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رياضة

أعلن نادي 
أرسنال اإلنكليزي 
رسميًا، تجديد 
عقد المصري 
محمد النني، 
دون اإلشارة إلى 
المدة. وكتب 
النادي اللندني، 
في بيان رسمي: 
»محمد كان 
عضوا رئيسيا 
في الفريق 
منذ انضمامه 
إلينا من بازل في 
عام 2016. لقد 
لعب 147 مباراة، 
وسجل خمسة 
أهداف وساهم 
بـ10 تمريرات 
حاسمة«.

)Getty/النني تألق في الموسم الحالي مع أرسنال )ماك أكتينس

تجديد عقد النني

نال األملاني يورغن كلوب، جائزة رابطة مدربي 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ألفضل مدرب هذا 

املوسم، بعدما قاد ليفربول إلى ثنائية الكأس 
وكأس الرابطة ونهائي دوري أبطال أوروبا 

حيث يتواجه السبت مع ريال مدريد اإلسباني. 
وعلى الرغم من فشله في قيادة »الحمر« إلى لقب 
الدوري املمتاز الذي احتفظ به مانشستر سيتي، 

حظي كلوب بهذا التقدير نتيجة املوسم امللفت 
الذي قدمه مع ليفربول.

أكد خوسيه كاسترو، رئيس إشبيلية، أن ناديه 
ال يفكر بشراء عقد النجم الفرنسي أنطوني 

مارسيال، بعد أن انتقل األخير للنادي في يناير/ 
كانون الثاني املاضي على سبيل اإلعارة، قادما 

من مانشستر يونايتد مع خيار الشراء في نهاية 
املوسم. وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 

فقد رحل مارسيال عن يونايتد، ألنه لم يحصل 
على فرصة املشاركة في وجود كريستيانو 

رونالدو، حيث شارك في 8 مباريات فقط.

دافع ميك شوماخر، سائق فريق هاس، بشغف 
عن سباق جائزة موناكو الكبرى، الذي يقام ضمن 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 

1، وسط الشكوك التي تحوم حول إمكانية 
إقامة السباق في املستقبل. وقال شوماخر في 

ا من  تصريحات صحافية: »كان هذا السباق جزء
فورموال 1 لفترة طويلة كما أنه مكان تاريخي«. 
ويقام سباق هذا العام يوم األحد املقبل ولكن لم 

يتم توقيع أي عقود للسنوات املقبلة.

الدوري اإلنكليزي: 
كلوب يحصد جائزة 

أفضل مدرب

مارسيال يقترب من 
العودة إلى مانشستر 

يونايتد

شوماخر يدافع 
عن سباق جائزة 

موناكو الكبرى
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يحتاج ملعب نادي 
تشلسي اإلنكليزي إلى 

عملية تطوير

كاظمة بطًال لكأس الكويت على حساب السالمية
وج كاظمة بلقب كأس أمير الكويت لكرة القدم، بعدما انتصر في املواجهة 

ُ
ت

النهائية على منافسه الساملية، بهدفني مقابل هدف وحيد، في استاد جابر 
األحمد الدولي بالعاصمة الكويتية. وافتتح الساملية التسجيل في الدقيقة الـ 
25 عبر البرازيلي أليكس دي ليما، ورّد كاظمة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 
52 نفذها البديل ناصر فرج، قبل أن يضيف ميشال ميالد الهدف الثاني 

لكاظمة في الدقيقة الـ 72.

العربي الكويتي إلى نصف نهائي كأس 
االتحاد اآلسيوي

حسم التعادل بـ 1-1 مواجهة ظفار العماني والعربي الكويتي في الجولة الثالثة 
من املجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي. وسجل ظفار هدفًا مبكرًا في 
الدقيقة الـ 18 عبر علي سالم، فيما أحرز املحترف في صفوف العربي أبالي 
هدف التعادل من مجهود فردي. بهذا التعادل حجز العربي مقعدًا في الدور 

نصف النهائي ملنطقة الغرب، بينما خرج ظفار رسميًا من املنافسة.

الرفاع البحريني يبلغ نصف نهائي االتحاد اآلسيوي
بلغ الرفاع البحريني دور الثمانية ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي، بعد فوزه 
واحــد.  هــدف  مقابل  أهـــداف  بثالثة  الفلسطيني  الخليل  شــبــاب  على  الثمني 
وتمكن الرفاع من تسجيل هدفه األول عبر عدنان فواز، وفي الشوط الثاني 
الفريق  أن يسجل  للرفاع، قبل  ثــاٍن  األســود من تسجيل هــدف  تمكن كميل 
الفلسطيني هدف التقليص. وأنهى سيد هاشم عيسى آمال شباب الخليل في 
العودة للمباراة عندما سجل الهدف الثالث للفريق البحريني. وبعد فوز الرفاع 
وتعادل الكويت سلبيًا، تأهل األول كأفضل صاحب مركز ثاٍن بني املجموعات 
الثالث لغرب آسيا، إذ أصبح الترتيب في املجموعة )العربي الكويتي 7 نقاط، 

الرفاع 6 نقاط، ظفار العماني 4 نقاط وشباب الخليل بدون نقاط(.

تعادل إنبي مع غزل المحلة بالدوري المصري
تعادل إنبي مع ضيفه غزل املحلة بهدفني ملثلهما، في ختام الجولة العشرين 
 إنبي سريعًا 

َ
للدوري املصري. تقدم عبده يحيى ملصلحة غزل املحلة، وعادل

الـ 20 من ضربة جــزاء عبر مصطفى شلبي، وتقدم الضيوف  في الدقيقة 
مــجــددًا بــهــدف مــن ضــربــة جـــزاء سجلها مــعــاذ الــحــنــاوي، لكن إنــبــي أدرك 
التعادل مجددًا بهدف صــالح عاطف »ريــكــو«، ورفــع إنبي رصيده إلــى 25 
نقطة في املركز العاشر بجدول الترتيب، وهو ذات رصيد غزل املحلة الذي 

يحتل املركز التاسع.

