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أصيب مهاجم برشلونة مارتني برايثويت خالل 
تدريبات الفريق إثر تعرضه اللتواء في الكاحل 

األيمن. وأعلن الجهاز الطبي في النادي أن عودة 
الالعب للمالعب ستكون مرهونة بتطور تعافيه 

من هذه اإلصابة. وشارك الالعب حتى اآلن 
في 39 مباراة وسجل أربعة أهداف. في املقابل 
تدرب باقي الالعبني بشكل طبيعي بمشاركة 

العبي الفريق الرديف أوسكار مينغيزا وأالكسي 
موريبا وإنياكي بنيا.

نجا الالعب اإلسباني ألبيرت راموس، املصنف 
43 عامليًا، من الخسارة في مستهل مشواره في 
بطولة برشلونة املفتوحة للتنس أمام منافسه 
الدنماركي املغمور هولكر رونه، ليقلب تأخره 
أمامه إلى انتصار )7 - 6( و)6 - 1( و)7 - 6( في 
لقاء استغرق 3 ساعات و12 دقيقة من اللعب. 

واضطر راموس )33 سنة( إلظهار أفضل ما لديه 
ليواصل مشواره في البطولة التي ُيشارك فيها 

للمرة الـ14.

صّدق املؤتمر الـ 45 لالتحاد األوروبي لكرة 
القدم، الذي يعقد في مونترو )سويسرا(، على 

اختيار رئيس رابطة الدوري اإلسباني، خافيير 
 لرابطة الدوريات األوروبية في 

ً
تيباس، ممثال

اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم. 
وسيستمر تيباس في هذا املنصب ملدة 4 سنوات، 
حتى عام 2025، وكانت رابطة الدوريات األوروبية 

رشحت تيباس ليخلف الرس كريستر أولسون، 
املنتهية واليته.

إصابة الدنماركي مارتن 
برايثويت في تدريبات 

فريقه برشلونة

ألبيرت راموس 
ينجو من الخسارة في 

بطولة برشلونة

اختيار خافيير تيباس 
ممثًال لرابطة الدوريات 

األوروبية
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مجدي طايل

قــرر املــدرب حسام الــبــدري اختيار 
النجم محمد صالح، مهاجم نادي 
لـــيـــفـــربـــول، قــــائــــدًا ملــنــتــخــب مــصــر، 
حتى يحافظ على قوة املجموعة، قبل انطالق 

تصفيات بطولة كأس العالم في قطر 2022
ــيــــات اخـــتـــيـــار الـــنـــجـــم مــحــمــد  ــت تــــداعــ ــ ــ مــــا زالـ
صــــالح، مــهــاجــم نــــادي لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، 
قائدًا للمنتخب املصري لكرة القدم، مستمرة، 
مع إلغاء نظام األقدمية، في ظل القرار املثير 
ــبــــدري، املــديــر  ــــذي اتـــخـــذه حـــســـام الــ لــلــجــدل الـ
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تقرير

»الــفــراعــنــة«، بــشــأن مــنــح الــشــارة إلــى  الــفــنــي لـــ
النجم الكبير على حساب زمالء أقدم منه.

ويعتبر قــرار املــدرب حسام الــبــدري األول من 
نوعه، لينهي به ظاهرة فرضت نفسها كثيرًا 
عـــلـــى املــنــتــخــب املــــصــــري فــــي عـــقـــود ســابــقــة، 
كانت األفضلية فيها لألقدمية مع القليل من 
»املــراوغــة« لجأ إليها مــدربــون إلســنــاد شــارة 
ــى العـــبـــن مــفــضــلــن لـــديـــهـــم، على  الـــقـــيـــادة إلــ
حساب آخــريــن أقـــدم، مــن خــالل وضعهم على 

دكة البدالء في بطوالت كبرى سابقة.
ــــن« فــي  ــابـ ــ ــكـ ــ ــــخ شـــــــارة »الـ ــاريـ ــ ومــــــن يـــتـــابـــع تـ
الفتنة  أثــارت  أّنها لطاملا  منتخب مصر يجد 

 
ّ

كل فــي  تعبر  التي  والجماهير،  الالعبن  بــن 
مــنــاســبــة عـــن رأيـــهـــا، حـــول أحــقــيــة مـــن يحمل 
دائمًا  االختيار  نتائج  القيادة، وُتحّمل  شارة 
إلــــى املــــدربــــن، الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى الــجــهــاز 
ــة«. بــالــنــظــر إلــــى الــتــاريــخ  ــنـ ــراعـ ــفـ »الـ ـــ الــفــنــي لـ
 شــــارة »الــكــابــن« 

ّ
ــكـــروي املـــصـــري، نــجــد أن الـ

كانت مصدر أزمة، لكّنها بشكل خاص مركزة 
حول البحث عن العب قائد يمكن له أداء دور 
الــنــجــوم، مــن دون  »الــكــابــن« والسيطرة على 
أن يكون مشاركًا بشكل أساسي، وكــان يلجأ 
له املدربون من أجل السيطرة على غرفة خلع 
 ظــهــور سلبيات 

ّ
املـــالبـــس، خــصــوصــًا فــي ظـــل
قيادية في »الكابن« األصلي.

حسن شحاتة وحسام حسن
 أشهر هذه التجارب اختيار حسن شحاتة 

ّ
لعل

كأس  بطولة  فــي  ملنتخب مصر  الفني  املــديــر 
أمـــم أفــريــقــيــا 2006 لــحــســام حــســن، الـــذي كــان 
يــقــتــرب مــن بــلــوغ عــامــه األربـــعـــن، لالنضمام 

إلــــى قــائــمــتــه الــتــي تــخــوض مــنــافــســات كــأس 
األمـــم وقــتــهــا. ولـــم يــكــن املنتخب املــصــري في 
حاجة فنية لحسام حسن، مع وجــود هجوم 
قـــوي، ضــم أحــمــد حــســام مــيــدو، وعــمــرو زكــي، 
تــريــكــة، لكن جاء  أبــو  وعــمــاد متعب، ومحمد 
ضّم حسام لعدة اعتبارات، أبرزها شخصيته 
الــقــويــة ولــلــســيــطــرة عــلــى الــنــجــوم، خصوصًا 
ميدو، تخوفًا من عدم قدرة أحمد حسن كابن 
املنتخب األصلي، الذي كان ال يزال في بداياته 
حاماًل للشارة التركيز الكامل في الدور الفني 
املطلوب منه. وبالفعل شارك حسام حسن في 

شهدت شارة القيادة 
في المنتخب المصري 

كثيرًا من الصراعات

قاد بول جورج كليبرز 
لفوزه التاسع في آخر 

10 مباريات

القائمة وظهر أساسيًا في مباراة واحدة فقط، 
وحــمــل كـــأس الــبــطــولــة بــعــد الــتــتــويــج بــهــا في 

آخر نسخة له رفقة »الفراعنة«.

اختيار محمود الجوهري
من بن الوقائع التي ال ُتنسى واقعة اختيار 
البطل، حارس مرمى األهلي املخضرم،  ثابت 
فـــي قــائــمــة مــنــتــخــب مـــصـــر، فـــي كــــأس الــعــالــم 
1990، والــــذي لــجــأ إلــيــه مــحــمــود الــجــوهــري، 
املدير الفني، رغم امتالكه حارسن، هما أحمد 
شوبير، وأيمن طاهر، كان يعتمد عليهما بشكل 
أساسي وبديل، لكّنه لجأ لثابت البطل بفضل 
السيطرة على  القوية ورغبته في  شخصيته 
بعد  املونديال  املصري خــالل  املنتخب  نجوم 
املنتخب  الحميد »كابن«  تعرض جمال عبد 
وقتها النتقادات بسبب »سهره خارج منزله« 
وعالقته بالفن والفنانن، وبالفعل حضر ثابت 
البطل في البطولة بوصفه أقدم الالعبن، كقائد، 

لكن من دون أن يشارك في أّي لقاء.

