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فتح مكتب
المدعي العام
في مدينة
برشلونة
اإلسبانية تحقيقًا
في إدارة فريق
برشلونة لكرة
القدم تحت
رئاسة مجلس
اإلدارة السابق
بقيادة جوزيب
ماريا بارتوميو.
وكان هذا
ما أفادت به
مصادر من
مكتب المدعي
العام بعد بالغ
مقدم من
مجلس اإلدارة
الحالي الذي
يترأسه خوان
البورتا ،والذي
قدم بالغًا أمام
النيابة على
خلفية تقرير
«فورينسك»،
وهو تقرير
يحلل بعمق
العقود المبرمة
مع الوسطاء
والرعاة أثناء
رئاسة بارتوميو.

تحقيق ضد بارتوميو؟
بارتوميو يواجه ُتهمًا حقيقية بشأن فساد خالل قيادته لفريق برشلونة ()Getty

توني كروس:
رغبتي أنا والنادي االعتزال
في ريال مدريد

مانشستر يونايتد
يُعير أماد ديالو إلى رينجرز
االسكتلندي

أتلتيكو مدريد يرفض
إعارة موراتا ويوافق
على البيع فقط

أكد األملاني توني كروس ،العب وسط ريال
مدريد ،أنه يرغب في االعتزال مع الفريق ،وفي
مقابلة مع التلفزيون اإلسباني ،قال الالعب ،الذي
وصل إلى ريال مدريد في موسم :2015-2014
«أنا سعيد جدًا هنا ،ليس أنا فقط ،ولكن أيضًا
عائلتي .فكرتي ورأي النادي االعتزال هنا».
وعن التعاقد مع مبابي قال كروس« :من الصعب
معرفة ما سيحصل ،يدهشني أن ريال مدريد
يريد التعاقد معه .إنه العب ممتاز».

أعار فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي املهاجم
اإليفواري ،أماد ديالو ،إلى فريق رينجرز
االسكتلندي حتى نهاية املوسم .وخاض ديالو
الذي انضم إلى مانشستر يونايتد منذ عام قادمًا
من فريق أتالنتا اإليطالي مقابل  20مليون يورو،
 9مباريات مع الفريق األول لـ»الشياطني الحمر».
ُ
ويعد ديالو ثاني العب يرحل عن يونايتد في
خط الهجوم بعد أنتوني مارسيال الذي رحل إلى
إشبيلية على سبيل اإلعارة.

ذكرت مصادر من فريق أتلتيكو مدريد أن الفريق
غير مستعد إلعارة املهاجم ألفارو موراتا ،الذي
يقضي موسمًا ثانيًا على سبيل اإلعارة مع فريق
يوفنتوس اإليطالي ،والذي يسعى لالنتقال
لبرشلونة ،وأنه سيكون مستعدًا فقط للتفاوض
على بيعه .وأكدت املصادر أن أتلتيكو ال يفكر
في إعارة الالعب وأنه منفتح فقط على التفاوض
على بيعه ،وذلك في ظل محاولة برشلونة
التعاقد معه حاليًا.

27

28

رياضة

السبت  29يناير /كانون الثاني  2022م  26جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2707السنة الثامنة
Saturday 29 January 2022

تقرير

السبت  29يناير /كانون الثاني  2022م  26جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2707السنة الثامنة
Saturday 29 January 2022

مباريـات
األسبـوع

يطمح منتخب تونس إلى تجاوز عقبة منتخب
بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس األمم األفريقية،
رغم أزمة فيروس كورونا ،التي يعيشها العبو
«نسور قرطاج» في المسابقة القارية الحالية
بالكاميرون

سيرجيو راموس يأمل العودة إلى منتخب إسبانيا
أكــد سيرخيو رامــوس مدافع باريس ســان جيرمان أنــه لم يغلق بــاب املنتخب
اإلسباني الــذي لــم يلعب لصفوفه منذ  31آذار/مـ ــارس ،مــن أجــل زي ــادة سجل
مبارياته الدولية املتوقف عند  180مباراة .وقال الالعب في فيديو دعائي نشره
فريقه «تمثيل بلدي هو مصدر فخر شديد لي ،وارتداء قميص إسبانيا بشعاره

ُمهمة قوية
لتونس

في كأس األمم األفريقية

مجدي طايل

ت ـب ــدأ رح ـل ــة ج ــدي ــدة م ــن األحـ ــام
ـأس األم ــم
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي س ـب ــاق كـ ـ ُ
األف ــري ـق ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،امل ـق ــام ــة
حاليًا في الكاميرون ،عندما يخوض منتخب
تــونــس مــواج ـهــة صـعـبــة ،بـ ُـمــاقــاة بوركينا
ف ــاس ــو فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ُرب ـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن عـمــر
الـبـطــولــة ،الـيــوم الـسـبــت ،بحثًا عــن مواصلة
انتصاراته القوية ،بعد إزاحة نيجيريا.
وت ـت ـج ــه األن ـ ـظـ ــار ف ــي «ال ـ ـكـ ــان» إلـ ــى مــوقـعــة
تونس وبوركينا فاسو ،وسط أحالم كبيرة
بنجاح «نـســور قــرطــاج» فــي تحقيق الـفــوز،
ووضع القدم العربية األولى في الدور نصف

يطمح منتخب غامبيا
لصناعة المفاجأة ضد
منتخب الكاميرون
النهائي واملربع الذهبي ،وتخطي «الخيول
البوركينية» أحد أبرز املنتخبات في البطولة
اللقاء فــي ظــروف
حتى اآلن .وتــدخــل تونس ُ
ُمـعـنــويــة ج ـي ــدة ،ب ـعــد األداء امل ـب ـهــر وال ـف ــوز
املميز على نيجيريا أفضل منتخبات الدور
األول ،بهدف دون رد سجله يوسف املساكني

يريد نجوم تونس بلوغ نصف نهائي «الكان» (دانييل أولمو/فرانس برس)

يعلم الجهاز الفني لتونس صعوبة لقاء بوركينا فاسو (هيكل هميما/األناضول)