مودريتش فخور بالنهائي الخامس 
في دوري األبطال

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد اإلسباني، أن خوض 
الـــ36 »أمــر رائـــع«، مع  نهائي دوري األبــطــال الخامس في مسيرته في ســّن 

ليفربول  أمــام  املقبل  السبت  يوم  باريس  »ليلة ساحرة« جديدة في  انتظار 
باللقب بعد غياب 4 سنوات. وقــال مودريتش  للتتويج  والعودة  اإلنكليزي، 
قليلة من  أيــام  قبل  )إفـــي(،  اإلسبانية  األنــبــاء  نقلتها وكالة  في تصريحات 
النهائي املقرر بعد غد السبت: »لدي مشاعر جيدة جدًا والكثير من الرغبة، 
إنــه ألمــر مثير لإلعجاب أن أكــون في النهائي الخامس«. وأضــاف صاحب 
الـ36 عامًا: »ما نحاول نقله لالعبني الذين يشاركون في النهائي ألول مرة، 
املــبــاراة، وأن يبذلوا جهدهم  التعامل بهدوء، وأن يستمتعوا بكل لحظة في 
الفريق امللكي أكثر  الباريسي، حقق  النهائي  في امللعب«. وفي طريقه نحو 
من »ريمونتادا« كانت تبدو مستحيلة على ملعبه. وقال في هذا الصدد إن 
»ليالي األبطال في البرنابيو ال يمكن وصفها«، مضيفًا: »نحن محظوظون 
باللعب على هذا امللعب، وفي هذا النادي الذي يجعلك تعيش ليالي ساحرة«.

أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري اإلنكليزي 
املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم مــوافــقــتــه عــلــى انــتــقــال 
مــلــكــيــة نـــــادي تــشــلــســي إلــــى مــجــمــوعــة تــود 
ــيـــان رســــمــــي، مــا  ــــق بـ بـــوهـــلـــي األمـــيـــركـــيـــة وفـ
يجعل الــصــفــقــة تــقــتــرب خــطــوة إضــافــيــة من 
بوهلي  مجموعة  ووافــقــت  نهائيًا.  إتمامها 
ــــراء تــشــلــســي مــقــابــل 4.25 مــلــيــارات  عــلــى شـ
من  دوالر(  مــلــيــارات   5.3( إسترليني  جنيه 
أبراموفيتش  رومــان  الروسي  السابق  مالكه 
فـــي الـــســـابـــع مـــن شــهــر مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي. 
وقــــال بــيــان رابـــطـــة الــــــدوري املـــمـــتـــاز: »وافــــق 
مجلس إدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز على 
االســتــحــواذ املــقــتــرح عــلــى تشلسي مــن قبل 
 
ّ
لكن كونسورتيوم«.  بوهلي/كليراليك  تــود 
البيان أضاف: »يبقى الشراء خاضعًا إلصدار 
ــة( لـــرخـــصـــة الــبــيــع  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـــحـــكـــومـــة )الـ
املطلوبة واإلكمال املرضي للمراحل النهائية 
ــان أبــرامــوفــيــتــش،  ــ مـــن الــصــفــقــة«. وكــــان رومـ
طرح النادي اللندني للبيع مطلع مارس/آذار 
املاضي، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها 
عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو 

خــال جــولــة لــعــرض الــكــأس بــني املشجعني 
ــنـــة مـــانـــشـــســـتـــر اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، قـــال  فــــي مـــديـ
املــــدرب اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال مــازحــًا 
إن الــعــودة مــن تــأخــر بــهــدفــني نظيفني إلــى 
فيا،  أستون  على  »سيتيزنس«  لـ  2-3 فــوز 
كــان جــزءًا من خطته في الطريق إلــى الفوز 
بــلــقــب الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي فـــي كــــرة الــقــدم 
فه 

ّ
وذلــك بعدما قلب مانشستر سيتي تخل

ــام أســـتـــون فــيــا صـــفـــر-2 حــتــى الــدقــيــقــة  ــ أمـ
3-2 بسيناريو »هيتشكوكي«  فــوز  إلــى   76
ــة، لــيــحــســم  ــنـــونـ ــدى 5 دقــــائــــق مـــجـ ــ ــلـــى مــ عـ
اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول )93 
الــذي حقق فــوزًا متأخرًا بــدوره  مقابل 92( 
وأوفــى غوارديوال   .1-3 على ولفرهامبتون 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر )51 عـــامـــًا( بـــوعـــده بعد 
املــــــبــــــاراة، مــــن خـــــال نـــفـــث الـــســـيـــجـــار لـــدى 
صـــعـــوده إلــــى املــنــّصــة فـــي نــهــايــة الــجــولــة. 
ويمتلك »السيتي« اآلن أربعة ألقاب حققها 
قيادة  املاضية تحت  الخمس  السنوات  في 
اإلسباني بيب غوارديوال، وستة ألقاب في 
آخــر 11 موسمًا. وقـــال غــوارديــوال ضاحكًا 

 الـــبـــيـــع اســتــغــرق 
ّ
ــكـــن ــا. لـ ــيــ ــرانــ ــي ألوكــ ــروســ الــ

 بــســبــب مـــخـــاوف الــحــكــومــة من 
ً
وقــتــًا طـــويـــا

إمكانية دخــول ربــح من العملية إلــى خزينة 
أبراموفيتش.  رومــان  الروسي  األعمال  رجــل 
وأكــد املتحدث باسم رئيس الــوزراء بوريس 
 الحكومة تعمل مع النادي بشأن 

ّ
جونسون أن

الصفقة، موضحًا: »نحن نعمل عن كثب مع 
نا 

ّ
إن البيع.  تقدم في عملية  تشلسي إلحــراز 

نجري مناقشات مكثفة مع الشركاء الدوليني 
املــعــنــيــني لــلــحــصــول عــلــى املــوافــقــات الــازمــة 
وســنــعــرض املــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل فــي أقــرب 
وقـــت مــمــكــن«. وبــعــد عــمــلــيــة مـــزايـــدة طويلة 
شملت العديد من املجموعات، اختير بوهلي 
ــاؤه املــســتــثــمــرون، مـــن قــبــل مجموعة  ــركـ وشـ
رايــــن، مــصــرف نــيــويــورك الــــذي يــشــرف على 
ــع. وتـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة بــوهــلــي،  ــيـ ــبـ عــمــلــيــة الـ
 مـــشـــاركـــًا فـــي مــلــكــيــة نـــــادي دودجـــــرز 

ً
زمـــيـــا

باإلضافة  والتر،  مارك  للبيسبول،  األميركي 
إلى امللياردير السويسري هانسيورغ فيس 
ــة كــلــيــراليــك  ــيـ ــيـــركـ ــار األمـ ــمـ ــثـ ــتـ ــة االسـ ــركــ وشــ
كابيتال. وفي بيان اإلعان عن املوافقة على 

