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رياضة

ألقت الشرطة 
الوطنية 
اإلسبانية القبض 
على خمسة 
رجال وامرأة 
في أليكانتي 
)شرق( وملقا 
)جنوب( لالشتباه 
في تورطهم 
في سرقة 
مجوهرات 
ومبلغ كبير من 
المال، من منزل 
يمتلكه العب 
كرة القدم 
البرازيلي السابق، 
رونالدو نازاريو 
في مدينة إبيزا 
اإلسبانية، وكان 
يقيم فيه الالعب 
اإليطالي ماركو 
فيراتي لدى 
سرقته.

)Getty( فيراتي كان يقضي إجازته بمنزل رونالدو حين تعرض للسرقة

أزمة منزل رونالدو

اقتنص فيليز سارسفيلد، انتصارا ثمينا في 
ملعبه بهدف نظيف على ضيفه ريفر بليت، في 
مواجهة أرجنتينية خالصة بذهاب ثمن نهائي 

بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، والتي 
شهدت انتصارين هامني لفالمنغو وبامليراس 

البرازيليني خارج أرضهما على حساب كل 
من توليما الكولومبي وسيرو بورتينيو 

الباراغوياني. وكان تاييريس األرجنتيني قد 
تعادل على أرضه أمام كولون بهدف ملثله.

قال املدافع اإليطالي جورجيو كيليني، إن لوس 
أنجلوس »هو الفريق املثالي بالنسبة له«، وذلك 

أثناء تقديمه في النادي األميركي الذي انتقل 
إليه بعد مسيرة طويلة في يوفنتوس امتدت 

على مدار 17 موسما. وصرح كيليني في املؤتمر 
الصحافي الذي أقيم لتقديمه بعدما وقع عقدا 

يستمر حتى نهاية موسم 2023: »أنا متأثر. إنه 
فصل جديد في حياتي. أنا مقتنع تماما بأن هذا 

الفريق هو الفريق املثالي بالنسبة لي«.

قرر االتحاد الدولي للسيارات )فيا(، تحديث 
اللوائح الرياضية والفنية لسباقات بطولة العالم 

لسيارات فورموال 1، قبل سباق سليفرستون 
نهاية األسبوع الجاري، حيث تتضمن التعديالت 

القواعد املتعلقة بوحدات الطاقة. وسيكون 
بمقدور الفرق تبديل وحدات الطاقة في ظل 

ظروف خط الحظائر املغلق بالنسبة للسيارات 
األحدث. وجاءت اللوائح الجديدة لتسمح للفرق 

بإجراء هذا التغيير، حينما يحتاج األمر إلى ذلك.

خسارة ريفر بليت 
وانتصار فالمنغو في 

كأس ليبرتادوريس

جورجيو كيليني: 
لوس أنجلوس الفريق 

المثالي بالنسبة لي

االتحاد الدولي للسيارات 
يقر لوائح جديدة قبل 

سباق سيلفرستون
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أوسيك وضع حدًا لهيمنة 
جوشوا بإسقاطه على 

أرض ملعب توتنهام

وديًا  العراقي  نظيره  يواجه  المكسيكي  المنتخب 
استعدادًا للمونديال

أمام  أداء منتخب بــاده ملباراة وديــة  القدم، عن  أعلن االتحاد املكسيكي لكرة 
العالم FIFA قطر 2022، ضمن  انطاق بطولة كأس  العراقي، قبيل  املنتخب 
نوفمبر  التاسع من  في  املباراة  الكبير. وستقام  للحدث  املكسيك  استعدادات 
والــذي  للمكسيك  األخــيــر  املعسكر  ضمن  بإسبانيا  جيرونا  بمدينة  املقبل، 
سيتوجه منه إلى قطر لخوض مباريات املونديال. وذكر االتحاد املكسيكي، 
الفني  الجهاز  أن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الرسمية  عبر حساباته 
للمنتخب يركز على أداء عدد من املباريات التجريبية في الفترة املقبلة ضمن 
من  يرمي  املكسيكي  املنتخب  أن  إلــى  مشيرًا  للبطولة،  التحضيري  برنامجه 
أســلــوب مشابه  على  أكثر  التعرف  إلــى  العراقي  املنتخب  أمــام  تجربته  خــال 
املنتخب  ويلعب  قطر.  في  النهائيات  في  سيقابله  الــذي  السعودي  للمنتخب 
املكسيكي نهائيات كأس العالم ضمن املجموعة الثالثة، مع منتخبات األرجنتني 
والسعودية وبولندا وسيخوض مباراته األولى أمام منتخب بولندا في الثاني 
أن  أبوعبود. على  بمنطقة رأس  بملعب )974(  املقبل  نوفمبر  والعشرين من 
السادس والعشرين من  األرجنتيني في  املنتخب  الثانية مع  يخوض مباراته 
املنتخب  بلقاء  املجموعة  فــي  مبارياته  ويختتم  لوسيل،  بملعب  ذاتــه  الشهر 

السعودي في الثاثني من نوفمبر بذات امللعب.

يجري  الشاطئية  الطائرة  للكرة  القطري  المنتخب 
معسكرًا تدريبيًا في سويسرا

انــتــظــم املنتخب الــقــطــري لــلــكــرة الــطــائــرة الــشــاطــئــيــة، املــصــنــف ثــانــيــًا عامليًا، 
اإلعــدادي  برنامجه  السويسرية، ضمن  بيرن  بمدينة  تدريبي  في معسكر 
لاستحقاقات املقبلة. ويتكون املنتخب القطري من الثنائي شريف يونس 
بقيادة  الفني  الجهاز  بإشراف  يوميًا  فترتني  على  ويتدرب  تيجان،  وأحمد 
املدرب ماريانو بابلو، فيما يترأس بعثة املنتخب في املعسكر محمد سالم 
الشاطئية  الطائرة  الكرة  لجنة  اإلدارة ونائب رئيس  الكواري عضو مجلس 
القطري  املنتخب  إنــهــاء  بعد  املعسكر  هــذا  ويــأتــي  للعبة.  القطري  باالتحاد 
هامبورغ  فــي  يــومــني  قبل  اختتمت  الــتــي  امللعب  ملك  بطولة  فــي  مشاركته 
البطولة.  النهائي في  للدور  الخامس بعد تأهله  بأملانيا، وحقق فيها املركز 
القطرية في بيرن، وخال  إلى السفارة  وكانت بعثة املنتخب قامت بزيارة 
الزيارة أثنى محمد بن جهام عبدالعزيز الكواري سفير دولة قطر في االتحاد 

السويسري على إنجازات املنتخب القطري املتوج ببرونزية أوملبياد »طوكيو 
2020«، والفائز بالعديد من األلقاب العاملية التي مكنته في األشهر املاضية 

من تصدر التصنيف الدولي للمنتخبات في العالم.