ُ
فــي لـقــاء املنتخبني ب ــدور ثـمــن الـنـهــائــي في
وقت كان «نسور قرطاج» يواجهون أوضاعًا
صعبة ،في ظل غياب أكثر من  10نجوم كبار
ُ
صابني بفيروس كورونا املستجد.
م ُ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـخ ــوض م ـن ـت ـخ ــب ب ــورك ـي ـن ــا
ف ــاس ــو الـ ـلـ ـق ــاء ،وهـ ــو ُيـ ــراهـ ــن ع ـل ــى تـشـكـيـلــة
قــويــة ،يـتـصــدرهــا بـيــرتــرانــد تـ ــراوري وأدام ــا
غويرا ويوسوفا وعيسى كابوري وسايدو
سـ ـيـ ـمـ ـب ــوري وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم بـ ــاتـ ــي وم ـح ـم ــدج
ك ــون ــات ــي وإس ـم ــاع ـي ــا ودراوغـ ـ ـ ـ ــو وس ـت ـيــف
يــاغــو ،ويـلـعــب بـطــريـقــة لـعــب تكتيكية -3-4
 ،3وال ـ ـتـ ــي ي ـم ـي ــل ف ـي ـه ــا إل ـ ــى الـ ـهـ ـج ــوم عـبــر
ســاح االخـتــراقــات مــن جانب طرفي امللعب،
واالعـتـمــاد على العرضيات بشكل كبير في
الوصول ملرمى ُمنافسه ،والتسجيل وكذلك
ع ـبــر ان ـط ــاق ــات الع ـبــي ال ــوس ــط م ــن الـعـمــق،
والـتـســديــد مــن خ ــارج منطقة ال ـج ــزاء ،وهــي
أبــرز مالمح أسلوبه التكتيكي الــذي يعتمد
عليه كامو مالو املدير الفني لـ«الخيول».
وتــأه ـلــت تــونــس ل ـلــدور ُرب ــع الـنـهــائــي بعد
ب ــداي ــة ُم ـت ـع ـث ــرة ف ــي ال ـ ـ ــدور األول ،ش ـهــدت
اح ـ ـتـ ــالـ ــه امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة بـ ــرص ـ ـيـ ــد  3ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط م ـ ـ ــن فـ ــوز
وخـســارتــن فــي البطولة الـقــاريــة ،وسقطت
أمــام مالي وغامبيا بنتيجة واحــدة بهدف
دون رد ،ونجحت فيما بعد في الفوز على
ُنيجيريا بهدف مقابل ال شيء في لقاء الدور
ثـمــن الـنـهــائــي بـعــد تـقــديــم أفـضــل الـعــروض
الـتـكـتـيـكـيــة لـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة ،وتـبـحــث عن
الـفــوز على بوركينا فــاســو للتأهل لـلــدورة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ل ـل ـمــربــع ال ــذه ـب ــي،
والتواجد بني الرباعي الكبير واإلبقاء على
آم ــال املـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــل «ال ـك ــان» في
نسخته الجارية.
ُ
وتأهلت بوركينا فاسو للدور ثمن النهائي
بعد الحصول على املركز الثاني ووصافة
املجموعة األولــى برصيد  4نقاط من وراء
ال ـفــوز عـلــى الـ ــرأس األخ ـضــر وال ـت ـعــادل مع
إث ـي ــوب ـي ــا والـ ـخـ ـس ــارة ب ـص ـعــوبــة ف ــي ل ـقــاء
االف ـت ـتــاح أم ــام ال ـكــام ـيــرون بـهــدفــن مقابل
هدف ،ثم عبرت عقبة الغابون في الدور ثمن
الـنـهــائــي ب ــال ـف ــوز( )6/7بــركــات الـتــرجـيــح،
ب ـعــد ن ـهــايــة ال ــوق ـت ــن األصـ ـل ــي واإلض ــاف ــي
للمباراة بالتعادل اإليجابي( .)1-1
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد جـ ــال ال ـ ـقـ ــادري املـ ــدرب
امل ـس ــاع ــد لـلـمـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ،ال ـ ــذي قــاد
ال ـت ــدري ـب ــات ف ــي ظ ــل إص ــاب ــة ُم ـن ــذر الـكـبـيــر
امل ــدي ــر الـفـنــي ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،جــاهــزيــة

ورقمي .إنها مناسبة هامة ،أتمنى االستمرار في فعل ذلك ،لالستمرار في زيادة
عدد املباريات التي خضتها» .واعترف العب إشبيلية وريال مدريد السابق بأن
الفوز بمونديال  2010كان «مميزًا للغاية» ألنه «يجعلك تشعر بأن ال شيء بعد
ذلك» .وشارك راموس مع املنتخب الذهبي إلسبانيا ،والذي فاز بمونديال 2010
وبطولتي أمم أوروبا في  2008و ،2012وقال «إنه شيء يصعب تكراره وتصعب
معادلته ،ثالث بطوالت متتالية .إنه مرآة لعمل جيل فريد أتمنى أن يتكرر».
برشلونة يكثف المفاوضات لضم أداما تراوري
كثف فريق برشلونة املفاوضات مع فريق وولفرهامبتون لضم الالعب ،أداما
ت ــراوري ،لصفوفه خــال مــوســم االنـتـقــاالت الشتوية الـحــالــي .ويتطلع الـنــادي
«الكتالوني» للحصول على الالعب على سبيل اإلعارة لنهاية املوسم مع خيار
الشراء .وأفادت صحيفة «ماركا» بأن وكيل الالعبني ،خورخي مينديش ،يضغط
على البرسا التخاذ قرارات سريعة ،وأن اإلعارة ربما تتم مقابل  30مليون يورو.
ولعب تراوري  11مباراة أساسيًا مع فريق وولفرهامبتون من أصل  20شارك
فيها هذا املوسم في «البريمييرليغ» .كما وشارك أداما في ثماني مباريات مع
املنتخب اإلسباني ولم يسجل ولم يصنع أهدافًا .وكــان فريق توتنهام يسعى
للتعاقد معه أيضًا خــال ســوق االنـتـقــاالت الشتوية ووضــع على الـطــاولــة 20
مليون إسترليني من أجل ضمه.
جماهير إيفرتون تعترض على احتمالية تولي
فيتور بيرييرا تدريب الفريق
أبــدى مشجعون لفريق إيفرتون اعتراضهم على احتمالية اختيار البرتغال،
فيتور بيرييرا ،كبديل للمدرب اإلسباني رافا بينيتيزُ .ويعد املــدرب البرتغالي
أحد األسماء املطروحة لخالفة بينيتيز الذي أقيل األسبوع املاضي بسبب سوء
النتائج .ومــع ذلــك فــإن بيرييرا ال يحظى بــرضــا املشجعني الــذيــن كتبوا على
الـجــدران في ملعب «غوديسون ب ــارك» ،عبارة جــاء فيها «بيريرا إلــى الخارج،
عينوا المبارد» .باإلضافة إلى ذلك ،تجمع مائة مشجع ليلة األربعاء بالقرب من
االستاد لالحتجاج على الطريقة التي يدير بها مجلس اإلدارة النادي .وليست
هذه هي املرة األولــى التي يحدث فيها هذا في إيفرتون فبعد انتشار شائعات
بــأن بينيتيز ربما سينضم إلــى فريق في الصيف املــاضــي ،تم تعليق الفتات
تهدد املدرب اإلسباني ملاضيه في تدريب ليفربول .من جانبه قال بيرييرا في
تصريحات لشبكة ( سكاي سبورتس ) إنه غير قلق بشأن رد فعل الجماهير
على توليه تدريب النادي املحتمل ،وأن املحادثات التي أجراها مع النادي كانت
إيجابية للغاية وأن املجلس متحمس ملقترحاته.
يعتمد منتخب الكاميرون على نجمه فينسنت أبو بكر (أولريك بيدرسون)Getty/

