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نهائي األبطال سيقام يوم 29 مايو على ملعب دراغاو الخاص بنادي بورتو )آندي رين/فرانس برس(

نقل نهائي األبطال

Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة

أكد العب أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوركسيون، 
أن فريقه لم يفز بلقب الليغا بعد، رغم تخطيه 
ي 

ّ
عقبة ريال سوسييداد بهدفني لواحد وتبق

مباراتني فقط. وتحدث كوكي عن مباراته رقم 500 
مع الروخيبالنكوس: »أنا فخور بكل شيء، فخور 

بهذه األعوام العديدة التي قضيتها هنا، الكثير 
من املواسم، والكثير من الجهد. أتمنى أن تستمر 
ألعوام أخرى، لكني ال أفكر على املستوى الفردي 

بل على املستوى الجماعي«.

أعلن اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا، الذي تألق 
في مانشستر يونايتد، اعتزال كرة القدم بسبب 

معاناته من مشكالت في الركبتني. وأوضح 
مه نادي 

ّ
صاحب الـ35 عامًا في مؤتمر صحافي نظ

كيريتارو املكسيكي »هذه اإلصابة ظهرت وأنا 
في عمر الـ29، وحاولت مواصلة التدريب دون 

الخضوع لجراحة وبالفعل نجح األمر، ولكن في 
كل مرة كان األلم يزداد بشكل أكبر، واآلن حان 

الوقت ألقول شكرًا لهذه الرياضة الجميلة«.

تأهل املصنف األول عامليا بني العبي التنس 
املحترفني، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للدور 

ربع النهائي لبطولة روما لألساتذة بفوزه السهل 
على اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-2 و1-6 

في لقاء استغرق ساعة وعشر دقائق. وأمام 3 
آالف متفرج على ملعب فورو إيطاليكو املركزي، 

نجح ديوكوفيتش في التأهل لربع نهائي بطولة 
األساتذة املقامة على املالعب الترابية للمرة الـ15 

في مشاركته الخامسة عشرة.

كوكي سعيد بمباراته 
الـ500 ويحذر: لم نفز 

باللقب بعد

فالنسيا يعلن اعتزال 
اللعب نهائيًا بسبب 

مشكالت في الركبتين

ديوكوفيتش ينهي 
مشوار دافيدوفيتش 
ويبلغ ربع نهائي روما



مجدي طايل

ــلـــة عــــربــــيــــة مــــرتــــقــــبــــة، تــنــطــلــق  ــيـ لـ
ــع  ــة ذهـــــــــاب الـــــــــــدور ربــ ــ ــولـ ــ ــا جـ ــهــ بــ
أبــطــال  دوري  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي 
عبر   ،2021-2020 ملوسم  القدم  لكرة  أفريقيا 
كــالســيــكــو »جــــزائــــري- مــغــربــي« يــجــمــع بني 
والــوداد  الجزائري  الجزائر  مولودية  فريقي 
افتتاح رحلة جديدة،  املغربي، في  الرياضي 
ــــوب حـــصـــد لـــقـــب بـــطـــل الــــقــــارة الـــســـمـــراء،  صـ
ــــط صــــراع  ــة، وسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــزاع الــــكــــأس األفـ ــ ــتـ ــ وانـ

»عربي أفريقي« شرس.
ــاراة بــــوابــــة الـــعـــبـــور الــرئــيــســيــة  ــ ــبـ ــ وتـــمـــثـــل املـ
إلـــى املــربــع الــذهــبــي، بــني مــولــوديــة الــجــزائــر 
الحصان األسود، الذي نجح في تخطي عقبة 
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تقرير

املاضية  النسخة  املــصــري وصــيــف  الــزمــالــك 
وبــطــل 5 نــســخ ســابــقــة، والــثــانــي هــو الـــوداد 
نــســخــة 2018  نــســخــة 2017 ووصـــيـــف  بــطــل 
والــســاعــي لــلــتــتــويــج بــطــال لــلــقــارة الــســمــراء، 
وحصد الكأس الثانية في أقل من 5 سنوات.

ومــــبــــاراة املـــولـــوديـــة والـــــــــوداد، تــعــتــبــر أحــد 
ــيــــات الــــكــــرة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــــــدور ربـــع  ــربــ ديــ
الــنــهــائــي، حــيــث يـــوجـــد ديـــربـــي آخــــر يجمع 
ــلــــوزداد  بــــني الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي وشــــبــــاب بــ
الـــجـــزائـــري، يــنــتــظــر أن يــتــأهــل مـــن خاللهما 
نـــاديـــان عـــربـــيـــان، وتــتــنــافــس 5 فــــرق عــربــيــة 
هــي الــتــرجــي والــــوداد واملــولــوديــة وبــلــوزداد 
ــري، مــــع الـــثـــالثـــي صــن  بـــرفـــقـــة األهــــلــــي املــــصــ
داونز وكايزر تشيفز »بطلي جنوب أفريقيا« 
بــطــاقــات مؤهلة   4 عــلــى  الــتــنــزانــي،  وسيمبا 

للبطولة وحصد  النهائي  الـــدور نصف  إلــى 
الـــكـــأس فـــي نــســخــتــهــا الــجــاريــة الــتــي يحمل 

لقبها األهلي حاليا.
بفارق  الفوز  إلــى  الجزائر  مولودية  ويسعى 
هدفني على األقــل لتسهيل مهمته في جولة 
ــاب والــعــبــور إلــى الـــدور نصف النهائي،  اإليـ
فــيــمــا يــلــعــب الـــــوداد عــلــى الــتــعــادل أو الــفــوز 
لــالقــتــراب بــشــكــل كــبــيــر مــن الــتــأهــل، عــلــى أن 

يجرى الحسم في جولة اإلياب باملغرب.
ويـــدخـــل املـــولـــوديـــة املـــواجـــهـــة بــكــامــل قــوتــه 
ــارس املــرمــى  الــضــاربــة يــتــصــدرهــا عــســال حــ
ــم وحـــــشـــــود وبـــلـــقـــاســـم  ــ ــ ــورديـ ــ ــ ــــارة وبـ ــمـ ــ ــعـ ــ ولـ
بــراهــيــمــي ومـــيـــلـــود ربــيــعــي وولـــيـــد عــالتــي 
وعبدالنور بلخير وبــالل بن ساحة ومهدي 
بن علجية وإيسو بطريقة لعب 4-2-3-1 التي 
اللقاء،  أحـــداث  لسير  وفقا   3-3-4 إلــى  تتغير 
والــتــركــيــز فـــي مــلــعــبــه عــلــى تــنــفــيــذ الــضــغــط 
املــرتــفــع، مــع الـــرهـــان عــلــى الـــكـــرات العرضية 
في هز الشباك والدفاع عبر توفير 5 العبني، 

مــن بينهم العـــب ارتـــكـــاز، ملــواجــهــة املــرتــدات 
السريعة املنتظر أن يراهن عليها الــوداد في 
الحالية  البطولة  في  مبارياته خــارج ملعبه 

لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
معتمدا  املواجهة،  الـــوداد  يدخل  املقابل،  في 
عــلــى نــجــومــه أيـــــوب الــكــعــبــي رأس الــحــربــة 
ــه مــحــمــد  ــعــ املــــخــــضــــرم وهــــــــداف الــــفــــريــــق ومــ
الكرتي ثالثي  الالفي ووليد  أوناجم ومؤيد 
الــــوســــط املـــهـــاجـــم ويـــحـــيـــى جــــبــــران وأيـــمـــن 
الحسوني في االرتكاز وأشرف داري وأيوب 
الــدفــاع ورضــا  فــي  أبوالفتح  عملود ومحمد 

