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رياضة

حققت 
البولندية إيغا 
شفيونتيك لقب 
بطولة روما 
للتنس، األحد، 
بعد فوزها في 
النهائي على 
النجمة التونسية 
أنس جابر، بنتيجة 
6-2 و6-2، في 
مباراة استمّرت 
لمدة ساعة 
و23 دقيقة. 
وبذلك، انتهى 
حلم جابر في 
تحقيق لقب 
جديد، بعدما 
توجت األسبوع 
الماضي بلقب 
بطولة مدريد 
ذات األلف 
نقطة. لكن 
وصول التونسية 
إلى النهائي يعد 
إنجازًا جديدًا 
في مسيرتها، 
ما يؤكد تطور 
مستواها.

)Getty/أنس جابر حققت لقب بطولة مدريد وكانت تتمنى الفوز في روما )جوليان فيني

خيبة أنس جابر

قال ميلووكي باكس إنه ألغى خططًا إلقامة 
تجمع احتفالي ملشاهدة املباراة الفاصلة 

بالسلسلة أمام بوسطن سيلتيكس بدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفي نبعد ثالث حوادث 

متفرقة إلطالق النيران وسط املدينة، أسفرت عن 
إصابة 21 شخصًا. ووقعت الحوادث بالقرب من 

منطقة ترفيهية في ميلووكي احتشد فيها اآلالف 
ملشاهدة خسارة باكس في املباراة السادسة 
بسلسلة الدور قبل النهائي بالقسم الشرقي.

ُحرم جوزيف سكولينغ، من سنغافورة، من 
ميدالية ذهبية في منافسات السباحة، في دورة 
ألعاب جنوب شرق آسيا. وحقق الفريق املؤلف 

من سكولينغ، كوا جينغ وين، جوناثان تان 
وميكيل لي، املركز األول في سباق أربع مرات 
100 متر حرة، واحتفلوا بتحقيقهم الذهبية. 

غ الفريق أنه أقصي من 
ّ
ولكن خالل املقابلة، تبل

املنافسة ألن أحد السباحني قفز في املياه قبل 
األوان عند التبادل.

حقق منتخب الرجال الهندي مفاجأة كبيرة 
عندما هزم نظيره اإلندونيسي 3-صفر في 

الدور النهائي لكأس توماس للريشة الطائرة 
ليحرز لقب البطولة للمرة األولى في تاريخه 

على حساب املنتخب املتوج باللقب 14 مرة. في 
مباراة الفردي األولى بني الفريقني فاز الهندي 

الكشيا. وفي مباراة الزوجي تفوقت الهند أيضًا، 
قبل أن يمنح كيدامبي شريكانث الهند لقبها 

األول في البطولة بفوزه على جوناثان كريستي.

باكس يلغي احتفالية 
المباراة الفاصلة 

بعد إطالق نار

البطل األولمبي 
سكولينغ يخسر ذهبية 

بعد إقصاء فريقه

الهند تفوز بكأس 
توماس للريشة الطائرة 

للمرة األولى
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تضاف البطولة إلى 
سلسلة أحداث ألغيت 

أو أجلت أخيرًا في الصين

مرسيليا يؤجل حسم تأهله إلى 
دوري األبطال للجولة األخيرة في »الليغ آ«

أرجأ أوملبيك مرسيليا حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل، 
بخسارته أمام رين بهدفني نظيفني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب )روازون 
بارك(، ضمن لقاءات الجولة الـ37 وقبل األخيرة بدوري الدرجة األولى الفرنسي 

لكرة القدم »الليغ آ«. وسجل ثنائية رين بينجامني بوريغايد ولوفرو ماجر في 
)د.12 ود.35( على الترتيب. ورفع رين رصيده إلى 65 نقطة في املركز الرابع 
لالقتراب من التأهل إلى الدوري األوروبي، بينما تجّمد رصيد مرسيليا عند 
68 نقطة في املركز الثالث وبفارق األهداف عن موناكو، ليؤجل حسم تأهله 
رسميًا لدوري األبطال إلى الجولة األخيرة. وتوج البطل، باريس سان جيرمان، 
موسمه بانتصار عريض برباعية نظيفة في شباك مونبيلييه، في اللقاء الذي 
احتضنه ملعب دو ال موسون. وسجل ليونيل ميسي ثنائية في )د.6 ود.20(، 
وأضــاف الثالث دي ماريا في )د.26(، وحمل الهدف الرابع توقيع مبابي من 
»بي إس جــي« رصيده إلــى 83 نقطة، بينما  الـ ركلة جــزاء في )د.60(. ورفــع 
تجمد رصيد مونبيلييه عند 43 نقطة في املركز الـ13. وسقط تروا على ملعبه 

بهدف لثالثة، في املباراة التي جمعته بالنس على ملعب الفجر.

كورينثيانز يتعادل مع إنترناسيونال 
في الدوري البرازيلي

يواصل كورينثيانز تصّدر الدوري البرازيلي لكرة القدم، ولكن مؤقتًا، بعد 
تعادله مع مضيفه إنترناسيونال 2-2، في إطار الجولة السادسة من البطولة. 
تقدم إنترناسيونال أواًل عبر آالن باتريك )د.25(، لكّن راؤول غوستافو أدرك 
وانــدرســون لوضع صاحب األرض في  عــاد  ثم  للضيوف )د.30(،  التعادل 

املقدمة بهدف )د.44(، إال أن جو سجل هدف التعادل لكورينثيانز )د.64(.
كورينثيانز  وحــافــظ  لرصيده  نقطة  الفريقني  كــال  أضــاف  النتيجة،  وبــهــذه 
على الصدارة بـ13 نقطة. وارتقى حامل اللقب أتلتيكو مينيرو للوصافة بـ12 
نقطة مؤقتا أيضًا، بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو غويانينسي بهدفني دون 
)د.72(،  بالخطأ في مرماه وهالك  )د.14(  رد من توقيع مارلون فرييتاس 

ليحقق أول انتصار بعد أربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

باتشوكا وأميركا يتأهالن إلى نصف نهائي 
الدوري المكسيكي

الــدوري املكسيكي  تأهل باتشوكا وأميركا إلى نصف نهائي مرحلة إياب 
أتلتيكو ســان لويس وبويبال  القدم )كــالوســورا 2022( على حساب  لكرة 
على الترتيب. وتغّلب باتشوكا على ضيفه سان لويس في إياب ربع النهائي 
انتهت  قــد  الــذهــاب  مــبــاراة  كانت  بعدما  النهائي،  ليبلغ نصف   2-3 بنتيجة 
بالتعادل 2-2. حملت ثالثية باتشوكا توقيع األرجنتيني نيكوالس إيبانييز 
هدفي  أحــرز  بينما  )د.69(،  كــابــرال  غوستافو  ومواطنه  ود.5+90(  )د.47 
سان لويس كل من ريكاردو شافيز )د.51( واألوروغوياني أبيل هرنانديز 
)د.90+3(. ومن ناحيته، فاز أميركا على ضيفه بويبال 3-2 في إياب ربع 
النهائي ليبلغ نصف النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 
والتشيلي دييغو  )د.42(   من هنري مارتني 

ٌّ
أميركا كل 1-1. سجل ثالثية 

فــالــديــز )د.58 مــن ضــربــة جـــزاء( وألــيــخــانــدرو زيــنــديــخــاس )د.73(، بينما 
أريستيغييتا  فرناندو  والفنزويلي  )د.2+45(  رييس  بويبال  هدفي  أحــرز 

)د.90+7(. وبفوزه، تأهل أميركا إلى نصف النهائي ألول مرة منذ عامني.

