قرب في الشهور األخيرة
وربما رؤيته ليومني مفيدة للغاية .بعدها يجب
أن يتأقلم مع املجموعة».

بات العب الوسط الدنماركي ،دانييل فاس،
قريبًا من االنضمام لصفوف أتلتيكو مدريد بعد
التوصل التفاق مع فريقه فالنسيا ،وذلك حسبما
علمت وكالة األنباء اإلسبانية (إفي) من مصادر
قريبة من املفاوضات .وكشفت هذه املصادر
أن الصفقة في طريقها لالنتهاء بني الناديني،
السيما وأن فالنسيا قريب من العب بديلُ .يذكر
أن عقد صاحب الـ 32سنة مع فريق «الخفافيش»
ينتهي في شهر حزيران/يونيو املقبل.
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مباريـات
األسبـوع

عاد الحديث عن دور السحر والتعويذات في
منافسات كرة القدم األفريقية ليطل برأسه من
جديد ،من بوابة األحداث الغريبة التي تشهدها
المقامة حاليًا
المسابقة في نُسختها رقم ُ ،33
في الكاميرون

ِ
السحر

الرياضيون لن يرتدوا الكمامات في منصة التتويج
خالل بكين 2022
سيكون مسموحًا للرياضيني الذين سيصعدون إلــى منصة التتويج في دورة
األلعاب األوملبية الشتوية املقبلة في بكني عدم ارتداء األقنعة الطبية (الكمامات) عند
تسلم امليداليات ،وفقًا ملا قرره املنظمون واللجنة األوملبية الدولية .وجرى تعديل
بروتوكول املنصة «للسماح للرياضيني بمشاركة مشاعرهم خالل هذه التجربة
الفريدة في السباق الرياضي ،مع مساعدة وسائل اإلعالم على التقاط صور لهذه
اللحظة»ُ .
وينص البروتوكول املتفق عليه على ضرورة ارتداء الرياضيني الكمامات
«منذ بداية الحفل حتى يبلغوا مراكزهم خلف املنصة» ،وسيجوز لهم بعد ذلك
ُ
خلع الكمامات الطبية وتسلم امليداليات .وبعد إعالن الفائز ،ستوجه إشارة أخرى
للرياضيني للعودة الرت ــداء األقنعة الطبية قبل التقاط الـصــورة الجماعية وقبل
النزول من املنصة ،ثم سيجوز لهم العودة إلى خلع األقنعة الطبية بعد ختام الحفل
اللتقاط صور فردية او جماعية مع مراعاة إجراءات التباعد االجتماعي.

وأمم أفريقيا

توتنهام يقدم عرضًا لبورتو
من أجل الكولومبي لويس دياز
كشفت وسائل إعالم برتغالية أن فريق توتنهام اإلنكليزي بات أول فريق يقدم
عرضًا رسميًا لنادي بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات الجناح
الكولومبي لويس ديــاز ،حيث أشــارت إلــى استعداد النادي «اللندني» لدفع 45
مليون يورو .وبحسب ما زعمت صحيفة ( )O Jogoذائعة الصيت في البرتغال،
ربما يرفع «السبيرز» عرضه إلى  50مليون يورو ،وهي القيمة التي سيرفضها

غرائب تفتح أبواب الخرافات
مجدي طايل

ش ـهــد ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة كــأس
ُاألم ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ل ُـك ــرة الـ ـق ــدم فــي
نسختها رقم  ،33املقامة حاليًا في
الـكــامـيــرون وتستمر حـتــى  6فـبــرايــر/شـبــاط
الـ ـق ــادم ،ال ـعــديــد م ــن ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة ،لعل
أبــرزهــا على اإلط ــاق مــا تــداولــه رواد مواقع
صور ألشياء غريبة
التواصل االجتماعي من ُ
بجوار مرمى املنتخبات املنافسة للمنتخب
 ،2021وح ــام ــل لقب
ال ـج ــزائ ــري ب ـطــل ال ـع ــرب
ُ
ب ـطــولــة األمـ ــم األفــري ـق ـيــة ف ــي نـسـخـتـهــا الـتــي
أقيمت في مصر  ،2019والــذي ودع من الدور
األول بشكل غريب ومريب ،بهزيمتني وتعادل

الجزائر ودعت مبكرًا
بشكل غريب ومريب
بهزيمتين ودون فوز
ودون فوزّ ،
سجل خاللها هدفًا واحدًا .وأصبح
ال ـحــديــث ع ــن «ال ـس ـحــر» وت ـع ــرض منتخبات
لــه فــي ال ــدور األول قضية الـســاعــة فــي الـقــارة
السمراء .ولم يجد كثيرون من أنصار الجزائر
إال السحر لتفسير ضياع أحالمه في حصد
اللقب ال ـقــاري ،وإيـقــاف مسلسل منتخب بال

منتخب الجزائر عانى األمرّين في البطولة (تشارلي تريباليو/فرانس برس)