الخطة صفر-2، بهدوء، بهدوء.  »كانت تلك 
وبعدما سّجلنا األهداف كانت ليلة رائعة«. 
وأضاف أن »الجميع يعرف أن ما حدث هو 
إنجاز رائع. هذا هو الــدوري األصعب، منذ 
ســت ســنــوات مــنــذ وصــولــنــا حققنا أربــعــة. 
السعادة على كل الوجوه هي أعظم مكافأة 
يــمــكــنــنــا الــحــصــول عــلــيــهــا«. رغــــم هيمنته 
املــحــلــيــة، بــقــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا حلمًا 
بــعــيــد املـــنـــال ملــانــشــســتــر ســيــتــي حــتــى مع 
إنفاق املليارات لتشكيل فريق ممتاز. وآخر 
أمــام ريال  القاسي  الخروج  الخيبات كانت 
مدريد اإلسباني في نصف نهائي املسابقة 
ــابـــق مــــن أيـــار/مـــايـــو  ــــت سـ الـــقـــاريـــة فــــي وقـ
أن يؤثر  اإلقــصــاء  لذلك  كــان يمكن  الحالي. 
عــلــى مــســار الــفــريــق فـــي الــطــريــق إلــــى لقب 
ــــدوري، لكنه ســرعــان مــا اســتــعــاد تــوازنــه  الـ
املباريات  الازمة من  العشر  النقاط  وحقق 
األربـــع األخــيــرة. وقـــال غـــوارديـــوال، صاحب 
االنـــجـــازات الــخــارقــة فــي الـــدوريـــات املحلية 
خــــال الــعــقــد األخـــيـــر مـــع نـــــادي بــرشــلــونــة 
نــادي  أعـــوام )2009 و2010 و2011( وكــذلــك 
بايرن ميونخ األملاني أعــوام )2014 و2015 
سيتي  مانشستر  الحالي  ونــاديــه  و2016( 
»كـــان  ــه  إنــ و2022(  و2021  و2019   2018(
التوتر كبيرًا بعد )الهزيمة أمام ريال مدريد 
فــي دوري األبــطــال األوروبــــي( والكثير من 
املــبــاريــات الــصــعــبــة. نــحــن ال نستسلم أبــدًا 
وعلينا أن نكون فخورين جدًا باملجموعة«. 
لكنه قال في وقت سابق إن »الفوز بالدوري 

الحالي،  مــايــو  مــن  الــســابــع  فــي  البيع  عملية 
قـــــال تـــشـــلـــســـي: »مـــــن إجـــمـــالـــي االســـتـــثـــمـــار، 
أسهم  لــشــراء  جــنــيــه  مــلــيــار   2.5 سيخصص 
ــنــــادي، وســيــتــم إيـــــداع هــــذه الـــعـــائـــدات في  الــ
حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد 
ألعــمــال خيرية  بــاملــائــة   100 بنسبة  الــتــبــرع 
ــتـــش«.  بـــحـــســـب مــــا أكـــــــده رومــــــــان أبـــرامـــوفـــيـ
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف: »سـ
من  الــعــائــدات  لتحويل  مطلوبة  البريطانية 
الــحــســاب املــصــرفــي املــجــّمــد«. بــاإلضــافــة إلى 
ذلك، سيلتزم املالكون الجدد باستثمار 1.75 
وحطمت  الــنــادي«.  »ملصلحة  إضافية  مليار 
لبيع  السابق  القياسي  الــرقــم  الصفقة  قيمة 
مــلــيــار دوالر  فـــريـــق ريــــاضــــي، والـــبـــالـــغ 2.4 
أمــيــركــي لــنــادي نــيــويــورك ميتس األمــيــركــي 

للبيسبول في 2020.
ويــحــتــاج ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج الــواقــع 
فـــي غــــرب لـــنـــدن والـــبـــالـــغـــة ســعــتــه 42 ألــف 
متفرج، إلى عملية تطوير كبيرة، تتناسب 
الــتــي يتمتع بها  الــدخــل  مــع حجمه وقيمة 
ــيـــزي لــكــرة  ــلـ ــكـ ــي الـــــــــدوري اإلنـ مـــنـــافـــســـوه فــ
 في 

ً
 حــافــا

ً
الــقــدم، لكن بوهلي يملك سجا

الرياضية  امللعب والنتائج  تحسني كل من 
مـــع دودجــــــــرز. ونـــظـــرًا لــاســتــثــمــار الــكــبــيــر 
بالاعبني، بلغ دودجرز األدوار اإلقصائية 
في الدوري األميركي للبيسبول في املواسم 
عــام 2020  اللقب  وأحـــرز  املــاضــيــة،  التسعة 

بعد انتظار دام 32 سنة.
)فرانس برس(

األبــطــال، فهناك أسابيع  مــن  أصــعــب كثيرا 
ــابـــات وأوقـــــات طيبة  عـــدة ومــبــاريــات وإصـ
وأخرى سيئة، لكن النجاح كان هناك طوال 
الوقت منذ خمس سنوات«. وأضاف املدرب 
اإلســـبـــانـــي املــــعــــروف بــلــقــب )الــفــيــلــســوف( 

»أنــا ال أقــول إن دوري األبــطــال ليس مهمًا، 
فنحن نحب الفوز به لكن الفوز بـ38 مباراة 
أحببت  ولهذا  تمامًا،  أمــر مختلف  متتالية 

ذلك دائمًا منذ أن كنت العبًا«.
الذين  »السيتي«  العبي  مــن  العديد  أن  بــدا 

»األســــاطــــيــــر«، قــد  ــوال بـــــ ــ ــوارديــ ــ وصـــفـــهـــم غــ
والعشرين  األربـــع  الساعات  معظم  أمــضــوا 
املــاضــيــة فــي االحــتــفــال بــانــتــصــارهــم. وقــام 
ــارس الـــبـــرازيـــلـــي إديــــرســــون بــمــبــادلــة  ــحــ الــ
ق 

ّ
املشجعني الفرحة وهم الذين حاولوا تسل

أعمدة اإلنــارة، بينما عرض جاك غريليش 
شراء شراب لكل شخص موجود إلى جانب 
الطريق في حال أرادوا مقابلته في املدينة 
الحقًا. ولم يكن النجم البلجيكي كيفن دي 
بروين وحيدًا في ارتداء النظارات الرياضية 
العب  كأفضل  البلجيكي  واختير  الــداكــنــة، 
ــنـــادي وســـط االحـــتـــفـــاالت. وردًا على  فـــي الـ
ــان يــعــتــقــد أن كــــل شـــيء  ــ ســــــؤال عـــمـــا إذا كـ
انتهى عند التأخر صفر-2، قال دي بروين 
ــواٍن تــقــريــبــًا. ثم  ــ إنـــه »نــعــم عــلــى مـــدى 10 ثـ
القول فعلنا  ذلــك. ويمكنني  ذهبنا وفعلنا 
ــر   ذلــــك بــطــريــقــة الــســيــتــي. اآلن أصـــبـــح األمـ