ذهاب ربع النهائي مثير 
بين المولودية والوداد 

في دوري األبطال

السخيري قرر مغادرة 
نادي كولن األلماني 

بشكل نهائي

-3-2-4 بطريقة  املــرمــى،  حـــارس  الــتــكــنــاوتــي 
املدير  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي  إليها  الــتــي يميل   1
الــفــنــي، مــع الــلــعــب بتكتيك دفــاعــي والــرهــان 
الهجوم،  فــي  السريعة  املــرتــدات  ســالح  على 
ــــداف والــحــصــول على  أمـــال فــي تسجيل األهـ
نتيجة طــيــبــة تــقــتــرب بــالــفــريــق مــن الــتــأهــل، 
ــن الـــبـــنـــزرتـــي عــلــى عــنــصــر الــخــبــرات  ــراهــ ويــ

الكبيرة لالعبيه.
ــوداد فـــي حــصــد تـــأشـــيـــرة الــتــأهــل  ــ ــ ونـــجـــح الـ
بعد حسمه صــدارة جدول ترتيب املجموعة 
املركز  بها  احــتــل  نقطة،   13 برصيد  الثالثة 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل  بــعــدمــا حــقــق 4  األول، 
ــــدة وخــســر مـــرة واحـــــدة، فـــي مــعــدل  مـــرة واحـ
أهـــداف، واهتزت  رائــع سجل خالله 9  رقمي 
شــبــاكــه مـــرة واحــــدة عــبــر 6 جــــوالت، ليتفوق 
عــلــى فـــرق كــبــيــرة يــتــصــدرهــا وصــيــفــه كــايــزر 
تشيفز بطل جنوب أفريقيا، وكان أول الفرق 
التي أعلن عن تأهلها رسميا إلى الدور ربع 
النهائي، وخــاض آخر جولتني له في سباق 

ــديــــدة شـــهـــدهـــا عـــالـــم املــيــركــاتــو  تــــطــــورات جــ
الــصــيــفــي، قــبــل أن يــتــّم افــتــتــاحــه رســمــيــًا بعد 

فترة وجيزة، وهنا آخر األحداث.

مستقبل السخيري
لــم يــحــســم نــجــم منتخب تــونــس لــكــرة الــقــدم، 
مستقبله  اآلن  ــد  حـ إلــــى  الـــســـخـــيـــري،  ــيـــاس  إلـ
فــي أوروبــــا، لكن الــثــابــت أن الــالعــب سيغادر 
كولن بعد نهاية املوسم تزامنًا مع الوضعية 
املمتاز  األملــانــي  الـــدوري  فــي  للفريق  الصعبة 
الالعب  الــقــدم. وكشف مصدر مقرب من  لكرة 
الجديد«،  »العربي  بها  في تصريحات خص 
أن السخيري لم يحدد اختياره بني العروض 
ــرًا، مــشــيــرًا إلــــى أن بعض  ــيــ الـــتـــي تــلــقــاهــا أخــ
االتصاالت التي تحدثت عنها تقارير إعالمية 
ــور  ــ ــى األمـ ــ ــم تـــرتـــق إلـ ــرة، لــ ــ ــيـ ــ ــتـــرة األخـ ــفـ فــــي الـ

الرسمية بعد.
 عن 

ً
الحديث مثال أن  املــصــدر نفسه،  وأضـــاف 

السخيري، ال  التعاقد مع  رغبة تشيلسي في 

الكرة هناك يلهمه كثيرًا، أما إذا وصله عرض 
رسمي من عمالقة أوروبــا، فحينها لن يمانع 
أبدًا في تغيير وجهته، بينما تبقى مغادرته 
كولن مسألة وقــت ال غير خصوصًا إذا هبط 

الفريق إلى دوري الدرجة الثانية. 

بوفون ما بعد يوفنتوس
وكــيــل جانلويجي  مــارتــيــنــا،  رفــض سيلفانو 
الكشف  اإليطالي،  يوفنتوس  حــارس  بوفون، 
ــقـــادمـــة ألســــطــــورة كــــرة الــقــدم  عـــن الـــوجـــهـــة الـ
ــزايـــد األخــــبــــار الــتــي  ــم تـ ــك رغــ ــ اإليـــطـــالـــيـــة، وذلـ
تتحدث عن اهتمام العديد من الفرق بخدمات 

الحارس رغم تقّدمه في السن.
وفـــي حــديــثــه إلذاعــــة »كــيــس كــيــس« الــصــادرة 
وكيل  يؤكد  لــم  اإليطالية،  نابولي  مدينة  مــن 
الــحــارس اإليــطــالــي، مــا إن كــان بــوفــون يعتزم 
مــواصــلــة مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، أو االعـــتـــزال، 
حيث أشار إلى أن جيجي مركز اآلن على إنهاء 
املوسم بأفضل طريقة ممكنة مع يوفنتوس، 
وقيادة الفريق إلى املشاركة في دوري األبطال 
العام املقبل، نظرًا إلى الصعوبات التي يعاني 

منها الفريق.
ــــالل بــــدايــــة هـــذا  ــلــــن خــ وكـــــــان بـــــوفـــــون، قــــد أعــ
ــّرر إنــهــاء تــجــربــتــه مــع نــادي  ــه قــ ــ

ّ
ــبـــوع، أن األسـ

يوفنتوس والرحيل عن النادي بنهاية املوسم 
إلى  الفريق  قــاد خاللها  بطولية  بعد مسيرة 
اإليطالية. وأضــاف:  القدم  كرة  السيطرة على 
»لــيــس مـــؤكـــدًا ابــتــعــاد بـــوفـــون عـــن عــالــم كــرة 
القدم، وهو يفضل أن يصبح مدربًا ولكني ال 

ه سيدرب فريقًا بل منتخبًا وطنيًا«.
ّ
أعتقد أن

حلم نيمار
نادي  مهاجم  نيمار،  البرازيلي  النجم  يرغب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللعب إلى 
جانب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
الــذي ما زال  نجم نــادي يوفنتوس اإليطالي، 
مرتبطًا بعقد مع فريقه اإليطالي، ولكن تحوم 
 
ً
الشكوك بخصوص مستقبله الرياضي. ونقال
عن موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن 
ــالـــدو في  ــه رونـ نــيــمــار الــــذي ســبــق لـــه أن واجــ
اإلسباني،  الــدوري  في  املناسبات  العديد من 
يريد أن تعرف مسيرته محطات مثيرة، منها 
العالم  فــي  الالعبني  أفضل  جانب  إلــى  اللعب 

مثل ميسي ومبابي ورونالدو.
وقال نيمار في سؤال عن الالعب الذي يريد أن 
يلعب إلى جانبه خالل ما تبقى من مسيرته: 
ــيـــســـي، ومـــبـــابـــي  ــانــــب مـ ــد لـــعـــبـــت إلــــــى جــ ــقــ »لــ
ــالـــدو وهــو  ولــكــنــنــي لــم ألــعــب إلـــى جــانــب رونـ
الالعب الذي أريد مشاهدته مع باريس سان 
جيرمان«. وكان النجم البرازيلي، قد عّبر في 

وقت سابق عن رغبته الكبيرة في اللعب إلى 
جانب ليونيل ميسي من جديد، ولكن يبدو أن 
تحقيق رغبته أصبح أمرًا شديد التعقيد، بما 
أن ميسي اقترب من تمديد عقده مع برشلونة، 
فــي وقـــت مـــّدد نــيــمــار عــقــده مــع بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان. ويـــرافـــق الــغــمــوض مــصــيــر الــنــجــم 
ــالـــدو، بــمــا أن املــصــاعــب التي  الــبــرتــغــالــي رونـ
يــعــرفــهــا فــريــقــه يـــوفـــنـــتـــوس، قـــد تــدفــعــه إلــى 
البحث عــن فــريــق جــديــد، ونــظــرًا إلــى طلباته 
الكبيرة، فإن باريس سان جيرمان قد  املالية 
يكون الفريق الوحيد القادر على توفير عرض 

يتماشى مع طلبات الالعب املالية.