الغرافة يقيم معسكره التحضيري في تركيا
أعلن نادي الغرافة الرياضي، عن إقامة معسكر إعدادي للفريق األول لكرة 
القدم، بمنطقة /كارتبة/ بتركيا، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي 2022 - 
2023. وذكر النادي عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل االجتماعي، 
تدريباته في  يبدأ  أن  الجمعة على  اليوم  إلــى تركيا في  الفريق سيغادر  أن 
الثاني منه ويختتمها في التاسع عشر من يوليو. وسيخوض الفريق عددا 
من املباريات الودية مع أندية عربية وأوروبية على هامش املعسكر، حسب 
للفريق. وسيبدأ  الفني  املدير  أنــدري ستراماتشوني  املــدرب اإليطالي  رؤيــة 
الغرافة مبارياته في الدوري القطري »دوري نجوم QNB« بمواجهة السيلية 
في الثاني من أغسطس ضمن مباريات الجولة األولى باستاد خليفة الدولي. 
وكان الغرافة قد أنهى املوسم املاضي في املركز الخامس برصيد 30 نقطة، 
الثاني،  املركز  الثالث، والدحيل صاحب  الرابع، والوكرة  العربي  أندية،  خلف 
الــدوري. ويملك الغرافة خمسة ألقاب على مستوى  الــذي توج بلقب  والسد 
الدوري كان آخرها في املوسم الرياضي 2009 - 2010، ويتطلع للمنافسة 

على لقب املوسم الرياضي 2022 - 2023.

ــّر املـــاكـــم الــبــريــطــانــي أنــتــونــي جــوشــوا،  أصــ
أنه »متعطش« الستعادة لقب بطولة العالم 
فــي الــــوزن الثقيل عــنــدمــا يــواجــه األوكــرانــي 
ــّرده مــنــه، فــي نــزال  ألكسندر أوســيــك الـــذي جـ
ثـــأري مــقــرر فــي الــســعــوديــة. ووضـــع أوســيــك 
على   )32( جــوشــوا  لهيمنة  حـــدًا  عــامــا(   35(
على  بإسقاطه  الثقيل،  للوزن  العاملي  اللقب 
أرضــــه مــلــعــب تــوتــنــهــام هــوتــســبــر فـــي لــنــدن 
بــحــضــور 60 ألـــف مــتــفــرج، بــإجــمــاع الــحــكــام 
ما  املاضي،  أيلول/سبتمبر   25 في  بالنقاط 
ــال تــوحــيــد األلـــقـــاب فـــي »مــعــركــة  ــ أضـــعـــف آمـ
ــيــــوري. وطــالــب  بــريــطــانــيــا« مـــع تـــايـــســـون فــ
جــوشــوا مــبــاشــرة عــقــب الــخــســارة بمواجهة 
ثأرية. وكان املاكم البريطاني مطالبا بالفوز 
لــنــدن 2012 في  على أوســيــك، بطل أوملــبــيــاد 
الــــــوزن الــثــقــيــل، ملـــواجـــهـــة مـــواطـــنـــه فـــيـــوري، 
بطل املجلس العاملي، من أجل الظفر باللقب 
الثأر من هذه  املوحد. وأمــام جوشوا فرصة 
في  أوسيك  يواجه  املوجعة عندما  الخسارة 
20 آب/ أغــســطــس املــقــبــل فـــي مــديــنــة جـــدة، 
ليقلل عقب ارتباطه باملدرب روبرت غارسيا 

الرباط ـ أمين المجدوبي

توج الوداد الرياضي، األربعاء، بلقب الدوري 
األحمر  الفريق  ليسعد  الــقــدم،  لكرة  املغربي 
الفني  املدير  كتيبة  بعدما ضمنت  أنــصــاره، 
الــــركــــراكــــي، ثــنــائــيــة حـــتـــى اآلن، بــعــد  ولـــيـــد 
على  أفريقيا،  أبطال  بــدوري  أخيرًا  التتويج 
حــســاب األهـــلـــي املـــصـــري. واســتــطــاع الــــوداد 
بــه املوسم  الــذي تــوج  اللقب  أن يحافظ على 
املـــاضـــي، لــيــضــمــن بــذلــك الــبــطــولــة رقـــم )22( 
لتنطلق  الـــنـــادي ســنــة 1937،  تــأســيــس  مــنــذ 
االحــتــفــاالت بــمــديــنــة وجــــدة، والــتــي نـــال في 
النقطة  الــحــمــراء«،  »القلعة  فــرســان  ملعبها، 
ــذا الـــعـــام،  الـــتـــي ضــمــنــت لــهــم لــقــب نــســخــة هــ
وكــانــت هناك 3 أســبــاب، ساهمت فــي حصد 

الوداد، للقب الدوري املغربي. 
ولم يظهر الــوداد بمردود فني في املستوى، 
في الوقت الــذي اهتزت شباك حارسه أحمد 
طريق  عــن  مناسبتني،  فــي  التكناوتي  رضــا 
املـــهـــاجـــم اإليــــفــــواري المــــني ديــاكــيــتــي، الـــذي 
سجل هدفني ألصحاب األرض في الدقيقتني 

مــن املــخــاوف الــتــي رافــقــت خــســارتــه وفقدانه 
للمتابعة. وقال جوشوا للصحافيني  لحافز 
في لندن: »ما حصل حينها بات من املاضي، 
وال أعـــيـــش فـــي املـــاضـــي، بـــل فـــي الــحــاضــر«. 
وتابع »أتحرق للمنافسة جولة بعد األخرى، 
ــن الــــــرد عـــلـــى جــســدي  وفـــــي حـــــال تــمــكــنــت مــ

فسأفوز بالضربة القاضية«. 
مـــبـــتـــغـــاك  إلــــــــى  الـــــــوصـــــــول  »تــــــريــــــد  وأردف 
ــا بــالــتــأكــيــد مصّمم  ــه، لــذلــك أنـ واالحـــتـــفـــاظ بـ
على وضــع يــدي عليه )الــلــقــب(. ولــكــن هناك 
الكثير من الكام. كام أقل، واملزيد من العمل. 
أنــا لست شخصا   كوميديا، 

ً
أنــا لست ممثا

يــحــب الــتــحــدث كـــثـــيـــرًا«. وتـــعـــرض جــوشــوا، 
بطل أوملبياد لندن في الوزن الثقيل السوبر، 
بالضربة   22 بينها  نــزاال   26 في  لخسارتني 
الفنية القاضية، فيما لم يتعرض أوسيك إلى 
نـــزااًل احترافيا بينها 13  أي خــســارة فــي 19 

بالضربة الفنية القاضية. 
وأكـــد جــوشــوا أنـــه ال يــحــتــاج ســـوى لخوض 
هذا النزال و»هذه هي أولويتي. أنا متعطش 
ــــي  ــ وبــــالــــتــــأكــــيــــد مــــصــــمــــم، لــــكــــن طــــريــــقــــة أدائـ

الــتــدريــبــي  الــجــهــاز  دهـــشـــة  )6 و33(، وســــط 
الاعبني،  الذي حاول تنبيه  للفريق األحمر، 
ــرورة الـــضـــغـــط عـــلـــى مــــرمــــى املـــنـــافـــس  ــ ــــضــ لــ
مــــولــــوديــــة وجــــــــدة، بـــواســـطـــة الــــاعــــب رضـــا 