«نـ ـس ــور ق ــرط ــاج» ل ـخ ــوض ل ـق ــاء بــوركـيـنــا
ف ُــاس ــو ،وم ــواصـ ـل ــة امل ـ ـشـ ــوار ب ـع ــد ال ـع ــرض
املميز في مواجهة نيجيريا بالدور السابق.
وقــال ال ـقــادري« :فــور الـفــوز على نيجيريا،
أشـ ـ ــرف امل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ُمـ ـن ــذر ال ـك ـب ـ ّـي ــر عـلــى
ترتيبات االستعداد ملباراة بوركينا فاسو،
لــن تكون مـبــاراة سهلة ،هــو منتخب يملك
العـ ـب ــن م ـح ـتــرفــن ول ــدي ـه ــم ل ـي ــاق ــة بــدنـيــة
ع ــال ـي ــة ،وك ــذل ــك م ــرون ــة تـكـتـيـكـيــة ،ويـمـلــك
خـ ـي ــارات هـجــومـيــة ق ــوي ــة ،سـنـلـعــب بشكل
متوازن ونسعى إلى فرض سيطرتنا على
اللقاء بشكل كامل».
وت ــاب ــع« :ل ـع ـب ـنــا ب ـطــري ـقــة تـكـتـيـكـيــة رائ ـعــة

ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة نـ ـيـ ـجـ ـي ــري ــا ،ول ـ ـكـ ــل م ـ ـبـ ــاراة
ّ
الكبير
تحضيراتها ومـعـطـيــاتـهــا ،امل ــدرب
كما الطاقم الفني عكف طوال األيام املاضية
على تجهيز الالعبني في ظل أجواء صعبة،
ب ـس ـبــب إص ــاب ــات «ك ـ ــورون ـ ــا» ،ال ـت ــي كــانــت
م ـص ــدر ت ـح ـ ٍـد بــالـنـسـبــة لـجـمـيــع الــاع ـبــن،
ومـ ــن يـ ـش ــارك قـ ـ ــادر ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة ال ـف ــارق
وقـيــادة املنتخب التونسي للفوز ،وهدفنا
تحقيق الـفــوز على بوركينا فاسو وبلوغ
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،ومــواصـلــة املـشــوار
في سباق املنافسة على لقب البطولة ،في
لقاء نيجيريا كنا األفضل طوال  90دقيقة،
ونسعى لـتـكــرار الـتـفــوق فــي لـقــاء بوركينا

بطولة أستراليا المفتوحة :نادال إلى النهائي
اقترب النجم اإلسباني،
رافاييل نادال ،من التتويج
بلقب بطولة أستراليا
المفتوحة

يسعى نادال للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام ()Getty

بلغ اإلسباني رافايل نادال املصنف خامسًا
عامليًا امل ـبــاراة النهائية لبطولة أستراليا
املـفـتــوحــة ،أول ــى ال ـب ـطــوالت األرب ــع الكبرى
في التنس لعام  ،2022وذلك بعد فوزه على
اإليطالي ماتيو بيريتيني السابع ()3 - 6
و( )2 - 6و( )3 - 6و( )3 - 6في ساعتني و55
دقيقة في نصف النهائي.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي نـ ـ ـ ـ ــادال ال ـ ـبـ ــالـ ــغ م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر 35
سـنــة وال ـســاعــي لـتـحـقـيــق الـلـقــب ال ـ ــ 21في
م ـنــاف ـســات «ال ـغ ــران ــد سـ ــام» ف ــي مـسـيــرتــه
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة وت ـح ـط ـي ــم الـ ــرقـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
الـ ــذي يـتـقــاسـمــه م ــع ال ـس ــوي ـس ــري روج ـيــه
فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش ،في
املباراة النهائية األحد مع الروسي دانييل
مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس
ت ـس ـي ـت ـس ـي ـبــاس الـ ــرابـ ــع الـ ـل ــذي ــن يـلـتـقـيــان
الحقًا.
ُ
وتعتبر هذه املرة الـ 29التي يبلغ فيها نادال
مباراة نهائية في منافسات «الغراند سالم»
بـفــارق مـبــاراتــن نهائيتني خلف صاحبي
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي فـ ـي ــدرر ودي ــوك ــوف ـي ـت ــش،

29

والسادسة في البطولة األسترالية املتوج
بلقبها مــرة واحــدة عــام  2009على حساب
فـيــدرر الغائب األب ــرز عــن النسخة الحالية
بسبب اإلصابة.
وخ ـس ــر ن ـ ــادال م ـب ــارات ــن نـهــائـيـتــن عــامــي
 2012و 2019أم ـ ــام ن ــوف ــاك ديــوكــوف ـي ـتــش
الغائب بــدوره عن نسخة هذا العام بعدما
تـ ــم ت ــرح ـي ـل ــه مـ ــن أسـ ـت ــرالـ ـي ــا لـ ـع ــدم تـلـقـيــه
اللقاح املضاد لفيروس كورونا .كما خسر
«املاتادور» املباراة النهائية عام  2014أمام
السويسري ،ستانيسالس فافرينكا ،قبل أن
يثأر منه فيدرر عام .2017
وقال نــادال تعليقًا على الرقم القياسي في
عدد األلقاب في الغراند سالم «أنا أفكر فقط
فــي بـطــولــة أسـتــرالـيــا امل ـف ـتــوحــة» .وأض ــاف
«لعبت بشكل جيد جدًا في أول مجموعتني.
مـ ـ ــرت فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة م ـن ــذ أن ل ـع ـب ــت ب ـهــذا
املستوى» ،وتابع النجم اإلسباني حديثه
وقال «ثم لعب بيريتيني بشكل أفضل ،وأنا
لعبت شــوطــا مخيبًا عـنــدمــا ك ــان اإلرس ــال

خرج نادال من ربع النهائي
العام الماضي أمام
تسيتسيباس

ب ـحــوزتــي والـنـتـيـجــة ( .)3 - 4ل ـكــن يتعني
عليك القتال!».
وك ــان ن ــادال خ ــرج مــن ال ــدور رب ــع النهائي
العام املاضي بخسارته أمام تسيتسيباس
بعدما تقدم بمجموعتني نظيفتني ،ثم أغلق
سـقــف املـلـعــب بسبب هـطــول أم ـطــار غــزيــرة
مصحوبة برياح شديدة ،وعلق نادال على
ه ــذا األمـ ــر« :يـعـلــم الـجـمـيــع أنـنــي الع ــب في
الهواء الطلق .ولكن مع إغالق السقف هناك
أج ــواء أكـثــر وأح ــب ذل ــك .وعليه ال يمكنني
الشكوى».
وفــرض ن ــادال نفسه بقوة فــي املجموعتني
ً
األولى والثانية ،لكن مستواه تراجع قليال
في الثالثة حيث ارتكب  7أخطاء مباشرة،
أي ن ـصــف م ــا ارت ـك ـب ـتــه خ ــال املـجـمــوعــات
الـ ـث ــاث األول ـ ـ ــى ( .)14ث ــم فـ ــرض ال ـت ـع ــادل
نفسه فــي املجموعة الــرابـعــة حتى الشوط
الثامن عندما نجح «رافــا» في كسر إرسال
بيريتيني لـيـتـقــدم ( )3 - 5ثــم أن ـهــاهــا في
صالحه (.)3 - 6
وفــي حــال تتويجه بلقب بطولة أستراليا
امل ـف ـتــوحــة عـ ــام  ،2022سـ ُـي ـص ـبــح رافــاي ـيــل
ن ــادال العـبــا فــي عـصــر االح ـت ــراف ،والــرابــع
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ي ـ ـفـ ــوز بـ ـك ــل م ـ ــن الـ ـبـ ـط ــوالت
الكبرى مرتني على األقل ،وهو إنجاز حققه
ديوكوفيتش العام املاضي عندما فاز بلقب
بطولة «روالن غ ــاروس» للمرة الثانية في
مسيرته الرياضية.
(فرانس برس)