بوكا جونيورز يتأهل إلى نهائي كأس رابطة 
الدوري األرجنتيني

تأهل بوكا جونيورز إلى نهائي كأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة القدم، 
بعد تغلبه على راسينج 6-5 بركالت الترجيح في نصف النهائي. وانتهى 
الــوقــت األصــلــي مــن مــبــاراة نــصــف الــنــهــائــي بــني بــوكــا وراســيــنــغ بالتعادل 
السلبي، ليتم اللجوء لركالت الترجيح التي حسمها بوكا جونيورز لصالحه. 
وبفوزه، تأهل بوكا لخوض النهائي الذي سيقام األسبوع املقبل في ملعب 

»ماريو كيمبيس« في مدينة كوردوبا.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــن االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، اعــتــذار 
ــن عــــــدم اســـتـــضـــافـــة كــــــأس آســـيـــا  ــ الــــصــــن عـ
كـــورونـــا«  ــيـــات جــائــحــة  تـــداعـ 2023 بــســبــب 
كـــــوفـــــيـــــد-19«. وذكـــــــر االتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري فــي 
بــيــان »بــعــد مــــشــــاورات مــكــثــفــة مـــع االتــحــاد 
ــقــــدم، قــــام األخـــيـــر بــإعــام  الــصــيــنــي لـــكـــرة الــ
االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم بــعــدم قــدرتــه 
على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023«، 
مضيفا أنه سيتم اإلعان في الوقت املناسب 
باالستضافة.  املتعلقة  املقبلة  الخطوات  عن 
وتـــضـــاف كــــأس آســـيـــا إلــــى ســلــســلــة أحــــداث 
فــــي الـــصـــن واجــــهــــت اإللــــغــــاء أو الــتــأجــيــل، 
األلــعــاب اآلســيــويــة »هانغجو  أبــرزهــا دورة 
2022، التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول 
أخيرًا موجة جديدة  الصن  وتواجه  املقبل. 
مــن اإلصــابــات بفيروس كــوفــيــد-19، مــا أدى 
إلــى إغــاق العديد مــن املــدن وحجز املاين 
مــن الــســكــان فــي مــنــازلــهــم. وأضـــاف االتــحــاد 
أنــه أخــذ »بعن االعتبار الظروف  اآلســيــوي 

الشابة.  املواهب  مدريد  ريــال  فريق  يلتقط 
يــخــاطــر ويــكــســب. دفـــع 126 مــلــيــون يـــورو 
ــيــــري وفـــيـــنـــيـــســـيـــوس  ــــفــ ــال ــدي فــ ــ ــيـ ــ لــــضــــم فـ
وإدواردو  جـــويـــس  وروريـــــغـــــو  جـــونـــيـــور 
ــن يـــبـــلـــغ ســعــرهــم  ــذيــ كـــامـــافـــيـــنـــغـــا. وهـــــم الــ
مليونا، وفقًا ملوقع   260 السوق  في  حاليًا 
ــااًل  ــثـ ــذا مـ ــ ــيــــرمــــاركــــت«. يـــمـــثـــل هــ ــفــ »تــــرانــــســ
الـــبـــشـــريـــة.  املــــــــوارد  وإدارة  ــنـــجـــاح  الـ عـــلـــى 
بقاء  ُيفسر  مــدريــد. وال  ريــال  هــكــذا يكسب 
ــفــــوف الــنــخــبــة  ــفــــريــــق املـــلـــكـــي ضـــمـــن صــ الــ
عـــقـــب تــحــقــيــق أربــــعــــة ألــــقــــاب فــــي خــمــســة 
ــقـــط، بــل  ــة فـ ــاديـ ــتـــصـ أعــــــوام بــالــنــفــقــات االقـ
بـــدراســـة الـــســـوق إليـــجـــاد املـــواهـــب. وجــهــز 
األوروغواياني فيدي فالفيردي )5 ماين 
جونيور  فينيسيوس  والبرازيليان  يورو( 
لكل  يــورو  )45 مليون  ورودريــغــو جويس 
كــامــافــيــنــغــا  إدواردو  والــفــرنــســي  مــنــهــمــا( 
إلــى  الــحــقــائــب للتوجه  يـــورو(  مــلــيــون   31(
مليون   126 بإجمالي  اإلسبانية  العاصمة 
يـــــورو. ويــبــلــغ قــيــمــتــهــم فـــي الـــســـوق، وفــقــًا 
ملـــوقـــع »تــرانــســفــيــر مــــاركــــت«، 260 مــلــيــون 

االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا جــائــحــة 
»كــوفــيــد-19« والــتــي أدت إلــى تــنــازل الصن 
عن حقوق االستضافة«، موضحا أنه »عمل 
عــن قـــرب مــع االتـــحـــاد الــصــيــنــي لــكــرة الــقــدم 
 2023 آسيا  لكأس  املنظمة  املحلية  واللجنة 
في الصن، خال فترة االستعداد، وتم قطع 
خــطــوات مــهــمــة، بــمــا فــي ذلـــك إطــــاق شعار 
البطولة والكشف العام املاضي عن استكمال 
الجديد«.  استاد شنغهاي  في  البناء  أعمال 
وفــيــمــا أعـــرب االتـــحـــاد الـــقـــاري عــن »تــقــديــره 
»الـــصـــعـــب ولــكــن  ــرار بــــ ــقــ لـــلـــصـــن« وصـــــف الــ
الضروري من أجل املصالح املشتركة لكأس 
لــــدى االتـــحـــاد  آســـيـــا 2023، حــيــث ســيــكــون 
الكافي من أجل  الوقت  القدم  اآلسيوي لكرة 
تقييم املــوقــف بــخــصــوص اســتــضــافــة كــأس 
آسيا 2023«. وكان من املقرر أن تقام البطولة 
فـــي 10 مــــدن صــيــنــيــة خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 16 
 2023 تموز/يوليو   16 إلــى  يونيو/حزيران 
ــك بــعــد اخــتــيــار  بــمــشــاركــة 24 مــنــتــخــبــًا، وذلــ
الــصــن مـــن أجـــل االســتــضــافــة فـــي 5 يونيو 
2019 خال االجتماع االستثنائي للجمعية 

يورو. فالفيردي )65( وفينيسيوس )100( 
ورودريغو )40( وكامافينغا )55(. 