الجماهير تلجأ للمشعوذين من أجل االنتصار ()Getty

هزائم الذي يعيشه «محاربو الصحراء» منذ
 3سنوات تحت قيادة جمال بلماضي املدير
الـفـنــي .الجماهير الـجــزائــريــة تقتنع وبشكل
واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق ب ـت ـع ــرض امل ـن ـت ـخــب لـلـسـحــر
األس ـ ــود ف ــي ال ـب ـطــولــة ،بـسـبــب ال ـغ ــراب ــة الـتــي
صــاح ـبــت ُم ـش ــارك ــة أقـ ــوى امل ـن ـت ـخ ـبــات ،وهــو
ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـب ـطــولــة خ ــال  3م ـب ــاري ــات لم
ّ
يسجل فيها ســوى هــدف واح ــد ،ولــم يحصد
سوى نقطة واحدة ،رغم امتالكه أقوى تشكيلة
بني الالعبني في ُكل املنتخبات الـ  24املشاركة
فــي الـبـطــولــة .واملـثـيــر أن املنتخب الـجــزائــري
ت ـعــرض لـشــائـعــات ك ـبــرى بـعــد ال ـخ ـســارة من
غينيا االستوائية بهدف دون رد في الجولة
ال ـث ــان ـي ــة ،م ـض ـمــون ـهــا ل ـج ــوء ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
وإدارة البعثة إلــى االستعانة بأحد الشيوخ
ً
من أجل تقديم رقية شرعية لالعبني ،أمال في
كسر أي أعمال سحرية ُمقامة له في البطولة
للفوز على ساحل الـعــاج فــي ُ الجولة الثالثة
وإنقاذ املنتخب من الخروج املبكر .واضطرت
إدارة بعثة املنتخب الجزائري إلصــدار بيان
رسمي ،أكــدت خالله عــدم صحة هــذه األنباء،
راق شرعي في
وعــدم التعامل مطلقًا مــع أي ٍ
ف ـتــرة إق ــام ــة ال ـب ـطــولــة ،وال ـت ـنــديــد بـمـثــل هــذه
األنـ ـب ــاء ال ـت ــي ك ــان ل ـهــا م ـف ـعــول عـكـســي على
العبي املنتخب الجزائري فيما بعد ،وخسروا
لقاء ساحل العاج( )3-1ليزداد يقني الجماهير
الجزائرية عبر مواقع التواصل االجتماعي،
لسحر أسود في
بتعرض املنتخب الجزائري ِ
ســاهــم فــي تــراجــع مـسـتــوى العبيه،
الـ ُبـطــولــة ُ
وم ـع ــان ــاة امل ـهــاج ـمــن م ــن ال ـف ــرص الـضــائـعــة،
وتبخر أحــام الفوز بالكأسُ .
ويمثل السحر
ن ـق ـطــة س ـ ـ ــوداء ك ـب ـي ــرة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة،
وهناك وقائع ال تنسى أثارت الجدل الضخم
حول مدى استخدام منتخبات لهذا األمر في
الوصول إلى منصة التتويج ،وحصد الكأس
وكتابة التاريخ.
ول ـع ــل أش ـه ــر ه ــذه ال ــوق ــائ ــع ت ـتــويــج منتخب
ساحل العاج ألول مرة في تاريخه عام ،1992
ً
بطال ُلكأس األمــم األفريقية ،بعد الـفــوز على
غــانــا املــرشــح األول للتتويج  10-11بــركــات
الترجيح بعد نهائي ُمثير انتهى بالتعادل.
وبعد التتويج ّ
فجر «ســاحــر»ُ ،يــدعــى غباس
ب ــوداب ــوُ ،م ـفــاجــأة مــن الـعـيــار الـثـقـيــل ،تتمثل
فــي اسـتـخــدامــه ت ـعــويــذات مــن أج ــل مـســاعــدة
«األف ـ ـيـ ــال» ع ـلــى ال ـت ـتــويــج ،وإسـ ـع ــاد الـشـعــب
ال ـعــاجــي ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى صـفـقــة ت ـمــت بـيـنــه وبــن
وزيــر الرياضة العاجي وقتهاُ ،ولكن األخير
لم ُيسدد له مستحقاته املالية املتفق عليها،

متصدر الدوري البرتغالي بشكل مبدئي .ويمتلك الالعب الدولي شرطًا جزائيًا
في عقده بقيمة  80مليون يورو ،بينما يمتلك بورتو  %80من حقوقه الرياضية،
أما الجزء الباقي فيمتلكه نادي جونيور بارانكيا الكولومبي .وانضم دياز إلى
صفوف «التنانني» قادما من بارانكيا في  ،2019وقــدم أفضل مستوياته في
املوسم الجاري ،حيث سجل  14هدفًا مع فريق بورتو هذا املوسم في الدوري.

آشلي بارتي تسعى للتتويج على أرضها وبين جمهورها ()Getty

بلغت األسـتــرالـيــة ،آشـلــي بــارتــي ،املصنفة
أول ـ ــى ع ــامل ـي ــا ،أول ن ـهــائــي ل ـهــا ف ــي بـطــولــة
أستراليا املفتوحة للتنس ،أولى البطوالت
األربـ ـ ــع ال ـك ـب ــرى ،وذل ـ ــك ب ـعــد ت ـفــوق ـهــا على
م ـن ــاف ـس ـت ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــادي ـ ـسـ ــون كـيــز
صـ ــاح ـ ـبـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ  51ب ـس ـه ــول ــة
( )1 – 6و(.)3 – 6
واحتاجت الالعبة املتوجة بلقبني كبيرين
إلى  62دقيقة لتصبح أول العبة أسترالية
ت ـب ـلــغ ن ـهــائــي هـ ــذه ال ـب ـطــولــة م ـنــذ وي ـنــدي
تورنبول عام  ،1980إذ ستواجه البولندية،
إيـ ـغ ــا ش ـف ـي ــون ـت ـي ــك ،ص ــاحـ ـب ــة ال ـت ـص ـن ـيــف
التاسع عامليًا أو األميركية دانيال كولينز
صاحبة التصنيف الـ .30
هذا وتأمل بارتي املتوجة في بطولة «روالن
غ ــاروس» عــام  2019وويمبلدون  ،2021أن
تـصـبــح أول أسـتــرالـيــة ت ـتــوج عـلــى أرضـهــا
ُ
منذ الــاعــب ،كــريــس أون ـيــل ،ال ــذي ت ــوج في
عام .1978
وبعد نهاية املباراة قالت بارتي ( 25سنة)
أمام الصحافيني بعد تحقيق بداية موسم

مارسيال سعيد بمواجهة بنزيمة
«األفضل في العالم»
أبدى املهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ،املنتقل إلى فريق إشبيلية اإلسباني
على سبيل اإلع ــارة حتى نهاية املــوســم مــن مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
سعادته الكبيرة بمواجهة مواطنه وزميله فــي منتخب فرنسا وقــائــد ريــال
مدريد ،كريم بنزيمة ،في منافسات «الليغا» ،والــذي وصفه بأنه «أحد أفضل
العبي العالم» .وأكــد املهاجم الدولي خالل املؤتمر الصحافي لتقديمه «كريم
العــب كبير ،هو أحــد أفضل العبي العالم .أعتقد أنــه قــادر على الفوز بالكرة
الذهبية هــذا الـعــام ،وأنــا سعيد للغاية ألنني سألعب معه في نفس البطولة».
كما اعترف صاحب الـ 26سنة بأنه لم يكن سعيدًا بنتائج فريقه السابق في
مواجهاته مع إشبيلية ،مشيرًا إلى أنه خسر مواجهات كثيرة أمامه .وبقميص
مانشستر يونايتد ،سقط الالعب مرتني أمام الفريق األندلسي :األولى في إياب
ثمن نهائي دوري األبطال موسم ( )2018-2017بنتيجة ( 2-1في أولد ترافورد
بعد التعادل سلبيًا ذهابًا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان) ،ثم في نصف
نهائي الدوري األوروبي في  ،2020التي توج بها إشبيلية في ما بعد.