فاسو الــذي لن يقل صعوبة عن أي مباراة
ســابـقــة لـنــا فــي الـبـطــولــة ،وسـنـلـعــب للفوز
وإسعاد الشعب التونسي».
وبـعـيـدًا عــن لـقــاء تــونــس وبــوركـيـنــا فاسو،
ُ
تقام مباراة أخرى ُمرتقبة في سباق الدور
ُربـ ــع ال ـ ُن ـهــائــي ،حـيـنـمــا تـلـتـقــي الـكــامـيــرون
البلد املضيف غامبيا «الحصان األســود»
للبطولة القارية حتى اآلن.
ُ
وتـ ـمـ ـث ــل امل ـ ـب ـ ــاراة ت ـح ــدي ــا ق ــوي ــا بــال ـن ـس ـبــة
للكاميرون التي تأهلت للدور ُربع النهائي
صدارة املجموعة األولى ،ثم الفوز على
بعد ُ
ُجــزر القمر بهدفني مقابل هــدف فــي الــدور
ثـمــن النهائي ،فيما حلت غامبيا وصيفة

في املجموعة السادسة وعبرت عقبة غينيا
فــي مفاجأة كبيرة بالفوز بهدف مقابل ال
شــيء فــي ال ــدور املــاضــي ،ورفـعــت رصيدها
إلـ ــى  3انـ ـتـ ـص ــارات ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،وبـ ــدون
خـســارة ،لتكون األب ــرز بــن الـقــوى الكروية
الجديدة التي ظهرت في القارة السمراء.
ويـعـ ّـول منتخب الـكــامـيــرون على عنصري
األرض والجمهور ،باإلضافة إلى فينسنت
أبوبكر رأس الحربة ،وقائد الكاميرون في
حسم النتيجة لصالحه ،وهو الهداف األول
للبطولة الـقــاريــة حاليًا ،وسجل  6أهــداف،
ويعتبر أفضل العبي األمــم األفريقية على
اإلط ــاق ،إلــى جانب زميله كــارل إيكامبي،

والــذي صنع مع أبوبكر «دويتو» هجوميًا
م ــرع ـب ــا فـ ــي ت ـش ـك ـي ـلــة املـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
أنطونيو كونسيساو.
في املقابل ،يخوض منتخب غامبيا اللقاء،
مـعـتـمـدًا ع ـلــى ق ــوت ــه ال ـض ــارب ــة ،مـمـثـلــة في
مــوســى بـ ــارو وي ــوس ــف ب ــوب وأب ـل ــي غــالــو
وإي ـب ــو أدامـ ــس وغــوم ـيــز ،ويـلـعــب بطريقة
 ،3-3-4وح ـق ــق س ـل ـس ـلــة م ــن االن ـت ـص ــارات
الكبرى فــي البطولة ،أبــرزهــا التغلب على
تونس ( )0-1في الــدور األول ،وكذلك عبور
ُعـقـبــة غينيا بالنتيجة نفسها فــي ال ــدور
ثـمــن النهائي ولــم تخسر أي مـبــاراة حتى
اآلن في البطولة.

رونالدو هدف لالنتقادات بعد تصرف غريب
قرر النجم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،حظر املوقع األملاني «ترانسفر ماركت»
من قائمة املواقع التي تظهر بحاسوبه عادة ،كنوع من االحتجاج على إحصائية
َ
وضعها املختصون وتخص مهاجم مانشستر يونايتد الحالي .وشرح دانييل
بوش ،مدير املوقع في بريطانيا ،عبر تصريحات خص بها صحيفة «ذا أتلتيك»
اإلنكليزية ،أن تـصــرف رونــالــدو كــان مفاجئًا لـهــم ،خــاصــة أنـهــم وضـعــوه في
صدارة قائمة الالعبني الذين تتجاوز سنهم  33عامًا ،واألكثر قيمة بينهم في
سوق االنتقاالت .وقال بوش« :نشرنا قائمة بحسابنا على موقع إنستغرام ،بها
 10العبني يبلغون  33عامًا أو أكثر ،وهم األعلى قيمة سوقية في الوقت الحالي،
وتصدرها رونــالــدو ،لكنه لم يتقبل وراســل املسؤولني على حساباتنا وأبــدى
انزعاجه ،رغم أننا شرحنا له السبيل الذي جعلنا نختار تلك القيم» .واعتبرت
فئة كبيرة من الجماهير ،بتعليقات نشروها على مواقع التواصل االجتماعي،
أن تصرف رونالدو طفولي رغم شهرته الكبيرة ،في حني تفهم آخرون أنانيته
ورغبته الشديدة ليكون األفضل بفارق كبير جدًا عن الباقني.

السلة األميركية :فيالديلفيا سيكسرز يُكرم وفادة ليكرز

يسعى فريق فيالديلفيا
سفنتي سيكسرز
للمحافظة على
حظوظه في التأهل

أكـ ـ ــرم ف ــري ــق ف ـيــادل ـف ـيــا س ـف ـن ـتــي سـيـكـســرز
وف ــادة ضيفه ل ــوس أنجليس لـيـكــرز عندما
تغلب عليه ( ،)87 - 105في وقت واصل فريق
غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوزه على
ضيفه مينيسوتا تمبروولفز ()115 - 124
ف ــي مـنــافـســات دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفني.
في املـبــاراة األولــى على ملعب «ويلز فارغو
سـنـتــر» ،واص ــل الـنـجــم الـكــامـيــرونــي ،جويل
إمبيد ،تألقه الالفت في اآلونة األخيرة وقاد
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز لتحقيق فــوزه
الثالث تواليًا والـ 29في  48مباراة حتى اآلن
هذا املوسم ،وعلى الرغم من توقف السلسلة
الرائعة إلمبيد في املباريات األربــع األخيرة
الـتــي شـهــدت تسجيله عـلــى األق ــل  35نقطة
 10متابعات ،لكن النجم الكاميروني ساهم
بشكل كبير في فــوز فريقه على ليكرز الذي
غـ ــاب ع ــن ص ـف ــوف ــه ن ـج ـمــه «امل ـ ـلـ ــك» ل ـي ـبــرون
جيمس بسبب اإلصابة في ركبته اليسرى.
وسـجــل إمبيد  26نقطة مــع  9متابعات و7
تمريرات حاسمة ،وأضاف توبياس هاريس