وهو نفس املبلغ الذي سدده أتلتيكو مدريد 
لــلــبــرتــغــالــي جــــواو فــيــلــيــكــس، وبــمــعــدل أقــل 
)105 ماين  ديمبلي  عــثــمــان  مــن صــفــقــات 
كوتينيو  وفيليب  في متغيرات(  يـــورو+42 
مـــتـــغـــيـــرات(  فــــي  يـــــــــــورو+40  ــيـــون  ــلـ مـ  120(
مبابي  كيليان  أو صفقات ضم  لبرشلونة، 
)145 مليون يورو+35 في متغيرات( ونيمار 
لــبــاريــس  يــــــــورو(  مـــلـــيـــون   222( جـــونـــيـــور 
ــد، في  ــدريـ ســــان جـــيـــرمـــان. وحــصــل ريــــال مـ
انتظار النهائي، على 105.34 ماين يورو 
مبلغ  في  »التشامبيونز«،  في  أدائــه  مقابل 
قــد يــرتــفــع إلـــى 4.5 مــايــن يــــورو فــي حــال 
3.5 ماين  مــن  بأكثر  الــــ14  بلقبه  تتويجه 
يورو سيحصل عليها باملشاركة في كأس 

السوبر األوروبي في الصيف.
ــر ريـــــــال مــــدريــــد ســـيـــاســـتـــه لــلــصــفــقــات  ــ ــّي غــ
خــــال األعــــــوام األخــــيــــرة. ودفـــعـــت الــظــروف 
العاملية،  الــقــدم  لكرة  الــجــديــدة  االقتصادية 
الــفــريــق املــلــكــي لــلــنــظــر أيــضــًا إلـــى الــقــاعــدة 
ــدم عـــلـــى الــــبــــاقــــي. ويـــعـــد  ــقــ ــتــ ومــــحــــاولــــة الــ
البرازيلي راينير والياباني تاكيفوسا كوبو 
الــســوق والعمل  مثالن آخــريــن على فــرص 
ــادي الــعــاصــمــة  ــن عــلــيــه نــ املــكــثــف الــــذي راهــ
ــا  ــيــ اإلســــبــــانــــيــــة واملـــــعـــــاريـــــن إلـــــــى بــــوروســ
دورتــمــونــد ومــايــوركــا على الــتــوالــي. وُيعد 
مـــثـــااًل واضـــحـــًا عــلــى هــــذا الــتــحــول الــاعــب 
رئيس  بــاريــرا،  فالفيردي. وكشف خورخي 

ــاريـــس. وكـــانـــت منتخبات  بـ فـــي  الــعــمــومــيــة 
الــصــن )كــونــهــا املــضــيــفــة ســابــقــًا( والــيــابــان 
وسورية وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا 
وإيــــــــران واإلمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها 
التي يشارك فيها 24 منتخبًا،  البطولة  إلى 
الــدور  أن تستكمل تصفيات  املقرر  فيما من 
ــالـــث بــــن 8 و14 يـــونـــيـــو املـــقـــبـــل بــنــظــام  ــثـ الـ
التجمع. يشار إلى أن منتخب اليابان يحمل 

الرقم القياسي بإحراز اللقب )4(.
ــــوب الـــســـعـــوديـــة وقــطــر  وتـــتـــجـــه األنــــظــــار صـ
بترشحهما لتنظيم البطولة خاصة وأنهما 
األكثر جاهزية لهذا الحدث القاري، إذ نجحت 
الــســعــوديــة فــي اســتــضــافــة دور املــجــمــوعــات 
لدوري أبطال آسيا في أبريل/نيسان املاضي، 
بــمــشــاركــة 5 مــجــمــوعــات كــل واحــــدة تــضــم 4 
فرق. وتمتلك السعودية إمكانات جيدة على 
مــوزعــة  الــريــاضــيــة،  التحتية  البنية  صعيد 
على عــدة مــدن، وقــد يلجأ االتــحــاد اآلسيوي 
نسخة  ترشحها الستضافة  من  بــدال  إليها، 
عام 2027 من املسابقة القارية. وتعتبر قطر 
أيــضــا مــرشــحــة الســتــضــافــة الــعــرس الــقــاري، 
فـــي ظـــل أنـــهـــا تــمــلــك مـــاعـــب مــثــالــيــة، حيث 
نوفمبر/تشرين  في  العالم  كأس  تستضيف 
الثاني املقبل، للمرة األولى في تاريخ الشرق 
ــع قــطــر  ــة مــ ــعـــوديـ األوســـــــــط. وتـــتـــنـــافـــس الـــسـ
والهند وإيــران، على استضافة نسخة 2027 
مــن كــأس آســيــا، ويتوقع أن يعلن الفائز في 

مارس/آذار املقبل العام املقبل.

فــريــق بــيــنــيــارول األوروغـــوايـــانـــي، للوكالة 
اإلســبــانــيــة فــي مقابلة فــي مــيــامــي فــي عــام 
2019، كيف أن الرؤية الجيدة لريال مدريد 
يــغــّيــرون  األوروغـــوايـــانـــي جعلتهم  لــجــذب 
األخير  وقـــال  املــواهــب،  ادارة  فــي  طريقتهم 

بمستوى  املــنــافــســة  يمكننا  ال  أنـــه  ــدرك  ــ »نـ
ــب مــثــل ريـــال مـــدريـــد. رغـــم أنــنــا نرغب  رواتــ
ــة إلــــى الــجــانــب  ــافـ فـــي ضـــم الـــاعـــب بـــاإلضـ
االقــــتــــصــــادي، فـــإنـــنـــا نــفــكــر فــــي مــســتــقــبــلــه 
ومستقبل أسرته، والذي يعد في العديد من 

غير  أو  مباشر  بــه بشكل  مرتبطًا  األحــيــان 
مباشر. ما يجب علينا فعله هو إدارة أفضل 
عــائــدات  تحقق  ظـــروف  فــي  البيع  إلمكانية 
أو الحصول على  أكبر ألنديتنا  اقتصادية 

نسبة في املستقبل«. 
وانضم فالفيردي ورودريغو وفينيسيوس 
ــد الــــرديــــف لــلــتــأقــلــم  ــدريـ إلــــى فـــريـــق ريـــــال مـ
ــي نــــــاد يـــشـــتـــرط مــتــطــلــبــات  ــًا، فـــ ــيــ تــــدريــــجــ
ــلـــى »طـــريـــقـــة كـــاســـيـــمـــيـــرو«، إذ  قــــصــــوى عـ
الرديف،  فريق  إلى  البرازيلي  القائد  انضم 
فــي خــطــوة ســابــقــة لــانــضــمــام إلـــى الفريق 
البرتغالي  بــورتــو  فــي  إعــارتــه  عــقــب  األول، 
الضم  وُيعد  لوبيتيغي.  املــدرب جولن  مع 
الجديد،  وامللعب  الــشــابــة،  للمواهب  املبكر 
واألداء الرياضي الجيد، مع التتويج بلقب 
إلــى نهائي دوري  التأهل  الـــدوري، بجانب 
أبطال أوروبا، إنجازات ريال مدريد للبقاء 
فــي الــقــمــة. وســتــكــون هــذه األســمــاء الشابة 
ــنــــادي املــلــكــي فـــي الــنــهــائــي  مـــصـــدر قــــوة الــ
الــكــبــيــر ضـــد فـــريـــق لــيــفــربــول، والـــذيـــن من 
املــمــكــن أن ُيــســاهــمــوا فــي الــتــتــويــج باللقب 
رقم 14، خصوصًا أن الثنائي فينيسيوس 
ــًا  ــان عـــروضـ ــدمــ ــقــ ــ جــــونــــيــــور ورودريــــــغــــــو ُي
هجومية أكثر من رائعة، وأثبتا مع املدرب 
اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، أنهما على قدر 
من املسؤولية على أرض امللعب، بأهدافهما 
وصــنــاعــتــهــمــا لــــأهــــداف عــلــى الــصــعــيــدي 