خرافات السحر سمة الفتة في قارة أفريقيا (بن رادفورد)Getty/

وتــوعــد الـســاحــر «األف ـي ــال» بـتـعــويــذة شــريــرة
ســاحــرة تمنعه مــن الـحـصــول على اللقب 20
عــامــا .والغريب أن ساحل الـعــاج فشلت فيما
بعد في الفوز ببطولة كأس األمم ألكثر من 20
عامًا بالفعل ولم تصل ملنصة التتويج سوى
في عام  ،2015وفشل جيل ذهبي قاده ديديه
من مرة
دروغبا في إحــراز اللقب القاري أكثر ُ
في أعوام  2010 ،2008 ،2006رغم كونها املرشح
األول للتتويج وقتها .ومن الوقائع الحديثة،
ُ
والـ ـت ــي ت ـم ـث ــل ن ـق ـطــة سـ ـ ـ ــوداء ،ال ـت ـصــري ـحــات
النارية للمدرب غوران ستيفانوفيتش املدير
الفني ملنتخب غانا ،الذي ودع منافسات أمم

أفريقيا  2012في غينيا االستوائية والغابون
من الدور نصف النهائي.
وحـمــل امل ـ ِّ
ـدرب «الـ ِـسـحــر األس ــود» مسؤولية
الخسارة أمام زامبيا عبر تصريحات نارية
ق ــال فـيـهــا« :خـســارتـنــا أم ــام زام ـب ـيــا سببها
ال ـ ِـس ـح ــر األسـ ـ ـ ــود ،ك ـن ــا ف ــي ح ــاج ــة مل ـســانــدة
بعضنا الـبـعــض ،لـكــن بـعــض نـجــوم الفريق
ً
قــامــوا بــذلــك ضــد زمــائـهــم ب ــدال مــن تسخير
طاقتهم للتقدم في البطولة وليس استخدام
تلك األساليب لتدمير أنفسنا ونخسر لقبًا
كنا نستحق الفوز به في .»2012
وال أحد ينسى واقعة أخــرى ُمثيرة جرت في

أستراليا المفتوحة :أول نهائي لبارتي على أرضها
بارتي حققت المطلوب
ووصلت إلى أول نهائي
على أرضها والهدف
التتويج فقط
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رائعة مع  10انتصارات متتالية «بصراحة،
األمـ ــر ال ي ـص ـ ّـدق .أق ـ ـ ّـدم أف ـضــل مـسـتــويــاتــي
هـ ـن ــا» ،وأضـ ــافـ ــت ب ــارت ــي ال ـت ــي سـتـحـتـفــظ
بمركزها األول عامليًا حتى بحال خسارتها
ال ـن ـه ــائ ــي «ك ــان ــت الـ ـك ــرة أبـ ـط ــأ ،أث ـق ــل عـلــى
املضرب .حاولت أن أجــري وأتاقلم ،وأنجز
أك ـبــر ع ــدد م ــن ال ـك ــرات وأب ـق ــي مـ ــادي تحت
الضغط على إرسالها ،ألنها قادرة أن تقلب
الطاولة عليك فجأة» ،وعن منافستها كيز
قالت بارتي «مــن الــرائــع رؤيتها تعود الى
املكان الذي تستحق .هي إنسانة رائعة».
ُ
وت ـقــدم آشـلــي بــارتــي مـسـتــويــات رائ ـعــة في
مـلـبــورن ،فـلــم تخسر أي مجموعة وفـقــدت
إرس ــال ـه ــا م ــرة واح ـ ــدة ف ــي س ــت م ـبــاريــات،
ّ
وتفوقت على األوكرانية ليسيا تسورنكو
( – 6صـ ـف ــر) و( )1 – 6وفـ ـ ــي  54دق ـي ـق ــة،
اإلي ـطــال ـيــة لــوتـشـيــا بــرونـتـسـيـتــي ()1 – 6
و( )1 – 6فــي  52دقيقة ،اإليطالية األخــرى
ك ــام ـي ــا جـ ــورجـ ــي ( )2 – 6و( )3 – 6فــي
 61دق ـي ـقــة ،األم ـيــرك ـيــة أم ــان ــدا أنيسيموفا
( )4 – 6و( )3 – 6ف ــي س ــاع ــة و 14دقـيـقــة

تعاني ماديسون
كيز من بداية موسم
سيئة حتى اآلن

واألميركية جيسيكا بيغوال ( )2 – 6و(– 6
صـفــر) فــي  63دقيقةُ .يــذكــر أن بــارتــي التي
م ــارس ــت ري ــاض ــة «ال ـكــريـكـيــت» م ــع فريقها
لالسترخاء ،سيطرت على مجريات املباراة
م ــن خ ــال ضــربــات ـهــا األم ــام ـي ــة الـهـجــومـيــة
وكراتها الخلفية اللولبية (ساليس) ،وبعد
مجموعة أولــى مــن طــرف واح ــد ،استعادت
كيز أنفاسها في الثانية على أمــل تحقيق
إنـ ـج ــاز ب ـع ــد ت ـخ ـط ـي ـهــا اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،ب ــاوال
بـ ــادوسـ ــا ،ال ـثــام ـنــة وال ـت ـش ـي ـك ـيــة ،ب ــارب ــورا
كــراي ـت ـش ـي ـكــوفــا ،ال ــراب ـع ــة ف ــي طــريـقـهــا إلــى
الدوري نصف النهائي ،وبرغم الدخول في
أجواء املباراة ،إال ان بارتي حسمت الثانية
( )3 – 6وضمنت بطاقة النهائي.
في املقابل كانت كيز ( 26سنة) تخوض دور
األربعة للمرة الثانية في البطولة االسترالية
بعد عام  2015عندما خسرت أمام مواطنتها
سـيــريـنــا ول ـي ــام ــس .وإذا كــانــت ك ـيــز حــالـيــا
خارج الئحة الالعبات الـ 50األوليات (كانت
فــي املــركــز  87فــي  10كــانــون الـثــانــي/يـنــايــر
الـ ـح ــال ــي وسـ ـتـ ـع ــود االث ـ ـنـ ــن بـ ــن ال ـث ــاث ــن
األوليات) ،فسبق لها احتالل املركز السابع
ف ــي عـ ــام  2016ول ـع ـب ــت امل ـ ـبـ ــاراة الـنـهــائـيــة
لـبـطــولــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة امل ـف ـتــوحــة على
مــاعــب فالشينغ م ـيــدوز ع ــام  2017عندما
خ ـس ــرت أم ـ ــام مــواط ـن ـت ـهــا س ـل ــون سـتـيـفـنــز،
ون ـصــف الـنـهــائــي فــي ال ـعــام ال ـتــالــي قـبــل أن
تخرج على يد اليابانية نعومي أوساكا.
(فرانس برس)