فرحات في دائرة الصراع
الــديــن فرحات،  الــجــزائــري، زيــن  خطف النجم 
األضواء في منافسات الدوري الفرنسي لكرة 
القدم في موسمه الحالي مع فريقه نيم، الذي 
رغم أنه يصارع من أجل النجاة من الهبوط، 
أرقـــام رائعة  إال أن فــرحــات تمكن مــن تحقيق 

على الصعيد الشخصي.
فإن  الفرنسي،  ميركاتو«  »فــوت  ملوقع  ووفــقــًا 
ــذا الــتــألــق جــعــل زيــــن الـــديـــن فـــرحـــات محل  هــ
ــة فـــي فــرنــســا  ــديــ صـــــراع بـــني الـــعـــديـــد مـــن األنــ
وخــارجــهــا بــهــدف ضمه فــي فــتــرة االنــتــقــاالت 
الصيفية الــقــادمــة، إضــافــة إلـــى قــــرار الــالعــب 

بمغادرة نادي نيم نهاية املوسم الجاري.
ــه، فـــإن االهــتــمــام األكــبــر  ــ وبــحــســب املـــوقـــع ذاتـ
بخدمات فرحات يعد من نادي سانت إيتيان 
الهادف إلى العودة بقوة في الدوري الفرنسي، 
بعد معاناة عاشها هذا املوسم رغم كل اآلمال 
الــتــي كــانــت مــعــلــقــة عــلــى املـــديـــر الــفــنــي كــلــود 
بويل من أجل إعادة الفريق ألمجاده. كما أكد 
نــاديــًا فرنسيًا كبيرًا،  هــنــاك  أن  ذاتـــه  املــصــدر 
الالعب  الكشف عن اسمه، يهتم بضم  لم يتم 
الجزائري، أما من خارج فرنسا فإن زين الدين 
فرحات يلقى اهتمامًا قويًا من قبل ساسولو 

اإليطالي، وغالسكو رينجرز االسكتلندي.
ويرتبط زيــن الــديــن فــرحــات )28 عــامــًا( بعقد 
يمتد لغاية 2022 مع نادي نيم، واستطاع هذا 
املوسم تسجيل 6 أهــداف وتقديم 9 تمريرات 
حاسمة، مــع ظــهــوره 10 مــرات سابقة بألوان 

املنتخب الجزائري.
وأكـــدت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« والقريبة 
من املنتخب الجزائري، أن زين الدين فرحات، 
الفني  للمدير  املوسعة  القائمة  ضمن  يوجد 
جــمــال بــلــمــاضــي، واملــعــنــيــة بــخــوض معسكر 
بــدايــة شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل، والـــذي 
ســتــتــخــلــلــه 3 مـــبـــاريـــات وديــــــة، ســتــكــون ضد 

موريتانيا، مالي وتونس.
)العربي الجديد(

أخبار الميركاتو: بين قرار بوفون وحلم نيمار
تتسارع األحداث في 

الميركاتو الصيفي الذي 
سينطلق قريبًا، وفي هذا 

التقرير نتحدث عن حلم 
نيمار في اللعب إلى جانب 
كريستيانو رونالدو، إضافة 
لمصير بوفون ومستقبل 

العَبين عربَيين

الوداد يسعى لنتيجة إيجابية أمام ممثل الجزائر )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/بوفون قد يعتزل نهاية الموسم ونيمار يريد اللعب إلى جانب كريستيانو )خافيير الين

يشهد الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم مواجهة عربية صعبة بين مولودية الجزائر والوداد 
هوية  لتحديد  الرد  موقعة  قبل  مثير  لقاء  في  المغربي، 

المتأهل إلى نصف النهائي

املجموعة بالعبيه البدالء وأراح األساسيني. 
وحــصــد مــولــوديــة الــجــزائــر تــأشــيــرة التأهل 
بعد حلوله وصيفا لجدول ترتيب املجموعة 
الــرابــعــة، خــلــف الــتــرجــي الــتــونــســي ومتفوقا 
السنغالي،  وتونغيث  املصري  الزمالك  على 
وحـــصـــد 9 نـــقـــاط عــبــر فـــوزيـــن و3 تـــعـــادالت 
وخـــســـارة واحـــــدة، لــيــضــع لنفسه مــكــانــا في 
منطقة الكبار في القارة السمراء، وسط جدل 
كبير أثــيــر حـــول تــعــادلــه املــثــيــر مــع الترجي 
الــتــونــســي بــهــدف لــكــل فــريــق فــي مباراتهما 
ملعب  على  للمجموعة  األخــيــرة  الجولة  فــي 

رادس.
ويــعــانــي الــفــريــقــان مـــن نــفــس املــشــكــلــة فيما 
الـــدوري  فــي  لهما  األخــيــرة  بالنتائج  يتعلق 
املحلي الــجــزائــري واملــغــربــي، إذ كــان الـــوداد 
تــعــادل فــي آخـــر مـــبـــاراة لــه بــبــطــولــة الــــدوري 
خـــالل الكالسيكو مــع الــجــيــش املــلــكــي بــدون 
أهـــــداف، وفــشــل فـــي انـــتـــزاع الـــفـــوز فـــي رحــلــة 
املنافسة على لقب بطل الــدوري في نسخته 
الــجــاريــة، فيما خسر مــولــوديــة الــجــزائــر من 
العاصمة بهدفني مقابل ال شــيء في  اتــحــاد 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس الــرابــطــة 
الجزائرية، وودع منافسات البطولة املحلية 
إلى  بالنسبة  فرصة  املــبــاراة  لتصبح  مبكرا، 
الــفــريــقــني املـــولـــوديـــة والــــــوداد فـــي مصالحة 
الــجــمــاهــيــر مـــن خـــالل الـــفـــوز بنتيجة جــيــدة 

واالقتراب من الدور املقبل.
من جانبه، أكد فوزي البنزرتي، املدير الفني 
للوداد، صعوبة اللقاء املرتقب مع املولودية 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف رحــــلــــة املـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
دوري أبطال أفريقيا وحصد الكأس القارية 
فــي الــنــســخــة الــجــاريــة. وقــــال الــبــنــزرتــي، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل الــلــقــاء: »نــواجــه 
درســنــاه  ملعبه،  على  ويلعب  صعبا،  فريقا 
بشكل جيد في الفترة األخيرة، لدينا طريقة 
اللعب املناسبة للخروج بالنتيجة املطلوبة، 
ــاه أن يـــكـــون الـــتـــوفـــيـــق حــلــيــف  ــنـ ــمـ ــا أتـ ــل مــ كــ
الـــالعـــبـــني فـــي تــرجــمــة الــــفــــرص، نــســعــى إلــى 
قدم  املولودية في ملعبه، لوضع  الفوز على 

في املربع الذهبي«.
فــي املــقــابــل، أكــد صابر بــن إسماعيل، مــدرب 
للمباراة  العبيه  جاهزية  الجزائر،  مولودية 
الصعبة أمــام الــوداد، من أجل حصد نتيجة 
مــــريــــحــــة. وقـــــــــال املــــــــــــدرب، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ صـــحـــافـــيـــة: »طـــويـــنـــا صـــفـــحـــة الـ
ــكــــأس، كــنــا األفـــضـــل فـــي مــواجــهــة  بــطــولــة الــ
ــاد الـــعـــاصـــمـــة، والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي راض  اتــــحــ
مــــتــــوازن في  بــتــكــتــيــك  األداء، وســنــلــعــب  عـــن 
املـــواجـــهـــة، فــريــقــنــا ســيــلــعــب مـــن أجــــل الــفــوز 

وإسعاد الجماهير«.
وتابع املدرب »لدينا صورة كاملة عن الوداد، 
تــابــعــنــا كـــل مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة، 
الخبرات  أصــحــاب  الالعبني  مــن  العديد  لــديــه 
ومـــن ســبــق لــهــم الــتــتــويــج بــالــبــطــولــة، استعد 
الفريق بشكل جيد في األيــام األخيرة، ليست 
الــحــالــي، كل  الــوقــت  فــي  فنية  لدينا مشكالت 
مثلما  املباريات،  في  التوفيق  هو  نفتقده  ما 
عانينا في اللقاء األخير أمام اتحاد العاصمة، 
مع تأمني املرمى والجانب الدفاعي في املقابل، 

لعدم استقبال أية أهداف في مرمانا«.