ــاردن  ــ ــيـــاب جــيــمــس هـ فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار غـ
لإلصابة التي طاولت أيضًا النجم اآلخر في 
إيرفينغ  كــاري  الفريق كيفن دورانـــت، لعب 
الــــ39 لنتس، ما  الــفــوز  الرئيسي فــي  الـــدور 
ــاراة فـــقـــط مــن  ــبــ جــعــلــه عـــلـــى بـــعـــد نـــصـــف مــ
في  إنــه  إيرفينغ  وقـــال  املــتــصــدر.  سيكسرز 
ظــل غــيــاب هــــاردن ودورانـــــت »احــتــجــنــا كل 
شيء الليلة من الجميع. أعتقد أننا وجدنا 

شيئًا جيدًا في الشوط الثاني«.
وسجل إيرفينغ 32 نقطة وحظي بمساندة 
فعالة من جو هاريس الذي توج نقاطه الـ24 
برميتن حرتن في الوقت القاتل من اللقاء 
الـــذي اعتمد الــضــيــوف فــي ثــوانــيــه األخــيــرة 
عــلــى ارتـــكـــاب األخـــطـــاء بــشــكــل متعمد على 
العبي بيليكانز ملنعهم من محاولة التسديد 
من خارج القوس ومعادلة النتيجة. وأفلحت 
ناش،  ستيف  الكندي،  املــدرب  استراتيجية 
فـــي نــهــايــة املـــطـــاف بــفــضــل جــهــود إيــرفــيــنــغ 

جـــدًا وصبت  جــيــد  الــبــعــض بشكل  بعضنا 
األمــــور فــي صــالــحــنــا«، أمـــا نـــاش فـــرأى »أن 
الــكــرة ســقــطــت الــلــيــلــة فــي الــســلــة، لكنها لم 
ــبــــاراة املـــاضـــيـــة«، مــشــيــدًا  تــفــعــل ذلــــك فـــي املــ
بإيرفينغ الذي »قام بتسديدات صعبة حقًا. 
أنت ترفع القبعة للنجم الذي ينجح في هذه 
املدرب حديثه »عندما  التسديدات«. وتابع 
تفتقد اثنن من نجومك، فعلى شبان آخرين 
تحمل املسؤولية واللعب لدقائق أطول« في 
لم  الـــبـــدالء، مضيفًا »وإذا  الـــى  مــنــه  إشــــارة 
يلعبوا بشكل جيد ستجد نفسك في حفرة 
عميقة. الليلة لعبوا بشكل جيد جدًا«. ورغم 
جهود وليامسون وبراندون إينغرام اللذين 
سجال 33 و27 نقطة تواليًا، بات بيليكانز 
وقبل 14 مباراة على نهاية املوسم املنتظم 
متخلفًا بــفــارق أربـــع مــبــاريــات خــلــف ســان 
أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت، منافسيه 
ــيــــريــــن  ــعــــديــــن األخــ ــقــ ــلــــى املــ ــــن عــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
املؤهلن إلى ملحق األدوار اإلقصائية الذي 
يخوضه أصــحــاب املــراكــز مــن 7 الــى 10 من 
أجل الحصول على البطاقة الثامنة األخيرة 
النظام  »بــالي أوف« بحسب  الـــ الــى  املؤهلة 

الجديد.
وبرز في صفوف نتس إلى جانب إيرفينغ 
وهاريس كل من الندري شايمت )18 نقطة 
مـــع 8 تــمــريــرات حــاســمــة( وبـــاليـــك غريفن 
بــراون  )16 نقطة مــع 8 متابعات( وبـــروس 
بدأه  لقاء  في  متابعات(  ومثلها  نقطة   11(
تقدم  بــعــدمــا  واضــحــة  بأفضلية  بيليكانز 
بفارق 13 نقطة )21 – 8( في منتصف الربع 

األول إثر ثالثية من إيريك بليدسو.
لكن نتس عاد من بعيد وقلص الفارق الى 
ثالث نقاط في نهاية هذا الربع إثر ثالثية 
ــى نــقــطــتــن فــــي نــهــايــة  ــ ــم إلـ مــــن غـــريـــفـــن، ثــ
األول )59 – 57( بعد ثالثية أخرى  الشوط 
لكن هــذه املــرة لــبــراون. وبــدا أن فريق نتس 
ــور فــــي مــنــتــصــف الـــربـــع  ــ ــ ــام األمـ ــ اســـتـــلـــم زمــ
بينها  نقاط،   8 هاريس  الثالث حن سجل 
لفريقه  نقطة   16 من  في سلسلة  ثالثيتان، 
مقابل اثنتن فقط ملضيفه، ما سمح لرجال 

ناش بالتقدم )75 – 66( ة)83 – 71(. 
إال أن لــونــزو بــول سجل سبع نــقــاط ضمن 
 4 مــقــابــل  لبيليكانز  نــقــطــة   14 مــن  سلسلة 
نقطتن  الـــى  الــفــارق  مقلصًا  لضيفه،  فــقــط 
فقط )89 – 87(، في أواخر هذا الربع. وبقيت 
الــربــع األخــيــر حيث  النتيجة مــتــقــاربــة فــي 
عــجــز أي مــن الــفــريــقــن عــن تــوســيــع الــفــارق 
ــال إيــرفــيــنــغ  إلـــى أكــثــر مـــن 7 نـــقـــاط، حــتــى قـ
الــحــاســم بتسجيله سلة  الــوقــت  فــي  كلمته 
ــرة فـــي الــدقــيــقــة األخـــيـــرة  وأربـــــع رمـــيـــات حــ

مــن الــلــقــاء. قــاد بــول جــورج لــوس أنجليس 
كليبرز لفوزه التاسع في آخر 10 مباريات 
والحادي واألربعن هذا املوسم، بتسجيله 
33 نقطة، بينها رميتان حرتان في آخر 4,8 
ــوان حــســم بــهــمــا املــواجــهــة ضـــد املضيف  ثــ
)113 – 112(. كما  ترايل باليزرز  بورتالند 
حــقــق جـــورج 11 متابعة فــي مــبــاراة افتقد 
خاللها كليبرز لنجمه اآلخر كواهي لينارد 
بسبب إصابة في القدم، لكن ذلك لم يمنعه 
ــادس تـــوالـــيـــًا عــلــى  ــســ ــوزه الــ ــ مــــن تــحــقــيــق فــ

باليزرز. 
وكان سي دجاي ماكولوم األفضل في صفوف 
أخفق في  لكنه  نقطة   28 بــاليــزرز بتسجيله 
محاولة ملنح فريقه الفوز في الثانية األخيرة 
مـــن الــلــقــاء. وبــغــيــاب الــنــجــم املــطــلــق للفريق 
داميان ليالرد للمباراة الثالثة تواليًا بسبب 
إصابة عضلية، برز نورمان باول الى جانب 
ماكولوم بتسجيله 23 نقطة بدون أن يكون 
ذلك كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة 