املحلي واألوروبي.
)إفي(

االستثمار في المواهب الشابة: هكذا يكسب ريال مدريدالصين تعتذر عن عدم استضافة كأس أمم آسيا 2023
تعتبر قطر والسعودية 

واألردن والعراق أبرز 
المرشحين الستضافة 

الحدث القاري المرتقب

يملك فريق ريال مدريد 
عناصر شابة قادرة على 

تغيير األمور وأثبتت 
قوتها هذا الموسم

المنتخب القطري حامل لقب الكأس اآلسيوية )كريم جعفر/فرانس برس(

الوداد سيخوض النهائي على أرضه )جالل المرشدي/األناضول(

سطيف أخفق بالعودة في لقاء اإلياب )فرانس برس(

)Getty/فينيسيوس ورودريغو من نجوم فريق ريال مدريد )ديفيد بوستامنتي

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  نـــهـــائـــي  ســيــجــمــع 
النسخة  فــي  الــقــدم  لكرة  أفريقيا 
الـــجـــاريـــة، بـــن األهـــلـــي املــصــري 
والوداد البيضاوي املغربي، يوم 30  مايو/ 
أيار الجاري باألراضي املغربية، وفقًا لقرار 
االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي »كــــــاف«. وعـــبـــر األهــلــي 
ــوداد عــقــبــة الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي عن  ــ ــ والـ
ــدارة، بــعــد تــعــادل األول مــع نــــادي وفــاق  ــ جـ
ســطــيــف الـــجـــزائـــري )2-2( فـــي لـــقـــاء مــثــيــر، 
وتعادل الثاني مع بترو أتلتيكو األنغولي 
واملغرب  بالجزائر  اإليـــاب،  في جولة   )1-1(
ــتـــجـــدد الــــصــــدام بــن  )عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب(. ويـ

دوري 
أبطال أفريقيا

األهلي والوداد بالنهائي

سيلتقي األهلي المصري ونظيره الوداد المغربي 
لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقة  نهائي  في 
القدم في النسخة الجارية، يوم 30 من مايو/ أيار 

الجاري باألراضي المغربية، وفقًا لقرار »كاف«

تقرير

األهــلــي والـــوداد فــي الـــدور النهائي لــدوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا بــعــد نــهــائــي 2017 الشهير 
الذي أقيم وقتها من مباراتي ذهاب وإياب، 
وحسمه وقتها الــوداد )2-1( في املباراتن، 
وتـــوج بــطــًا. وأهـــم مــا يميز نــجــاح األهــلــي 
ــوداد فــي الــتــأهــل إلــى املــبــاراة النهائية،  والــ

عودة التفوق الكامل ملدرب القارة السمراء، 
فاألهلي يقوده بطل آخر نسختن الجنوب 
باللقب  الفائز  موسيماني،  بيتسو  أفريقي 
ثالثة  مــرة  في عامي 2020 و2021، بخاف 
ســابــقــة مـــع صـــنـــداونـــز فـــي 2016، والـــــوداد 
ــرز املــدربــن  يــقــوده ولــيــد الــركــراكــي، أحـــد أبـ
املغاربة الــواعــديــن، الــذي يبحث بـــدوره عن 
أفريقيا  أبــطــال  لـــدوري  بــطــًا  التتويج  حلم 
ألول مرة كمدرب، وكتابة اسمه بأحرف من 

الذهب الخالص، في املرحلة املقبلة.
وتمثل مباريات األهلي مع الوداد »ديربي« 
ــرة، ملــا  ــ ــيـ ــ عـــربـــيـــًا مـــثـــيـــرًا فــــي الـــســـنـــوات األخـ
تحمل من ندية مثيرة، وخاصة في آخــر 5 
سنوات. والتقى الناديان في نهائي نسخة 
2017، وسط ترشيحات قوية لفوز األهلي، 
النهائي  ذهــــاب  فــي   )1-1( تــعــادال  ووقــتــهــا 
بــاإلســكــنــدريــة، ثـــم فـــاز الـــــوداد بــهــدف دون 
رد فـــي اإليـــــــاب، وحـــصـــد لــقــب بــطــل دوري 
بينهما  الــصــدام  األفريقي، وتجدد  األبــطــال 
الــدور نصف النهائي  مدويًا عــام 2020 في 
تتجه  الترشيحات  كانت  للبطولة، ووقتها 
نــحــو أفــضــلــيــة لـــلـــوداد، ولــكــن األهــلــي نجح 
في الفوز ذهابًا بهدفن دون رد في املغرب 
بعقر دار الوداد، ثم جدد التفوق في القاهرة 
النهائية،  املباراة  إلى  )3-1(، وتأهل  بالفوز 
وكان الــوداد بوابة التتويج، بعدما تخطى 
اللقب  ونــال   ،)1-2( املصري  الزمالك  األهلي 
الغالي للمرة التاسعة في تاريخه. ويسعى 
األهلي إلضافة اللقب القاري الـ 11 في تاريخ 
بينما  األبـــطـــال،  دوري  ببطولة  مــشــاركــاتــه 
يبحث الوداد عن اللقب الثالث في تاريخه، 
بعدما تــوج بــطــًا فــي عــامــي 1992 و2017. 
وباتت املعركة القادمة بن النادين األهلي 
والوداد، مدى تفعيل قرار »كاف« من عدمه، 
النهائية لدوري أبطال  بشأن إقامة املباراة 
أفريقيا في املغرب، وهو القرار الذي يرفضه 
األهلي، وتعالت أصوات أعضاء في مجلس 
ردًا  النهائي،  مــن  لانسحاب  تدعو  إدارتـــه، 

على قرار »كاف«.
واستحق األهلي التأهل إلى املباراة النهائية، 
بــعــدمــا حــســم الــتــفــوق املــبــاشــر عــلــى وفـــاق 
املباراتن،  بمجموع   )2-6( بنتيجة  سطيف 
ــداف دون رد، ثم  ــ أهــ بـــأربـــعـــة  ــلـــي  ــاز األهـ ــ وفـ
تعادل في اإلياب بالجزائر )2-2(. واستحق 
الــــوداد الــتــأهــل إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وفقًا 
للمواجهات املباشرة، بعدما فاز على بترو 
بالفوز   ،)2-4( املــبــاراتــن  بمجموع  أتلتيكو 
)3-1 ذهابًا( في أنغوال، ثم التعادل )1-1( في 