كان االتحاد األفريقي لكرة القدم وبقرار 
قرر  ــاف«،  »ك في  المسابقات  لجنة  من 
ذهــاب  مــبــاراة  موعد  تقديم  مسبقًا 
مولودية  بين  أفريقيا،  أبطال  نهائي  ربع 
اللقاء  كان  إذ  المغربي،  والوداد  الجزائر 
عدم  لكن  المقبل،  السبت  يــوم  مقررا 
في  ساهم  للملعب  كاملة  جاهزية 
تقديم موعد اللقاء إلى اليوم الجمعة، 
خاصة أنه كان أيضا سيستضيف لقاء آخر 

بين بلوزداد والترجي التونسي.

تعديل موعد القمة

رسميًا  عرضًا  قــدم  اللندني  الفريق  أن  يعني 
ــا األمــــــر ال يــــــزال مــجــرد  ــمــ ــن، وإنــ ــولــ ــادي كــ ــنــ لــ
الفريق  محادثات بني وكــالء الالعب وممثلي 
اإلنكليزي. أما بالنسبة لعرض أوملبيك ليون، 
فــــإن الــســخــيــري ال يـــبـــدو مــتــحــمــســًا لــلــعــودة 
ملونبيلييه  لــعــب  بــعــدمــا  الــفــرنــســي  لـــلـــدوري 
ــو يـــرغـــب فـــي مــواصــلــة املـــشـــوار  مـــن قـــبـــل، وهــ
أنــديــة  اهــتــمــام  مــع  تــزامــنــًا  البوندسليغا،  فــي 
عـــريـــقـــة مـــثـــل بــــايــــرن لـــيـــفـــركـــوزن وبـــوروســـيـــا 
السخيري  ويشعر  بخدماته.  منشنغالدباغ 
بالراحة في الدوري األملاني ويرى أن أسلوب 

دوري األبطال 
األفريقي

قمة المولودية والوداد 
بدأ االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« في الواجهة

تــنــفــيــذ تــهــديــداتــه بــحــق األنـــديـــة الــثــالثــة 
ــــدوري الــســوبــر  ــالـ ــ املـــتـــمـــردة املــتــمــّســكــة بـ
ــال،  ــطــ ــافـــس لـــــــدوري األبــ ــنـ ــاقـــي املـ ــقـ االنـــشـ
بإعالنه في بيان رسمي، عن بدء إجراءات 
ــن ريـــــــــال مــــدريــــد  ــ ــل مــ ــ ــة بــــحــــق كــ ــيــ ــبــ ــأديــ تــ
وبـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــيـــني ويـــوفـــنـــتـــوس 

اإليطالي.
وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها 
تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني  رئيسه 
ضد األندية الثالثة املتمّردة، عنّي االتحاد 
األوروبــي لكرة القدم »مفتشني أخالقيني 
وتــأديــبــيــني« لــتــولــي هـــذا الــتــحــقــيــق »فــي 
بـ«السوبر  ُيسّمى  ما  يتعلق بمشروع  ما 

ليغ« بحسب بيان »يويفا«.
وأضـــاف االتــحــاد الــقــاري »سيتّم اإلعــالن 
عــن مــزيــد مــن املــعــلــومــات حــول هــذا األمــر 
في الوقت املناسب«، من دون أن يحّدد ما 
القانوني  لإلطار  املحتمل  »االنتهاك  هو 
في االتحاد األوروبي لكرة القدم« املتهمة 

به األندية الثالثة.
التأديبية  العقوبات  مجموعة  بــني  ومــن 
املــنــصــوص عليها فــي الــنــظــام األســاســي 
لالتحاد القاري، فإن أشّدها على األندية 
هــو »االســتــبــعــاد مــن املــســابــقــات الحالية 
أو املــســابــقــات املــســتــقــبــلــيــة«، وبــالــنــســبــة 
بكرة  متعلق  أي نشاط  لــإلداريــني »حظر 

القدم«.
وأجهض مشروع الدوري السوبر بعد 48 
ساعة على انطالقه، بعد انسحاب ممثلي 
ــم أنــــديــــة مــانــشــســتــر  ــ إنـــكـــلـــتـــرا الـــســـتـــة وهـ
ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتشلسي 
وأرســـنـــال وتــوتــنــهــام، قــبــل أن تلحق بها 
أنـــديـــة مـــيـــالن وإنـــتـــر مـــيـــالن اإليــطــالــيــني 

وأتلتيكو مدريد اإلسباني.
وبــقــي قــطــبــا إســبــانــيــا ريــــال وبــرشــلــونــة 
ــتـــوس مـــتـــمـــّســـكـــني بــهــذا  ــنـ ومـــعـــهـــمـــا يـــوفـ
ــة شـــديـــدة  ــارضـ ــعـ ــــروع الــــــذي لـــقـــي مـ ــــشـ املـ

ــبــــي الـــفـــرق  الــلــهــجــة مــــن املــشــجــعــني والعــ
األخــرى واالتــحــادات املحلية واالتحادين 
األوروبي والدولي وحتى السياسيني، ما 

عجل في فشله.
وقّرر االتحاد األوروبي لكرة القدم فرض 
التي  األنــديــة  على  طفيفة  مالية  عقوبات 
الــذي أطلق بهدف  انسحبت من املشروع 
منافسة دوري األبطال، فيما هّدد رئيسه 
تــشــيــفــيــريــن بــمــعــاقــبــة الـــثـــالثـــي املــتــمــرد 

املتمسك به.
ــد،  ــ ــدريـ ــ ــــي )ريـــــــــــال مـ ــــالثـ ــثـ ــ ودافـــــــــــع هـــــــذا الـ
ــزايـــا  ــــن مـ ــتــــوس( عـ ــنــ ــوفــ ــة، ويــ ــونــ ــلــ وبــــرشــ
املــســابــقــة، مــســتــنــكــرًا تـــهـــديـــدات االتـــحـــاد 
ــدة عــزمــهــا  ــؤكـ ــدم، ومـ ــقـ األوروبـــــــي لــكــرة الـ
ــاد حــلــول  ــرة عـــلـــى الـــســـعـــي اليــــجــ ــابــ ــثــ »املــ
مــنــاســبــة، بــرغــم الــضــغــوط والــتــهــديــدات 
غــيــر املــقــبــولــة مــن قــبــل »يــويــفــا«، بحسب 
بيان مشترك نشرته األندية الثالثة على 

مواقعها الرسمية.
وقـــالـــت األنــــديــــة فـــي بــيــانــهــا إن الـــــدوري 
ــر حــلــول  ــيـ ــلــــق »بــــهــــدف تـــوفـ الــــســــوبــــر أطــ
للوضع الحالي غير املستدام في صناعة 
العقوبات  الــقــدم«. وفــي بيانه بشأن  كــرة 
املنسحبة،  األندية  على  املفروضة  املالية 
ــة »وافـــقـــت  ــديــ ــا« أن هــــذه األنــ ــفـ قــــال »يـــويـ
ــلـــى دفــــــع مـــبـــلـــغ 15 مــلــيــون  مــجــتــمــعــة عـ
أمـــيـــركـــي(  دوالر  مـــلـــيـــون   18,25( يــــــورو 
والــتــخــلــي عـــن 5 فـــي املــئــة مـــن إيـــراداتـــهـــا 
عــلــى مـــدى مــوســم بــالــكــامــل«، لُيخّصص 
هذا املبلغ للناشئني والجذور في أوروبا.