رائعًا للغاية«. 
وأصــبــح الــحــدث حــفــل وداع لــقــائــد الــنــادي 
ــــى مــوطــنــه  ــــذي ســـيـــعـــود إلـ فــرنــانــديــنــيــو الــ
الـــبـــرازيـــل هـــذا الــصــيــف بــعــد تــســع ســنــوات 
الــنــادي. وقـــال الــاعــب البالغ  و12 لقبًا مــع 
37 عـــامـــًا ملـــوقـــع الـــنـــادي الــرســمــي »عــنــدمــا 
أتيت إلــى هنا ألّول مــّرة والتقيت بشخص 
من الفريق، قالوا لي اسمع، نريدك أن تكون 
«. واختتم 

ً
أحد القادة، نريدك أن تكون بطا

الـــوراء، كل األلقاب  إلــى   »عندما أنظر 
ً
قائا

التي فزنا بها مميزة حقًا«.
)فرانس برس(

الـ»سيتي« ومعجزة اللقب... جزء من خطط غوارديوالرابطة الدوري اإلنكليزي توافق على بيع تشلسي
اشترطت رابطة 

الـ»بريميرليغ« حصول 
ملّاك تشلسي الجدد على 

رخصة من الحكومة

عاش مانشستر سيتي 
والعبوه أفراحا استمرت 

طويال بعد التتويج بلقب 
الدوري اإلنكليزي

)Getty/سيصبح نادي تشلسي تحت إدارة مالك جديد )مايك هيوت

األندية المصرية تعاني من سوء قرارات الحكام )إبراهيم رمضان/األناضول(

الحكام اتخذوا قرارات أثارت جدًال واسعًا )جافير سوريانو/فرانس برس(

)Getty/غوارديوال والعبو السيتي عاشوا األفراح بالتتويج )جان كروجر

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــري لــيــثــيــر  ــ ــــصـ عــــــاد الـــتـــحـــكـــيـــم املـ
الـــجـــدل مـــن جـــديـــد، مـــع األحـــــداث 
مباريات  شهدتها  الــتــي  الغريبة 
ــــدوري املــحــلــي ملــوســم 2021- ومـــواجـــهـــات الــ
لــقــب  ــى  ــلـ عـ الـــــصـــــراع  ــتــــعــــال  اشــ ــد  ــعـ بـ  ،2022
الــبــطــولــة، والـــهـــروب مـــن شــبــح الــهــبــوط إلــى 
الــثــانــيــة. ويــســيــر التحكيم املــصــري  الـــدرجـــة 
ما بني اختفاء مصري تام عن خريطة حكام 
الكبرى،  األنــديــة  وطلب  باملونديال،  الساحة 
يتصدرها األهلي، االستعانة بحكام أجانب، 
ــة مــــع تــــوالــــي األخــــطــــاء  ــبـ وانــــفــــعــــاالت غـــاضـ
التحكيمية لكبار األسماء، وتوالي الشكاوى 

التحكيم 
المصري

أزمات محلية ال تتوقف

يعاني حكام كرة القدم المصريين من انتقادات 
الذعة وهم الذين يطلقون قرارات مثيرة للجدل 
ويتعرضون  المحلي،  الدوري  مباريات  في 
ألخطاء كثيرة ومؤثرة أثارت الكثير من االنتقادات 

بين المتابعين

تقرير

مـــــن جــــانــــب األنــــــديــــــة إلـــــــى رابـــــطـــــة األنــــديــــة 
املحترفة واتحاد الكرة ضد الحكام. وعاشت 
الجماهير املصرية ساعات من الحزن بعدما 
خلت قائمة الحكام املختارة إلدارة مباريات 
العالم 2022 في قطر من حكام  بطولة كأس 
ــام  ــم الـــتـــرويـــج فـــي األيــ ســـاحـــة مــصــريــني، رغــ

محمود  مثل  كبيرة،  أسماء  لوجود  األخيرة 
الــبــنــا وأمـــني عــمــر، لــلــمــشــاركــة فــي املــونــديــال 
على األقــل ســواء فــي قائمة أساسية أو عبر 
وتمثلت  ــار(.  )فـ الفيديو  تقنية  فــي  املشاركة 
الــصــدمــة أيــضــًا فــي اخــتــيــار حــكــم واحــــد، هو 
املساعد محمود أبوالرجال، الذي تم اختياره 
لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم 2022. وحــيــدًا 
يكتب أبوالرجال شهادة وفاة الجيل الحالي 
من حكام الساحة بشكل عام. وسبب اختيار 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــيــــد فــــي كــ مـــســـاعـــد مــــصــــري وحــ
صدمة لألوساط التحكيمية، خاصة في ظل 
الحالي  املحلية  الــحــكــام  لجنة  رئــيــس  تبني 
ــام 2018 حينما  عــصــام عــبــد الــفــتــاح مــنــذ عـ
كـــان عــضــوًا فـــي مــجــلــس إدارة اتـــحـــاد الــكــرة 
على  املونديال  في  3 حكام  لتقديم  مشروعًا 
األقل في غضون 4 سنوات، يكونون قادرين 
وهو  املــصــري،  للتحكيم  الهيبة  إعـــادة  على 
الفتاح حتى بعد حصوله  ما فشل فيه عبد 
على منصب رئيس لجنة الحكام في املوسم 
 مـــن املــجــلــس 

ً
الــــجــــاري وتــلــقــيــه دعـــمـــًا كـــامـــا

تولى  حينما  عــام،  جمال  برئاسة  املنتخب 
الثاني  كانون  يناير/  في  املسؤولية  األخير 
املـــاضـــي، بــــداًل مـــن الــلــجــنــة املــؤقــتــة بــرئــاســة 
أحـــمـــد مـــجـــاهـــد صـــاحـــبـــة قــــــرار تــعــيــني عــبــد 