مــالــي ع ــام  ،2002عـنــدمــا الـتـقــت  -أي مــالــي-
منتخب الكاميرون حامل لقب  2000في الدور
نصف النهائي ،حيث اتهم توماس نوكونو
ال ـ ـحـ ــارس األس ـ ـطـ ــوري ل ـل ـك ــام ـي ــرون ومـ ــدرب
حراس املرمى لـ«األسود» أحد رجال الشرطة
املــالـيــة بــإلـقــاء ت ـعــويــذات ســاحــرة عـلــى أرض
امللعب قبل بداية اللقاء ،ودخــا في مشاجرة
عنيفة أسفرت عن اعتقال نوكونو ،ليشتعل
الوضع ،ويرفض املنتخب الكاميروني خوض
اللقاء قبل اإلفراج عن مدرب الحراس ،وكذلك
ـدى الشخصيات
ُحــرص على االستعانة بــإحـ ُ
املرافقة للبعثة الكاميرونية ،ملعاينة امللعب،

وإط ـ ـ ــاق تـ ـع ــوي ــذات ت ـح ــت داعـ ـ ــي إبـ ـط ــال أي
أم ــور ســاحــرة قــد يـكــون تـعــرض لـهــا منتخب
الكاميرون الذي حقق بالفعل الفوز على مالي
ونجح فيما بعد في حصد اللقب القاري.
البطولة نفسها شهدت أزمة أخرى بعد لقاء
مصر والسنغال في الدور األول الذي خسره
الفراعنة بهدف مقابل ال شيء وقتها ،وكشف
ال ـج ـهــاز الـفـنــي للمنتخب امل ـص ــري ،بـقـيــادة
الراحل محمود الجوهري عقب اللقاء النقاب
عن معاناة من ســوء توفيق كبير تزامن مع
اك ـت ـشــاف وجـ ــود هـيــاكــل عـظـمـيــة ف ــي مــرمــى
حارسه عصام الحضري قبل بداية الشوط

أنشيلوتي يبدأ االستعداد لكأس الملك
من دون البرازيليين وفالفيردي
قاد اإليطالي ،كارلو أنشيلوتي ،مران فريق ريال مدريد بعد يومني من الراحة
وقــد غــاب عنه الـبــرازيـلـيــون كاسيميرو وفينيسيوس وميلياتو ورودريـغــو
واألوروغواياني فيدي فالفيردي الذين يشاركون مع منتخبات بالدهم .وربما
ال يلحق كل هؤالء بمباراة كأس امللك املقررة الخميس  3شباطِ/فبراير املقبل،
إذ سيستمرون مع منتخبات بالدهم حتى يوم  2شباط ،رغم تأهل البرازيل
بالفعل إلى مونديال قطر .وال يستبعد النادي أيضًا أن يلحق باملباراة الفرنسي
كريم بنزيمة الذي خضع لفحوصات طبية اإلثنني الفائت أكدت أنه ال يعاني من
تمزق عضلي ولكن من تقلص عضلي ،ولذلك عمل في صالة األلعاب البدنية
بهدف اللحاق بمباراة كأس امللك.

الثاني ،والذي شهد اهتزاز شباكه بهدف فوز
السنغال على مصر في افتتاح رحلة الفريقني
بالبطولة الـقــاريــة .وتـعــرض املــدرب املصري
الـشـهـيــر حـســن شـحــاتــة الت ـهــامــات باللجوء
إلى «سحرة ورجال دين» من أجل إفساد أي
سحر أسود يتعرض له املنتخب املصري في
م ـشــواره ،وحـصــولــه على تـعــويــذات يــرددهــا
فــي امل ـبــاريــات تـمـنــع أي سـحــر ضــد العـبـيــه،
ول ـكــن قــوبـلــت تـلــك االت ـهــامــات بـتـجــاهــل تــام
مــن جانب امل ــدرب املـصــري الــذي ُيعد املــدرب
الوحيد في تاريخ القارة الذي حصد الكأس
 3مرات متتالية.

السلة األميركية :ميامي يحتفظ بصدارة المنطقة الشرقية
حافظ فريق ميامي
هيت على صدارته في
الدوري وأكد منافسته
على اللقب

ّ
تمسك فــريــق ميامي هيت ب ـصــدارة املنطقة
الشرقية وســط منافسة مشتعلة عقب فوزه
املــريــح عـلــى حـســاب ن ـيــويــورك نـيـكــس (110
  )96ض ـمــن م ـنــاف ـســات دوري كـ ــرة الـسـلــةاألميركي للمحترفني األربعاء ،في وقت تابع
بروكلني نتس ابتعاده عن الصدارة بخسارة
جديدة أمام دنفر ناغتس (.)118 - 124
نجح فريق ميامي هيت في متابعة عروضه
القوية وســط صــراع قــوي مع شيكاغو بولز
عـلــى صـ ــدارة املـنـطـقــة ،ول ــم يــواجــه هـيــت أي
ً
تواليا بعدما
مشكلة في تحقيق فوزه الثاني
ه ــزم ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز اإلث ـن ــن (- 113
ّ
مسجل
 .)107وكــان دانكن روبنسون أفضل
لهيت بـ  25نقطة ،وأضاف إليه جيمي باتلر
 ،22فــي وق ــت ع ــاد تــايـلــر هـيــرو إل ــى املــاعــب
بعدما غــاب لثالث مباريات بسبب إصابته
بـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،وسـ ّـجــل  21نقطة بعد
دخوله من دكة البدالء.
ويملك هيت  31إنتصارًا مقابل  17خسارة
في صدارة الشرق بفارق فوز واحد عن بولز
ّ
( )17-30في املركز الثاني ،علمًا أن األخير فاز

على تورونتو رابـتــورز ( )105 - 111بفضل
تألق الثنائي ديمار ديــروزان الــذي أحــرز 29
نقطة مــع  7متابعات و 7تـمــريــرات حاسمة
وزاك الف ــن م ــع  23نـقـطــة و 8م ـتــاب ـعــات و8
تمريرات حاسمة.
وتابع كليفالند كافالييرز انتفاضته القوية
وانـ ـت ــزع امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي ال ـق ـســم الـشــرقــي
بـفــوزه ال ـنــاري على ميلووكي بــاكــس حامل
اللقب بنتيجة ( .)99 - 115وبرز من كافالييرز
العب االرتكاز كيفن لوف بتسجيله  25نقطة،
وأض ــاف إلـيــه سـيــدي أوس ـمــان  23نـقـطــة ،إذ
أحــرز الفريق  19ثالثية ناجحة فــي املـبــاراة
ليواصل عروضه النارية.
وبـكـلـمــات «ح ــدودن ــا ال ـس ـمــاء» و«ك ــان الـفــوز
ك ـب ـي ـرًا» ،عـ ّـبــر ل ــوف عـ ًـن فــرحـتــه بــالـفــوز على
أبطال الــدوري ،مضيفا «تغلبنا على خصم
ق ــوي جـ ـدًا جـ ـدًا ال ـل ـي ـلــة .وإذا حــاف ـظ ـنــا على
مـبــادئـنــا ف ــي الـلـعــب وطــريـقـتـنــا الصحيحة
ّ
كفريق ،أعتقد ان السماء هي حدودنا».
وكان باكس استعاد نجمه اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو بعد غيابه مل ـبــاراة واحــدة
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،وت ـم ـكــن «ال ــوح ــش» كما
ُيلقب من تسجيل  26نقطة ،في حني سجل
النجم اليوناني سبع كرات ضائعة «تورن
أوف ــر» مــن أصــل  19لفريقه ،وهــي الهفوات
ال ـتــي ّأدت إل ــى  31نـقـطــة ملصلحة «كــافــز».
وسـ ّـجــل أيـضــا لـبــاكــس بــوبــي بــورتـيــس 22
نقطة وكريس ميدلتون  ،21علمًا أن فريق
ميلووكي تـقـ ّـدم بـفــارق  12نقطة مــع نهاية