األهلي يسعى إلضافة 
اللقب القاري الـ 11 في 

تاريخ مشاركاته

األهلي تجاوز عقبة وفاق سطيف بنصف النهائي )فرانس برس(

لقاء اإليــاب باملغرب. وتعادل وفاق سطيف 
األهلي )2-2( في لقائهما على ملعب األول، 
لـــيـــودع الــفــريــق الـــجـــزائـــري الــبــطــولــة بشكل 
ــد، لــيــصــالــح جـــمـــاهـــيـــره، بــعــد  ــيـ مـــعـــنـــوي جـ
خسارته الشهيرة ذهابًا بأربعة أهداف دون 
رد. وافــتــتــح األهــلــي الــتــقــدم عبر أحــمــد عبد 
الــقــادر، ثــم رد وفــاق سطيف بالتعادل عبر 
أحــمــد قــنــدوســي، وخــطــف ريــــاض بــن عياد 
هـــدف الــفــريــق الـــجـــزائـــري الــثــانــي، وتــعــادل 
الدقيقة األخيرة،  محمد شريف لأهلي في 
مــانــحــًا فــريــقــه نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. واســتــغــل 
وأشــرك العبن  اللقاء،  لأهلي  الفني  املدير 

إلى  اطمئنان  األهلي رسالة  املباراة توجيه 
الــخــســارة أمــام  جماهيره، مــن خــال تجنب 
فــريــق كــبــيــر فـــي اإليـــــاب عــلــى مــلــعــبــه، وهــو 
ــاق ســـطـــيـــف، فــــي ظــــل خـــوضـــه الــنــهــائــي  ــ وفــ
أمام الوداد في ملعب األخير. ونجح الوداد 
فـــي الــــخــــروج مـــن مــلــعــبــه وســــط احــتــفــاالت 
جماهيرية كبيرة، متعاداًل مع بترو أتلتيكو 

األنغولي )1-1( في لقاء مثير.
أتلتيكو،  لبترو  مــوريــيــرا  جيسلون  وتــقــدم 
ورد أمن فرحان بالتعادل للوداد املغربي، 
وأهدر العديد من الفرص السهلة، وخاصة 
مستفيدًا  اللقاء  وأنهى  الثاني،  الشوط  في 

فــتــرة، مثل رامــي ربيعة ومحمد  بــدالء منذ 
مـــجـــدي قــفــشــة، فـــي مــحــاولــة لــتــجــهــيــز هــذه 
التي  الصعبة،  النهائية  للمباراة  املجموعة 
الـــوداد. وخــرج األهلي  تنتظره في مواجهة 
ــاب  ــ بـــالـــعـــديـــد مــــن املـــكـــاســـب فــــي جـــولـــة اإليـ
محمد  الكبير  نجمه  نــجــاح  منها  تــحــديــدًا، 
للمرة  التسجيل  الفريق، في  شريف، هــداف 
الثانية على التوالي، وأحرز هدفًا في مرمى 
ــم فـــي حــصــد فــريــقــه  ــاهـ وفـــــاق ســطــيــف، وسـ
بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، رغــم 
ــًا، وأكــــد أنـــه ال يــــزال النجم  مــشــاركــتــه بـــديـ
املـــصـــري. وكتبت  الـــنـــادي  األول فــي هــجــوم 

ــًا )3-1( فــــي مــلــعــب بــتــرو  ــابــ فــــــوزه ذهــ ــن  مــ
وكتبت  الــتــأهــل.  تأشيرة  وحصد  أتلتيكو، 
مباراة اإلياب اطمئنان وليد الركراكي املدير 
الــفــنــي، إلـــى جــاهــزيــة أكــثــر مـــن العــــب، مثل 
يحيى عطية الله وأمن فرحان وبديع أووك، 
حيث ينوي مدرب الوداد الرهان عليها في 
الــنــهــائــي. وأطـــلـــق الـــركـــراكـــي، املـــديـــر الفني 
الــوصــول  نــاريــة، عقب  لــلــوداد، تصريحات 
انــتــقــادات،  أي  رفــض خالها  النهائي،  إلــى 
املــــتــــراجــــع فــــي جــولــة  بــســبــب أداء العـــبـــيـــه 
أمــام بترو أتلتيكو، والــتــعــادل على  اإليـــاب 
»ال  وقــال في تصريحات صحافية:  ملعبه. 

تسألوني عن األداء، أريد االحتفال بالتأهل 
التاريخي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
الفريق قدم العديد من العروض القوية في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، وتــخــطــى مــنــافــســن كــبــارًا 
فــي مــشــواره، مثل الــزمــالــك املــصــري وبترو 
بما  االحــتــفــال  وعلينا  األنــغــولــي،  أتلتيكو 
حققناه«. وأضــاف: »الضغوط كانت كبيرة 
أجــــواًء عصيبة على  الــاعــبــن، عشنا  على 
مــدار أسبوع كامل، تركيزي كان على كيف 
كــرة جميلة،  تقديم  ال  أتلتيكو،  بترو  نهزم 
وحققنا املطلوب في أرض امللعب، ونجحنا 

في الحصول على نتيجة رائعة«.

Monday 16 May 2022 Monday 16 May 2022
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برلين ـ العربي الجديد

شهد األسبوع الـــ34 واألخير من 
مــنــافــســات املـــوســـم الـــحـــالـــي من 
الدوري األملاني لكرة القدم، عددًا 
من اللحظات املؤثرة لنجوم األندية الكبرى، 
الفرق سعادة  فيما عاشت جماهير بعض 
غـــامـــرة، بــعــد ضــمــان أنــديــتــهــا الــتــواجــد في 
»البوندسليغا« في املوسم القادم، في حني 
أملهم  املشجعني عن خيبة  الكثير من  عّبر 

بعد هبوط فرقهم للدرجة الثانية.
البداية مع نادي بايرن ميونخ، الذي تعادل 
في املرحلة األخيرة مع مضيفه فولفسبورغ 
ــيـــر  ــاهـ ــمـ ــــن جـ ــكـ ــ ــل مــــنــــهــــمــــا، لـ ــ ــكـ ــ ــــني لـ ــدفـ ــ ــهـ ــ بـ
ــافــــاري«، شـــعـــرت بــالــصــدمــة  ــبــ »الـــعـــمـــاق الــ
ليفاندوفسكي  روبــــرت  نجمها  تـــرى  وهـــي 
ــه يــقــوم  ــ يـــقـــوم بــالــتــلــويــح لـــهـــم، كـــمـــا لــــو أنـ
ــــدم الـــغـــمـــوض ســريــعــا،  ــم يـ ــ بـــتـــوديـــعـــهـــم. ولـ
بــعــدمــا قـــال املــهــاجــم الــبــولــنــدي املــخــضــرم، 
في تصريحاته لشبكة »سكاي سبورتس« 

ختام البوندسليغا
لحظات 

عاطفية 

تمكن ليفاندوفسكي من التربع على عرش هّدافي الدوري األلماني لكرة 
القدم، بعدما سجل 35 هدفًا في شباك منافسيه، فيما استطاع شتوتغارت 
المثير على كولن في  الثانية، عقب فوزه  الدرجة  النجاة من الهبوط إلى 

المواجهة التي جمعت بينهما، في ختام منافسات »البوندسليغا«

3031
رياضة

تقرير

األملانية: »يمكنني التأكيد على تحدثي مع 
حميديتش )املــديــر الــريــاضــي( وإبــاغــي له 
عــدم تمديد عقدي  بــشــأن  النهائي  بــقــراري 
ــــرن. يـــجـــب أن يــفــكــر الــــطــــرفــــان فــي  ــايـ ــ ــع بـ مــ
إيــجــاد أفضل  لــنــا  املستقبل، ومـــن األفــضــل 
حل لكا الطرفني«. وكان املهاجم البولندي، 
قد نجح بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام 
ــــاب«، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى 35 هــدفــا،  ــذئـ ــ »الـ
الهدافني،  فــي صـــدارة قائمة  املــوســم  منهيا 
ــــوج لــيــفــانــدوفــســكــي  ــا. وتـ بــرصــيــد 35 هـــدفـ
السابعة في  للمرة  الذهبي  الحذاء  بجائزة 
الــرقــم  »الــبــونــدســلــيــغــا«، مــعــاداًل  بـــ مسيرته 