 23نقطة مع خمس متابعات وأربع تمريرات
حــاسـمــة .وق ــال إمـبـيــد ال ــذي سـجــل  25نقطة
على األق ــل فــي امل ـبــاراة ال ــ 16تــوالـيــا« :لــم أكن
جـيـدًا الليلة ،لــذلــك كنت سعيدًا ألن زمالئي
في الفريق تمكنوا من مساعدتي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ف ــرض أن ـتــونــي دي ـف ـيــس نفسه
نجمًا لـلـمـبــاراة بتسجيله  31نقطة مــع 12
مـتــابـعــة فــي ثــانــي م ـب ــاراة لــه بـعــد غ ـيــاب 17
م ـب ــاراة بـسـبــب إصــابــة فــي الــرك ـبــة ،وأض ــاف
النجم اآلخر راسل وستبروك  20نقطة ،إال أن
ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب فريقهما الخسارة
الـ 25في  49مباراة هذا املوسم.
وبعد أن ّ
سجل ديفيس  23نقطة في الشوط
األول ،أجــرى سيكسرز تعديالت فــي الثاني
فاكتفى نجم ليكرز بتسجيل ثماني نقاط
فـقــط ،وعـلــق م ــدرب ليكرز فــرانــك فــوغــل على
ً
أداء ديفيس قائال «أنتوني لعب مباراة رائعة.
كان من الجيد أن نراه يستعيد مستواه ،قام
ببعض التدخالت الرائعة على إمبيد».
واعترف فوغل بأنه كان محبطًا من أن يجد
نـفـســه م ــرة أخـ ــرى غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى إح ـضــار
نجميه الثنائي جيمس وديفيس في امللعب
فــي نفس الــوقــت ،وقــال «لكن هــذا مــا يمر به
كل فريق في الــدوري .علينا أن نلعب بشكل
أفضل مما لعبنا الليلة».
وكانت األفضلية لسيكسرز في الربع األول
وحسمه في صالحه بفارق  10نقاط (،)22-32
ورد عليه لـيـكــرز ب ـفــارق  4نـقــاط فــي الثاني
( ،)22-26لـكــن أص ـح ــاب األرض س ــرع ــان ما

استعادوا توازنهم وضربوا بقوة في الثالث
ب ـفــارق  14نقطة ( ،)20-34قـبــل أن يتخلفوا
بفارق سلة في الربع األخير (.)19-17
وش ـ ـهـ ــدت الـ ــدقـ ــائـ ــق األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن امل ـ ـبـ ــاراة
اسـتـبـعــاد مشجعني اثـنــن لـفــريــق سيكسرز

من امللعب بسبب هتافات موجهة إلى الالعب
االحتياطي لليكرز كارميلو أنتوني .ودخل
بعدها األخير في مشادة ساخنة مع مشجع
ثــالــث ف ــي امل ـل ـعــب ح ـيــث تــدخــل إم ـب ـيــد لـنــزع
فتيل املواجهة ،وقال أنتوني في هذا اإلطار

فوز مهم ومُ ستحق لسيكسرز من أجل االستمرار في المنافسة على التأهل (تيم نواشوكو)Getty /

«قيلت بعض األشـيــاء» ،رافضًا الخوض في
التفاصيل ،ومضيفًا «إنه أمر غير مقبول».
وف ــي املـ ـب ــاراة الـثــانـيــة عـلــى مـلـعــب «تـشــايــس
سنتر» واصل فريق غولدن ستايت ووريورز
صـحــوتــه وح ـقــق ف ــوزه ال ــراب ــع تــوالـيــا عندما
تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز (124
  ،)115وعــوض النجم ستيفن كــوري بدايتهالبطيئة في املباراة وأنهاها بـ 29نقطة مع 8
مـتــابـعــات وس ــت تـمــريــرات حــاسـمــة ،وأض ــاف
ك ــاي طــوم ـســون  23نـقـطــة وك ــل م ــن الـكـنــدي
أندرو ويغينز والبديل جوردان بول  19نقطة.
واكتفى كوري بتسجيل ثماني نقاط فقط في
الشوط األول ،لكنه تألق في الثاني وسجل
 21نقطة ،بينها ســت ثالثيات مــن أصــل 10
م ـ ـحـ ــاوالت ،ف ـي ـمــا س ـج ــل ط ــوم ـس ــون خـمــس
ثالثيات .في املقابل ،برز كارل-أنتوني تاونز
ف ــي ص ـف ــوف ال ـخــاســر وكـ ــان أف ـض ــل مسجل
في املباراة برصيد  31نقطة مع  12متابعة،
وأض ــاف أنـتــونــي إدواردز  27نقطة لــم تكن
كافية لتفادي الـخـســارة األول ــى بعد فوزين
مـتـتــالـيــن وال ـ ـ ــ 24ف ــي  48مـ ـب ــاراة ح ـتــى اآلن
هــذا املــوســم .وجــاء الــربــع األول متكافئًا بني
الفريقني وانـتـهــى بــالـتـعــادل  ،29-29وتفوق
الـضـيــوف فــي الـثــانــي  ،28-32لكن ووري ــورز
غــرد خــارج السرب في الثالث ( ،)20-38قبل
أن يتخلف بـفــارق  5نـقــاط فــي الــربــع األخير
( )34-29من دون أن يؤثر ذلك على فوزه الـ36
في  49مباراة.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
اتسمت بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تدور رحاها في
الكاميرون بكثير من الظواهر الفنية ،سواء على مستوى النتائج أو على
مستوى الالعبين والمدربين ،وهو ما ظهر جليا في حصاد المسابقة منذ
نهاية الدور األول وحتى الوصول إلى الدور ربع النهائي في البطولة القارية

خيراردو مارتينو والحسم
أكد مدرب منتخب املكسيك ،خيراردو مارتينو ،أن منتخبه يحتاج لتحقيق انتصارات
من دون معاناة ،وذلك بعد الفوز بصعوبة على جامايكا ( )1-2ضمن الجولة التاسعة
لتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي املؤهلة إلى مونديال  .2022وفي مؤتمر
صحافي بعد نهاية املباراة« :إن الفوز بحسم في املباريات التي نتحكم بها مسألة عالقة
يجب حلها .فزنا باملباراة بشكل جيد وسيطرنا عليها بالكامل .تلقت شباكنا هدفًا
وواصلنا اللعب بالطريقة نفسها بحثًا عن النتيجة التي نريدها وفعلنا ذلك في الدقائق
العشر األخيرة ،لكن كان يمكننا تحقيق ذلك في وقت سابق».