والعشرين في 57 مباراة.
وسجل آر دجاي باريت 18 من نقاطه الـ24 
في الربع الثالث، ليلعب الدور األساسي في 
قيادة نيويورك نيكس لفوزه السابع تواليًا 
والثاني والثالثن في 59 مباراة، وجاء على 
حــســاب ضــيــفــه تــشــارلــوت هــورنــتــس )109 
– 97(، وبعدما سجل 66 نقطة في الشوط 
األول ما سمح له بالتقدم بفارق ست نقاط، 
أجبر نيكس ضيفه على االكتفاء بـ31 نقطة 
في الشوط الثاني بفضل دفاعه املميز الذي 
أطــــول سلسلة  أمــامــه لتحقيق  الــبــاب  فــتــح 
ــاز بــثــمــانــي مــبــاريــات  انــتــصــارات مــنــذ أن فـ

متتالية في شهر آذار/مارس 2014.
وســيــحــاول نــيــكــس مــعــادلــة هـــذه السلسلة 
أتالنتا هــاوكــس صاحب  مــع  حــن يتواجه 
والفائز  الشرقية  املنطقة  فــي  الــرابــع  املــركــز 
 – ــاجـــيـــك )112  مـ أورالنـــــــــــدو  عـــلـــى  بـــــــــدوره 
96(.  ويـــعـــود الــفــضــل أيــضــًا بــالــفــوز الـــذي 
الخامس في  املــركــز  الــى  تقدم عبره نيكس 
املنطقة الشرقية، الى ديريك روز وإيمانويل 
كــويــكــلــي إذ ســـجـــل كــــل مــنــهــمــا 17 نــقــطــة، 
فيما كان بي دجــاي واشنطن )26( وتيري 
روزيير )21( األفضل في صفوف هورنتس 
من دون تجنيب األخير خسارته الخامسة 

في آخر ست مباريات.
وقـــــــاد كـــــــارل أنــــتــــونــــي تــــاونــــز مــيــنــيــســوتــا 
ــيـــب املــنــطــقــة  ــرتـ ــاع تـ ــ ــتــــرك قــ ــز لــ ــفـ ــبـــروولـ ــمـ تـ
الــغــربــيــة بــالــفــوز عــلــى ســاكــرامــنــتــو كينغز 
 18 مــع  نــقــطــة   26 بتسجيله   ،)120  –  134(

متابعة و5 تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(

السلة األميركية: نتس يُضيق الخناق على سيكسرز
ضيق بروكلين نتس 

الخناق على فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز في 
السباق على زعامة 

المنطقة الشرقية، وذلك 
بفوزه على مضيفه 

نيو أورليانز بيليكانز في 
دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين

)Getty( أصبح محمد صالح قائدًا لمنتخب مصر

)Getty( بروكلين نتس حقق فوزه الـ39 في الدوري هذا الموسم

صالح،  محمد  النجم  اختيار  البدري  حسام  المدرب  قــرر 
مهاجم نادي ليفربول، قائدًا لمنتخب مصر، حتى يحافظ 
انطالق تصفيات بطولة كأس  المجموعة، قبل  على قوة 

العالم في قطر 2022

بوب برادلي ومشاكله
وتبرز حالة ثالثة، لكّنها فشلت ولم تسفر عن 
النجاح، وكــان بطلها األميركي بوب برادلي، 
عــامــي 2011  بــن  الفني ملنتخب مصر  املــديــر 
و2013، الــذي كــان لــه خــالف شهير مــع أحمد 
املنتخب وقتها، بسبب رفض  حسن »كابن« 
بــديــاًل، وقـــرر استبعاده من  الجلوس  األخــيــر 
حــســابــاتــه، ولــجــأ إلـــى ضــم عــصــام الــحــضــري 
ــارس املــــرمــــى، لــيــكــون »الـــكـــابـــن«، عــلــى أن  ــ حـ
تكون األولوية في املشاركة باملباريات ألحمد 
 

ّ
الـــشـــنـــاوي، الــــحــــارس الـــصـــاعـــد يـــومـــهـــا. لــكــن

الــحــضــري رفــض دور »الــدوبــلــيــر« ودخـــل في 
خالفات كبرى مع برادلي، وزكي عبد الفتاح، 
مــدرب حــراس املرمى، أسفرت في النهاية عن 
استبعاده، ولجوء املدير الفني لتنصيب قائد 
الذي  جديد وفقًا لألقدمية، هو حسام غالي، 
الصليبي، فور  الــربــاط  كــان عائدًا من إصابة 

 األزمة.
ّ

احترافه في ليرس البلجيكي، لحل
ــعـــة نجح  وتــشــيــر ســـجـــالت الـــتـــاريـــخ إلــــى واقـ
حسام البدري في الهروب من تكرارها، وكان 
بــطــلــهــا مــحــمــد عــبــده صــالــح الـــوحـــش، املــديــر 
الفني ملنتخب مصر بن عامي 1983 و1985 
إلــغــاء نظام األقدمية عند توليه  الــذي حــاول 
ــك، وكـــان  ــ املـــســـؤولـــيـــة، لــكــّنــه لـــم يــنــجــح فـــي ذلـ
يــرغــب فــي تنصيب مــحــمــود الــخــطــيــب قــائــدًا 
في  واألشـــهـــر  األول  الــنــجــم  ــان  وكــ للمنتخب، 
التنازل  النجوم  كبار  ورفــض  املصرية.  الكرة 
 

ّ
إلــى استبعاد كل الــشــارة، ليلجأ الوحش  عن 

النجوم الذين يسبقون الخطيب في األقدمية 
رغم الحاجة الفنية لهم تحت عنوان سياسة 
تجديد دماء املنتخب، ومنهم مصطفى عبده، 
نــجــم األهــلــي، وفــــاروق جــعــفــر، نــجــم الــزمــالــك، 
تلك  فـــي  للمنتخب  قـــائـــدًا  الــخــطــيــب  فــأصــبــح 
الفترة التي فشل خاللها املنتخب املصري في 

التأهل إلى كأس العالم.
ويأتي قرار املــدرب حسام البدري في اختيار 
الــنــجــم املــصــري محمد صـــالح قــائــدًا ملنتخب 
مصر من أجل البحث عن االستقرار الفني بن 
التصفيات  نتائج  وضمان  »الفراعنة«  نجوم 
املؤهلة لبطولة كأس العالم، التي ستقام في 
قــطــر عـــام 2022، ألول مـــرة فــي تــاريــخ الــشــرق 
األوســــط، والــثــانــيــة فــي الــقــارة اآلســيــويــة بعد 
مونديال اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002.

 
ّ

واعتمد البدري في قراره على عوامل عدة، لكن
أبرزها قيام النجم محمد النني بإعطاء شارة 
القيادة لزميله محمد صالح في املواجهة ضد 
منتخب جزر القمر، في التصفيات التي ضمن 
فيها »الفراعنة« الوصول إلى بطولة كأس أمم 
إلى  باإلضافة  الكاميرون،  في  املقبلة  أفريقيا 
قيام املدرب باستطالع آراء الالعبن املتقدمن 
على صالح، في ترتيب شارة القيادة، سواء عبد 
الله السعيد أو عمرو السولية أو أحمد حجازي 

أو محمد النني، ليرحب الجميع بهذا القرار.
ويقع املنتخب املصري في املجموعة السادسة، 
من التصفيات األفريقية املؤهلة لبطولة كأس 
ليبيا،  منتخبات  مــع   ،2022 قــطــر  فــي  الــعــالــم 
ــابـــون. وســتــنــطــلــق مــنــافــســات  ــغـ وأنــــغــــوال، والـ
املجموعة، خالل فترة التوقف الدولي املقبلة، 
واملــقــرر لها بــن 31 مــايــو/ أيــار و14 يونيو/ 

حزيران املقبلن.