ووضع االتحاد القاري غرامة قدرها 100 
مليون يــورو في حــال كــّررت هــذه األندية 
إلــى مسابقة غير  االنضمام مجددا  فكرة 
يــورو في حال  مسموح بها، و50 مليون 
التزاماتها. وأشـــار االتــحــاد  الــتــراجــع عــن 
ــة »اعــتــرفــت  ــديــ ــاري إلــــى أن هــــذه األنــ ــقــ الــ
وقبلت بــأن مشروع الــدوري السوبر كان 
ــعـــت »مــــن دون  ـ

ّ
ــأ«، كــاشــفــًا بــأنــهــا وق ــطـ خـ

تــحــفــظ« بــأنــهــا تــحــتــرم قـــوانـــني االتـــحـــاد 
 

ّ
ــي، و«تــعــّهــدت املــشــاركــة« فــي كــل ــ األوروبــ

مــســابــقــة قـــاريـــة تــتــأهــل إلــيــهــا عـــن طــريــق 
»الجدارة الرياضية«.

وقـــال تشيفيرين فــي بــيــان رســمــي نشره 
ــدم:  ــقـ ــرة الـ ــكـ ــع االتــــحــــاد األوروبـــــــــي لـ ــوقـ مـ
»اعــتــرفــت هــذه األنــديــة بخطئها بسرعة، 
واتـــخـــذت إجــــــراءات لــكــي تــؤكــد الــتــزامــهــا 
تجاه كرة القدم األوروبية«. وأضاف »لكن 
هذا األمــر ال ينطبق على األندية األخرى 
السوبر«،  بــالــدوري  تــزال ملتزمة  ال  التي 
ــا« ســيــهــتــم بــهــذه  ــفـ مــشــيــرًا إلــــى أن »يـــويـ

األندية الحقا«.
وتابع بيان »يويفا« أن املنظمة »تحتفظ 
ــتــــي تـــراهـــا  ــاذ اإلجـــــــــــــراءات الــ ــ ــخـ ــ بـــحـــق اتـ
التي رفضت  األنــديــة  مناسبة تجاه هــذه 
حتى اآلن التخلي عن فكرة تنظيم الدوري 

السوبر.

تهديد من الخارج والداخل
وكشفت شبكة »أي أس بي أن« الرياضية 
ــادر لـــم تكشف  األمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب مـــصـ

ــه  ــواجــ ــة تــ ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا، بــــــــأن االنـ ــهــ ــنــ عــ
االستبعاد عن املسابقات األوروبية لفترة 
إلــى عامني ألنها قامت بإطالق  قد تصل 

مسابقة محظورة.
لــكــن األنــــديــــة الـــثـــالثـــة أّكــــــدت فـــي بــيــانــهــا 
قـــد حــكــمــت بالفعل  األخـــيـــر أن »املـــحـــاكـــم 
ملصلحة مــشــروع الــــدوري الــســوبــر« ضد 
االتحاد األوروبــي »فارضة على »يويفا« 
وفيفا )االتحاد الدولي( إما بشكل مباشر 
عدم  لهما  التابعة  الهيئات  خــالل  مــن  أو 
ــرار يعيق هـــذه املـــبـــادرة بــأي  اتــخــاذ أي قـ
شـــكـــل مــــن األشــــكــــال بـــانـــتـــظـــار إجـــــــراءات 

املحكمة«.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــتـــجـــارة فـــي الــعــاصــمــة 
مــدريــد قــد أمــــرت »يــويــفــا« وفــيــفــا فــي 20 
أبــــريــــل/نــــيــــســــان املــــاضــــي بـــشـــكـــل طــــارئ 
ــراء« يعيق  ــ »االمـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ أي إجــ
التحضير للدوري السوبر، ومنعهما من 
»اتخاذ أية إجراءات تأديبية أو عقوبات« 

في هذا الصدد.
ــا  ــزايــ ــن مــ ــ ــددا عــ ــ ــجــ ــ ودافــــــعــــــت األنــــــديــــــة مــ
مـــشـــروعـــهـــا الــــهــــادف إلـــــى تـــقـــديـــم حــلــول 
كروية، باإلضافة إلى »إصالحات بنيوية 
ضرورية«. وإذا كانت األندية »على دراية 
ــردود الــفــعــل املــخــتــلــفــة« الــســلــبــيــة جـــراء  ــ بـ
مـــشـــروعـــهـــا، فــقــد عـــّبـــرت عـــن »اســـتـــعـــداد 
املــقــّدم، لكنها ال تنوي  ملراجعة« املشروع 
تقديم  في  املتمثلة  »مهمتها  عن  التخلي 

حلول ناجعة وقابلة للتطبيق«.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه إلــى أي مدى 
ستذهب هذه األندية الثالثة في تمّردها، 
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ ال ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــد الـ
الداخل أيضًا، بعدما أعلن رئيس االتحاد 
اإليطالي غابرييلي غرافينا، بأنه سيمنع 
ــة فــــي الـــــــدوري  ــاركــ ــشــ ــتـــوس مــــن املــ ــنـ يـــوفـ
لــم يعلن  فــي حــال  املقبل  املحلي باملوسم 

انسحابه من املشروع.
ــنـــا بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــيـ وقـــــــال غـــرافـ
ــم يــحــتــرم  لــ ــل إعــــــالم مــحــلــيــة »إذا  ــائــ وســ
الخارج  في  سيكون  القواعد،  يوفنتوس 
)الدوري اإليطالي( بالنسبة لنا أيضًا. إذا 
لم ينسحب من الدوري السوبر األوروبي 
املقبل  للموسم  التسجيل  مــوعــد  بحلول 
من دوري الدرجة األولى )سيري أ(، سيتم 

إقصاؤه«.
وفــــي تــهــديــد مــحــلــي مــمــاثــل بــحــق ريـــال 
ــدوري  وبــرشــلــونــة، رأى رئــيــس رابـــطـــة الــ
أنــه ال يمكن  تيباس،  اإلســبــانــي، خافيير 
لـــالتـــحـــاد الــــقــــاري أن »يـــظـــل ســلــبــيــًا« في 
مواجهة مشروع الدوري السوبر، مضيفًا 
»ال أعــرف قــواعــد االتــحــاد األوروبـــي لكرة 
القدم، ولكن يجب أال يظل االتحاد سلبيًا 
فــي مــواجــهــة مــا حـــدث، عــلــى غـــرار رابــطــة 
الدوري اإلسباني التي لن تبقى سلبية«.
)فرانس برس(

»يويفا« يبدأ بتنفيذ تهديداته 
وجه السلوفيني 

ألكسندر تشيفيرين رئيس 
االتحاد األوروبي لكرة 
القدم رسالة شديدة 

اللهجة إلى أندية 
يوفنتوس وريال مدريد 
وبرشلونة، التي ما زالت 

متمسكة ببطولة 
»السوبر ليغ«، التي تم 

إيقافها

)Getty( يريد تشيفيرين رئيس »يويفا« إنهاء ملف »السوبر ليغ« قبل الموسم المقبل
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ماكغريغور الرياضي األعلى دخًال 
في عام 2020 بحسب فوربس