الفتاح رئيسًا للجنة الحكام.
الــكــرة  ــــات التحكيمية فــي  ولـــم تــتــوقــف األزمـ
املــصــريــة عند هــذا الــحــد، بــل امــتــدت لتشمل 
تجديد الــنــادي األهــلــي املــصــري اعــتــبــارًا من 
يونيو/ حزيران املقبل طلبه باختيار حكام 
أجانب إلدارة مبارياته، ورفضه تعيني حكام 
ــــات  مــصــريــني مـــجـــددًا، خـــاصـــة فـــي ظـــل األزمـ
الــتــي الحــقــت مــبــاريــاتــه األخــيــرة فــي الـــدوري 
املــحــلــي، تــصــدرهــا لـــقـــاؤه مـــع الــبــنــك األهــلــي 
في الجولة املاضية وإلغاء أمني عمر، الحكم 
الــدولــي، خــالــه هــدفــًا لــألهــلــي، مــا أثـــار جــداًل 
واســعــًا، بسبب تــدخــل تقنية »الــفــيــديــو« في 
اللعبة وانصياع عمر لها رغم خــروج »فار« 
عن النص وصاحياته في تحديد مثل هذه 
املــبــاريــات، واحتساب عمر الــهــدف فــي بــادئ 
األمـــر، إلــى جانب دخــولــه فــي مــشــادة كامية 
بالنادي  الكرة  مدير  الحفيظ،  عبد  مع سيد 
األهلي، الذي تعرض للطرد في تلك املباراة. 
ولم تكن هذه األزمــة الوحيدة ألمني عمر في 
الدوري املصري هذا املوسم، رغم كونه الحكم 
املفضل لدى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة 
الحكام، وسبق وأصدر نادي بيراميدز بيانًا 
شــهــيــرًا فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، أعــلــن 
خاله رفضه لتعيني أمني عمر حكمًا ملباراته 

حكم مساعد واحد تم 
استدعاؤه للمشاركة في 

مونديال قطر

قرارات الحكام احتج عليها المدربون )خالد دسوقي/فرانس برس(

مع الزمالك. ومن األزمات التي انفجرت أيضًا 
ــــرى، بــخــاف األهــلــي  أخـــيـــرًا إعــــان أنـــديـــة أخـ
والزمالك الذي اتهم التحكيم بالتحامل على 
فريقه إلفقاده لقب البطولة، بسبب األخطاء 
الــقــاتــلــة، وآخـــرهـــا مـــبـــاراة إنــبــي، وتـــم تقديم 
شــكــاوى رســمــيــة ضــد الــحــكــام املــصــريــني في 
الفترة املاضية، في ظل ارتكاب أخطاء قاتلة 
ساهمت في أزمات كبرى، وعبرت عن تاعب 
للنادي املصري،  الحكام، وفقًا  أداء  الفت في 
ــك مــــع املـــصـــري  ــالــ ــزمــ ــا مـــــبـــــاراة الــ ــهـ تـــصـــدرتـ
الــبــورســعــيــدي الــتــي خــســرهــا األخــيــر )2-1(، 
وشهدت عدم احتساب محمد معروف، حكم 

عــدم احتساب ركلة جــزاء صحيحة لاتحاد 
من  السكندري  الفريق  بحرمان  كفيلة  كانت 
نقطة التعادل على األقل في اللقاء، وطالبت 
إدارة االتـــحـــاد بــإنــقــاذ املـــوســـم مـــن األخــطــاء 
وقــت  فــي  فيوتشر  ــادي  نـ وأثــــار  التحكيمية. 
ســـابـــق مـــن املـــوســـم الــــجــــاري، عــنــدمــا خسر 
لــقــاءه مــع الــزمــالــك )2-3( جـــداًل واســعــًا، عبر 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا مــحــمــد عــبــد الــكــريــم، 
املــــدرب الـــعـــام، أكـــد فــيــهــا شــكــوى العــبــيــه من 
معاملة غير جيدة من جانب محمد الحنفي 
فــي أرض املــلــعــب، وصــلــت إلـــى حــد الحديث 
الحنفي  وارتــكــاب  الئقة،  غير  معهم بصورة 

اللقاء، ركلة جزاء صحيحة ألوستني أموتو، 
املــصــري، بجانب عــدم طــرد محمود  مهاجم 
الــونــش، مــدافــع الــزمــالــك، فــي واقــعــة مؤسفة، 
وتــقــدم املــصــري بشكل رســمــي بشكوى ضد 
أي  إدارة  مــــن  اســـتـــبـــعـــاده  ــلـــب  مــــعــــروف، وطـ

مباريات للمصري في الفترة املقبلة.
ومن مشاهد تراجع مستوى الحكم املصري 
في الـــدوري لجوء نــادي االتــحــاد السكندري 
إلــــى إصـــــدار بــيــان رســـمـــي، أعــلــن خــالــه عن 
ــكـــرة ضد  ــاد الـ تــقــديــم شـــكـــوى رســمــيــة التـــحـ
وائــل فرحان حكم مباراته مع فيوتشر التي 
ــــدوري بــداعــي  خــســرهــا االتـــحـــاد )3-4( فــي الـ

فيوتشر  فــي خــســارة  قاتلة ساهمت  أخــطــاء 
املباراة. ومن الوقائع الشهيرة أيضًا، شكوى 
نادي سيراميكا كليوباترا من  حكم مباراته 
مــع فيوتشر طـــارق مــجــدي، والــتــي خسرها 
األول، بسبب عدم  الـــدور  فــي  أهـــداف  بثاثة 
احــتــســاب الــحــكــم ركــلــتــي جــــزاء طــالــب بهما 
سيراميكا ووجـــود أخــطــاء قاتلة فــي إدارتـــه 
تحقيق  فــي  املنافس  منها  استفاد  للمباراة 
الـــفـــوز الــكــبــيــر، وكـــانـــت شـــكـــوى رســمــيــة قد 
الــذي جرى  قدمت بعد نهاية اللقاء مباشرة 
في إبريل املاضي. وبات السؤال الذي يفرض 
نفسه حاليًا في الكرة املصرية: ما هو الحل  

ــــوات  ــــط دعـ ــزيـــف الـــحـــكـــام؟ وسـ ــقــــاف نـ فــــي إيــ
بـــــدأت تــظــهــر بـــقـــوة تــطــالــب رابـــطـــة األنـــديـــة 
عن  املسؤولة  ديــاب  أحمد  برئاسة  املحترفة 
األول  قرارين،  الــدوري املصري التخاذ  إدارة 
ضم لجنة الحكام رسميًا إلى الرابطة بعيدًا 
في تعيني  يتمثل  والثاني  الــكــرة،  اتحاد  عن 
واسعة  بصاحيات  أجنبي  تحكيمي  خبير 
 فــي تطوير 

ً
أمـــا اللجنة،  فــي منصب رئــيــس 

مــســتــوى الـــحـــكـــام ســـــواء حـــكـــام الـــســـاحـــة أو 
)فــار(، لتجنب تكرار األخطاء  الفيديو  حكام 
املنافسة وشفافية  الــجــدل حــول  أثـــارت  التي 