منتخب  طبيب  العال،  أبــو  محمد  كشف 
خاللها  سيتراوح  التي  الفترة  عن  مصر، 
مهاجم  تريزيغيه،  حسن  محمود  غياب 
اإلنكليزي،  فيال  أستون  ونــادي  »الفراعنة« 
في  بقطع  إصابته  بعد  المالعب،  عــن 
في  الــعــال  أبـــو  وقـــال  الصليبي.  الــربــاط 
تصريحات صحافية: »فترة غياب تريزيغيه 
قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر، لكن سنتمكن 
بعد  محدد  بشكل  عودته  معرفة  من 

إجرائه العملية الجراحية«.

مدة غياب تريزيغيه

ــون ولــيــامــســون عــلــى فــقــدان  ــذي أجــبــر زيــ الــ
الكرة في آخر 4,8 ثانية عوضًا عن التسديد، 
مــا أكـــد الــخــســارة الــرابــعــة تــوالــيــًا ألصــحــاب 

األرض والـ33 هذا املوسم.
املوجعة في  فــريــق نتس خسارته  وعـــوض 
مباراته املاضية أمام ميامي هيت وصيف 
الـــبـــطـــل بــــفــــارق نــقــطــتــن فــــي مــــبــــاراة »كــــان 
يفترض بنا أن نستفيد فيها من هجمتن 
ــــالث دقــــائــــق« بــحــســب  ــر ثـ ــ ــــالث فــــي آخـ أو ثـ
من  استفدنا  »الليلة  أضــاف  الــذي  إيرفينغ 

»كابتن« 
منتخب مصر

تاريخ طويل 
من النزاعات

انتفض السد القطري محققًا فوزه األول في 
دوري أبطال آسيا، بعدما تجاوز الوحدات 
األردني 3-1، على استاد مدينة امللك سعود 
الــريــاضــيــة، فــي الــســعــوديــة، ضــمــن الــجــولــة 
الــثــالــثــة مــن مــنــافــســات دوري أبــطــال آسيا 
املنافسة على  القدم، معززًا فرصه في  لكرة 
التأهل الى الدور ثمن النهائي. وأنهى السد 
املــبــاراة فــي نصف ســاعــة، مسجاًل الثالثية 
التي رفعت الرصيد إلى النقطة الرابعة في 
الوحدات  فيما تجّمد رصيد  الثالث،  املركز 
عند النقطة الوحيدة التي جناها من تعادل 
ــنـــصـــر، فــتــعــقــدت مــهــمــتــه فــي  ســلــبــي مــــع الـ
ــدور املـــوالـــي محتاًل  املــنــافــســة عــلــى بــلــوغ الــ

املركز األخير في املجموعة.
ــــي تـــشـــافـــي  ــانـ ــ ــبـ ــ وبــــــــدا فــــريــــق املــــــــــدرب اإلسـ
هــيــرنــانــديــز مــصــرًا عــلــى الـــخـــروج بالنقاط 
الــثــالث، وتجّسد ذلــك من خــالل هــدف مبكر 
سجله الجزائري بغداد بونجاح بعد أقل من 
دقيقين فقط عندما تابع رأسية البرازيلي 

غيليرمي توريس، وأودعها الشباك )2(.
ــع خـــوخـــي بـــوعـــالم الــهــدف  ــدافــ وأضــــــاف املــ
الـــثـــانـــي عــنــدمــا ارتـــقـــى لــركــنــيــة اإلســبــانــي 
كـــــازورال )9(، قــبــل أن يــعــزز حسن  ســانــتــي 
الــهــيــدوس الــتــقــدم بــالــثــالــث بــعــدمــا تــهــادت 
أمامه كــرة سددها محمد وعــد وارتــدت من 
وظهر   .)26( الشباك  فــي  ليتابعها  الــدفــاع، 
الثاتي  الــشــوط  فــي  الــوحــدات بشكل مغاير 
وقـــّلـــص الــنــتــيــجــة عــبــر ركــلــة جــــزاء كسبها 
السنغالي عبد العزيز نداي، ونفذها أحمد 
 ذلك لم يكن كافيًا 

ّ
سمير بنجاح )63(، لكن

تــوالــيــًا فــي الظهور  الثانية  الــخــســارة  لـــدرء 
التاريخي األول في البطولة القارية.

ــة،   »االنــــتــــصــــار مـــجـــرد بـــدايـ
ّ

ــد إن ــ ــال وعـ ــ وقــ
ونأمل أن نكمل على املــنــوال ذاتــه في باقي 
املــــبــــاريــــات«. مـــن جــهــتــه، قــــال أحـــمـــد ثــائــر، 
 »الخسارة ربما جعلت 

ّ
إن الــوحــدات،  العــب 

مــن مهمتنا أكــثــر صــعــوبــة، لــكــّنــنــا واثــقــون 
ــا عـــلـــى الــــــتــــــدارك فــي  ــنــ ــقــــدرتــ بـــأنـــفـــســـنـــا وبــ

املباريات املقبلة«.

النصر يحافظ على الصدارة
ــة نــفــســهــا، حــافــظ  ــعـ ــرابـ فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ

ــم تــعــادلــه مع  ــدارة رغــ الــنــصــر عــلــى الــــصــ
فوالذ خوزستان اإليراني 1-1 على ملعب 
ــارك، بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة  ــ ــ مــــرســــول بـ

الرياض.
ــكـــســـي ســجــلــه  ــــدف عـ ــهـ ــ وتــــــّقــــــدم فـــــــــوالذ بـ
عبداإلله العمري بالخطأ في مرماه )52( 
البرازيلي  بهدف  الــتــعــادل  النصر  وأدرك 
الحذر  وسيطر   .)69( ماثيوس  بيتروس 
انــحــصــر  إذ  األول،  الــــشــــوط  بــــدايــــة  عـــلـــى 
الــلــعــب فـــي وســـط املــلــعــب، قــبــل أن يــبــادر 
الــنــصــر بــالــهــجــوم عــنــدمــا لــعــب ســلــطــان 
الغنام كرة عرضية فشل الحارس محسن 
فــروزان في السيطرة عليها لتسقط أمام 
املغربي عبد الــرزاق حمد الله الــذي فشل 
النصر  وأضــاع   .)22( املرمى  إيداعها  في 
هــدفــًا مــحــقــقــًا عــنــدمــا هــيــأ حــمــدالــلــه كــرة 
يوفق  لم  الــذي  أمرابط  نورالدين  ملواطنه 
في تسديد الكرة بالشكل السليم ليتدخل 
الخطر  فــوالذ ويبعدها عن منطقة  دفــاع 
الـــثـــانـــي ومــــن هــفــوة  الـــشـــوط  )42(. وفــــي 
دفاعية افتتح فوالذ باب التسجيل عندما 
حــاول وليد عبد الله إبــعــاد كــرة عرضية 
لترتطم بزميله عبد اإلله العمري وتعانق 
لــلــنــصــر  ــة  فـــرصـ وتـــهـــيـــأت   .)52( شـــبـــاكـــه 
 رأســـيـــة عــبــد الــلــه 

ّ
لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة لــكــن

للركنية  بصعوبة  فـــروزان  أبعدها  مــادو 

النصر  نــجــح  منسقة  هــجــمــة  ومـــن   .)57(
الكرة  عندما وصلت  النتيجة  تعديل  في 
ــــذي  ــيــــتــــروس مــــاثــــيــــوس الـ ــي بــ ــلـ ــرازيـ ــبـ ــلـ لـ
استدار حولها وأرسلها أرضية قوية على 
يمن محسن فــروزان )69(. وفوت النصر 
فرصة ألخذ األسبقية عندما تجاوز عبد 
الــفــتــاح عــســيــري أكــثــر مــن العـــب وصــوب 
الكرة في أحضان الحارس اإليراني )80(. 
وكثف النصر ضغطه في الدقائق املتبقية 
املنافذ  الــدفــاع اإليــرانــي أغلق جميع  لكن 

املؤدية إلى مرماه.