حصاد
أمم أفريقيا
ياوندي ـ العربي الجديد

ُ
شـ ـه ــدت م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدور ث ـمــن
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس األم ـ ــم
األف ــريـ ـقـ ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم رق ـ ــم 33
املقامة حاليًا في الكاميرون ،وتستمر حتى
 6فبراير/شباط القادم ،العديد من الظواهر،
ما بني ظهور عربي ثالثي في ُربع النهائي،
ومـلـحـمــة تــونـسـيــة م ـصــريــة ،وت ــأل ــق رؤوس
الـحــربــة ،وتـفـشــي «الـلـعـنــة الـعــربـيــة» ،وتـقــدم
قوى جديدة.
ضــت اإلث ــارة نفسها بـقــوة ،على لـقــاءات
وفــر ُ
الدور ثمن النهائي الذي جمع بني  16منتخبًا
ف ــي رح ـل ــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـل ـق ــب ،وفــرضــت
املـ ـف ــاج ــآت ن ـف ـس ـه ــا ،وودعـ ـ ـ ــت ف ـ ــرق تـصـنــف
كمستوى أول مرشحة للتتويج بالبطولة،
تصدرها منتخب ساحل العاج قاهر الجزائر
(حامل اللقب) ،وكذلك منتخب نيجيريا قاهر
«ال ـفــراع ـنــة» فــي الـ ــدور األول ،وكــاهـمــا كــان
من أقــوى منتخبات الــدور األول بشكل عام،
للفوز
وت ــم وضـعـهـمــا عـلــى رأس املــرشـحــن ُ
بالبطولة ،ولحق بهما منتخب ُجــزر القمر
املنتخب العربي الــذي نــال احـتــرام الجميع،
رغم خسارته أمام الكاميرون بهدفني مقابل
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العرب تفوقوا
وضمنوا مقعدًا في
المربع الذهبي عبر
المغرب أو مصر

هدف ،ووداعه البطولة في لقاء خاضه بدون
حــارس مرمى ،معتمدًا على العب مدافع ُ في
تــولــي املـســؤولـيــة .وأول ــى ظــواهــر ال ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي ،نـسـبــة ن ـجــاح املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة
بمعدل وصل إلى  ،%75بعد تأهل  3منتخبات
مــن إجمالي  4منتخبات تــواجــدت فــي الــدور
إلى سباق ُربع النهائي ،بدأتها تونس بالفوز
على نيجيريا بهدف مقابل ال شيء ،ثم تأهل
مستحق للمغرب على ماالوي بهدفني مقابل
هـ ــدف ف ــي ل ـق ــاء ُم ـث ـي ــر ،وأخـ ـيـ ـرًا ت ــأه ــل ثــالــث
مستحق ملصر على حساب ساحل العاج (-5
 )4بركالت الترجيح ،فيما ودع منتخب ُجزر
ُ
القمر السباق مرفوع الرأس بعد خسارته من
ُ
الكاميرون  2-1في لقاء مثير وبــدون حارس

كرة هجومية و 12هدفًا

شهدت  8مباريات في ثُمن النهائي ظهور كرة هجومية ،إذ تم
تسجيل  12هدفًا بمعدل تهديفي  1.5هدف في المباراة الواحدة،
وكان األكثر غزارة فوز المغرب على ماالوي بنتيجة  3« 1-3أهداف»،
جزر ُ
القمر بهدفين مقابل هدف « 3أهداف»،
وفوز الكاميرون على ُ
ُ
سجلت
فيما
النهائي،
من
ث
الدور
في
سجلة
الم
ّ
أي نصف عدد األهداف ُ

السنغال هدفين ومنتخب تونس وبوركينا فاسو والغابون وغامبيا
هدفًا لكل منها ،وهو ما يعبر عن سيطرة الكرة الهجومية.

مــرمــى أس ــاس ــي أو احـتـيــاطــي عـلــى اإلطـ ــاق،
لـتـضـمــن املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة فــرصــة مــؤكــدة
لـلـتــواجــد فــي املــربــع الــذه ـبــي ،بـعــدمــا أوقـعــت
القرعة مصر واملغرب في الدور ُربع النهائي،
وس ـي ـتــأهــل ال ـفــائــز مـنـهـمــا إل ــى ال ـ ــدور نصف
النهائي.
ُ
وي ـم ـث ــل م ـن ـت ـخــب املـ ـغ ــرب ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
عـنـصـرًا إيـجــابـيــا عــرب ـيــا ،فـهــو األع ـلــى حاليًا
ً
تسجيال لالنتصارات في البطولة ،ونجح في
تخطي عقبة م ــاالوي بــالـفــوز بهدفني مقابل
ه ــدف ،لـيــرفــع رص ـي ــده إل ــى  3ان ـت ـص ــارات في
«ال ـكــان» مـنــذ انـطــاقـهــا بـعــدُ ال ـفــوز فــي الــدور
األول ع ـل ــى غ ــان ــا ُ
وج ـ ـ ــزر ال ــقـ ـم ــر ،وس ـج ــل لــه
الثنائية أشــرف حكيمي ويــوســف النصيري
املحترفني في باريس سان جيرمان الفرنسي
وإشبيلية اإلسباني (على الترتيب) ،ليواصل
مدربه البوسني وحيد حاليلوزيتش مسلسل
انتصاراته ونتائجه الجيدة في آخر  6أشهر
لــه مــع «أس ــود األط ـل ــس» ،فيما رفـعــت تونس
رصيدها بالفوز على نيجيريا بهدف مقابل
ال شــيء إلــى انتصارين فــي البطولة ،لتعادل
رقــم انـتـصــارات املنتخب امل ـصــري ،ال ــذي جاء
تأهله لـلــدور ُربــع النهائي مــن خــال التعادل
مــع ســاحــل الـعــاج ،والـتــأهــل عبر ورق ــة ركــات
الترجيح بالفوز (.)4/5
ولعب عدد من رؤوس الحربة دورًا كبيرًا في
ق ـيــادة منتخبات بــادهــم لـلـتــأهــل بـعـيـدًا عن
دائــرة الحسم من خــال ركــات الترجيح بعد
تسجيل األهـ ـ ُـداف بـنـجــاح وحـســم امل ـبــاريــات.
وشهد الدور ثمن النهائي تألق نجمي هجوم
منتخب الـكــامـيــرون فينسنت أبــوبـكــر وكــارل
إي ـكــام ـبــي ،وس ـ ّـج ــل ك ــل مـنـهـمــا ه ــدف ــا لـيـقـ ُـودا
«األسود الكاميرونية» للفوز على ُجزر القمر
بـهــدفــن مـقــابــل هــدف وب ـلــوغ دائ ــرة الثمانية
ال ـك ـب ــار ،وس ـ ّـج ــل ي ــوس ــف ال ـن ـص ـيــري مـهــاجــم
املنتخب املغربي أول أهداف املغرب في مرمى
مــاالوي ،كما ّ
سجل يوسف املساكني مهاجم
املنتخب التونسي هــدفــا غاليًا وحــاسـمــا في
مرمى نيجيريا قاد به «نسور قرطاج» للتأهل
إلى الدور ُربع النهائي ،ومواصلة املشوار في
نتيجة فــاجــأت الـتــونـسـيــن أنـفـسـهــم فــي ظل
الـظــروف الصعبة الـتــي عــانــى منها املنتخب
العربي في البطولة ،كما ّ
سجل ساديو ماني
مـهــاجــم الـسـنـغــال هــدفــا لــه فــي مــرمــى ال ــرأس
األخضر ،وساهم في تأهل منتخب بالده.
ظهرت ُ ركــات الترجيح  3مــرات في مباريات
الدور ثمن النهائي ،لتحسم تأهل  3منتخبات
دفعة واحدة إلى الدور ُربع النهائي ،في إثارة
كـبـيــرة شـهــدتـهــا مـنــافـســات الـبـطــولــة الـقــاريــة
الـ ـكـ ـب ــرى .وك ــان ــت ض ــرب ــة الـ ـب ــداي ــة ع ـب ــر ف ــوز
بوركينا فاسو على الغابون ( )6/7بركالت
ال ـتــرج ـيــح ب ـعــد ال ـت ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي بينهما
ب ـه ــدف ل ـكــل ف ــري ــق ،ث ــم جـ ــاء الـ ـف ــوز امل ـصــري
عـلــى مـنـتـخــب ســاحــل ال ـع ــاج ( )4-5بــركــات
الترجيح بعد الـتـعــادل السلبي بينهما في