األيرلندي  املختلطة  القتالية  الفنون  نجم  تصّدر 
كـــونـــور مــاكــغــريــغــور قــائــمــة مــجــلــة »فـــوربـــس« 
لعام 2020،  العالم   في 

ً
األعلى دخــا للرياضيني 

ــّدرت بــحــوالــي 180 مــلــيــون دوالر  ــ ـ
ُ
مــع عـــائـــدات ق

ــة، بــحــســب  ــاريــ ــتــــجــ ــ ــه ال ــاتـ ــاطـ مــعــظــمــهــا مــــن نـــشـ
البالغ  األيرلندي  يخض  ولم  السنوي.  التصنيف 
32 عامًا سوى نزال واحد في عام 2020، مقابل 
منافسه  عــلــى  بـــفـــوزه  انــتــهــى  دوالر  مــلــيــون   22
األميركي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من 
األعمال  البداية. وبلغت مداخيل ماكغريغور من 
التجارية 158 مليونًا. وبحسب املجلة األميركية، 
كان ماكغريغور واحدًا من أربعة رياضيني حقق 
كعائدات  دوالر  مليون   100 من  أكثر  منهم  كل 
 نجم وقائد نادي برشلونة 

ّ
في عام 2020. وحل

ليونيل ميسي في  األرجنتيني  الائحة في عام 2019  القدم ومتصدر  لكرة  اإلسباني 
اإليطالي،  وتــاه نجم يوفنتوس  بـــ 130 مليون دوالر،  تــقــّدر  عــائــدات  مــع  الثاني  املــركــز 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليونًا. وأكمل العب داالس كاوبويز لكرة القدم 
متقّدمًا  دوالر،  مايني   107,5 بـ  مداخيل  مع  املقدمة  رباعي  بريسكوت  داك  األميركية 
على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس )96,5 مليون دوالر( 
وحافظ  دوالر(.  مليون   95( الفرنسي  جيرمان  ســان  بــاريــس  نجم  نيمار  والــبــرازيــلــي 
أسطورة كرة املضرب السويسري روجر فيديرر، الفائز بـ 20 لقبًا في بطوالت غراند 
سام، على مكانته ضمن العشرة األوائل برغم عدم خوضه سوى دورة واحدة في العام 

املاضي، مع عائدات قّدرت بـ 90 مليون دوالر.

أرسنال يواصل استفاقته بانتصار 
طال انتظاره في عقر دار تشلسي 

استمّر أرسنال في عزف نغمة االنتصارات في األمتار األخيرة من البريمييرليغ بعد أن 
حسم ديربي لندن أمام تشلسي بهدف نظيف على ملعب )ستامفورد بريدج( في قمة 

مواجهات الجولة الـ36 بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
احتل دور البطولة في انتصار »الغانرز« العب الوسط الشاب إيميل سميث رووي بعد أن 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 16 بصناعة من النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ. 
وضربت كتيبة اإلسباني ميكيل أرتيتا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث واصل بها 
سلسلة انتصاراته في البريمييرليغ للمباراة الثالثة على التوالي. كما أن »الغانرز« تمكن 
من تحقيق ما عجز عنه على مدار 10 سنوات بالفوز في عقر دار جاره اللندني، منذ 
فوزه الكبير )5-3( في أكتوبر/ تشرين األول. ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 55 نقطة 

في املركز الثامن. بينما تجمد رصيد »البلوز« عند 64 نقطة في املركز الرابع.

ركالت الترجيح تقود سان جيرمان 
لعبور فخ مونبلييه نحو نهائي الكأس

واصــل بــاريــس ســان جيرمان حملة الــدفــاع عن 
لقبه في كأس فرنسا بعد أن تأهل للنهائي بشق 
األنفس على حساب مونبلييه بركات الترجيح 
شوطيها  فــي  املــبــاراة  نهاية  بعد   )6-5( بنتيجة 
األصليني بالتعادل بهدفني ملثلهما. وعلى ملعب 
الثاني له ولفريقه )دو ال موسون(، انتهى الشوط 
الفريق  تــقــّدم   شبكة، حيث 

ّ
كــل فــي  األول بهدف 

بتوقيع  دقائق   10 بعد  مبكر  بشكل  الباريسي 
النجم كيليان مبابي. ولكن أدرك املهاجم الشاب 
جايتان البورد التعادل ملونبلييه في آخر دقائق 
»بي إس جي« ألخذ املباراة  الـ الشوط األول. عاد 
 .50 الدقيقة  في  ولفريقه  له  الثاني  الهدف  أضــاف  الــذي  مبابي  تألق  بفضل  من جديد 
وعندما كانت بطاقة التأهل في طريقها نحو العاصميني، أعاد مونبلييه املباراة لنقطة 
الصفر بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 83 بتوقيع آندي ديلور، لتتجه املباراة لركات 
الترجيح التي ابتسمت في النهاية لرجال األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة )6-

5(. وبهذا يصل سان جيرمان للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

أويسكا يتمسك بالبقاء بانتصار صعب على بلباو
تشبث أويسكا بأمل البقاء في الليغا املوسم املقبل بفوزه الثمني هذا املوسم على حساب 
ضيفه أثلتيك بلباو بهدف نظيف في املباراة التي احتضنها ملعب )إل ألكوراث(، ضمن 
الجولة الـ36 بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم. ويدين أويسكا بالفضل في هذا 
الفوز الصعب ملهاجمه الشاب ساندرو راميريث صاحب هدف النقاط الثاث في الدقيقة 

61. ورفع أويسكا رصيده بهذه النتيجة إلى 33 نقطة يرتقي بها للمركز الـ17.

السباقات رافعا التحدي إلى أن أصبح دراجًا محترفًا بعدما 
تجاوز كل املراحل، متفوقًا على دراجني أكبر منه سنًا.

ومنذ انطاقته في سباقات الفئة األصعب في عالم الدراجات 
في  العالم  بطولة  على  الحصول  في  ماركيز  فشل  النارية، 
املــوســم املــاضــي فــقــط، ذلـــك أن ســقــوطــه مــّرتــني وخضوعه 
اليمنى،  يــده  لــه  الـــذي تعّرضت  الكسر  إثــر  لتدخل جــراحــي 
جعله يغيب عن عدد مهم من السباقات، وبالتالي استحال 
عليه تعويض النقاط التي خسرها. وباستثناء عام 2020، 
الذي كان عامًا للنسيان بالنسبة إلى ماركيز، فإن السنوات 
ه تّوج ببطولة العالم 

ّ
 إلى أبعد حّد، بما أن

ً
السابقة كانت موفقة

في فئة موتو 2 في عام 2012، ومنذ 2013 تّوج 6 مرات على 
العالم في »موتو جي بي«. وخال مسيرته  التوالي ببطولة 
املثيرة، شارك الدراج اإلسباني في 127 سباقًا، فاز في 56 
أرقــام تثبت علّو  مـــّرات، وهــي  العالم 6  منها، محرزًا بطولة 

كعبه وأفضليته. وفــي ســّن 28 ربيعًا، فــإن اإلسباني قادر 
على تحطيم مزيد من األرقــام القياسية، إذ يبدو أن بطولة 
والحّد  إزعــاج ماركيز  قــادر على  إلــى منافس  تفتقد  العالم 
في  سباقني  أول  عــن  غيابه  ورغـــم  وسيطرته.  هيمنته  مــن 
منافسات هذا املوسم، يعتقد كل املاحظني أن ماركيز هو 
األقرب للفوز. ورغم هيمنته على بطولة العالم، فإن ماركيز 
يصّر في كل سباق على تحقيق االنتصار، وفي مناسبات 
ه نجح في تجاوز كل 

ّ
عديدة انطلق من مركز متأخر، غير أن

منافسيه لينهي السباق في املركز األول.
ــه فـــي الـــتـــجـــاوز وتــخــطــي  ــّوتـ ــة قـ فــســرعــة مـــاركـــيـــز، وخـــاصـ
مــنــافــســيــه، جــعــلــت الــجــمــيــع يـــتـــفـــاداه لــيــدخــل فـــي مــنــافــســة 
مباشرة مع النجم اإليطالي، روســي، أشعلت السباقات في 
السنوات األخيرة، قبل أن يهزم اإلسباني منافسه بالضربة 

القاضية ويتربع على عرش سباقات »موتو جي بي«.