ّ
الربع األول ،قبل أن يتخلف بفارق ثماني
ّ
نـقــاط مــع اس ـتــراحــة الـشــوطــن ول ــم يتمكن
بعدها من استرجاع ّ
املقدمة.
وت ـ ـقـ ـ ّـدم ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ع ـل ــى ب ــروكـ ـل ــن نـتــس

ال ــراب ــع ال ــذي سـقــط أم ــام دن ـفــر نــاغـتــس في
ظــل اسـتـمــرار غـيــاب نجميه كيفن دوران ــت
وكــايــري إرفـيـنــغ ،ومـيـلــووكــي بــاكــس الــذي
ب ــات خــام ـســا .وك ــذل ــك افـتـقــد نـتــس لنجمه

ميامي هيت يُحقق فوزًا جديدًا في بطولة الدوري (كليف هاوكينز)Getty/

اآلخر جيمس هاردن الذي أحرز تريبل دابل
أمام ليكرز الثالثاء في املباراة التي خسرها
بروكلني أيضًا ،بسبب اإلصابةّ .
تقدم نتس
ّ
كان
( )54 - 65بعد النصف األول ،لكن دنفر ً
ال ـطــرف األف ـضــل فــي الــربــع الـثــالــث متفوقا
فـيــه بنتيجة  ،26-42ليقلب ال ـطــاولــة على
منافسه ويتجه نحو فوز مهم.
ّ
وسجل الصربي نيكوال يوكيتش  26نقطة
مع  10متابعات و 8تمريرات حاسمة ،حيث
كان يحتاج إلى تمريرتني حاسمتني فقط من
أجل تحقيق تريبل دابل (عشر أو أو أكثر في
ثالث فئات إحصائية) ،وأضاف إليه أوسنت
ريـفــرز  25نقطة وويــل بــارتــون  21نقطة مع
 10متابعات.
وف ــي ظ ــل غ ـيــاب ال ـثــاثــي الـتـهــديـفــي الكبير
عــن نتس ،أحــرز كاميرون تــومــاس  25نقطة
وأض ـ ـ ــاف إل ـي ــه ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب األس ـت ــرال ــي
باتريك مايلز  21نقطة و 6تمريرات حاسمة،
وتـبــدو املنافسة مختلفة تمامًا فــي املنطقة
ّ
الغربية حيث عزز فينيكس صنز موقعه في
الصدارة بعد فوزه على يوتا جاز (.)97 - 105
وينفرد صنز في صــدارة الغرب برصيد 38
ان ـت ـصــارًا و 9خـســائــر ،مـتـقــدمــا عـلــى غــولــدن
ستيت ووري ــورز الثاني بـ  35انتصارًا و13
خ ـس ــارة ،وك ــان ديـفــن بــوكــر أفـضــل مسجلي
ص ـن ــز واملـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ـ  43ن ـق ـطــة م ـح ـق ـقــا رق ـمــا
قياسيًا بتسجيل  40نقطة أو أكثر للمرة الـ
 16في مسيرته.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
األمم األفريقية لكرة
مشاركة ببطولة
ُ
منتخبان خطفا األضواء في أول ُ
ُ
القدم التي تقام حاليًا في الكاميرون ،هما منتخبا جزر القمر وغامبيا،
بعدما استطاعا أن يؤكدا للجميع تطور الكرة في بالدهما بتخطيهما
دور المجموعات ،وتقديم أداء مشرف لكسب احترام الجميع

عرض قطري إليسكو
أكــدت تقارير إسبانية أن العب خط وسط ريــال مدريد ،إيسكو أالركــون ،تلقى عرضًا
مغريًا لالحتراف في قطر سيتحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى  15مليون
يورو .وأوضحت صحيفة «ماركا» الرياضية أن «والد إيسكو تلقى عرضًا من أحد األندية
القطرية لنجله تضمن راتبًا ضخمًا» ،وأشارت إلى أن والد إيسكو رد على العرض بأن
نجله «يرغب في االستمرار باللعب في أوروبا» .هذا ويرغب ريال مدريد في االستفادة
من أي عائد من إيسكو عبر عرضه للبيع خالل موسم االنتقاالت الشتوية الحالي ،إذ
سينتهي عقده مع النادي «امللكي» في شهر حزيران/يونيو املقبل.

التألق الملفت
لجزر القمر

ياوندي ــ العربي الجديد

ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــأس ُ
األمـ ـ ـ ـ ــم
ُ
األفريقية ُلكرة القدم في نسختها
رقـ ـ ـ ـ ــم  33املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ُف ــي
الكاميرون إنجازًا حققه منتخب ُجزر القمر
في أول ُمشاركة لــه ،وإعـجــازًا حققه منتخب
غ ــام ـب ـي ــا ،ب ـع ــدم ــا واج ـ ــه األول ظ ـل ـمــا كـبـيـرًا
بشجاعة وخرج مرفوع الرأس ،وتأهل الثاني
للدور ُربع النهائي ألول مرة في تاريخه عبر
ُ
ـى األسطورية .وانتهت رحلة
مشاركته ُ األولـ ُ
منتخب ج ــزر الــقـمــر بـعــد الـتــواطــؤ فــي ملف
ُحراس املرمى ،واملعاملة السيئة من الجانب
ال ـكــام ـيــرونــي واالتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،حـتــى أن
الع ـبــي ال ـفــريــق اض ـط ــروا لتغيير مالبسهم
في الحافلة لضيق الوقت قبل املباراة ،لعدم
وجود حراسة للفريق في الطريق إلى امللعب،
إضــافــة إلــى ظ ــروف امل ـبــاراة نفسها وضغط
جماهيري كاميروني رهيب ،انتهى بحدوث
ّ
كارثة وسقوط قتلى ُ
ومصابني ،ومع كل ذلك
ُ
النقص العددي في مباراة غير متكافئة أمام
صــاحــب األرض ال ــذي يبحث ب ــأي شـكــل عن
تاريخه.
اللقب
السادس في ُ
ُ
ودع منتخب ُ
نافسات بالخسارة
امل
مر
الق
زر
ج
ُ
من الكاميرون ( )2-1من الدور ثمن النهائي،