على هامش الحدث

الوقتني األصلي واإلضــافــي ،ثم فــوز لغينيا
االستوائية على مالي ( )5-6بركالت الترجيح
في مفاجأة أخرى كبيرة بعد التعادل السلبي
في الوقتني األصلي واإلضافي أيضًا.
أمــا امل ــدرب الوطني  %50فكان عـنــوان فرض
نـفـســه ف ــي رح ـل ـتــه ،وذل ــك م ــن خ ــال مسلسل
تفوقه فــي كــأس األم ــم األفــريـقـيــة عبر حصد
الـ ـبـ ـط ــاق ــات األع ـ ـلـ ــى فـ ــي سـ ـب ــاق الـ ـ ـ ــدور ُربـ ــع
ّ
الكبير املدير الفني لتونس،
النهائي ،هم ُمنذر

وكــامــو مــالــو املــديــر الـفـنــي لبوركينا فــاســو،
وإليو سيسيه املدير الفني للسنغال ،وخوان
مـيـتـشــا امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـغـيـنـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة.
ويظهر املدرب األجنبي في خريطة الدور ُربع
النهائي عبر  4مدربني أيضًا ،هم البرتغالي
أنطونيو كونسيساو املدير الفني للكاميرون،
وكذلك مواطنه كارلوس كيروش املدير الفني
ملصر ،والبوسني وحيد حاليلوزيتش املدير
الفني للمغرب ،والبلجيكي تــوم سينتفيت

املــديــر الفني ملنتخب غامبيا ،وكلهم تألقوا
في البطولة.
ُومن الظواهر التي فرضت نفسها في الدور
ث ـمــن الـنـهــائــي كــذلــك ظ ـهــور «لـعـنــة عــربـيــة»،
إذ سقطت منتخبات سـبــق لـهــا ال ـفــوز على
منتخبات عربية فــي ال ــدور األول ،فاألفيال
ف ـ ــازوا ع ـلــى ال ـج ــزائــر ب ـثــاثــة أه ـ ــداف مـقــابــل
ه ــدف ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة ،لـيـخـســروا
أمام مصر بركالت الترجيح ( ،)4-5وتنتهي

رحلتهم في البطولة ،املصير نفسه عانى منه
منتخب مــالــي ال ــذي فــاز على تــونــس بهدف
االستوائية (-5
دون رد ،ثم خسر من غينيا ُ
 )6بركالت الترجيح في الدور ثمن النهائي،
وثأر منتخب تونس لنظيره املصري ،بالفوز
ع ـل ــى ن ـي ـج ـيــريــا ب ـه ــدف ي ــوس ــف امل ـســاك ـنــي،
ل ـي ـخــرج «ال ـن ـس ــور ال ـخ ـض ــر» م ــن ال ـب ـطــولــة،
وفــازت نيجيريا في الــدور األول على مصر
بهدف دون رد.

المنتخب
المغربي يواجه
مصر في ربع
النهائي (كينزو
تريبويالرد/فرانس
برس)

وجه رياضي

دراغان سكـوتشيك
تمكن المدرب
دراغان سكوتشيك
من تفادي
انتقادات الجماهير
الالذعة ،بعدما
قاد منتخب إيران
إلى كأس العالم
 2022في قطر

زهير ورد

تأهل منتخب إيــران إلــى نهائيات كــأس العالم قطر ،2022
وذلك قبل ثالث جوالت من نهاية السباق ،وهو إنجاز مهم،
خــاصــة أن ال ـتــوق ـعــات األولـ ــى كــانــت تـضــع مـنـتـخــب كــوريــا
الجنوبية ،مرشحًا بارزًا للحصول على بطاقة التأهل األولى
ً
في مجموعته .ويعتبر هذا النجاح دليال قاطعًا على تميز
املـ ــدرب ال ـكــرواتــي دراغ ـ ــان سـكــوتـشـيــك ،ال ــذي تــولــى قـيــادة
املـنـتـخــب فــي ع ــام  ،2020خـلـفــا لـلـمــدرب البلجيكي مــارك
فيلموتس ،وق ــد وج ــد الـتـعــاقــد مـعــه رفـضــا كـبـيـرًا مــن قبل
ً
ّ
اإلعالم والجماهير في إيران ،بما أنه ال يملك سجال يتماشى
مع تاريخ الكرة بالبالد ،حيث تأهل املنتخب في خمس مرات
سابقة إلى كأس العالم .ولم تكن معارضة تعيني سكوتشيك
ً
من فــراغ ،ألن صاحب الــ( 54عامًا) ال يملك سجال تدريبيًا

ّ
مميزًا يمكنه من قيادة واحد من أقوى املنتخبات في القارة
اآلسيوية ،ولهذا كانت املعارضة شديدة لتعيينه ،ليصبح
املدرب رقم  47الذي يقود رفاق مهدي طاريمي نجم بورتو
الـبــرتـغــالــي .وج ــاءت الـنـتــائــج لتثبت أن ال ـقــرار كــان صائبًا،
خاصة بعد البداية القوية التي حقق فيها املنتخب اإليراني
أرب ـع ــة ان ـت ـص ــارات ف ــي أول أرب ــع م ـبــاريــات ب ـق ـيــادة امل ــدرب
الكرواتي ،لينجح سكوتشيك في تفادي الغضب الجماهيري
وتتوفر الظروف املناسبة للعمل.
واستفاد املدرب الكرواتي من تجربته االحترافية ،حيث لعب
في كرواتيا قبل االنتقال إلى الدوري اإلسباني الذي ساعده
على تكوين خبرة مميزة من خالل مجاورة أفضل الالعبني،
قـبــل أن ي ـخــوض تـجــربــة فــي الـ ــدوري اإلم ــارات ــي مــع اتـحــاد
كلباء ،ويكون من أول الالعبني الكرواتيني الذين يخوضون
تـجــارب احـتــرافـيــة فــي الـعــالــم الـعــربــي .ويملك سكوتشيك،