الصراع بني كل الفرق.
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قتيبة خطيب

ــريـــحـــات  ــتـــصـ اشـــتـــعـــلـــت حـــــــرب الـ
ــد  بــــني نــــجــــوم نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـ
اإلســــبــــانــــي، وخـــصـــمـــه لــيــفــربــول 
النهائية  املــواجــهــة  انــطــاق  اإلنــكــلــيــزي، قبل 
ــا لــكــرة، الــذي سيقام  فــي دوري أبــطــال أوروبـ
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، الــســبــت، 
البطل  هوية  ملعرفة  الجماهير  تترقبه  الــذي 
ــة، بـــعـــد خــــروج  ــاريــ ــقــ ــد لــلــمــســابــقــة الــ ــديـ الـــجـ
من  السابقة(،  النسخة  لقب  )حامل  تشلسي 

الدور ربع النهائي.
الـــبـــدايـــة جــــاءت مـــن الــنــجــم املـــصـــري، محمد 
صاح، مهاجم ليفربول، الذي أشعل األجواء 
ــطــــاق املــــواجــــهــــة الـــنـــهـــائـــيـــة، بــعــدمــا  قـــبـــل انــ
ــلـــق تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة الــشــهــيــرة،  أطـ
مــدريــد، حتى  ريــال  فيها مقابلة  التي تمنى 
يــــرد الـــديـــن لــلــفــريــق اإلســـبـــانـــي، عــمــا حــدث 
ــدز« في  ــريــ فـــي عــــام 2018، عــنــدمــا خــســر »الــ
املسابقة  نهائي  كييف  األوكرانية  العاصمة 
أهـــداف مقابل هــدف وحيد.  الــقــاريــة، بثاثة 
لكن محمد صــاح خــرج عبر شبكة »بــي إن 
ويكشف  يوضح  حتى  القطرية،  سبورتس« 
حقيقة تصريحاته بقوله: »أنا سعيد للغاية 
البعض تخيل  أن  بمواجهة ريــال مدريد، إال 

معركة 
تصريحات النجوم

نادي  إلى  مباشرة  رسائل  توجيه  إلى  صالح،  محمد  المصري،  النجم  بادر 
أوروبا، ألّن  أبطال  النهائية في دوري  المواجهة  انطالق  ريال مدريد، قبل 
مهاجم ليفربول اإلنكليزي يطمح إلى الثأر مما حدث معه في عام 2018، 

عندما خسر »الريدز« في كييف من »الملكي« اإلسباني، وخرج مصابًا

3031
رياضة

تقرير

أن أمنيتي بمواجهتهم، وكأني أخطئ بحق 
الـــنـــادي. نــحــن هــنــا نــتــحــدث عــن أقـــوى فريق 
في تاريخ دوري األبطال، وتمنيت ماقاتهم 
ملا حــدث لي أمامهم في وقــت سابق )يقصد 
خروجه مصابًا في عام 2018، بعدما قام قائد 
بضربه(،  رامـــوس  سيرجيو  السابق  الــريــال 
ــه لـــإصـــابـــة. وعــــــاد مــحــمــد صـــاح  وتـــعـــرضـ
الرياضية،  الــجــدل بــني الجماهير  إثـــارة  إلــى 
ــام بــتــوجــيــه رســالــة مــبــاشــرة، عقب  بــعــدمــا قـ
املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  منافسات  نهاية 
النهائية  املواجهة  انطاق  القدم، وقبل  لكرة 
القارية. ونشر محمد صاح على  للمسابقة 
تويتر  التواصل  موقع  فــي  الرسمي  حسابه 
تغريدة، كتب فيها: »نحن لم ننتِه بعد« في 
ــه 

ّ
إشــــارة واضــحــة مــن املــهــاجــم املـــصـــري، بــأن

يريد الثأر من ريــال مــدريــد، ورســم السعادة 
على وجوه مشجعي ليفربول، الذين شعروا 

»ريـــدز«  ـــ الـ فــشــل  نتيجة  كــبــيــرة،  أمـــل  بخيبة 
بتحقيق لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز، الذي 
األخــيــرة،  بــاملــبــاراة  سيتي  مانشستر  خطفه 
فــوزه على أســتــون فيا بثاثة أهــداف  عقب 
مــقــابــل هـــدفـــني. وتـــأتـــي أهــمــيــة تــصــريــحــات 
صاح، نظرًا لقيمته الفنية واملالية، فاملهاجم 
املـــصـــري يــقــدر ســعــره فـــي ســـوق االنــتــقــاالت 
بنحو 100 مليون يورو، وخطف األنظار في 
املــوســم الــحــالــي، بــعــدمــا اســتــطــاع الحصول 
عــلــى جــائــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي، عــقــب تــصــدره 
تــرتــيــب هـــدافـــي الــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي، بــرفــقــة 
الــكــوري الــجــنــوبــي، هيونغ مــني ســون )نجم 
تـــوتـــنـــهـــام(، بــرصــيــد 23 هـــدفـــًا لــكــل مــنــهــمــا، 
بــاإلضــافــة إلـــى حــصــول صـــاح عــلــى جــائــزة 
أفضل صانع ألعاب في »البريمييرليغ«، بعد 
أن صنع 13 هدفًا، باإلضافة إلى نيله جائزة 
أفضل العب في إنكلترا لعام 2022، املقدمة من 
كما  اإلنكليزية.  والصحافيني  النقاد  رابطة 
توج صاح بلقبي كأس الرابطة اإلنكليزية، 
وكــأس االتحاد اإلنكليزي، ويسعى إلى نيل 
دوري  عبر  الحالي،  املــوســم  فــي  ألقابه  ثالث 
ــال أوروبـــــــــا، الـــتـــي ســـاهـــم فــيــهــا بــشــكــل  ــطــ أبــ
مباشرة بوصول ليفربول إلى النهائي، عقب 
تسجيله 8 أهــداف وصناعته لهدفني في 12 

مباراة شارك فيها.
ولم تتأخر الــردود في معسكر ريــال مدريد، 
ــيــــث ســــــارع  ــات صـــــــــاح، حــ ــحــ ــريــ ــى تــــصــ ــلــ عــ
إطــاق تصريح  إلــى  بنزيمة  كريم  الفرنسي 
ناري، بقوله: »سأرى ما إذا كنت قد صنعت 
الــتــاريــخ فــى الــنــادي عندما أنــهــي مسيرتى 
 مــبــاريــاتــي مهمة، 