جعدي، لكن دون جدوى. 
ورغم محاوالت الــوداد تغيير طريقة اللعب، 
باالعتماد على الكرات الطويلة، إال أن الفريق 
ــتـــوى خــط  ــسـ ــلـــى مـ ــرًا عـ ــيـ ــثـ ــانــــى كـ ــر عــ ــ ــمـ ــ األحـ
الدفاع، حيث ارتكب املدافع اإليفواري الشيخ 
إبــراهــيــم كــومــارا عـــدة أخــطــاء، سهلت مهمة 
الفريق املحلي، الذي تألق من جانبه الاعب 

ياسني البحيري. 
وفي الوقت الذي ظل مولودية وجدة يضغط 
على دفاع الــوداد، قاد األخير مرتدة سريعة 
الدقيقة  فــي  زهــيــر مترجي  الــاعــب  بواسطة 
الــكــونــغــولــي  لــزمــيــلــه  تــمــريــرة  لــيــمــنــح   ،)51(
مــبــيــنــزا الــــذي ســجــل الـــهـــدف لــفــريــقــه، وســط 
 

ّ
فــرحــة كــبــيــرة لــأنــصــار فــي املـــدرجـــات. وظــل
الــــوداد يــؤمــن بــقــدرات العــبــيــه، عــلــى الــعــودة 
بــقــوة فــي الــلــقــاء، لــغــايــة الــرمــق األخــيــر الــذي 
ســجــل فــيــه الـــاعـــب جــوفــيــل تــســومــو، هــدف 
ــو مـــا مــكــن »الــفــرســان  الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه، وهــ
الـــحـــمـــر« مـــن حــصــد لــقــب الـــــــدوري املــغــربــي، 
مــدرجــات  فــي  الجماهير  احــتــفــاالت  لتنطلق 
انتظار  فــي  الــشــرفــي بمدينة وجــــدة،  املــلــعــب 
أن تــتــواصــل بـــالـــدار الــبــيــضــاء، بــعــد تتويج 
مستحق لكتيبة املدرب وليد الركراكي، التي 
ضمنت ثاني لقب، بعد التتويج بلقب دوري 

أبطال أفريقيا على حساب األهلي املصري.

ويخوض  الجماهير«.  إلــى  كثيرًا  ستتحدث 
جـــوشـــوا نـــزالـــه الــثــانــي فـــي الــســعــوديــة بعد 
على  األول  فــي  تحقق  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح 
األول/ ديسمبر  كــانــون  فــي  الــدرعــيــة  حــلــبــة 
املكسيكي  على  تغلب  عندما  وكسبه   ،2019
أندي رويس بالنقاط. فيما يخوض أوسيك 

نزاله األول في السعودية. 
ــروم  ــ ــشــ ــ ــاتــ ــ وأوضـــــــــــــح مـــــــروجـــــــو الــــــــنــــــــزال »مــ
بــيــان، أن »الــبــطــل ألكسندر  بــوكــســيــنــغ« فــي 
أوسيك سيضع ألقابه العاملية في تصنيفات 
العاملية  الــرابــطــة  للماكمة،  الــدولــي  االتــحــاد 
ــة لــلــمــاكــمــة  ــيـ ــاملـ ــة الـــعـ ــمـ ــنـــظـ لـــلـــمـــاكـــمـــة، واملـ
ــة لــلــمــاكــمــة، عـــلـــى املــحــك  ــيـ ــدولـ واملـــنـــظـــمـــة الـ
ضــد جــوشــوا. وفــي وقــت ســابــق، قــرر املاكم 
األوكراني أوسيك، مغادرة باده التي تعيش 
الــروســي، بسبب رغبته في  تحت االجــتــيــاح 
الـــعـــودة إلـــى الــتــمــاريــن مـــرة أخــــرى. وكشفت 
أوســيــك  أن  الــبــريــطــانــيــة،  صحيفة »ذا صـــن« 
النزال  بالفعل، حتى يخوض  أوكرانيا  غادر 
املرتقب ضد خصمه العماق جوشوا، بعدما 
أكد ذلك بقوله: »بدأت بالتحضير للمواجهة 

الثانية ضد جوشوا«. 
وتــابــع »تلقيت الــدعــم مــن جميع األصــدقــاء، 
ومن تبقى منهم في أوكرانيا. أشكر الله على 
كـــل شــــيء، وأظــــن أن عـــودتـــي لــلــمــاكــمــة، هي 
أفضل طريقة ألساعد بلدي، بــداًل من القتال 
العاصمة كييف. وحصلت على  فــي شـــوارع 

دعم عائلي ومن األصدقاء«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

التعاقد مع الركراكي
بــعــد عــودتــه مــن قــطــر، وبــعــدمــا قـــاد الدحيل 
املـــوســـم املـــاضـــي، قـــرر مــجــلــس إدارة الــــوداد 
املغربي،  الفني  املدير  مع  التعاقد  الرياضي 
وليد الركراكي، ومنحه شرف تدريب الفريق 
األحــــمــــر، كـــونـــه يــمــلــك تـــجـــربـــة فــــي الــــــدوري 
املــغــربــي، الـــذي ســبــق لــه الــتــتــويــج بلقبه مع 

واستطاع   .2016 الرباطي سنة  الفتح  نــادي 
فريقا قويا،  الــــوداد  مــن  أن يجعل  الــركــراكــي 
بعدما تمكن لغاية الجولة الـ29 أن يفوز في 
19 مباراة، ويتعادل في 6 مواجهات، مقابل 
ملنصة  بفريقه  ليصعد  فقط،  هزائم   4 تلقيه 
الذي  الــرجــاء،  غريمه  على  متفوقا  التتويج، 

اكتفى من جديد بمركز الوصافة.

رئيس خبير وجمهور مميز
ــــس الـــــــــــــوداد الــــــريــــــاضــــــي، ســعــيــد  ــيـ ــ بــــــــات رئـ
الــنــاصــيــري، يملك تــجــربــة كــبــيــرة فــي مجال 
الرياضية، فالرجل صنع ثورة داخل  اإلدارة 
الــفــريــق األحــمــر، مــنــذ تحمله املــســؤولــيــة في 
الــرئــاســة، مــن خـــال انــتــدابــات قــويــة، منحت 
املحلية  األلقاب  املنافسة على  الفريق فرصة 
والــــقــــاريــــة. ويـــعـــود الــفــضــل األكـــبـــر لــتــتــويــج 
الوداد الرياضي هذا املوسم بثنائية الدوري 
انتظار  مــع  أفريقيا،  أبــطــال  ودوري  املــحــلــي، 
املــنــافــســة عــلــى لــقــب كـــأس الـــعـــرش، للرئيس 
سعيد الــنــاصــيــري، الـــذي يــوفــر اإلمــكــانــيــات 
املــــاديــــة لــفــريــقــه كــــي يــحــصــد األلــــقــــاب عــلــى 

مستوى مختلف املسابقات. 
الـــدوري املغربي، وســـواء من  وطيلة جــوالت 
ــوداد الـــريـــاضـــي، بملعبه  ــ خـــال اســتــقــبــال الــ
األســـطـــوري بــالــدار الــبــيــضــاء، اســتــاد محمد 
الخامس، أو خــارج قــواعــده، تواجد جمهور 
املــدرجــات. وســـواء تعلق  فــي  الفريق بكثافة 
األمـــر بــأعــضــاء أولــتــراس »ويـــنـــرز«، الفصيل 
ــة،  ــاديـ ــعـ ــد لـــــلـــــوداد، أو الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ ــانـ املـــسـ
فـــاألنـــصـــار شــكــلــوا رقـــمـــا مــهــمــا فـــي مــعــادلــة 
الاعبني،  برفقة  الــحــمــر«،  »الــفــرســان  تتويج 
انطاقا من الحارس أحمد رضا التكناوتي، 
لغاية املدافع األوسط أشرف داري، ومتوسط 
ــبــــران، واملـــهـــاجـــمـــني زهــيــر  ــيــــدان يــحــيــى جــ املــ
املترجي والكونغولي غاي مبينزا، كعناصر 
تـــركـــت بــصــمــتــهــا فـــي تــتــويــج الـــــــوداد بلقب 

بطولة هذا املوسم.