غيرد  الراحل  األملاني  لألسطورة  القياسي 
مــولــر، بحسب مــا ذكــرتــه شبكة »ســكــواكــا« 
لـــإحـــصـــائـــيـــات. ونـــــال املـــهـــاجـــم الــبــولــنــدي 
ــائــــزة الــــهــــداف لــلــمــوســم الـــخـــامـــس عــلــى  جــ
الــتــوالــي، إذ تــمــكــن صــاحــب الـــــ33 عــامــا من 
ويعد   ،2018/2017 مــوســم  منذ  احتكارها 
األفــــضــــل   2021/2020 املـــــاضـــــي  املـــــوســـــم 
فـــي مــســيــرة لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى صعيد 
»الــبــونــدســلــيــغــا«، بــعــدمــا وصــــل إلــــى رقــم 
قياسي بلغ 41 هــدفــا. بـــدوره وصــف املدير 
ــونــــخ، يـــولـــيـــان  ــيــ ــرن مــ ــ ــايـ ــ ــادي بـ ــ ــنـ ــ الـــفـــنـــي لـ
هجوم  لنجم  املحتمل  الرحيل  ناغلسمان، 
يمثل  بــأنــه  ليفاندوفسكي  روبـــرت  الــفــريــق 
انتكاسة واضحة، بقوله عقب انتهاء املباراة 
أمام فولفسبورغ »رحيله املحتمل خسارة. 
ثمة مجال صغير للحزن ويجب أن نحاول 
الـــخـــروج مـــن املـــوقـــف بــأفــضــل شــــيء. ليس 
تــفــقــد العــبــا جـــيـــدا«، لكنه  أن  شــيــئــا لطيفا 
قال إن الحياة بها أشياء أكثر أهمية يتعني 
ــا صـــاحـــب املــركــز  الـــحـــزن ألجــلــهــا بـــحـــق. أمــ
الــثــانــي فــي جـــدول ترتيب الــــدوري األملــانــي 
ــن قــلــب  بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد، فــتــمــكــن مــ
بــرلــني، محواًل  هيرتا  على ضيفه  الــطــاولــة 
تأخره بهدف إلى انتصار بهدفني مقابل ال 
شيء، في مواجهة شهدت لحظات عاطفية 
لــلــغــايــة، بــعــدمــا ودع املــهــاجــم الــنــرويــجــي 
الـــشـــاب، إرلــيــنــغ هـــاالنـــد، جــمــاهــيــر »أســـود 
الفيستيفال« داخل ملعب »سيغنال إيدونا 
بارك« في ظهوره األخير، عقب تأكد رحيله 
مليون   60 مقابل  سيتي  مانشستر  صــوب 
يورو. وشهدت املباراة تسجيل هاالند آخر 
أهدافه بقميص دورتموند، والذي جاء من 
)68(، حينما كان  ـــ الـ ركلة جــزاء في الدقيقة 

فريقه متأخرا بهدف دون رد. 
بقميص  رحلته  النرويجي  الدولي  وأنهى 
ــه لـــهـــدفـــه الــــــــــ22 فــي  ــولــ ــد بــــوصــ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
»الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، مــحــتــا املــــركــــز الــثــالــث 
بقائمة الــهــدافــني، رغـــم كــثــرة غــيــابــاتــه هــذا 
 21( ـــ املــوســم. ولـــم تستمر رحــلــة صــاحــب الـ
ــن عــامــني  ــد ألكـــثـــر مــ ــونــ ــمــ ــع دورتــ ــا( مــ ــامــ عــ
ونــصــف الـــعـــام، بــعــدمــا انــضــم لــلــفــريــق في 
قـــادمـــا مـــن ســـالـــزبـــورغ  يــنــايــر عــــام 2020، 
بنشر رسالة عبر  وقام هاالند  النمساوي. 
حــســابــه فـــي مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« عــقــب نــهــايــة 
املباراة، جاء فيها: »ارتداء قميص بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد كــــان شـــرفـــا لــــي. لــقــد أمــضــيــت 
والتقيت  دورتموند،  في  تنسى  ال  لحظات 
بأناس مميزين، ناهيك عن جماهير الفريق 
لفريقنا.  إضافيا  تمثل عنصرا  كانت  التي 
الجدار األصفر مذهل حقا. لن أنسى أيا من 

ودع هاالند جماهير 
دورتموند بعدما خاض 

مباراته األخيرة

كوديت يؤكد استمراره في سلتا فيغو
أكد املدرب األرجنتيني إدواردو »تشاتشو« كوديت أّنه سيستمر املوسم املقبل مع سيلتا 
فيغو اإلسباني. ورّد مــدرب »السيليستي« عندما سئل حول ما إذا كان يمكنه تأكيد 
على  معتاد  »إنني  الصحافيني  مع  مداخلة  في  املــدرب  وقــال  »هنا سنبقى«.  استمراره 
قتلك عندما تخسر«.  فــي  وتــرغــب  البطولة  لقب  تنافس على حصد  فــرق  فــي  الــتــواجــد 
وأوضــح أن سلتا فيغو ال يمكنه املنافسة مع أكبر األندية في الليغا. ورغم بقاء فريقه 
إيجابيًا  الغاليثي تقييمًا  الفريق  األوروبــيــة، قدم مــدرب  املراكز  املنافسة على  بعيدًا عن 
ألنهم حققوا الهدف الرئيسي بالبقاء. وأشار: »على املستوى الكروي، أظهر الفريق العديد 

من األمور الجيدة«.

كلوب: صالح وفان دايك بحالة جيدة
ــلــــوب، املــــديــــر الــفــنــي  ــي يــــورغــــن كــ ــانــ ــح األملــ ــ أوضــ
ــفــريــق املـــصـــري محمد  ال لــلــيــفــربــول، أن نــجــمــي 
صــــاح والــهــولــنــدي فــرجــيــل فــــان دايـــــك، الــلــذيــن 
خرجا تباعًا من نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي 
أمـــام تشلسي لــإصــابــة، بــحــالــة »جـــيـــدة«، وذلــك 
قــبــل 14 يــومــًا مــن الــنــهــائــي املــرتــقــب فــي دوري 
األبطال أمام ريال مدريد اإلسباني. وقال كلوب، 
لليفربول  الرسمي  املوقع  نقلها  تصريحات  في 
»تحدثت مع كليهما بعد املباراة. الاعبان بحالة 
جيدة. كّل ما نعرفه هو أن األمر ليس بالخطير. 
الــثــاثــاء، واألمـــر مبكر  ولكن املــبــاراة املقبلة يــوم 
للغاية. أعتقد أن الاعبني سيكونان بحالة جيدة. 
ــاال لـــي إنــهــمــا بــحــالــة  وســـأكـــون مــتــفــاجــئــا إذا قــ
جيدة«. وكان ليفربول قد توج بلقب كأس إنكلترا 
للمرة الثامنة في تاريخه، بفوز ماراثوني بركات الترجيح بنتيجة )6-5( على تشلسي، 
في مباراة شهدت خروج صاح أواًل في الدقيقة 30 بسبب شكواه من آالم في العضلة 
الركبة«،  الثاني بسبب »آالم في  الشوط  دايــك في آخر دقائق  الضامة، بينما خرج فان 

حسبما صّرح الاعب نفسه عقب املباراة.