ّ
تجربة في املالعب اآلسيوية ،خاصة وأنــه عمل مدربًا في
الــدوري اإليراني وخاض أربع تجارب ساعدته على تكوين
فكرة شاملة بخصوصيات العمل في إيــران ،وهو ما جعل
االتحاد يتعاقد معه بحكم درايته بكرة القدم اإليرانية ،ولم
يكن االتحاد يثق كثيرًا في قدرات املدرب ،بما ّأن العقد يمتد
إلى نهاية تصفيات كأس آسيا ملونديال قطر.
واع ـتــرف امل ــدرب الـكــرواتــي ،بــأن املهمة على رأس املنتخب
لــم تكن سهلة ،نـظـرًا لــانـتـقــادات الكبيرة والـضـغــط القوي
الذي رافقه منذ تولي مهامه ،وأشار في حوار مع صحيفة
«طهران تايمز» إلى أنه كان يعمل لساعات طويلة تصل إلى
 20ساعة في اليوم رفقة الجهاز املساعد ،من أجــل وضع
الـخـطــط ال ـتــي تـســاعــد املـنـتـخــب عـلــى ال ــوص ــول إل ــى أهــدافــه
وخاصة منها نهائيات كــأس العالم دون أن يولي اهتمامًا
كبيرًا باالنتقادات ألنه يثق في قدراته.

تصفيات أميركا الجنوبية «المونديالية» :تعثّر البرازيل
وانتصار األرجنتين
ف ـش ــل امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـ ــي مـتــابـعــة
ُ
سلسلة نتائجه املميزة في تصفيات قارة
أميركا الجنوبية املؤهلة إلــى بطولة كأس
العالم  ،2022وذلك بعد التعثر أمام صاحب
املركز الثالث منتخب اإلك ــوادور في إطار
الجولة الـ  15من املنافسات.
وانـ ـتـ ـه ــت م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل امل ـت ـص ــدرة
واإلك ــوادور الثالثة بالتعادل ( ،)1 – 1في
مواجهة لــم يعرف فيها نجوم «السامبا»
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص الـ ـت ــي
صنعوها ،في وقت لعب الدفاع اإلكوادوري
إلــى جانب حــارس املــرمــى دورًا كبيرًا في
إبـقــاء الـتـعــادل حتى نهاية امل ـبــاراة .وبهذه
النتيجة عــزز املنتخب البرازيلي صدارته
برصيد  36نقطة ضامنًا التأهل إلى بطولة
كأس العالم في قطر ،قي وقت ارتفع رصيد اإلكــوادور إلى  24نقطة في املركز الثالث،
ُ
وهي التي تنافس بقوة من أجل الوصول إلى البطولة الكروية الكبيرة .في املقابل خطف
املنتخب األرجنتيني انتصارًا مهمًا على منتخب تشيلي ( )1 – 2وعــزز تــواجــده في
مركز الوصافة برصيد  32نقطة ،في وقت تعقد موقف املنتخب التشيلي الذي يواجه
صعوبات كبيرة للتأهل إلى املونديال ،باحتالله املركز السابع برصيد  16نقطة فقط.
وكــان منتخب األوروغ ــواي أكثر املستفيدين من تعثر تشيلي ومنتخب اإلك ــوادور ،إذ
وبعد فوزه على الباراغواي في مواجهة صعبة جدًا ،عزز تمركزه في املركز الرابع املؤهل
برصيد  19نقطة بفارق نقطتني عن كولومبيا الخامسة و 3نقاط عن تشيلي ،كما قلص
ُ
الفارق مع اإلكوادور إلى  5نقاط فقط .وتختتم الجولة الـ 15اليوم بمواجهة بني منتخبي
كولومبيا وبيرو والتي ستكون مفتوحة على كل شيء ألن كل واحد يحتاج للفوز بأي
طريقة من أجل تحسني موقعه في الترتيب ،ففوز الكولومبي سيجعله يتقدم إلى املركز
الرابع برصيد  20نقطة ،وفوز بيرو يمنحه نفس امليزة.
تيتي يشكك في اختيار حكم كولومبي لمواجهة
البرازيل أمام اإلكوادور
طرح مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم ،تيتي ،تساؤالت بشأن تعيني مدرب من بلد تهمه
نتيجة اللقاء الذي جمع بني «السيليساو» واإلكــوادور ضمن الجولة الـ 15من تصفيات
أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال  2022في قطر .وجــاءت تصريحات مــدرب منتخب
البرازيل الذي سبق وضمن التأهل للمونديال ،في إشارة للكولومبي ويلمار رولدان ،الذي
أثارت إدارتــه للمباراة حالة من الجدل بعدما احتسب أخطاء وقــرارات بالطرد ،اعتبرها
حكم الفيديو املساعد (فار) في النهاية غير صحيحة .وأدركت اإلكوادور التعادل بشق
األنفس أمام ضيفتها البرازيل  1-1في املباراة التي جمعت بني املنتخبني ضمن الجولة
الــ 15من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال  2022في قطر ،لتواصل احتالل
املرتبة الثالثة وفي جعبتها  24نقطة بينما تستمر البرازيل في الصدارة .وعلى الرغم من
ثنائه على كفاءة الحكم الكولومبي ،أشار تيتي إلى حقيقة وجود الكثير من الضغط في
هذا النوع من املباريات ،ال سيما من جانب الجماهير ،لذلك شدد على ضرورة أخذ هذه
األمور بعني االعتبار عند تعيني الحكام.
كيلور نافاس خاض المباراة رقم  100مع منتخب كوستاريكا
خاض الحارس كيلور نافاس أمام منتخب
ب ـن ـمــا املـ ـ ـب ـ ــاراة رق ـ ــم  100ل ــه م ــع مـنـتـخــب
كــوس ـتــاري ـكــا والـ ـت ــي ان ـت ـهــت ب ـف ــوز فــريـقــه
ب ـه ــدف دون رد ض ـمــن ال ـج ــول ــة الـتــاسـعــة
مــن تصفيات أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي املؤهلة إلــى مونديال  2022في
ُ
قطر.ويعد نافاس عاشر العب وأول حارس
مــرمــى ي ـخــوض  100مـ ـب ــاراة م ــع منتخب
كوستاريكا الذي شارك معه ألول مرة في
 12تشرين األول/أوك ـتــوبــر عــام  2008في
انتصاره على سورينام ( ،)1 - 4ومن وقتها بات نافاس ( 35سنة) الحارس األساسي
للمنتخب باستثناء بعض الفترات .وشــارك حارس باريس سان جيرمان في تصفيات
مونديال جنوب أفريقيا  2010والبرازيل  2014وروسيا  2018باإلضافة إلى التصفيات
الحالية املؤهلة لقطر .وكان مونديال البرازيل  2014هو النقطة الفارقة في مشوار نافاس
الذي تألق فيه مع منتخب بالده الذي سبق أن تأهل ألول مرة إلى ربع نهائي كأس العالم.