الوحدة يقلب الطاولة
فـــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة، قــلــب الـــوحـــدة 
ـــي تـــأّخـــره أمــــام الـــريـــان الــقــطــري  ــاراتـ اإلمــ
3-2 على  فــوز مثير  الــى  بهدفن نظيفن 
ــر الل نـــهـــرو فــي  ــانـــديـــت جــــواهــ ــاد بـ ــتــ اســ

مدينة غوا الهندية.
ــان بــهــدفــي اإليــــرانــــي شــجــاع  ــريـ ــّدم الـ ــقـ وتـ
حــاتــم  ــز  ــزيـ ــعـ الـ وعـــبـــد   )13( زاده  خــلــيــل 
الـــطـــاولـــة على  قــلــب  الــــوحــــدة   

ّ
لـــكـــن  ،)54(

مــنــافــســه بــثــالثــة أهــــــداف ســجــلــهــا مــانــع 
عايض )66( وخليل إبراهيم )85( وفارس 
الــذي حقق  جمعة )90+5(. ورفــع الوحدة 
فــوزه األول بعد خسارة وتعادل رصيده 
إلـــى 4 نــقــاط ليحتل املــركــز الــثــانــي خلف 

بتسع  املــتــصــدر  اإليـــرانـــي،  بيرسبوليس 
نقاط. وبقي الريان الذي تعرض للخسارة 
غوا  واحـــدة، خلف  نقطة  برصيد  الثانية 

بنقطتن.
قــــال الـــهـــولـــنـــدي هــنــيــك تـــن كـــــات، مـــدرب 
بالفوز  بفريقي وسعيد  »فخور  الــوحــدة: 
قـــاتـــلـــوا حــتــى  الــــذيــــن  األول وبـــالـــالعـــبـــن 
 

ّ
أن املباراة«. وتابع  اللحظات األخيرة في 

»الحظ وقف الى جانب الوحدة ليستطيع 
قلب تــأخــره، إضــافــة إلــى الـــروح القتالية 
لــالعــبــن، والــدفــع بالعبن شــابــن ساهم 
أحـــدهـــمـــا )مــــانــــع عــــايــــض( فــــي تــســجــيــل 

هدف«.
وافتتح الريان التسجيل بعدما نفذ عبد 
العزيز حاتم ركلة حرة مباشرة لم ينجح 
دفاع الوحدة في التعامل معها فوصلت 
إلـــى شــجــاع خــلــيــل زاده، الــــذي ســـدد في 
ــدة مــحــمــد  ــ ــــوحـ ــارس مــــرمــــى الـ ــ ــ شــــبــــاك حـ
أفضليته،  الريان  وتابع   .)13( الشامسي 
وعزز تقدمه بالثاني عبر حاتم، مستفيدًا 
 .)54( بولي  يــوهــان  العاجي  تمريرة  مــن 
وبــــــدأت مــعــالــم انــتــفــاضــة الــــوحــــدة حــن 
ــدد الـــبـــديـــل الــســلــوفــيــنــي تــيــم مــاتــافــز  ســ
الفريق  يــقــّلــص  أن  قــبــل  الــقــائــم )57(،  فــي 
عايض  الــشــاب  عــبــر  النتيجة  اإلمـــاراتـــي 
)20 عــامــًا( بــعــدمــا تــابــع تــســديــدة خليل 

إبراهيم )66(.
وسجل إبراهيم الذي اختير أفضل العب 
فــي املـــبـــاراة الــهــدف الــثــانــي )85(، قــبــل أن 
يهدي املدافع فارس جمعة الفوز للوحدة 
بـــعـــدمـــا تـــابـــع بــــرأســــه عـــرضـــيـــة عــبــدالــلــه 
الــوحــدة تشكيله  ــد  وأكـ  .)  5+90( الــكــربــي 
عقدة للريان بعدما حقق الفوز عليه في 
6 مباريات من أصل 7 أقيمت بينهما في 
آخــر 4  فــي  البطولة، مــن بينها االنتصار 

مباريات.
ــادي  ــ ــا، واصــــــــل نـ ــفـــســـهـ ــي املـــجـــمـــوعـــة نـ ــ فـ
ــيـــــس اإليــــــــــــرانــــــــــــي، حـــصـــد  ــ ــــولـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ بـ
ــلـــى غـــوا  ــّلـــب عـ ــغـ ــا تـ ــارات بـــعـــدمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االنـ
هـــدف  عـــبـــر  غــــــوا  ــدم  ــ ــقـ ــ وتـ ــنــــدي 1-2.  ــهــ الــ
اإلسباني إدواردو بياليز في الدقيقة 13، 
عن  بــهــدفــن  بيرسيبوليس  يـــرد  أن  قــبــل 
طــريــق مــهــدي تــرابــي )18 مــن ركــلــة جــزاء( 

وسيد جالل حسيني )24(.
وفي املجموعة الثانية، تعادل نادي القوة 
الــجــويــة الــعــراقــي مـــع تــراكــتــور اإليـــرانـــي 
ــارات. وواصــــل  ــ ــــاإلمـ ســلــبــًا فـــي الـــشـــارقـــة بـ
القوية  الشارقة اإلمــاراتــي عروضه  نــادي 
ــاكـــور  ــتـ ــاخـ بــــعــــدمــــا حــــقــــق الـــــفـــــوز عــــلــــى بـ
املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا.  ــي  فــ األوزبـــــكـــــي 1-4 
وسجل خالد باوزير )10( وسالم صالح 
)26( والبرازيلي كايو )58( ومواطنه لوان 
بــيــريــرا )62( أهـــــداف الـــشـــارقـــة، فـــي حن 
أحرز الصربي دراغــان سيران )21( هدف 

باختاكور الوحيد.
)فرانس برس(

السد يهزم الوحدات وخسارة الريان أمام الوحدة
استعرض نادي السد 

القطري قوته 
الهجومية الضاربة 

أمام منافسه الوحدات 
األردني، بعدما 

حقق فوزًا مستحقًا 
بثالثة أهداف مقابل 

هدف وحيد

السد حقق أول ثالث نقاط له في البطولة )فايز نورالدين/فرانس برس(

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة



رياض الترك

ــشـــــروع »الـــســـوبـــر  لـــــم يـــصـــمـــد مـــ
لــيــغ« أكــثــر مـــن 48 ســـاعـــة، إذ إن 
الضغط الجماهيري الكبير الذي 
رافـــق مرحلة الــحــرب بــن األنــديــة املؤسسة 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي والـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
أســفــر عــن إيــقــاف الــفــكــرة تــمــامــا، وقــد كانت 
ــًا صــعــبــة الــتــنــفــيــذ والــتــطــبــيــق فـــي ظل  أصــ
مـــعـــارضـــة أكـــبـــر مــؤســســتــن كـــرويـــتـــن في 
الــعــالــم، وكــذلــك أبـــرز املعنين فــي املــشــروع 

)املدربون والاعبون(.