المدرب النمساوي هوتر يغادر مونشنغالدباخ رسميًا
توصل النمساوي آدي هوتر ونادي بوروسيا مونشنغادباخ إلى اتفاق يقضي برحيل 
النمساوي عن الفريق األملاني. وأعلن مونشنغادباخ عن انتهاء حقبة هوتر مع الفريق 
بمجرد انتهاء املوسم الحالي من الدوري األملاني لكرة القدم »البوندسليغا«، حيث أنهى 
الفريق املنافسة في املركز العاشر، ليغيب عن املشاركة في املنافسات األوروبية املوسم 
النادي، فإن قــرار رحيل هوتر كان ثمرة محادثات  الــذي نشره  البيان  املقبل. وبحسب 

عقدها الطرفان وبعد تحليل وضع الفريق في األسابيع املاضية.
وقال مدير نادي مونشنغادباخ، روالنــد فيركوس: »نتفق باإلجماع في أن هذا القرار 
والشروع في  املوسم  نتائج مراجعة  استخراج  اآلن هي  الطرفني. مهمتنا  لكا  صحيح 
اإلجراءات املناسبة لبدء التحضير للموسم الجديد«. وأشار هوتر، في تصريحات لقناة 
)سكاي( بعد دك شباك هوفنهايم بخمسة أهداف لهدف، إلى أنه »بعد محادثات طويلة 
وجيدة ومحترمة توصلنا إلى اتفاق مشترك بأن نسلك طرقا مختلفة«. وأضاف املدرب 
النمساوي »أشعر بحزن عميق ألنني كنت أشعر بارتياح شديد هنا، لكن لسوء الحظ لم 
نحقق ما كنا نبتغيه جميعا على الجانب الرياضي، ال يسعني فقط سوى التعبير عن 

امتناني للنادي على صدقه ووضوحه«.

يورك في أول مهمة تدريبية
ُعـــــنّي مــهــاجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي 
ــورك، مــن تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو،  ــت يــ الــســابــق دوايــ
مــدربــًا لــفــريــق مــاكــآرثــر األســتــرالــي لــكــرة الــقــدم 
بعقد ملـــدة عــامــني، فــي أول تــجــربــة تــدريــبــيــة في 
ليس غريبًا عن  السابق  الــدولــي  أن  إال  مسيرته. 
الكرة األسترالية، بعد أن لعب لصالح سيدني أف 
لــلــدوري في موسم 2005- سي في أول نسخة 
2006 وحقق معه اللقب. وسيتولى يورك أيضًا 
تدريب فريق »كّل النجوم« للدوري األسترالي في 
مباراة ودية ضد برشلونة اإلسباني في سيدني، في 25 أيار/مايو الحالي. قال صاحب 
الـــ50 عامًا: »بعد أن لعبت في النسخة األولــى من الــدوري األسترالي لكرة القدم، واظبت 
على متابعة املنافسات وأنا على دراية بمطالب كرة القدم واملشجعني في أستراليا«. حقق 
يورك ثاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع يونايتد عام 1999، باإلضافة إلى 
لقبني آخرين في الدوري عامي 2000 و2001، كما لعب في إنكلترا مع أستون فيا الذي 
توج معه بكأس الرابطة في 1996، باكبيرن روفرز، برمنغهام سيتي وسندرالند، قبل 
أن يعتزل في 2009. حصل على جائزة أفضل العب في الدوري اإلنكليزي املمتاز عام 

1999 عندما حقق أيضًا جائزة أفضل هّداف.

أفضل  يعتبر  الــذي  باريس ســان جيرمان  على  االنتصار 
رائعًا خال  كــان  نانت  أداء  لكن  الفريق،  نتيجة في سجل 
مختلف املراحل واستحق التتويج في النهائي، الذي يضمن 
للفريق خوض منافسات »اليوروباليغ«، والسوبر الفرنسي 
ضد باريس سان جيرمان. وبعد النهائي صّرح كامبوري، 
بأنه ال يصدق ما عاشه من إثــارة مع فريق نانت وأن هذا 
التي  ــارة  اإلثــ كــل  بعد  بسهولة  ينساه  أن  يمكن  ال  املــوســم 
عاشها، بقوله: »ال أملك الكلمات حتى أصف شعوري بعد 
التتويج  لي  لقد سبق  باملرة،  التتويج، ما حصل ال يصدق 
ولكن ما عشته هذا املوسم هو أفضل ما شهدته مسيرتي«. 
ويملك كامبوري تجربة كبيرة في الدوري الفرنسي بعد أن 
دّرب عديد األندية، على رأسها باريس سان جيرمان، الذي 
»الباريسي«  مع  بالكأس  وتــوج  بداية مسيرته،  في  له  لعب 
الفريق في بداية 2012، وترك  في مناسبة سابقة، وغــادر 

مع  التدريبية  بدايته  وكــانــت  أنشيلوتي.  كــارلــو  إلــى  مكانه 
نانت والنس  فــرق مثل  أشــرف على  فالنسيني، كما  فريق 
وديجون وتولوز. وباستثناء تجربته مع »الباريسي«، فإن 
كل املحطات األخرى كانت مع أندية تصارع من أجل تفادي 
ــه تــجــارب بــعــيــدًا عــن فــرنــســا مــع الــهــال  الــهــبــوط، وكــانــت ل
السعودي، غير أنه يدين بالنجاح الذي عرفته مسيرته إلى 
فريق نانت، الذي تكون فيه وساعده على أن ينحت مسيرة 
جــيــدة، بعد أن تـــدرب بــإشــراف أفــضــل املــدربــني فــي تاريخ 
فرنسا مثل جون كلود سيودو. وُيعرف كومبواري، بقوة 
شخصيته التي سبب له عديد األزمات، حيث ال يتوانى عن 
نقد الاعبني أو املنافسني والحكام، وهذه التصرفات جعلته 
يعاني في بعض الفترات، حيث لم يتواَن منذ أيام في نقد 
سياسة رئيس النادي وهو ما يجعله قريبًا من الرحيل عن 

الفريق خاصة مع إمكانية بيع نادي نانت إلى مالك جديد.