الوداد بطل المغرب... أسباب قادته لإلنجازجوشوا »متعطش« الستعادة لقب الوزن الثقيل
يأمل جوشوا، استعادة 

لقب بطولة العالم بالوزن 
الثقيل للمالكمة عندما 

يواجه أوسيك

حصد الوداد الرياضي 
لقب الدوري المغربي 

لكرة القدم للمرة الـ 22 
في تاريخه

جوشوا طالب مباشرة بمواجهة ثأرية عقب الخسارة )أمير هياليبي/فرانس برس(

)Getty/فشلت المفاوضات مع باولو سوزا بسبب طلباته )فاغنر ميير

بيتكوفيتش اعتذر عن عدم تدريب منتخب مصر )باسكال غويو/فرانس برس(

الوداد حصد اللقب رقم 22 في تاريخه )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

حالة من االرتباك فرضت نفسها 
املدير  على سيناريو حسم هوية 
الفني الجديد ملنتخب مصر لكرة 
الــقــدم املــنــتــظــرة لــه قــيــادة »الــفــراعــنــة« فــي 4 
املؤهلة  التصفيات  فــي  لــه  متبقية  مــبــاريــات 
لــنــهــائــيــات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة 2023 في 
ــاب جـــــال فــي  ــهــ ــة إيــ ــــاج، وخــــافــ ــعـ ــ ســـاحـــل الـ
الشارع  املقبلة. وشهد  الفترة  منصبه خــال 
املصري صدمة كبيرة داخل الوسط الكروي، 
ــــان عن  ــكـــرة فـــي اإلعــ ــاد الـ بــعــدمــا فــشــل اتـــحـ
هوية املدير الفني للمنتخب املصري في يوم 
التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران الذي 

مدرب المنتخب 
المصري

فشل المفاوضات 
مع »األجنبي«

اضطر مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم، 
إلى تأجيل ملف اإلعالن عن  برئاسة جمال عالم، 
األول  المصري  للمنتخب  الفني  المدير  هوية 
منصبه  في  جالل  إيهاب  خالفة  له  المنتظرة 

خالل الفترة المقبلة

تقرير

كان مقررًا أن يشهد الكشف عن هوية املدير 
املسؤولية  تــولــي  لــه  املنتظر  الــجــديــد  الــفــنــي 
األخيرة  القائمة  انحصرت  بعدما   ،

ً
مستقبا

للمدرب الجديد بني الثنائي البرتغالي باولو 
بيتكوفيتش،  فــاديــمــيــر  والــكــرواتــي  ســــوزا، 
والذي يحمل أيضا الجنسيتني السويسرية 

والبوسنية. وفشلت مفاوضات اتحاد الكرة 
املــصــري مــع الــبــرتــغــالــي بــاولــو ســـوزا املــديــر 
الفني السابق ملنتخب بولندا ونادي فامنغو 
البرتغالي، بعدما كان الرجل قاب قوسني أو 
أدنى من حسم صفقة توليه املسؤولية، لعّدة 
الكرة  اتحاد  ل في تعّرض 

ّ
أسباب: األول تمث

وحازم إمام عضو مجلس اإلدارة النتقادات 
الــتــفــاوض مــع مـــدرب سبق له  كبيرة بسبب 
تدريب مكابي تل أبيب في رحلته التدريبية، 
وطلب املــدرب البرتغالي تعيني 5 مساعدين 
الفني،  فــي جــهــازه  واحــــدة  دفــعــة  برتغاليني 
ورفــــضــــه تـــعـــيـــني أي عـــضـــو مــــصــــري ســـوى 
مدير إداري فقط، رافضا قدوم محمد شوقي 
مـــدربـــا وعـــصـــام الـــحـــضـــري مـــدربـــا لــحــراس 
ــرمـــى، إلــــى جــانــب وضــعــه شــرطــا آخــــر في  املـ
املفاوضات خال اللحظات األخيرة تمثل في 
فرض شرط جزائي قيمة شهرين من الراتب 
الخاص به »180 ألف يورو« يتيح له الرحيل 
في أي وقــت، أو يتيح التحاد الكرة املصري 
إقالته، ورحيله عن منصبه في أي وقت، وهو 
ما قوبل بالرفض من جانب االتحاد خشية 
ــال تــلــقــيــه عـــروضـــا  ــ ــوزا فــــي حـ ــ ــيـــل ســ مــــن رحـ
بــولــنــدا عام  فــي منتخب  أخـــرى، مثلما فعل 
2021، وسدد وقتها الشرط الجزائي بعد 15 
مباراة له فقط هناك ورحل لتدريب فامنغو 

في الدوري البرازيلي.
وتــلــقــى اتــحــاد الــكــرة الــضــربــة الــثــانــيــة، بعد 
فشل مــفــاوضــات ســـوزا وتمثلت فــي اعــتــذار 
السابق  الفني  املدير  بيتكوفيتش  فاديمير 
الفرنسي  بــــوردو  ــادي  ونــ ســويــســرا  ملنتخب 
عن عــدم تولي املسؤولية، رغــم االتفاق شبه 
ــام عضو  ــازم إمــ الــنــهــائــي مــعــه مـــن جــانــب حــ
قيمته  شــهــري  راتـــب  مــقــابــل  اإلدارة،  مجلس 
120 ألف يورو، وعمله مع 3 مساعدين أجانب، 
الجزائي  الشرط  ومنها  العقد  بنود  بخاف 
وأحقية اتحاد الكرة في فسخ العقد حال عدم 
األفريقية 2023  األمــم  لنهائيات كأس  تأهله 
الكرواتي  املـــدرب  الــعــاج، وأحقية  فــي ساحل 
 في 

ً
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى قــيــمــة عـــقـــده كـــامـــا

أو  القارية  للبطولة  التأهل  بعد  إقالته  حــال 
في حالة وصوله للدور نصف النهائي لها. 
من جانب  املعلن  بيتكوفيتش  اعتذار  وجــاء 
اتحاد الكرة، ألسباب شخصية تتعلق برغبة 
أســـرتـــه فـــي عــــدم اإلقـــامـــة خــــارج أوروبــــــا في 
االرتباك  أن  األمــر،  واملثير في  املقبلة.  الفترة 
ــر الـــفـــنـــي األجــنــبــي  ــديــ املــــصــــري فــــي مـــلـــف املــ
شــهــد تــســريــب مــعــلــومــات، مـــن اتـــحـــاد الــكــرة 
إلعاميني تفيد بوجود اتصاالت مكثفة من 