ّ
الــكــرويــة، فــي أّي حـــال كـــل

بالنسبة لــي أحــــاول أن أفــعــل شــيــئــًا جــديــدًا 
بعد  للجماهير.  مثيرًا  ألجعله  مــرة   

ّ
كــل فــي 

كــامــي هـــذا فـــإن حــلــمــي بــالــطــبــع هـــو الــفــوز 
 أخــرى لكن يجب 

ً
بــدوري أبطال أوروبـــا مــرة

أن نكون مستعدين جيدًا وأن نلعب لتحقيق 
الفوز في النهائي«. وتابع: »إذا كان بإمكاني 
تــســجــيــل األهــــــــداف أو صــنــعــهــا، فـــهـــذا أمـــر 
 الــشــيء األكــثــر أهمية هــو الــدخــول 

ّ
مهم لــكــن

إلـــى املــلــعــب وتــحــقــيــق الــفــوز بـــاملـــبـــاراة. هــذه 
الــحــيــاة ألن طريقنا  مـــدى  املــشــاعــر ستبقى 
لعبنا   ،

ً
يــكــن ســـهـــا لـــم  ــال  ــطــ األبــ فـــي دوري 

ضد سان جيرمان وكانوا املرشحني. لعبنا 
ثــم سيتي  اللقب تشلسي، ومــن  ضــد حــامــل 
ــذا يــدل  املــتــأهــل لــنــهــائــي املــوســم املـــاضـــي. هـ
 هــذا يــدل على أننا 

ّ
على أننا فريق جيد. كــل

فريق ال يستسلم ولدينا قوة ذهنية كبيرة. 
فريقنا قوي وقد استطعنا تغيير املباريات 
بنزيمة  كريم  وتــّوج  مشجعينا«.  بمساعدة 
بجائزة هّداف الدوري اإلسباني برصيد 27 
هــدفــًا، بــفــارق 9 أهــــداف عــن أقـــرب ماحقيه، 
كــمــا تـــشـــارك مـــع مــواطــنــه عــثــمــان ديمبيلي 
ــانـــعـــي األهـــــــــــداف، بـــــ13  ــيـــب صـ ــرتـ صــــــــدارة تـ
بنزيمة  ق 

ّ
منهما. وحق لكل  تمريرة حاسمة 

هذا املوسم لقب الدوري اإلسباني مع ناديه 

كشف بنزيمة قائد ريال 
مدريد أّن هدفه هو لقب 

أبطال أوروبا

البورتا غاضب من غافي
عبر خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، عن غضبه من غافي العب الفريق، ووكيله، 
 17( الالعب صاحب  تعاقد  ينتهي  اللحظة، حيث  هــذه  التجديد حتى  لعدم حسم ملف 
عاما( مع برشلونة، بانقضاء املوسم املقبل، ولم يتم التوصل التفاق بشأن التجديد حتى 
اآلن. وقال البورتا، في تصريحات لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »وكيل غافي 
لديه عرض التجديد على الطاولة منذ فترة طويلة، واألخبار التي لدينا هي أنه يقارن بني 
عرضنا وعدة عروض أخــرى، وأنه في مرحلة ما سيضطر إلى اتخاذ قــرار«. وأضاف: 
»لقد أوضحنا موقفنا بالفعل، وفي الوقت الحالي، لم يتم قبوله من قبل وكيل الالعب«، 
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول في النادي ترتيب صفوفه من أجل العودة للمنافسة على 

األلقاب املوسم القادم.

تشواميني أولى صفقات ريال مدريد
 في الميركاتو الصيفي

ســيــكــون العـــب الـــوســـط الــفــرنــســي الـــواعـــد، 
ــلـــني  ــول الـــكـــامـــيـــرونـــيـــة أوريـ ــ ــ صـــاحـــب األصـ
تــشــوامــيــنــي، صــفــقــة فـــريـــق ريـــــال مــدريــد 
اإلسباني املقبلة، حسبما كشفت إذاعة )أر 
ذهبت  والــتــي  الفرنسية،  أم ســي ســبــورت( 
أيضا لقيمة الصفقة التي ستبلغ 80 مليون 
يــــورو بــاإلضــافــة لــلــحــوافــز. وكــــان صاحب 
ـــــ22 عــامــا مــحــط أنــظــار عــديــد مــن األنــديــة،  ال
بــاإلضــافــة لــلــفــريــق املــلــكــي، مــثــل لــيــفــربــول 
اإلنــكــلــيــزي، وكــذلــك بــاريــس ســان جيرمان 
ــر، الـــذي  ــمــ الـــفـــرنـــســـي. ويـــعـــد الـــالعـــب األســ
شارك هذا املوسم في 50 مباراة وسجل 5 
أهداف، أحد العناصر األساسية في تشكيل 
مــونــاكــو، وهــو الفريق الـــذي انــضــم إلــيــه في 
الصغيرة  الفئات  في  ولعب تشواميني  بـــوردو.  بقميص  عديدة  بعد سنوات  عــام 2020 
املختلفة للمنتخب الفرنسي منذ 2015، كما أنه ارتدى قميص املنتخب األول أول سبتمبر/
أيلول 2021 أمام البوسنة في التصفيات املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، بينما سجل هدفه 

الدولي األول في شباك منتخب ساحل العاج، في مباراة ودية في مارس/آذار املاضي.

ريال مدريد العالمة التجارية األغلى في العالم 
ُصنف ريال مدريد كأكثر عالمة تجارية بني أندية كرة القدم قيمة في العالم بواقع مليار 
و525 مليون يورو، كما احتل املرتبة األولى في قائمة األندية األقوى عامليا، بحسب أحدث 
لعام  تقريرها  البريطانية لالستشارات. وفي  فينانس«  »براند  تقرير صدر عن شركة 
2022، الذي يحلل أكثر من 50 عالمة تجارية ألندية كرة القدم األكثر قيمة، احتلت أندية 
الــدوري اإلسباني املرتبة الثانية فيما يتعلق باألسرع نموا في تقييمها وظهرت ثمانية 
منها في القائمة. وإلى جانب ريال مدريد، حل برشلونة في املرتبة الـ3 وأتلتيكو مدريد 
الـ12 ثم إشبيلية )30( وفالنسيا )34( وأتلتيك بلباو )39( وفياريال )40( وبيتيس )43(. 
التجارية بنسبة 19% مقارنة  ريــال مدريد من قيمة عالمته  زاد  الــدراســة،  لهذه  ووفقا 
بالعام السابق، لتصل إلى مليار و525 مليون يورو. وللسنة الرابعة على التوالي، احتفظ 
الريال بلقب »العالمة التجارية األكثر قيمة بني األندية في العالم« وللمرة األولى فاز بلقب 

»العالمة التجارية األقوى«.