غامبيا المميزة
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منتخب جزر القمر خاض
اللقاء منقوصًا
وفي ظروف صعبة
بشكل ُمميز وفي ظروف عصيبة ،منها الظلم
الـتـحـكـيـمــي ،ورفـ ــض «الـ ـك ــاف» ُم ـش ــارك ــة أي
حارس مرمى لديه في اللقاء ،رغم أن نتيجة
للحارس علي أحمادا كانت
مسحة «كورونا»
ُ
سالبة ،وكــذلــك تقديم نسخة رائـعــة فــي أول
ظهور قاري له بدأه بالخسارة أمام الغابون
(صفر ،)1-ثم بالخسارة أمام املغرب (صفر-
 ،)2قـبــل أن ي ـفــوز عـلــى غــا ُنــا ( )2-3ويـنـتــزع
بـطــاقــة الـتــأهــل إل ــى ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،ثم
أمام الكاميرون (.)2-1
يخرج بصعوبة ُ
ون ـج ـح ــت ُجـ ـ ــزر ال ــق ـم ــر ف ــي ُ ت ـح ـق ـيــق إن ـج ــاز
تــاري ـخــي ،لـيــس فـقــط عـبــر امل ـشــاركــة األول ــى،
بل من خــال الفوز على غانا ،وتحقيق أول
ان ـت ـصــار لـهــا فــي الـبـطــولــة ،وكــذلــك تسجيل
العبها املخضرم ألفاردو بن محمد أول هدف
تاريخي للبالد فــي ُأم ــم ُ أفريقيا ،ثــم التأهل
ُ
ل ـلــدور ثـمــن الـنـهــائــي واملـنــاف ـســة عـلــى بلوغ

قدمت غامبيا مجموعة ُمميزة من الالعبين ،يتصدرهم موسى
بــارو ،الهداف الموهوب ،ويوسوفا نغي ويوسف بوب وسليمان
مريح ومحمد بادوموسي وأبلي غالو وكولي والمين غالو وديميو
داريوي ،وتلعب بطريقة  ،3/3/4وتمتاز بقوة الدفاع ،إلى جانب السرعة
المرتدة ،وتجيد دفاع المنطقة بصورة
الشديدة في تنفيذ الهجمات ُ
رائعة ،وهــو ما كــان سببًا في تفوقها على منتخب تونس ،أحد
منتخبات المستوى األول في القارة السمراء ،وسط توقعات بارتفاع
كبير في تصنيف غامبيا في الفترة القادمة.

ُ
البلد املضيف
املربع الذهبي والسقوط أمام ُ
بصعوبة شديدة .وعاشت ُجزر القمر تحديًا
من نوع خــاص ،فهي خسرت من الكاميرون
رغ ــم خــوضـهــا ال ـل ـقــاء بـ ــدون حـ ــارس مــرمــى،
بـسـبــب إص ــاب ــة سـلـيــم ب ــن ب ــوان ــا قـبــل الـلـقــاء
وتعرض حارسني آخرين ،أحدهما املخضرم
علي أحـمــادا ،لإلصابة بفيروس «كــورونــا»،
ثم جاءت انفراجة بشفاء أحمادا وظهور أن
مسحته سالبة ،ولكن ظهرت األزمــة الكبرى
مــن خ ــال رف ــض الـلـجـنــة الـطـبـيــة ب ــ«ال ـكــاف»
ُ
ـاراةُ ،ليضطر أمير
مشاركة الـحــارس في اُملـبـ ُ
عـبــدو ،املــديــر الفني لــجــزر الــقـمــر ،إلــى الحل
الصعب ،وهو الدفع بالعب إلى مركز حراسة
املرمى ،وهو ظهيره األيسر شاكر الهدهور،
الـ ــذي ق ــدم مـ ـب ــاراة رائ ـع ــة ل ـل ـغــايــة ف ــي مــركــز
حــارس املــرمــى االض ـطــراري ،ودخــل التاريخ
األفــري ـقــي مــن أوس ــع أب ــواب ــه ،خــاصــة بعدما
أصبح أول العب يحرس مرمى منتخب بالده
في لقاء كامل ،وهو غير ُمقيد كحارس مرمى
بسبب غياب ُ
الحراس عن املباراة.
سعيد عـلــي ،رئـيــس ات ـحــاد ك ــرة الـقــدم
وأك ــد
ُ
في ُجزر القمر ،فخره التام بالعبي املنتخب
ُ
القمري ُعقب الخسارة أمام الكاميرون () 2-1
ووداع املنافسات.
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــى أث ـ ــره ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد فــي
ت ـص ــري ـح ـ ُـات ل ـق ـن ــاة «ب ـ ــي إن سـ ـب ــورت ــس»،
إن ُج ــزر الــقـمــر حـقـقــت اإلن ـج ــاز الـتــاريـخــي،
ُ
وخاضت مباراة لن تنسى أمــام الكاميرون
رغــم الـخـســارة بهدفني ُمقابل هــدف ووداع
الـبـطــولــة .وتــابــع آن ــذاك «كـيــف يمكن لــك أن
ت ــواج ــه م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــامـ ـي ــرون ع ـل ــى أرض ــه
ووس ـ ــط ج ـمــاه ـيــره وأن ـ ــت ال ت ـم ـلــك ح ــارس
م ــرم ــى ،م ــا ح ــدث أن (الـ ـك ــاف) ق ــام بتعديل
الئحته بدون سبب واضح وقال إن أي العب
تعافى من كــورونــا ،ال بد أن يخضع للعزل
 5أي ــام ،وكـنــا نتوقع السماح لنا ُ
بمشاركة
حارس مرمى بعد التعافي من كورونا قبل
اللقاء ،وأشكر الالعبني على ما قدموه في
ـويــة ،وأش ـك ــر م ــن تــولــى حماية
املـ ـب ــاراة ال ـقـ ُ
عرين ُجزر القمر في هذه املواجهة الصعبة
وأمام منتخب كبير وقوي».
وأضاف رئيس االتحاد «قبل اللقاء تحدثنا
مع الالعبني ،وسألنا ّ
عمن يرغب في اللعب
ك ـح ــارس م ــرم ــى ،الـجـمـيــع تـحـفـ ُـظ ع ــدا العــب
واح ــد وأش ـك ــره عـلــى املــوقــف الــش ـجــاع الــذي
ّ
وتحمل ُمسؤولية
خاضه في اللقاء الصعب
ض ـخ ـمــة م ــن أجـ ــل خـ ــوض ُج ـ ــزر ال ــق ـم ــر هــذه
امل ـب ــاراة ،ون ـغــادر الـبـطــولــة مــرفــوعــي ال ــرأس.
لدينا تاريخ نستند إليه في تطوير مستوانا
خالل السنوات القادمة ،وسنكون ُمجددًا في
ُأم ــم أفــريـقـيــا بـطـمــوحــات أكـبــر بـعــد اكتساب
املزيد من الخبرات».
تحقيق
في
الفني،
املدير
ونجح أمير عبدو،
ُ
الـ ـت ــاري ــخ األه ـ ـ ــم فـ ــي م ـن ـت ـخــب ُج ـ ـ ــزر ال ــق ـم ــر
بقيادته الجيل الحالي من الالعبني للتأهل