ترقب كبير في 
الشارع المصري بسبب 

حالة التخبط

الجماهير تطالب بمدرب محلي في حال عدم توّفر أجنبي )بابلو بوشينكوال/فرانس برس(

الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش املـــديـــر الفني 
املرشحني  بــاملــدربــني  مصر  ملنتخب  السابق 
كبيرة  نصائح  وتقديمه  »الفراعنة«،  لقيادة 
لهم تفيد بــضــرورة عــدم العمل مــع االتــحــاد 
الــحــالــي، بـــداعـــي تــعــرضــه لــلــظــلــم مـــن جــانــب 
جمال عام في عدم صرف مستحقاته املالية 
منتخب مصر  مــع  تعاقده  فترة  عــن  الكاملة 
خـــال كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة فــي الــكــامــيــرون 
وتصفيات كأس العالم 2022، وهو أمر أثار 
الدهشة فــي الــوســط الــريــاضــي، خاصة وأنــه 
الكرة  اتــحــاد  يكشف عــن فشل واضــح إلدارة 
في ملف اختيار املدير الفني الجديد ملنتخب 

ــر الــفــنــي  ــديـ الــشــهــيــر أو بـــاتـــريـــس بــومــيــل املـ
ملــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج الــســابــق الــــذي عمل 
تدريب  في  رينار  هيرفي  للفرنسي  مساعدًا 

املنتخب املصري. 
وظـــهـــرت حـــمـــات جــمــاهــيــريــة، عــبــر مــواقــع 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تـــدعـــو إلــــى اخــتــيــار  الـ
أي مـــن حـــســـام حــســن نــجــم الـــكـــرة املــصــريــة 
السابق ومدرب املصري البورسعيدي حاليا 
أو حــســن شــحــاتــة املــديــر الــفــنــي األســطــوري 
ملنتخب مصر لتعيني أي منهما مديرًا فنيا 
التعاقد  مــحــاوالت  فــي حــال تعثر  للمنتخب 
مــع مــدرب أجنبي جــديــد. وكــان اتــحــاد الكرة 

مــصــر. وبـــات اتــحــاد الــكــرة املــصــري مضطرًا 
للبدء مــن جــديــد فــي رحــلــة البحث عــن مدير 
فني أجنبي جديد يقود املنتخب في املرحلة 
ــنـــوع فـــي املـــــــدارس الــتــدريــبــيــة  ــتـ املــقــبــلــة، والـ
والبحث عن اسم كبير في نفس الوقت، ممن 
املــصــري، قبل  األهــلــي  مــع  بالتعاقد  ارتبطوا 
استقرار األخير على تعيني ريكاردو سواريز 
مــديــرًا فنيا لــه، فــي مــحــاولــة الحــتــواء غضب 
الجماهير الكبير من استقدام مدرب مغمور، 
بعدما لجأ حازم إمام إلى الترويج إلمكانية 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــع تـــيـــيـــري هـــنـــري املــ الـــتـــعـــاقـــد مــ
ملــونــتــريــال الــكــنــدي ونــجــم الـــكـــرة الــفــرنــســيــة 

ــــي، مـــوعـــدًا  ــــاضـ ــــري، حـــــدد األربـــــعـــــاء املـ ــــصـ املـ
املدير  لتعيني  اإلدارة،  ملجلس  اجتماع  لعقد 
الــقــرارات  الــفــنــي الــجــديــد للمنتخب وســمــاع 
النهائية فــي الــتــرشــيــحــات مــن جــانــب حــازم 
إمـــام مــع اإلعـــان عــن هــويــة املـــدرب فــي بيان 
رســمــي، ولــكــن فــشــل االجــتــمــاع فــي الــوصــول 
التـــفـــاق نــهــائــي وتــــم تــأجــيــل الـــبـــّت فـــي ملف 
ــر الـــفـــنـــي عـــقـــب اعــــتــــذار كــــل مــــن بـــاولـــو  املــــديــ
ثــم فــاديــمــيــر بيتكوفيتش عــن عــدم  ســــوزا، 
قــيــادة »الــفــراعــنــة«. وشــهــدت األيــــام املاضية 
حملة ضــاربــة مــن جــانــب كــارلــوس كــيــروش 
املـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري، 

الذي هاجم إدارة اتحاد الكرة، بسبب خصم 
املالية املوقعة عليه من جانب  الغرامة  قيمة 
االتحاد األفريقي لكرة القدم في وقت سابق 
رغــم تضحيته وقت  املــالــيــة،  مــن مستحقاته 
فــســخ الــعــقــد املـــبـــرم بـــني الــطــرفــني »كـــيـــروش 
واالتحاد املصري« بالعديد من املزايا املالية، 
الــحــصــول عليها في  الــتــعــاقــد  لــه  كـــان يتيح 
ظل سريانه لنهاية العام الجاري، وليس في 
توقيت اتفاقه مع اتحاد الكرة على الرحيل، 
وفــســخ العقد املــبــرم بــني الــطــرفــني والـــذي تم 
في إبريل/ نيسان املاضي، بعد اإلخفاق في 

بلوغ كأس العالم 2022 في قطر.

Friday 1 July 2022 Friday 1 July 2022
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أيوب الحديثي

ــيــــدي  دافــ دور  تـــغـــيـــيـــب  يـــمـــكـــن  ال 
أنشيلوتي، وهو نجل املدير الفني 
اإليــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، في 
تألق ريال مدريد اإلسباني باملوسم املنتهي، 
ــذا اإلبــــــــداع مــــن خـــال  ــ ــاءت ثـــمـــار هـ ــ حـــيـــث جــ
حصد »امليرنغي«، لقب »الليغا« رقم 35 في 
أبــطــال أوروبـــا.  تاريخه، إضــافــة للقب دوري 
دافــيــدي، مــدرب من مواليد 1989، كانت أول 
وظــيــفــة جمعته بـــوالـــده، مــن خـــال الــتــواجــد 
فريق  أكــاديــمــيــة  فــي  البدنية  للياقة  كــمــدرب 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي عــام 2012، 
حني كــان يبلغ من العمر 23 عاما فقط، قبل 
أن يرافق والده خال محطته في قيادة بايرن 
ميونخ األملاني ونابولي اإليطالي وإيفرتون 
اإلنــكــلــيــزي، ومــــن بــعــدهــا ريــــال مـــدريـــد. »لــم 
يــكــن لـــدي الكثير مــن املـــواهـــب... لــذلــك قــررت 
يعلم  أنــشــيــلــوتــي  دافـــيـــدي  كـــان  أدرس«..  أن 
أنــه لــن يصبح العــب كــرة قــدم أبـــدًا، وبصفته 
ــان أصــــغــــر مــــــــدرب مــــســــاعــــد فـــــي الــــــــدوري  ــ ــ كـ
اإلنكليزي، خال تواجده مع إيفرتون بعمر 
30 عــامــا فــقــط، فــهــو يــســعــى بــشــكــل مستمر 
إلــى مــحــاكــاة والـــده األســطــوري كمدير فني. 
ويتمتع دافيدي ببعض الخبرة كاعب، وإن 

بصمة دافيدي 
أنشيلوتي

أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  الفني  المدير  نجل  أنشيلوتي،  دافيدي  ساهم 
حصد  خالل  من  المنتهي،  بالموسم  اإلسباني  مدريد  ريال  فريق  تألق  في 
دوري  مسابقة  للقب  إضافة  تاريخه،  في   35 رقم  »الليغا«  لقب  الملكي 

أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره ليفربول اإلنكليزي

3031
رياضة

تقرير

كــان بمستوى أقــل بكثير مــن والـــده الــدولــي 
اإليطالي، حيث بعد فترة في صفوف الشباب 
ــــادي بــيــرغــامــو في  مـــع مـــيـــان، انــتــقــل إلــــى نـ
الدنيا بإيطاليا. وحــول هــذا، قال  الــدوريــات 
املـــدرب الــشــاب فــي حــوار سابق مــع صحيفة 
الكثير  »لقد عشنا  البريطانية:  »ديلي ميل« 
الــطــيــبــة ووظــيــفــتــه )أنشيلوتي  املــشــاعــر  مــن 
للعائلة.  الــســعــادة  مــن  الــكــثــيــر  أعــطــت  األب( 
 .