اإلنــكــلــيــزيــة ســبــب سقوط  ــة  ــدي األن
المشروع سريعًا

البداية  في  ليغ«  »السوبر  مؤسسو  اعتمد 
التي أطلقت املشروع  الــــ12  أن األنــديــة  على 

سقوط مشروع 
السوبر ليغ

هنا  من  والتصريحات  والجدل  اإلثارة  من  يومين  بعد  النور  يُبصر  ولم  ليغ«  »السوبر  مشروع  انتهى 
وهناك، وذلك بعد انسحاب نصف األندية المؤسسة للبطولة األوروبية. لينتهي المشروع الذي ُولد 

ميتًا في األساس نظرًا للصعوبات الكبيرة في تطبيقه ومعارضة المدربين والالعبين
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هـــي األكـــثـــر جــمــاهــيــريــة فـــي الــعــالــم، األكــثــر 
لكن  اقتصاديا.  قــدرة  تاريخيا واألكثر  قوة 
كـــأي مــشــروع أو شــركــة مــثــًا يملكها عــدة 
الــعــدد سيؤدي  أشــخــاص، انسحاب نصف 
إلى االنهيار سريعا مهما كانت قوة الفكرة.
فـــكـــرة »الـــســـوبـــر لـــيـــغ« لـــم تــكــن ســيــئــة لكن 
توقيتها سيئ جدًا وطريقة تقديمها فيها 
الكثير من العقبات والشكوك حول النجاح 
غير  البطولة  أن  واالســتــمــراريــة، خصوصا 
مــنــبــثــقــة تــحــت رايــــة االتـــحـــاد األوروبــــــي أو 
االتحاد الدوري لكرة القدم، واللذين يملكان 
البطوالت  أكــبــر  تنظيم  فــي  العليا  السلطة 
الضغط  عـــادًة. وتحت  األوروبــيــة والعاملية 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه مــواقــع 
التواصل االجتماعي، والذي وصل إلى حد 
االحــتــجــاج أمـــام مــاعــب األنــديــة املــؤســســة، 
وتــحــت وابـــل مــن الــتــصــريــحــات الهجومية 

لــلــمــدربــن والــاعــبــن الـــذيـــن رفـــضـــوا فــكــرة 
تــأســيــس »الــســوبــر لـــيـــغ«، لـــم تــجــد األنــديــة 
اإلنكليزية )عصب بطولة السوبر ليغ(، إال 
املــشــاركــة،  وتــرفــض  تــدريــجــيــا  أن تنسحب 
لينهار املشروع سريعا بإقصاء 6 أندية من 

أصل 12.
انــتــهــت الــقــصــة بـــإصـــدار الــلــجــنــة املــؤســســة 
لبطولة »السوبر ليغ« بيانا رسميا أشارت 
الفكرة  إلغاء  دون  البطولة  تعليق  إلــى  فيه 
 سوى 6 أندية 

َ
حاليا، خصوصا أنه لم يتبق

من املؤسسن، وبدون األندية اإلنكليزية من 
الصعب أن ُيبصر املشروع النور، ألنها تأتي 
)البريميرليغ(،  العالم  في  دوري  أقــوى  من 
وال يمكن السير في مشروع ضخم مثل هذا 
السبب  اإلنكليزية  األنــديــة  لتكون  بدونها. 
الرئيسي في سقوط مشروع »السوبر ليغ« 
سريعا دون أن يبصر النور، لُتطرح بعض 
التساؤالت حــول قــوة املــشــروع أصــًا، وهل 
ــــد مــيــتــا فـــي األســـــاس دون قـــاعـــدة قــويــة  ُولـ

تجعله قابًا للتنفيذ والتطبيق؟

صعوبة التنفيذ والتطبيق
مــنــذ الــيــوم األول إلعــــان بــطــولــة »الــســوبــر 
الــواجــهــة صعوبات كبيرة  إلــى  بــرزت  ليغ« 
على  وتطبيقها  الــخــطــة  تنفيذ  عملية  فــي 
في  ستسير  الــفــكــرة  أن  خــصــوصــا  األرض، 
طريق معارض لاتحاد األوروبي واالتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، مـــا يــعــنــي أنــهــا أشــبــه 

بسفينة تسير عكس اتجاه الرياح.
فعملية تنفيذ بطولة »السوبر ليغ« ستكون 
عــواقــبــهــا قــاســيــة عــلــى كـــل مـــن هـــو معني 
»يــويــفــا« وبمساندة  الــقــدم، ألن  كــرة  بلعبة 
ــي أوروبــــــا  ــدم فــ ــقــ جــمــيــع اتـــــحـــــادات كـــــرة الــ
أعلنت صراحة ودون تردد أنه سيتم إنزال 
في  املشاركة  األنــديــة  قاسية بحق  عقوبات 
إلــى حــدود تدمير  البطولة، والتي ستصل 
كل ما تعرفه الجماهير حاليا من منافسات.
شأنه  من  ليغ«،  »السوبر  مشروع  فتطبيق 
أن ُينهي مثًا مسابقة دوري أبطال أوروبا 
األنـــديـــة األوروبـــيـــة  ــــوى  أقـ تــغــيــيــب  أو  أواًل 
ــا يـــعـــنـــي فـــشـــلـــهـــا بـــســـبـــب لـــحـــاق  ــ عـــنـــهـــا، مـ
الــجــديــدة،  بالبطولة  األنــديــة  تلك  جماهير 
وبـــالـــتـــالـــي انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى اإليــــــــرادات 

واالهتمام بالبطولة األوروبية األعرق.
األندية  إقــصــاء  الثاني فهو مثًا  األمــر  أمــا 

هل كانت الفكرة مجرد 
ورقة ضغط 

حقيقية على »يويفا«؟

فينغر: لم أندهش من انهيار بطولة »السوبر ليغ« سريعًا
الفرنسي املخضرم، آرسني  املــدرب  لم يندهش 
فينغر، مدرب فريق أرسنال السابق، من انهيار 
إنــه لم  بطولة دوري السوبر األوروبــــي، إذ قــال 
يؤمن بها مطلقًا. وقال فينغر في تصريحات 
أندهش  »لــم  القطرية:  إن سبورت«  »بــي  لشبكة 
مــن عـــدم اســتــمــرارهــا طــويــًا. لــم أؤمـــن مطلقًا 
بأّنها ستتحول إلى واقع. هذه البطولة تتجاهل 
إذا  الــريــاضــي.  لاستحقاق  األساسية  املــبــادئ 
ــذا الــجــانــب، فــأنــت تــقــتــل الــبــطــوالت  تــجــاهــلــت هـ

املحلية. الجماهير لم تكن لتقبل هذا األمر مطلقًا«.