على هامش الحدث
إقامة مباراة اإلكوادور والبرازيل بحضور جماهيري
بنصف سعة الملعب
تقرر إقامة مباراة اإلكوادور والبرازيل ضمن الجولة الـ 15من تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة إلى مونديال  2022في قطر بنصف سعة ملعب «رودريغو باث» في العاصمة
اإلكــوادوريــة كيتو ،وذلك بعدما كان اللقاء سيقام دون جماهير .وقــررت لجنة عمليات
ال ـط ــوارئ املـعـنـيــة بتنسيق األم ــور الـعــاجـلــة الـنــاجـمــة عــن جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا في
اإلكوادور ،السماح بحضور جماهير تشغل نصف سعة امللعب ،وفقًا ملا أوضحه رئيس
اللجنة خــوان ثاباتا في مؤتمر صحافي .وأوضــح ثاباتا أن اللجنة اتخذت هــذا القرار
بعدما طلب رئيس اإلكــوادور جييرمو السو االثنني املاضي إعــادة النظر في قــرار منع
حضور املشجعني كوسيلة لكبح انتشار فيروس «كــورونــا» .وبموجب القرار الجديد،
سيحضر املباراة حوالى  21ألف مشجع ،وكان االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم قد باع منذ
شهر كانون األول/ديسمبر املاضي تذاكر حضور مباراة املنتخب مع البرازيل ،متصدرة
التصفيات ،التي ضمنت بالفعل التأهل إلى املونديال.

إلى البطولة ألول مرة عبر مجموعة صعبة
في التصفيات ،ضمت إلى جانبه منتخبات
مصر وتوغو وكينيا ،وكلها منتخبات لها
باع طويل في البطولة القارية ،ثم عمل مدربًا
ل ـن ــواذي ـب ـُـو امل ــوري ـت ــان ــي إلـ ــى ج ــان ــب ق ـيــادتــه
لـ ُـجــزر الــقـمــر فــي الــوقــت نفسه خ ــال الفترة
األخ ـي ــرة ،وأي ـضــا فــي ك ــأس ُ
األم ــم األفــريـقـيــة.

وكتبت مـبــاريــات البطولة إع ـجــازًا حقيقيًا،
بطله منتخب تم ترشيحه ليكون «حصالة
مـجـمــوعـتــه» ،ولـكـنــه تـحــول إل ــى فــريــق كبير
ُي ـق ــدم ال ـك ــرة ال ـج ـم ـي ـلــةُ ،
وي ـم ـتــع الـجـمــاهـيــر،
ُ
ُ
ويـفـجــر امل ـفــاجــآت ،ويـطـيــح بــالـكـبــار الــواحــد
ُ
تلو اآلخر حتى تأهل إلى الدور ربع النهائي.
ون ـجــح مـنـتـخــب غــام ـب ـيــا ،ت ـحــت ق ـي ــادة تــوم

ستينفيت ،املدير الفني ،في تحقيق ُمفاجأة
الـ ـعـ ـب ــور لـ ـل ــدور ُربـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ب ـع ــد ال ـف ــوز
ال ـتــاري ـخــي ل ــه عـلــى غـيـنـيــا ب ـهــدف مـقــابــل ال
شيء ّ
سجله نجمه موسى بارو.
ُ
ويعد هذا الفوز الثالث لغامبيا في البطولة،
ح ـيــث ن ـج ـحــت ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى وصــافــة
امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة بــرص ـيــد  7ن ـقــاط بعد

م ـفــاجــآت ُم ــدوي ــة ،مـنـهــا ال ـف ــوز عـلــى تــونــس
بهدف دون رد ،وأيضًا الفوز على موريتانيا
بالنتيجة نفسها ،بجانب التعادل مع مالي
القوية (.)1/1
وس ـ ّـج ـل ــت غــام ـب ـيــا ح ـتــى اآلن  4أهـ ـ ــداف في
البطولة خالل  4مباريات ولم تهتز شباكها
سوى مرة واحدة فقط من املنتخب املالي.

مدافع جزر القمر
تحول لحارس
مرمى في ظاهرة
غير مسبوقة
لمباراة كاملة
(كينزو تريبويار/
فرانس برس)

وجه رياضي

لويس فيليب
يقدم مدافع
التسيو لويس
فيليب أداء الفتًا
للغاية مع فريقه،
وهو األمر الذي
أهداه الدعوة
لالنضمام لصفوف
منتخب إيطاليا

زهير ورد

اختار روبيتو مانشيني ،مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم،
االعتماد على مدافع التسيو لويس فيليب ،الذي كان مرشحًا
ّ
لتمثيل منتخب البرازيل ولكنه قـ ّـرر اللعب ملنتخب إيطاليا
خالل مسيرته الرياضية مستفيدًا من أصوله اإليطالية وعدم
مشاركته سابقًا مع البرازيل .وتألق الالعب ( 24عامًا) ،مع
التسيو في بداية املوسم ،ليستفيد من املعسكر الجديد الذي
يقيمه املنتخب ويـعــزز صـفــوف «األزوري» ،ذلــك أن املــدرب
مانشيني يبحث عــن حلول دفاعية جــديــدة بعد املصاعب
ال ـتــي ظ ـهــرت عـلــى ن ـجــوم املـنـتـخــب .وكـ ــان فـيـلـيــب مرشحًا
ليصبح العبًا في املنتخب اإليطالي قبل سنوات ،حيث وجه
له مدرب املنتخب األوملبي لويجي دي بياجيو في سنة 2019
ّ
الدعوة للمشاركة في تصفيات األوملبياد ولكنه رفض تعزيز