ً
كنت أرغب في القيام بذلك منذ أن كنت طفا

كل من لديه شغف يريد أن يصبح العب كرة 
قدم، لكن لم يكن لدي الكثير من املواهب«. 

ــابـــع: »كـــانـــت هـــذه أول مــشــكــلــة لـــــدّي، لقد  وتـ
ــرف تــبــديــل املــــابــــس، فـــي هــذه  نـــشـــأت فـــي غــ
البيئة. لذلك قــررت الــدراســة. أردت أن أصبح 
ــلـــوم الـــريـــاضـــة،  ــــت عـ مــــديــــرًا فـــنـــيـــا، لـــقـــد درســ
ــان عمري  وتــخــرجــت فــي إيــطــالــيــا، عــنــدمــا كـ
ــم قــضــيــت عـــامـــا فــــي أكــاديــمــيــة  ــا، ثــ ــامــ 22 عــ

لياقة بدنية.  كــمــدرب  بــاريــس ســان جيرمان 
ــم عـــــدت إلـــى  ــد، ثــ ــ ــــدريـ ــي مـ قــضــيــنــا عـــامـــني فــ
إيــطــالــيــا، وحــصــلــت عــلــى رخــصــتــي األولــــى، 
قبل أن أخــوض التجربة مع بايرن ميونخ«. 
ــاف: »أكــبــر تــجــربــة. عــنــدمــا كـــان عمري  ــ وأضـ
مـــن 12 إلـــى 18 عـــامـــا، نــشــأت مـــع املــجــمــوعــة 
مــن كبار اللعبة )بــاولــو( مالديني وذلــك في 
2009، كان العام األخير الذي أدار فيه والدي 
ميان. كان مالديني يبلغ من العمر 40 عاما، 
ويتدرب يومني في األسبوع بسبب ركبتيه! 
لكنه تمكن من إدارة نفسه وكان أفضل العب 
في الفريق. كان ال يصدق على اإلطــاق مثل 
ــالـــدو«. وفــكــر دافــيــدي كــثــيــرًا خـــال فترة  رونـ
االستراحة القسرية لكرة القدم، نتيجة أزمة 
فيروس كورونا، حول كيف يمكن إليفرتون 
أن يتقدم أكثر على مستوى األداء، لقد كانت 

فترة اختبار شخصية له. 
وبــعــدمــا ُســمــح ألنـــديـــة كـــرة الـــقـــدم بــالــعــودة 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات، طــــرح أســئــلــة جـــديـــدة على 
طــاقــم الــتــدريــب، مــن أجــل الــخــروج بجلسات 
إعادة  تفاعلية، حيث أخذ على عاتقه مهمة 
ــي مــا  ــ ــى أمــــجــــاده الـــســـابـــقـــة. وفـ ــ إيـــفـــرتـــون إلـ
إيفرتون،  لصالح  الثابتة  الــضــربــات  يخص 
فــي تحسينها  االبـــن،  أنشيلوتي  فقد ســاهــم 
بشكل كبير، حيث إنه بنهاية فبراير/ شباط 
2021، كان »التوفيز« ثالث أكثر فريق يسجل 
من ركنيات بعد تشلسي ووستهام، ووصل 
مــعــدل تــحــويــل ضــربــات الـــزاويـــة لــديــهــم إلــى 
ـــ7%، أي حـــوالـــي ضــعــف املــتــوســط  ــ ــداف لــ ــ أهــ
للكثير  أنشيلوتي  وتعرض   .%4 يبلغ  الــذي 
اتهامه بمجاملة نجله،  مــع  االنــتــقــادات،  مــن 
فيها  يكتب  لــم  التي  املحطات  فــي  خصوصا 
الـــنـــجـــاح لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي، لـــكـــن نــجــلــه عــمــل 
على تطوير نفسه مــن خــال إتــقــان 5 لغات، 
والحصول على ماجستير في علوم الرياضة 
رغم  لكن  التدريبية،  »يويفا«  رخصة  وعلى 
 
ّ
ذلك تواصلت االنتقادات التي أشارت إلى أن
دافيدي لم يكن األكثر استحقاقا لتلك الفرص 
الشباب.  املدربني  التي حصل عليها بني كل 
وقــــال املــــدرب الــشــاب فــي مــقــابــلــة ســابــقــة مع 
املــوقــع الــرســمــي لــنــادي بــايــرن مــيــونــخ: »قــد 
أكــون صغيرًا وابــن املــدرب، لكني أركــز بشدة 
على عملي، حصلت على دعم املدربني أثناء 
للمباريات وكذلك  التدريبات واالستعدادات 

أثناء املواجهات«. 
الفرنسية،  »ليكيب«  لصحيفة  حديثه  وفــي 
ــال كـــــارلـــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي: »آمــــــــل أن يـــكـــون  ــ ــ قـ
)دافــيــدي( مدربا رائعا. ال يــزال أصغر من أن 
يــزال يتعني عليه  يتولى مسؤولية فريق، ال 
ــقـــدرة. إنـــه يــركــز ويــريــد  الــتــعــلــم، لــكــن لــديــه الـ
الــتــحــســني. نــتــحــدث كــل يـــوم عــن التكتيكات 
ويأمل  التدريب«.  وجلسات  اللعب  وأسلوب 
دافيدي السير على خطى والده، الذي أصبح 
أكثر مــدرب فــي التاريخ وصــوال إلــى املشهد 
ــــدوري األبـــطـــال، بـــواقـــع 5 مـــرات،  الــخــتــامــي لـ

دافيدي مثّل فريق 
الشباب مع ميالن كالعب 

قبل االنتقال لبيرغامو

دافيدوفيتش يودع ويمبلدون: 
عقوبة وسقوط أمام فيسلي 

كان اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش على وشك تحقيق فوز ملحمي آخر في النسخة 
الحالية من بطولة ويمبلدون املفتوحة للتنس، لكنه سقط أمام التشيكي جيري فيسلي، 
بعدما ُعوقب بحسم نقطة أخيرة جراء إلقاء كرة خارج امللعب. وكانت النتيجة بني فيسلي 
ودافيدوفيتش على النحو اآلتي 6-3 و5-7 و6-7 )2-7( و6-3 و7-6 )10-7( عندما عوقب 
تلقى  أن  امللعب. وبعد  إلــى خــارج  كــرة  األخــيــرة بسبب ركــل  النقطة  اإلسباني بخسارة 
اإلسباني تحذيرًا بسبب التلفظ بكلمات بذيئة، حصل على تحذير ثاٍن، ما يعني حسم 
نقطة في شوط »كسر التعادل الفائق« باملجموعة الخامسة، جراء إلقاء كرة مررها له فتى 
»تحذير« ثاٍن، ما يعني خسارة نقطة  جمع الكرات إلى خارج امللعب. وعاقبه حكم اللقاء بـ
كانت مهمة للغاية في املنافسة، ما حسم املباراة ملصلحة التشيكي. ورغم الهزيمة أمام 
التشيكي، الذي تدرب هذه األيام مع رافائيل نادال للتحضير للبطولة الكبرى الثالثة لهذا 

املوسم، قدم اإلسباني أفضل نسخة له في ويمبلدون.