زهير ورد

ماركيز  مــارك  اإلسباني  الـــدراج  أن  اإلحصائّيات  كــل  تثبت 
سينجح في تحطيم كل األرقام القياسية القليلة التي ما زالت 
ملك غيره من الدراجني، فسائق دراجة »هوندا« يهمني خال 
بــي«، ولم يترك  السنوات األخيرة على سباقات »موتو جي 
املجال أمام منافسيه ملقاومته، ليصبح الحلول ثانيًا طموح 

معظم املشاركني، نظرًا إلى قوة ماركيز.
وأظهر ماركيز عشقه للدراجات منذ نشأته، حيث طلب من 
ه كان يرافق 

ّ
والده في سن الرابعة شراء دراجة نارية، كما أن

عمه لحضور أحد السباقات في مقاطعة كتالونيا التي نشأ 
رغم  الــدراجــات  لسباقات  الكبير  ميله  واضحا  وكــان  فيها، 
املشاكل التي كان يعاني منها بسبب الوزن. ورغم الحوادث 
ه كان يصّر على املشاركة في 

ّ
الكثيرة التي تعّرض لها، فإن

مارك ماركيز

على هامش الحدث

أنهى المتسابق 
اإلسباني مارك 

ماركيز سيطرة 
باولو روسي على 

سباقات موتو 
جي بي وبات نجمًا 
بال منازع في عالم 

الدراجات النارية

وجه رياضي

أعلن نادي السد القطري عن تمديد عقد املدير الفني، اإلسباني تشافي هيرنانديز، حتى 
 للدوري 

ً
عام 2023، بعد سلسلة النتائج التي حققها في املوسم األخير، وتتويجه بطا

املحلي، متفوقًا على عدة أندية منافسة على غرار الدحيل والريان بفارق كبير للغاية في 
موسم 2021/2020. ونشر حساب النادي القطري الرسمي تغريدة على موقع التواصل 
بعد  لغاية 2023،  اإلسباني تشافي  املــدرب  تمديد عقد  فيها  أكــد  »تويتر«،  االجتماعي 
التوصل التفاق جديد معه، إذ سُيشرف على »الزعيم« في منافسات املوسم الجديد، إال 

في حالة تلقيه عرضًا من نادي برشلونة. 

صورة في خبر

السد يجدد عقد تشافي
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قتيبة خطيب

ال تــــعــــرف جـــمـــاهـــيـــر كـــــرة الـــقـــدم 
الــكــثــيــر عــن مــايــكــل ريــشــكــه، لكن 
املــخــتــصــني فـــي عــالــم »الــســاحــرة 
املستديرة« يدركون جيدًا القدرات الكبيرة، 
التي يتمتع بها، كونه أحد أساطير اإلدارة 
في بايرن ميونخ األملاني، وكان وراء جلب 
املــدرب بيب غــوارديــوال وكــارلــو أنشيلوتي 
»الــبــافــاري«، نتيجة عالقاته  الــعــمــالق  إلــى 
الواسعة التي يتمتع بها. لكن ريشكه فاجأ 
تـــرك منصبه كمدير  قـــرر  بــعــدمــا  الــجــمــيــع، 
ريــاضــي لــنــادي بــايــرن ميونخ، مــن أجــل أن 
يصبح رئيسًا لشركة »أي سي إم ستيرلر«، 
ــر وكـــــــــاالت نــــجــــوم »الــــســــاحــــرة  ــبــ إحـــــــدى أكــ
املــســتــديــرة«، وهــو بعمر الـــ 63، ألنــه يطمح 

»األسطورة« 
مايكل ريشكه

يعتبر مايكل ريشكه، من أكبر المختصين في عالم »الساحرة المستديرة«، وأحد أساطير بايرن ميونخ، 
بعد دوره في قدوم المدير الفني بيب غوارديوال إلى العمالق »البافاري«، نتيجة عالقاته الواسعة 

التي يتمتع بها، قبل أن يقرر ترك منصبه كمدير رياضي لبطل البوندسليغا

تقرير

ملـــواصـــلـــة نــجــاحــاتــه الـــبـــاهـــرة، واســتــغــالل 
عــالقــاتــه الـــواســـعـــة مـــع أشــهــر املـــدربـــني في 
الحصول  ريشكه  مايكل  واستطاع  العالم. 
على خدمات املدرب غوارديوال، بعد عزيمة 
املدير  ليقتنع  الــرجــلــني،  بــني  عــشــاء جمعت 
الــفــنــي اإلســبــانــي بــمــشــروع بــايــرن ميونخ، 
ــلـــي مــيــل«  ــره لــصــحــيــفــة »ديـ ــ ــا ذكـ بــحــســب مـ
البريطانية، نتيجة قوة عالقاته مع وكالء 

اقــتــراب مغادرة  املــدربــني. ومــع  الالعبني أو 
غــــــوارديــــــوال إلـــــى مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، قـــام 
مــايــكــل ريــشــكــه بـــإبـــالغ املـــــدرب اإلســبــانــي، 
بــأنــه قــام بعزيمة األملــانــي تــومــاس توخيل 
مباشرة  »الفيلسوف«  ليقرر  العشاء،  على 
الــدعــوة، والــجــلــوس معهم، وأوصــى  تلبية 
بعد انتهاء السهرة، بضرورة قيام العمالق 
»البافاري«، بالحصول على خدمات املدير 
ــــاب. وتــــحــــدث مــايــكــل  ــــشـ ــــي الـ ــانـ ــ الـــفـــنـــي األملـ
الــواقــعــة، بقوله: »لقد ظهر  ريشكه عــن تلك 
بيب ُيحب توخيل كثيرًا، بسبب ذكاء املدرب 
إدارة بايرن  بــأن على  األملــانــي، وأوصــانــي 
مــيــونــخ الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــاتـــه، نتيجة 
األفكار الرائعة التي طرحها أثناء العشاء«، 
لدورتموند.  توخيل  ذهــب  النهاية  في  لكن 
وأكد ريشكه أن توخيل، سينجح في مهمته 
الجديدة مع تشلسي، لكنه يواصل متابعة 
ما يقوم به صديقه غــوارديــوال في الــدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز مـــع مــانــشــســتــر سيتي، 
اليوم،  القوية بينهما حتى  العالقة  نتيجة 
مــن خــالل قيامهما بــإجــراء املــحــادثــات عبر 
الكبير،  إعجابه  عــن  ريشكه  وعــّبــر  الهاتف. 
بطريقة تعامل غوارديوال، منذ اللقاء األول 
فيما بينهما، عندما قال اإلسباني: »لقد قام 
بدعوتي للسفر معه، حتى نشاهد مواجهة 
يــوفــنــتــوس ضــد مــنــافــســه رومــــا، الــــذي كــان 
تنتظره مباراة ضد بايرن ميونخ في دوري 