صفوف املنتخب على أمــل أن يلعب ملنتخب البرازيل الذي
يملك فرصًا أكبر في التأهل إلى الدورات الكبرى.
ونـقـلــت صـحـيـفــة «ك ــوري ــري ديـلـلــو س ـب ــورت» تصريحه
مباشرة بعد إعــان موقفه ،حيث قــال« :أفـخــر بــأن توجه
لي الدعوة للمشاركة مع منتخب قوي مثل إيطاليا ،ولكن
بعد تفكير عميق قـ ّـررت تمثيل منتخب الـبــرازيــل .أشكر
االت ـحــاد اإليـطــالــي وامل ــدرب دي بياجيو على هــذه الثقة».
وكانت كل املعطيات تشير إلــى أن فيليب سيكون ضمن
منتخب «السامبا» ،وخاصة أنه متألق في الدوري اإليطالي
الــذي يعتبر مختبرًا حقيقيًا لتحديد قوة املدافعني ،ولكن
الحظ عانده ،بعدما تعرض إلصابة حرمته من املشاركة
بانتظام مــع منتخب الـبــرازيــل األومل ـبــي .فــي األثـنــاء انتظر
لويس فيليب أن يتمتع بفرصة الظهور األول مع منتخب
«السيليساو» ولكن وسط بروز جيل جديد وتألق تياغو

سيلفا وماركينيو ،فقد األمل في االنضمام إلى بطل العالم
 5م ـ ّـرات ،وبالتالي فضل املشاركة مــع املنتخب اإليطالي،
وخــاصــة أن تـقــدم كيليني وبــونــوتـشــي فــي الـســن يعطيه
فرصة أكبر للظهور واملشاركة في أهم املسابقات.
ويــديــن لــويــس فيليب بنجاحه إلــى املــديــر الــريــاضــي لنادي
التسيو ،تاري ،الذي راهن عليه وتعاقد معه وهو ينشط في
القسم الرابع البرازيلي وتــم انتدابه مقابل  500ألــف يــورو،
ولكن بعد بروزه بشكل الفت مع التسيو فإن سعره ارتفع
بشكل كبير ،وتفيد الـتـقــديــرات الصحافية اإليـطــالـيــة بأن
شراء عقده سيكلف أي فريق  20مليون يورو ،ما يعني أن
التسيو حقق مكاسب مضاعفة .وانضم لويس فيليب إلى
قائمة من الالعبني البارزين الذين ظهروا مع منتخب إيطاليا
رغم أن فرصتهم في املشاركة مع املنتخب البرازيلي كانت
قائمة ،وآخرهم جورجينهو ،العب ليون الفرنسي.

الكاف يطالب بضمانات أمنية وينقل  3مباريات إلى ياوندي
أعـلـنــت الـلـجـنــة املـنـظـمــة لـبـطــولــة ك ــأس أمــم
أفريقيا املقامة فــي الكاميرون أنها طلبت
ض ـمــانــات أمـنـيــة مــن الـبـلــد املـضـيــف لـعــدم
تكرار حــادث التدافع الــذي وقع يوم االثنني
املاضي على ملعب (أوليمبيه) ،وأن مباراة
نـصــف الـنـهــائــي امل ـقــررة إقــامـتـهــا عليه لن
ُ
ت َلعب هناك «مــا لم يتم استالم تقرير من
لجنة التحقيق» .وقــررت اللجنة نقل ثالث
مباريات ،اثنتني في ربــع النهائي ،وأخــرى
ف ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي م ــن مــدي ـن ـتــي دواال
وغـ ــاروا إل ــى ملعب (أح ـمــدو أهـيــدجــو) في
ياوندي .وطالبت اللجنة املنظمة في الوقت
ُّ َ
نفسه بـ«ضمانات بأنه اتـ ِـخــذت اإلج ــراءات
املناسبة لضمان عدم وقوع حادث مماثل»
في البطولة .وقررت نقل ثالث مباريات إلى ملعب (أحمدو أهيدغو) :مباراة مصر واملغرب
األحد املقبل في دور الثمانية ،والسنغال أمام الفائز من مواجهة مالي وغينيا االستوائية
الجارية اآلن ،وكذلك مباراة نصف النهائي في  2شباط/فبراير التي كان مقررًا إقامتها
في دواالُ .يذكر أنه توفي ثمانية أشخاص يوم االثنني املاضي وأصيب  38آخــرون في
حادث تدافع في مدخل بوابة ملعب (أوليمبيه) في ياوندي ،قبل مباراة ثمن النهائي بني
الكاميرون وجزر القمر.
أوليفر كان :نرغب في استمرار ليفاندوفسكي مع بايرن
لفترة طويلة
قال رئيس مجلس إدارة فريق بايرن ميونخ
األملــانــي ،وأسـطــورة حراسة املرمى سابقًا،
أوليفر كان ،إن النادي سيفعل كل ما يلزم
من أجل استمرار املهاجم البولندي ،روبرت
ليفاندوفسكي ،سنوات كثيرة مع الفريق.
وقــال كــان في تصريحات ملجلة (سبورت
ب ـي ـل ــد)« :روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي يـعـتـبــر
ظ ــاه ــرة ،لـيــس فـقــط بــأهــدافــه ،ول ـكــن أيضًا
بسبب املستوى الــذي يقدمه منذ سنوات.
ً
ال يمكن التفكير طويال ،سنحاول ،بطبيعة
الحال ،استمرار روبرت معنا» .ويمتد عقد
ليفاندوفسكي مع النادي «البافاري» حتى
شهر حزيران/يونيو  ،2023حيث سيكون
ً
عمره حينها  35سنة .وتابع كان تصريحاته عن النجم البولندي ،قائال« :بالنسبة إلينا،
هو بمثابة تأمني للحياة ،بسبب طريقته في ممارسة كرة القدم .ولهذا ،سنفعل كل شيء
حتى يستمر معنا لفترة طويلة» .وأشــارت مصادر من داخــل بطل أملانيا إلى أن إدارة
النادي تجهز خيارين لتمديد عقد ليفاندوفسكي ،األول تمديد العقد لعام إضافي فقط،
بذات بنود العقد الحالي ،التي يتقاضى بمقتضاها  24مليون يورو كراتب سنوي.
سانت إيتيان يستعيد ذاكرة االنتصارات في «الليغ »1
عــاد فريق سانت إيتيان إلــى درب االنـتـصــارات فــي «الليغ  »1بعد غياب طويل بفوزه
خارج قواعده على آنجيه بهدف دون رد في اللقاء املؤجل ضمن الجولة الـ 20في دوري
الــدرجــىة األولــى الفرنسي لكرة الـقــدم .وعلى ملعب (رايموند كــوبــا) ،جــاء هــدف اللقاء
الوحيد بمساعدة النيران الصديقة من طريق املدافع الشاب باتيستا ميندي في الدقيقة
ال ـ  .43وهــذا هو الفوز األول لسانت إيتيان في املسابقة منذ  7جــوالت ،وتحديدًا منذ
انتصاره بهدف نظيف في عقر داره تروا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر املاضي.