موراي بعد الخسارة: سأحاول االستمرار في اللعب
ــذي وّدع بطولة  ــ ال ــوراي  ــ ــدي مـ أنــ الــبــريــطــانــي  أكـــد 
ويمبلدون املفتوحة للتنس، ثالثة البطوالت األربع 
الكبرى )الغراند سام(، بالخسارة أمام األميركي 
ــثـــاث مــجــمــوعــات لــــواحــــدة، أنــه  جــــون إيــســنــر بـ
البدنية  إذا كانت حالته  اللعب  سيحاول مواصلة 
جيدة. وأكد صاحب الـ35 عامًا، الذي خضع ألكثر 
مـــن عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الــفــخــذ، مـــع زرع طــرف 
صــنــاعــي، أنـــه ســيــعــود إلـــى ويــمــبــلــدون فــي الــعــام 
املــقــبــل إذا لــم تــضــربــه اإلصـــابـــات، وكــانــت حالته 
الصحافي  املؤتمر  البدنية جيدة. وأضــاف خال 
عقب اللقاء: »أمور تعتمد على حالتي البدنية. إذا 
الصعب  اللعب. من  بحالة جيدة، سأواصل  كنت 
التي  املــشــاكــل  هــذه   

ّ
كــل مــع  إلـــّي،  بالنسبة  للغاية 

عانى منها جسدي، أن أضع توقعات طويلة املدى، 
 الحفاظ على 

ً
حتى ألسابيع مقبلة. ال يمكنني التفكير على مدى عام«. وتابع: »ليس سها

جسدي في أفضل حالة بدنية للمنافسة في أفضل املستويات«.

رئيس نادي سانتوس البرازيلي يرغب في »استعادة« 
خدمات نيمار

أكــد رئــيــس نـــادي ســانــتــوس الــبــرازيــلــي، أنــدريــس 
هم »يقومون بتحركات« من أجل استعادة 

ّ
رويدا، أن

ــاف، بــعــدمــا بــات  ــطـ خـــدمـــات نــيــمــار فـــي نــهــايــة املـ
باريس ســان جيرمان محل شك.  استمراره في 
وقال رويدا خال اجتماع للمجلس االستشاري 
لسانتوس، فريق ساو باولو، حيث نشأ صاحب 
»تلقيت  الــبــرازيــلــي:  باملنتخب   10 رقــم  القميص 
الــيــوم أكــثــر مــن مــائــة رســالــة تتحدث عــن نيمار. 
أتمنى أن يثقوا بنا أكثر«. وذكر أنه سيكون من 
»غير النضج« من جانبه »عدم فعل شيء مع نيمار« الستعادة خدماته، بعد التقارير التي 
التخلي  نشرت في الصحافة اإلسبانية والتي تشير إلى أن باريس سان جيرمان قرر 
عن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. وقال رويدا دون تقديم مزيد من التفاصيل حول 
أشياء ال  لكن هناك  تدابير،  اتخاذ  نيمار: »يجري  إعــادة  اتخذها ملحاولة  التي  الخطوات 
يمكنني التحدث عنها، إنها استراتيجية«. يشار إلى أن نيمار قد غادر النادي البرازيلي 
إلى باريس سان  انتقاله  للتوجه إلى برشلونة، حيث تألق لعدة مواسم قبل  عام 2013 
عدة  منذ  كبيرة  اقتصادية  بصعوبات  سانتوس  ويــمــّر  تاريخية.  صفقة  فــي  جيرمان 
مواسم، ما يجعل غالبًا من املستحيل تقريبًا العودة للحصول على خدمات املهاجم الذي 
ُيَعّد من بني األعلى أجرًا في العالم بني العبي كرة القدم. وبينما تسود حالة من التكهنات 
حول مستقبله، يستمتع نيمار حاليًا بإجازته في البرازيل، حيث نشر صورة له من حفلة 

نظمها في قصره على ساحل ريو دي جانيرو.

موغوروزا: لم أظهر بالمستوى المطلوب لكّن األفضل آٍت
)الغراند  الكبرى  البطوالت األربع  ثالثة  للتنس،  املفتوحة  لبطولة ويمبلدون  بعد توديعها 
سام(، من الباب الصغير على يد البلجيكية جريت مينني في الدور األول بمجموعتني 
ها قدمت مباراة »سيئة إلى حدٍّ كبير«، 

ّ
دون رد، أقّرت اإلسبانية غاربينيي موغوروزا بأن

لكنها في الوقت ذاته تثق في أن موغوروزا األفضل ستعود. وأوضحت الاعبة اإلسبانية 
خال املؤتمر الصحافي عقب املباراة التي خسرتها بنتيجة 6-4 و6-0، قائلة: »هناك فارق 
كبير بني مستواي العام املاضي وهذا العام«. وأضافت: »أقوم بذات العمل، لكنني أفتقر 
إلى التصميم في اللحظات املهمة من املباريات. لقد قدمت مباراة سيئة إلى حد كبير. لم 

أظهر باملستوى املطلوب«.

باستو، فــي فــوز فريقه بنتيجة 4-0. وحــول هــذا قــال في 
تصريح سابق: »عندما سجلت هدفي األول خطرت عائلتي 
يبلغ من  كــان  لــهــا«. وعندما  الــهــدف  ببالي، وكــرســت  كلها 
العمر ثماني سنوات، تعّرض شقيقه لويس كارلوس لحادث 
دهس بشاحنة، وعلى الرغم من كونه العب كرة قدم مميزًا، 
فالوييس  قال  لذا  االبتعاد عن معشوقته،  إلى  فقد اضطر 
في تصريح سابق: »لويس كارلوس بطل بالنسبة إلّي. إنه 
قدوتي، وبفضله أردت أن أصبح العب كرة قدم وأن أساعده 
فالويس  ومــثــل  الــحــافــلــة«.  الـــذي حطمته  الحلم  فــي تحقيق 
املنتخب الكولومبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعد 
تألقه في كرة القدم األرجنتينية، حيث استدعاه املدير الفني 
رينالدو رويدا لخوض مواجهتني في تصفيات كأس العالم 
البرازيل وباراغواي. وبعد موسم أخير  2022 بقطر، ضد 
بانتقال  للقيام  حــان  قــد  الــوقــت  أن  فــالــويــس  يعتقد  مبهر، 