االتحاد اإلنكليزي يشيد بتشيلسي و»سيتي« 
ويشكر الجماهير على موقفها

ومانشستر  تشيلسي  فريقي  قــرار  على   )FA( القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  أثنى 
األندية  بقية  )تبعتهما الحقًا  األوروبـــي  السوبر  دوري  بطولة  من  االنسحاب  سيتي 
االنسحاب(  قــرار  في  وتوتنهام  يونايتد  ومانشستر  وليفربول  أرسنال  اإلنكليزية: 
للنور.  البطولة  هــذه  قتالها حتى ال تخرج  الجماهير على  فيه  الــذي شكر  الوقت  في 
وكان فريق مانشستر سيتي قد أكد خططه ملغادرة البطولة، بينما خرجت تسريبات 
اللندني باألمر نفسه، إزاء احتجاجات جماهيره في محيط ملعب  النادي  من داخل 
»ستامفورد بريدج«. وأشار االتحاد في بيانه »أسعدتنا األخبار الخاصة بقرار بعض 
السوبر األوروبــي، والتي تهدد  األندية باالنسحاب من خطط استمرار بطولة دوري 
هرم كرة القدم في إنكلترا. كرة القدم لها تاريخ كبير قائم على إتاحة الفرص لجميع 
األندية، وكان هناك رفض جماعي لهذه البطولة«. وأضاف البيان »نود أيضًا أن نشكر 
الجماهير بشكل خاص على تأثيرها في هذه اللحظة املهمة، والحفاظ على مبادئ كرة 

القدم. إّنها ذكرى قوية بأّن كرة القدم ملك للجماهير«.

برشلونة يرهن مشاركته في دوري السوبر 
بموافقة أعضائه

رهن فريق برشلونة مشاركته في دوري السوبر بموافقة جمعيته العمومية، وفقًا ملا 
ذكرته تقارير إعامية. وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة خوان البورتا ذلك، بعدما 

وّقع السبت على وثيقة االنضمام للمسابقة الجديدة، وفقًا ملا نقلته قناة »تي في 3«.
وأضاف برشلونة شرطًا في وثيقة االنضمام يحتفظ فيه بالحق في إقرار أعضائه 
النادي  البطولة، فلن يكون  لاتفاق، وإذا ما قرر أعضاء برشلونة عدم املشاركة في 

»الكتالوني« ملزمًا باالتفاق.

بايرن يقترب من لقب »البوندسليغا« بثنائية 
في مرمى ليفركوزن

ــرن مــيــونــخ مـــن حــســم لقب  ــايـ ــتـــرب فـــريـــق بـ اقـ
الدوري األملاني لكرة القدم مبكرًا بالفوز بهدفني 
نظيفني على ضيفه باير ليفركوزن في الجولة 
بايرن  يحتل  النتيجة  وبهذه  املسابقة.  من   30
الصدارة برصيد 71 نقطة على بعد 10 نقاط 
املقابل،  أقــرب ماحقيه اليبزيغ. في  كاملة عن 
توقف ليفركوزن عند املركز السادس برصيد 
47 نــقــطــة. وبــعــد تــعــادلــه فــي الــجــولــة األخــيــرة، 
واصل اليبزيغ الثاني في الترتيب نزيف النقاط 
أمــام مضيفه  1( بشكل مفاجئ   -  2( وخسر 
كولن الذي يحتل املركز قبل األخير في الجدول.

وبــهــذا الــفــوز رفــع كولن رصــيــده إلــى 26 نقطة 
على بعد نقطتني من الخروج من منطقة الخطر. وفي الجولة نفسها، فاز فرانكفورت 
بهدفني سجلهما مارتني هينترغير، وأندري سيلفا على أوغسبورغ، ورفع فرانكفورت 
بهذا الفوز رصيده إلى 56 نقطة في املركز الثالث في حني توقف رصيد أوغسبورغ 

صاحب الترتيب الـ11 عند 33 نقطة.

رئيس كولومبيا: كوبا أميركا سُتلعب وفقًا 
لبروتوكوالت كورونا

أكد رئيس كولومبيا إيبان دوكي أّن بطولة »كوبا أميركا« التي ستنظمها باده في يونيو/ 
للبروتوكوالت  وفقًا  سُتلعب  األرجنتني  مع  باالشتراك  املقبلني  تموز  ويوليو/  حزيران 
وقال  كورونا.  باحتياطات  املرتبطة  ليبرتادوريس،  وكــأس  املحلي  الــدوري  في  السارية 
دوكي في حوار مع الوكالة اإلسبانية: »التزام كولومبيا واضح جدًا مع كونميبول )اتحاد 
أميركا الجنوبية لكرة القدم( وقررنا أّننا مستعدون للعب كوبا أميركا«. ُيذكر أن كوبا 
أّنها ستلعب  ويفترض  الجاري  العام  إلــى  تأجلت  في 2020  مقررة  كانت  التي  أميركا 
في الفترة بني 11 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ تموز املقبلني، رغم تفشي الفيروس في 
أميركا الجنوبية. وأضاف دوكي: »من غير املنطقي أن تلعب البطولة وكأس ليبرتادوريس 
وأال تتمكن 5 منتخبات داخل مناخ آمن، داخل فقاعة، من اللعب«، في إشارة ملنتخبات 

املجموعة الثانية وهي كولومبيا والبرازيل واإلكوادور وفنزويا وبيرو.

الفيزياء في جامعة  عــام 1983 حتى عــام 1989. ثم درس 
ذلــك تمكن من  بعد  عــام 1993.  وتــخــرج منها  »بريستول« 
الحصول على شهادة عليا في مجال املحاسبة عام 1996. 
بدأ العمل في شركة »برايس ووتر هاوس كوبرز« في قسم 
وفي   ،1993 عــام  فــي  الضريبية  واالســتــشــارات  املحاسبة 
عام 2005 عمل مستشارًا ملالكوم غايزر، وعائلة غايزر، 
خال استحواذهم الناجح على نادي مانشستر يونايتد في 
ذلك العام. بعدها، عينته العائلة في منصب »التخطيط املالي« 
للنادي. عام 2007، تسلم وودورد مهام العمليات التجارية 
واإلعامية لفريق مانشستر يونايتد، وبرع في هذا املنصب 
الحمر«،  »الشياطني  رفــقــة  صيته  وذاع  اشتهر  وبــه  بــالــذات 
وذلــك بسبب تمكنه من الحصول على عقود رعاية مغرية 
للنادي مع شركات في جميع أنحاء العالم، من ذلك أّن النادي 
حصل عام 2005 على 48.7 مليون جنيه إسترليني )نحو 

عام  فــي  الفريق  عــائــدات  بينما وصــلــت  دوالر(،  مليون   68
2012 إلى 117.6 مليون جنيه إسترليني )نحو 164 مليون 
دوالر(. عام 2012 أيضًا، جرى تعيني إد وودورد في مجلس 
إدارة النادي، كنائب رئيس تنفيذي ملانشستر يونايتد، بعد 
وعام  ديفيد جل.  السابق  التنفيذي  الرئيس  انتهاء مشوار 
في  تشغيلي  دور  أعــلــى  إلـــى  وودورد  تــرقــيــة  جـــرت   2013
الــنــادي،  »أولـــد تــرافــورد« وذلــك إلعـــادة هيكلة مجلس إدارة 
إدارة  مــنــصــب  تــولــى وودورد  إذ  أرنـــولـــد،  خــلــف ريــتــشــارد 
النادي التجارية. تلقت مسيرة إد وودور انتقادات كبيرة من 
بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعد عجزه عن ترجمة 
نجاحات النادي املالية، على أرض امللعب. وفي يوليو/ تموز 
املعني حديثًا  يونايتد  مــدرب  امتعض ديفيد مويس،   2014
يــومــهــا، مــن نــجــاح الـــنـــادي الــتــجــاري الــضــخــم، إذ عــّبــر عن 

اعتقاده أّنه يعيق نجاحه في امللعب.