أبطال أوروبا«. 
الطائرة  فــي  »أخــبــرنــي بيب  وتــابــع ريشكه 
ـــني يـــوفـــنـــتـــوس  كـــيـــف ســـتـــكـــون املــــــبــــــاراة بــ
ــا، وبــالــفــعــل حــدثــت جميع تــوقــعــاتــه،  ــ ورومـ
الخاصة  االجتماعات  بحضور  لي  وسمح 
الــالعــبــني، ورأيــتــه كيف يوجه الجميع،  مــع 
ــا بسبعة  وبــالــنــهــايــة فـــاز بـــايـــرن عــلــى رومــ
أهــــــداف مــقــابــل هــــــدف«. وأكـــــد ريــشــكــه بــأن 
نــجــاح غـــوارديـــوال، يــعــود إلـــى قـــوة تركيزه 
التفاصيل الصغيرة، ملنافسه  املذهلة، على 
أمــامــه، وهــذا ما جلب  الذين يعانون كثيرًا 
الـــنـــجـــاح لــــه، نــتــيــجــة الــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ــهـــات  مــنــحــهــا لــنــجــومــه فــــي جــمــيــع املـــواجـ
الــتــي خــاضــوهــا. ومــع قــوة عــالقــة الصداقة 
بــني ريشكه وبــيــب، توقعت وســائــل اإلعــالم 
األملــانــيــة، أن املــديــر الرياضي لــنــادي بايرن 
إلـــى مانشستر سيتي،  مــيــونــخ فــي طــريــقــه 
)63 عــامــا( كــان ُيفكر خــارج  لكن صاحب الــــ
أهم  إحــدى  رئاسة  وأعينه على  الصندوق، 

الشركات العاملية في كرة القدم. 
ــرة الــقــدم،  ويــحــرص وكــــالء أعــمــال نــجــوم كـ
الــذيــن لديهم  إلــى األشــخــاص  على التوجه 
الــقــوة والــنــفــوذ والــعــالقــات الــكــبــيــرة، وهــذه 
الــذي  ريشكه،  مايكل  مــوجــودة عند  الصفة 
استطاع خــالل تــواجــده مــع بــايــرن ميونخ، 
جلب أهــم املــدربــني والــنــجــوم. وبــعــد رحيل 
غوارديوال عن بايرن، لم يعان مايكل ريشكه 
كــثــيــرًا، بــل اســتــطــاع الــحــصــول عــلــى موعد 
من  أنشيلوتي، وتمكن  كارلو  اإليطالي  مع 

ريشكه ساهم بقدوم 
أنشيلوتي لتدريب فريق 

بايرن ميونخ

ريشكه رئيس أكبر 
شركة لوكاالت نجوم 
)Getty( كرة القدم

عندما  كارفخال،  دانــي  اإلسباني  النجم  سطوع  في  ريشكه  ساهم 
ليقوم  مدريد،  ريال  صفوف  في  البدالء  مقاعد  على  يجلس  شاهده 
بإجراء اتصاالته مع عدد من األندية األلمانية، ويحصل على موافقة 
اإلسباني،  األيمن  الظهير  مهارة  تنمية  على  عمل  الذي  ليفركوزن،  باير 
الذي عاد مرة أخرى إلى »الملكي«، وبات واحدا من أفضل الالعبين في 

مركزه بالعالم.

سطوع نجم كارفخال

إقناعه بمشروع الفريق األملاني، وأخذ منه 
كلمة جعلته ملزمًا بالسفر لتوقيع عقده.

ولـــم تــكــن عــالقــات ريــشــكــه الــواســعــة ولــيــدة 
رائعة  مسيرة  يمتلك  ألنــه  نهائيًا،  الصدفة 
وانطلقت  عامًا،   41 مدتها  اإلدارة  عالم  في 
عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، عندما 
الصغيرة،  قريته  فــريــق  تــدريــب  على  وافـــق 
ــيــــوم رئـــيـــســـًا لـــشـــركـــة »أي ســي  لــيــصــبــح الــ
ــاالت نــجــوم  ــ ــــدى أكـــبـــر وكــ إم ســتــيــرلــر«، إحـ
»الساحرة املستديرة«. وأصبح دور ريشكه 
مع منصبه الجديد، رؤية مشتركة مع أهم 
وكــــالء الــنــجــوم فــي الــعــالــم، مــن أجـــل وضــع 
خـــطـــط تــســويــقــيــة قــــــــادرة عـــلـــى الـــحـــصـــول 
أندية  أن  وبخاصة  الصفقات،  أفــضــل  على 
أكثر من 263 مليون  أنفقت  »البريميرليغ« 
الوكالء  أتعاب  جنيه إسترليني فقط، على 
ــع الــصــعــب  ــم املــــالــــي، رغــــم الـــوضـ فـــي املـــوسـ
ــا. وواصــــــــل ريــشــكــه  ــ ــورونــ ــ نــتــيــجــة أزمـــــــة كــ
تــصــريــحــاتــه بــالــقــول: »كــمــا هـــو الـــحـــال في 
ــراء مــنــزل أو توظيف  تـــجـــاري، شــ أي عــمــل 
ممثل، أصبح الوكالء جزءًا من اللعبة اآلن. 
 واحـــدًا 

ً
فـــي الـــخـــارج، يـــرى الــجــمــهــور رجــــال

ــرًا مـــقـــابـــل صــفــقــة بــقــيــمــة 30  ــ يــتــقــاضــى أجــ
مليون جنيه إسترليني، لذا فهم يرسمون 
صــــورة لــكــنــهــم ال يــــرون مـــا حـــدث لــســنــوات 
عديدة قبل ذلك الحني«. وأضاف »يمكن أن 
يكون الوكالء مسؤولني عن مساعدة النادي 
فقد  املناسب،  بالسعر  البيع  أو  الــشــراء  في 
عــمــلــوا مــع الــالعــب مــنــذ صــغــره، وتــوظــيــف 
أشخاص ملساعدة األسرة، واالعتناء بحياة 
الـــالعـــب الـــخـــاصـــة والــشــخــصــيــة. يــمــكــن أن 
يكون النقل الكبير هو إكمال عمل لسنوات 

عديدة«. 
ــنــــي، حــيــث  ــقــ ــكــــه كــــمــــديــــر تــ وبـــمـــهـــمـــة ريــــشــ
األندية،  ملستقبل  بالتخطيط  عمله  يتعلق 
واســتــخــدام االتـــصـــاالت الــخــاصــة بـــه، فهذا 
ســيــجــعــلــه نـــاجـــحـــًا فــــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، 
وبخاصة أنه يريد إظهار املواهب األملانية 
بشكل أكبر، مع اعتماد فرق »البوندسليغا« 
ــرا، الـــذيـــن  ــتـ ــلـ ــكـ ــن إنـ ــاب مــ ــبـ ــشـ عـــلـــى جـــلـــب الـ
أنظار  لفت  فترة قصيرة،  استطاعوا خــالل 

الجميع إليهم. 
ويــعــد ريــشــكــه املــكــتــشــف الــحــقــيــقــي للنجم 
األملاني توني كروس، الذي كان يعاني من 
الجلوس على دكة البدالء مع بايرن ميونخ، 
ــإدارة بــايــر لــيــفــركــوزن،  ــ لــيــقــوم بــاالتــصــال بـ
ويطالبهم بضرورة الحصول على خدمات 
قائد خط الوسط على سبيل اإلعـــارة، ملدة 
مهاراته  بتطوير  نجح  وبالفعل  شهرًا،   18
وصقل موهبته، ما جعله يعود مرة أخرى 
إلى  بعدها  لينتقل  البافاري،  العمالق  إلــى 
ريـــال مــدريــد، ويصبح ركــيــزة أســاســيــة مع 

امللكي خالل السنوات املاضية.