اهتمام ريفر بليت  السبب، بعد  لهذا  الكروية،  في مسيرته 
الكولومبي في وجه إدارة  األرجنتيني بالتعاقد معه، وقف 
الــذي كان  الوقت  انتقاله حاليًا، في  التي رفضت  تاليريس، 
فيه الاعب قاب قوسني أو أدنــى من االنتقال إلى صفوف 
نادي األهلي السعودي، في امليركاتو الشتوي املاضي، قبل 
وقالت  األخــيــرة.  باللحظات  الفكرة  عــن  الــاعــب  يتخلى  أن 
تاليريس:  الــنــادي  رئيس  عــن   

ً
نقا األرجنتينية،  الصحف 

الــدفــع املقترحة من  الــعــرض بسبب طريقة  »إنــهــم رفــضــوا 
النادي أن عرض األهلي  النادي السعودي. وأوضــح رئيس 
كان نظير 6.5 مايني دوالر، وليس كما أشيع بأنه 8 مايني، 
كما أن طريقة الدفع بحسب املقترح األهاوي ستكون على 
ثــاث دفــعــات. ويــرتــبــط فــالــويــس بعقد مــع تاليريس حتى 
أفضل  لقب  على  وحصل   ،2024 عــام  مــن  يونيو/حزيران 

محترف أجنبي في األرجنتني خال عام 2021.

أيوب الحديثي

ُيعتبر ديــيــغــو فــالــويــس، أحـــد أفــضــل الــاعــبــني فــي الـــدوري 
األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم بــاملــوســم املــنــقــضــي، حــيــث حمل 
الـــذي جعله عــلــى رادار  تــالــيــريــس كـــوردوبـــا، األمـــر  قميص 
مطالبًا  كان  الكولومبي  الاعب  الكبيرة.  األندية  من  العديد 
بتجاوز العديد من الصعوبات التي وضعتها الحياة أمامه، 
بــــدءًا مـــن اخــتــيــار كـــرة الـــقـــدم لــلــســيــر عــلــى خــطــى شقيقه 
وتجاوز أزمته، بعدما تعرض األول لحادث سير مروع، أنهى 
مشواره في الساحرة املستديرة، بعدما كان إحدى املواهب 
الجنوبي.  األميركي  املنتخب  قميص  لها حمل  يتوقع  التي 
وبدأ فالويس مشواره مع فريق ال ايكوايداد املتواضع، ومنذ 
عاليًا في  أظهر مستوى  العمر 19 عامًا،  يبلغ من  كــان  أن 
أمـــام ديبورتيفو  الجناح األيــمــن، وســجــل أول هــدف  مــركــز 

دييغو فالويـس

على هامش الحدث

دييغو فالويس، 
نجم كرة قدم 

كولومبي، يُعتبر 
أحد أفضل 

الالعبين في 
الدوري األرجنتيني 
لكرة القدم خالل 

الموسم المنقضي

دافيدي بدأ 
مشواره كمدرب 
للياقة البدنية 
في أكاديمية 
باريس سان 
جيرمان )ماك 
)Getty/أكتينس

لم يحظ الالعب اإلسباني لنادي ريال مدريد، داني سيبايوس، بدقائق لعب 
كثيرة خالل الموسم الماضي مع فريقه، ما جعل العديد من المؤشرات 
الحالية،  الصيفية  االنتقاالت  للنادي، خالل فترة  بإمكانية مغادرته  تلّوح 
سيبايوس،  وأدلى  المقبل.  العام  حتى  متواصال  يزال  ال  عقده  أن  رغم 
بتصريحات لموقع ›‹كواترو‹‹ اإلسباني، تحّدث خاللها عن وضعيته مع 
الفريق، فقال: »المدرب كارلو أنشيلوتي طلب مني أن أسامحه، ألنه لم 

يعِطني الدقائق التي كان يجب أن ألعبها، وهذه حركة جميلة منه«.

طلب السماح من نجم الملكي

وجه رياضي

مــتــجــاوزا كــا مــن مــارشــيــلــو لــيــبــي، وميغيل 
مونيوز، والسير أليكس فيرغسون، ويورغن 
كلوب )4 مــرات(، وأصبح أول مــدرب يحصد 
بــعــد تــجــاوز عقبة ليفربول  ــرات،  مــ الــلــقــب 4 
بلقب  التتويج  وبــعــد  الــخــتــامــي.  املشهد  فــي 
التتويج  رقــم  األب  أنشيلوتي  األبــطــال، كسر 
بـ3 ألقاب في األبطال، الذي كان يتقاسمه مع 

ــر، لــيــصــبــح أول مــــــدرب يـــفـــوز بــلــقــب  ــ ــيـ ــ األخـ
إيطاليا وفرنسا  الكبرى:  الخمس  البطوالت 
وإنــكــلــتــرا وأملــانــيــا وإســبــانــيــا، وهـــو املـــدرب 
الذي ذكر السير أليكس فيرغسون في كتابه، 
أنه حاول إقناعه بأن يخلفه على رأس اإلدارة 
الــفــنــيــة ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــد تــقــاعــده، 
لكنه رفــض ذلــك من أجــل قيادة امللكي. ُيذكر 

بــوب بيزلي وزيــن الدين زيـــدان: األول حققه 
مع ليفربول في 1977 و1978 و1981 والثاني 
و2018.  و2017   2016 فـــي  مـــدريـــد  ريــــال  مـــع 
ــك حـــصـــد الـــلـــقـــب كــاعــب  ــ ــى ذلـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ومــــــدرب، بــعــد مــســيــرة بــــدأت مـــع لــقــب »ذات 

األذنني« منذ 33 عاًما. 
وكتب أنشيلوتي التاريخ، بعد فوزه بالليغا 

الــلــقــب رقـــم 22 في  إلـــى  أن أنشيلوتي وصـــل 
مسيرته التدريبية والتي حققها مع 5 أندية 
على الشكل التالي: ميان )8 ألقاب(، تشلسي 
)3 ألقاب(، باريس سان جيرمان )لقب(، ريال 
مــدريــد )7 ألــقــاب(، بــايــرن ميونخ )3 ألــقــاب(، 
ليؤكد أنــه واحـــد مــن أعــظــم املــدربــني فــي كرة 

القدم العاملية.

أعلن نادي إنتر ميانو اإليطالي رسميًا عودة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بعد 
التواصل  عبر وسائل  النادي  فيديو نشره  وفي  اإلنكليزي.  مع تشلسي  باهت  موسم 
االجتماعي، ظهر فيه لوكاكو برفقة رئيس اإلنتر، ستيفن زهانغ، قال صاحب الـ29 عاما 
»لقد عدت مجددًا، وأنا سعيد للغاية. يبدو األمر بمثابة ديجا فو، أتذكر من 3 سنوات في 
نفس املكان؟«. من جانبه، قال الرئيس: »ستسجل الكثير من األهداف، أليس كذلك؟«، ليرد 
النجم الدولي »لهذا أنا هنا، وأنا أفي بوعودي«. وسيزيد لوكاكو من قوة إنتر الهجومية 

ملحاولة استعادة السكوديتو.

صورة في خبر

عودة لوكاكو
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