مانشستر ـ العربي الجديد

بات إد وودورد، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد 
بعدما قدم  ليغ«،  »السوبر  أول ضحايا مسابقة  اإلنكليزي، 
الكبيرة  الجماهيرية  الضغوط  بعد  منصبه،  مــن  استقالته 
البطولة  اإلعــان عن  األخيرة، عقب  الساعات  التي شهدتها 
التي أطلقها 12 فريقًا أوروبيًا. وأتى قرار استقالة وودورد، 
منصبه  مــن  يونايتد،  مانشستر  لــنــادي  التنفيذي  الرئيس 
بــعــدمــا شــهــد مــحــيــط مــلــعــب »أولــــــد تــــرافــــورد« فـــي املــديــنــة 
احــتــجــاجــات كــبــيــرة مــن قــبــل جماهير »الــشــيــاطــني الــُحــمــر« 
بطولة  في  الفريق  املطلق مشاركة  عّبرت عن رفضها  التي 

»السوبر ليغ«، بحسب موقع »تولك سبورت« البريطاني.
تلقى  الثاني 1971  نوفمبر/ تشرين   9 في  املولود  وودورد 
منذ  أيسيكس  بمقاطعة  وود«  »بــرنــت  مــدرســة  فــي  تعليمه 

إد وودورد

على هامش الحدث

إد وودورد، 
الرئيس التنفيذي 
لنادي مانشستر 

يونايتد، استقال 
من منصبه بعد 
الضغوط الكبيرة 

بسبب »السوبر ليغ«

فكرة »السوبر ليغ« 
)Getty( ُولدت ميتة

المرّوجين  وأحد  اإليطالي،  يوفنتوس  فريق  رئيس  أنييلي،  أندريا  أكد 
لبطولة »السوبر ليغ«، أنّه على الرغم من االنتقادات ضد هذا المشروع، 
»ال  صحيفة  مع  مقابلة  في  أنييلي،  وقــال  قدمًا.  سيمضي  فإنّه 
لديه  السوبرليغ  مشروع  أنديتنا،  بين  بالدم  ميثاقًا  »هناك  إّن  ريبوبليكا«، 
فرص بنسبة 100% للنجاح، سنمضي قدمًا فيه«. وأكد رئيس »يوفي« 
»فيفا«  مع  مفتوح  حوار  على  ستبقى  للبطولة  سة  المؤسِّ الفرق  أّن 

و»يويفا«، وفي حال قدما مقترحًا سيجري درسه.

رئيس يوفنتوس: سنمضي قدمًا

وجه رياضي

ــــات الـــتـــي تلعب  ــــدوريـ ــن الـ الـــــــ12 الــكــبــيــرة مـ
فيها، فكيف سيتقبل الجمهور مثًا غياب 
أتلتيكو مدريد عن  برشلونة، ريال مدريد، 
»البريميرليغ«  سُيلعب  كيف  أو  »الليغا«، 
بــــدون »الـــتـــوب 6« األشـــهـــر، ومــــاذا سيكون 
مصير التنافس في الدوري اإليطالي بدون 

يوفنتوس، ميان وإنتر.
االنــتــقــال إلــى »الــســوبــر لــيــغ« فــجــأًة وبــدون 
بكرة  ُمــحــكــمــة ســيــضــُر  دراســــة  أو  تخطيط 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــدم األوروبــــــيــــــة كـــثـــيـــرًا، ولــ ــقــ الــ
كـــان شــعــار الــيــومــن املــاضــيــن »كـــرة الــقــدم 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر«، وذلـــــــك ألن هــــــذا الـــجـــمـــهـــور 
في  الجميلة  املنافسة  مــن  الكثير  سيخسر 
أكثر من بطولة أوروبية، وطبعا لن يتخلى 
بسهولة،  ُيحبها  التي  الكبيرة  األنــديــة  عن 
وبــالــتــالــي ســيــحــدث شــــرخ كــبــيــر فـــي عــالــم 

اللعبة الشعبية األولى في العالم.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن تــطــبــيــق الـــفـــكـــرة وتــنــفــيــذهــا 
كـــان عملية صعبة مــن األســــاس نــظــرًا لكل 
الصعوبات التنظيمية التي سُترافق إطاق 
»السوبر ليغ«، وكذلك املشاكل التي ستنتج 
عن االنتقال إلى بطولة أوروبية جديدة، هذا 
طبعا عدا عن الضرر الكبير الــذي سيلحق 

بصورة األندية املؤسسة للمشروع.

ورقة ضغط حقيقية على »يويفا«؟
ربما العاصفة التي شهدتها كرة القدم في 
آخر 48 ساعة كانت مجرد هز عصا وتنبيه 
لاتحاد األوروبي لكرة القدم بأنه ال يمكن 
من  يتبعه  الـــذي  نفسه  بالنهج  يستمر  أن 
ســـنـــوات طــويــلــة، خــصــوصــا فـــي مــنــافــســات 
دوري أبطال أوروبا، ألن أساس املشكلة هو 
شكوى األندية الضخمة من عدم حصولها 

على أرباح مالية تستحقها.
ُتدمر  أن  كــادت  التي  العاصفة  أن هــذه  كما 
أشــيــاء كــثــيــرة تــعــرفــهــا الــجــمــاهــيــر فــي كــرة 
الـــقـــدم، مـــن شــأنــهــا أن ُتــغــيــر بــعــض األمـــور 
الكبيرة  »يويفا« واألنــديــة  بــن  العاقة  فــي 
والبطوالت،  االتــحــادات  ُتعتبر عصب  التي 
أنه  أكــد على  خصوصا أن رئيس »يــويــفــا« 
مستعد للتفاوض والوقت لم يفت لتحسن 
بــعــض األمـــــــور، وكـــذلـــك أكــــد عــلــى ضــــرورة 

العمل لتوحيد الصفوف من جديد.
فهل تشهد األيام القادمة اجتماعات مكثفة 
بن األندية الـ12 املؤسسة لبطولة »السوبر 
لــيــغ« واالتــحــاد األوروبــــي مــن أجــل تسوية 
ــــى اتــــفــــاق لــتــحــســن  ــــول إلــ ــــوصــ األمــــــــور والــ
أبطال أوروبــا،  املالي ونظام دوري  الوضع 
أم أن العاصفة لن تصنع أي فارق وانتهت 
عند حدود مجرد »انقاب فاشل من األندية 

الكبيرة على »يويفا«؟

أبدى املدافع الدولي اإلسباني السابق، وأحد قادة فريق برشلونة املؤسس لبطولة »السوبر 
ليغ« األوروبية، جيرارد بيكيه، اعتراضه على إنشاء البطولة، لينضم  الاعب امُلتوج بلقب 
أبــدت اعتراضها على  التي  إلــى عشرات األصـــوات  أيــام،  بطولة كــأس ملك إسبانيا قبل 
البطولة الجديدة منذ اإلعان عنها، مساء اإلثنني املاضي، وهو اإلعان الذي أحدث ضجة 
تغريدة عبر حسابه على  بيكيه،  املخضرم،  املــدافــع  الــقــدم. وكتب  كــرة  عالم  فــي  كبيرة 

»تويتر« قال فيها: »كرة القدم تنتمي للجماهير. اليوم أكثر من أّي وقت مضى«.
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