زهير ورد

أنــطــوان كــامــبــوري )58 عــامــًا(، في  الفرنسي  املـــدرب  نجح 
قــيــادة فــريــقــه نــانــت إلـــى الــتــتــويــج، بــعــد ســنــوات طــويــلــة من 
االنــتــظــار، بــفــوزه بــكــأس فرنسا على حــســاب فــريــق نيس، 
فــرانــس«.  اســتــاد »دو  فــي ملعب  االنتصار عليه 1ـ0،  عقب 
وقبل عام، كان نانت يصارع من أجل البقاء في منافسات 
كــامــبــوري، دومنيك  األولـــى، حيث خلف  الفرنسية  الــدرجــة 
الذي درب الفريق في منتصف املوسم، وكاد أن يتسبب في 
سقوطه، قبل أن يحل كامبوري الذي لعب دور املنقذ وساعد 
الفريق على الحصول على املركز 18، الذي ضمن له خوض 
مباراة وكسب الباراج، ضد فريق من الدرجة الثانية، وفعًا 
الكبيرة.  الصعوبات  بعد  الفريق  بقاء  وأمــن  التحدي  كسب 
وخـــال هــذا املــوســم، حقق نــانــت نتائج مــرضــيــة، وخاصة 

أنطوان كامبـوري

على هامش الحدث

مدرب مخضرم 
قاد فريق نانت 

إلى التتويج بعد 
سنوات طويلة 

من االنتظار، بفوزه 
بلقب مسابقة 

كأس فرنسا على 
حساب نظيره نيس

ودع 
ليفاندوفسكي 
جماهير بايرن 
ميونخ )ماركوس 
)Getty/غيلر

حامل لقب الدوري اإلسبان

الدوري  الكبيرة في ختام منافسات  المفاجأة  برلين  يونيون  نادي  صنع 
الخامس  المركز  على  الحصول  استطاع  بعدما  القدم،  لكرة  األلماني 
في جدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، ما يجعل الفريق الحصان األسود 
الماضي،  الموسم  في  األضواء  إلى  صعوده  نتيجة  للـ»بوندسليغا«، 
األوروبي في  الدوري  إلى  التأهل مباشرة  بطاقة  اآلن حصل على  لكنه 
الموسم المقبل، عقب تفوقه على عدد من األندية التي تملك التاريخ 

في دوري الدرجة األولى في ألمانيا.

يونيون برلين مفاجأة الدوري

وجه رياضي

ذلـــك، شــكــرا لــكــم جــمــيــعــا«. وبــاإلضــافــة إلــى 
رحــيــل هـــاالنـــد، قــامــت جــمــاهــيــر بــوروســيــا 
دورتموند بتوديع املدير الرياضي، مايكل 
زورك، وبحسب شبكة »سكاي سبورتس« 
على  زورك حصل  فــإن  األملانية،  بنسختها 
ــة حـــــارة عــبــر تــصــمــيــم لـــوحـــة فــنــيــة  ــيــ وداعــ
ــوبـــي، نــظــرا  ــنـ ــجـ ــي املــــــــدرج الـ ــه فــ ضـــخـــمـــة لــ
لرحيله عن النادي الذي أمضى بداخله 44 
عاما، 20 عاما منها كاعب و24 في اإلدارة. 
ولم يتمالك زورك نفسه، بعدما رأى »تيفو« 
له كاعب وكمدير رياضي  ُرفــع بصورتني 
ــات مــلــعــب  ــ ــــدرجــ ــي مــ ــ ــادي األملــــــانــــــي، فـ ــنــ ــلــ لــ

صـــــراع الـــهـــبـــوط، الـــــذي شــهــد نـــجـــاة نـــادي 
ــــرة مــن  ــيـ ــ ــي الـــلـــحـــظـــات األخـ ــغـــارت فــ ــتـــوتـ شـ
املواجهة ضد خصمه كولن، بعدما خطف 
بعد  الــجــمــاهــيــر  لــتــقــوم   ،)1-2( ثمينا  فـــوزا 
نــهــايــة الـــلـــقـــاء بــاجــتــيــاح املـــلـــعـــب، مـــن أجــل 
بالبقاء بني  الكبيرة  التعبير عن سعادتها 
الفرق الكبيرة في »البوندسليغا« باملوسم 
املقبل. وأنهى النجم املصري، عمر مرموش، 
ــتـــوتـــغـــارت بــعــدمــا  ــع شـ تـــجـــربـــة اإلعـــــــــارة مــ
ســاهــم فــي بــقــاء الــفــريــق بـــالـــدوري األملــانــي. 
)23 عــامــا( انــضــم إلــى  ـــ ــ مــرمــوش صــاحــب الـ
شــتــوتــغــارت مــطــلــع هـــذا املــوســم مــعــارًا من 

ــد، لــتــنــهــمــر دمــــوعــــه فــــي مــشــهــد  ــونــ ــمــ دورتــ
عاطفي للغاية. من جانبه، قال هانز يواكيم 
فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي: »زورك 
أســـطـــورة دورتـــمـــونـــد، فــهــو صــاحــب أعــظــم 
مــســيــرة فــي تــاريــخ بــوروســيــا. لــقــد أمضى 
44 عــامــا فــي املــديــنــة والـــنـــادي، وال يــوجــد 
العـــب ظــهــر بقميص الــفــريــق أكــثــر مــنــه في 
عدد  أكــبــر  صــاحــب  أنــه  كما  البوندسليغا، 
مــن االنــتــصــارات فــي الــديــربــي ضــد شالكه. 
ــوز زورك بــألــقــاب  ــ ــى فـ ــ إلـ وأشـــــــار فــاتــســكــه 
ــا كــأس  مــهــمــة مـــع دورتـــمـــونـــد، عــلــى رأســـهـ
أملــانــيــا، دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. ونــخــتــم مع 

الذي  الاعب،  الــذي يملك عقد  فولفسبورغ 
دقــيــقــة  بـــواقـــع 1583  مـــواجـــهـــة،   21 خــــاض 
وســـجـــل 3 أهـــــــداف فــــي شـــبـــاك أيـــنـــتـــراخـــت 
فــرانــكــفــورت وهــيــرتــا بــرلــني وأوغــســبــورغ، 
كما صنع 5 أهداف في مواجهات هوفنهايم 
وفولفسبورغ  مونشنغادباخ،  وبوروسيا 
وأوغـــســـبـــورغ وبـــايـــرن مــيــونــخ، فــيــمــا هبط 
عقب  الثانية،  الــدرجــة  إلــى  بيلفيد  أرمينيا 
غرويتر  ليرافق   ،)1-1( اليبزيغ  مع  تعادله 
فــورت، في حني سيكون على هيرتا برلني 
ــبـــوط، عقب  ــهـ خــــوض مــلــحــق الـــصـــعـــود والـ
خسارته )2-1( على يد بوروسيا دورتموند.

اليمنى،  الــذي يتعافى من جراحة في يده  اإليطالي ماتيو بيريتيني،  التنس  أعلن العب 
غيابه عن بطولة روالن غاروس، ثاني البطوالت األربع الكبرى )الغراند سام(، مشيرا 
إلى أن عودته إلى املنافسة ستكون في بداية موسم البطوالت العشبية. ويغيب اإليطالي، 
املصنف الثامن عامليا، عن املاعب منذ مارس/آذار املاضي، في ثمن نهائي بطولة إنديان 
ويلز لألساتذة، ذات الـ1000 نقطة، لعاج اإلصابة التي كان يعاني منها في يده، والتي 
أجبرته على إجراء عملية جراحية. وكان بيريتيني قد بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا 

املفتوحة في 2022.

صورة في خبر

غياب بيريتيني مستمّر
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