منتخب األرجنتين يجري مرانه األول 
استعدادا لـ»كأس األبطال«

أجـــرى منتخب األرجــنــتــني، أولـــى وحــداتــه 
التدريبية لهذا األسبوع في منشآت أتلتيك 
إسبانيا  شمالي  ليزاما  منطقة  في  بلباو 
اســـتـــعـــدادا ملــواجــهــة نــظــيــره اإليــطــالــي في 
بطولة »كأس األبطال« التي تقام بني بطلي 
أمـــم أوروبـــــا وكـــوبـــا أمــيــركــا، أول يــونــيــو/ 
حـــزيـــران املــقــبــل عــلــى ملعب ويــمــبــلــي في 
األراضــــــي اإلنــكــلــيــزيــة. وقــطــع الــالعــبــون، 
ـــى فـــنـــدق املــعــســكــر في  ــوا إلـ ــلـ ــذيـــن وصـ الـ
بلباو، بالحافلة مسافة 12 كيلومترا، التي 
الجلسة  في  للمشاركة  الباسك«  »أسود  لـ الرياضية  املدينة  عن  إقامتهم  مقر  تفصل 
التي نظمت دون حضور جمهور. وفي الصور التي وزعها كل من االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم وأتلتيك بلباو، يمكن رؤية املجموعة بقيادة ليو ميسي. وتشمل خطة عمل 
املنتخب تحت إمرة ليونيل سكالوني التدريب أربعة أيام في ليزاما وآخر السبت، في 
ملعب سان ماميس، معقل نادي أتلتيك. وستكون جلسة املــران في »سان ماميس« 
متاحة أمام الجماهير، لكن مقابل تذكرة دخول بقيمة 12 يورو للمشجع بشكل عام 

و10 فقط ألعضاء النادي املضيف.

بأن  الجامعة، وكــان يحلم  القانون في  متفوقًا، فقد درس 
»الساحرة  أجــل  مــن  ذلــك  عــن  ه تخلى 

ّ
لكن يصبح محاميًا، 

املــســتــديــرة«. تــواصــلــت رحــلــة نــصــيــر فــي الــفــئــات السنية 
الثاني،  للفريق  انضم  ثم  ألياكس من 2006 حتى 2016، 
الهولندي، بصحبة  الثانية  الدرجة  دوري  في  ينشط  الــذي 
عدد من نجوم املستقبل، أبرزهم مدافع يوفنتوس اإليطالي، 
ماتيس دي ليخت، والعب مانشستر يونايتد، فان دي بيك، 
الــوقــت باللعب للفريق األول،  أنــه كــان يحلم فــي ذلــك  رغــم 
وكان يفكر كثيرًا في مستقبله مع أياكس، وقد وصل به 

األمر إلى الشك في قدراته الفنية.
الفريق  املــــدرب ميكاييل رايــزيــغــيــر عــلــى رأس  قـــدوم  كـــان 
منحه  إذ  الالعب  مسيرة  في  تحول  نقطة  ألياكس  الثاني 
ثقته الكاملة، وأقحمه في خط الوسط الهجومي، ما جعله 
ينجح في تسجيل 11 هدفًا في 53 مباراة، وهو ما جلب 

نحوه اهتمام املدرب السابق للفريق األول، إيريك تني هاغ، 
الذي قرر االعتماد على الالعب. النقطة األهم، في مسيرة 
مزراوي، هي تحويل مركزه في امللعب، إلى الظهير األيمن، 
وأصبح أحد أهم العبي أياكس. على املستوى الدولي، سبق 
ألسد األطلس أن لعب ملنتخب هولندا لفئة أقل من 21 عامًا، 
لكنه لم يلعب دقيقة واحــدة مع الفريق األول، في املواجهة 
ويلبي  الرياضية،  يغير جنسيته  ما جعله  إستونيا،  ضد 
تلقى  أنــه  العمرية، رغــم  الفئة  لنفس  املغرب  دعــوة منتخب 
في 2018 اتصاال من املدرب األول ملنتخب هولندا، رونالد 
كــومــان، مــن أجــل الــعــودة، لكنه قــرر البقاء مــع املــغــرب بعد 
به،  ريــنــارد  هيرفي  السابق  الفرنسي  الفني  املدير  تمسك 
رغم أن األمور أخذت منحى آخر مع املدرب البوسني وحيد 
حــالــيــلــوزيــتــش، الـــذي دخـــل الــالعــب فــي خـــالف مــعــه جعله 

يغيب عن كأس أمم أفريقيا أوائل العام الجاري.

إسالم المؤدب

حقق النجم املغربي، نصير مزراوي، حلمه الكبير، باالنتقال 
إلى نادي بايرن ميونخ بطل الدوري األملاني، أحد أبرز الفرق 
في الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى، بعدما رحل بشكل 
رسمي عن أياكس أمستردام الهولندي، بصفقة انتقال حر.

ولد مزراوي في هولندا ألبوين مغربيني، وكان مولعًا بكرة 
الــقــدم، مــا جعله ينضم فــي عــامــه الــســادس، إلــى أكاديمية 
آلفن، أقرب فريق إلى املنطقة التي كان يعيش فيها، ولعب 
فيها ملدة عامني قبل أن يتحول إلى أكاديمية آلفينس بويز 
ــادي أيــاكــس،  ــه خــطــف أنـــظـــار كــشــافــي نــ

ّ
ســنــة 2005، لــكــن

الــفــريــق املــعــروفــة عــاملــيــًا فــي اكتشاف  لينضم ألكــاديــمــيــة 
النجوم. وفي مرحلة الحقة، اتخذ املغربي قــرارًا مهمًا في 
ه كان طالبًا 

ّ
حياته، بتفضيل كرة القدم على دراسته رغم أن

نصير مزراوي

على هامش الحدث

فضل النجم 
المغربي نصير 

مزراوي ترك 
مقاعد الدراسة 

نهائيًا، حتى 
يحقق ُحلمه بأن 

يصبح أحد أبرز 
نجوم »الساحرة 

المستديرة«

صالح يحلم 
بلقب دوري 
أبطال أوروبا 
)بيدرو ساالدو/
)Getty

التي  التصريحات  أنشيلوتي، على  لريال مدريد، كارلو  الفني  المدير  رّد 
التي  ليفربول،  مهاجم  صــالح،  محمد  المصري،  الالعب  أطلقها 
أوروبا،  أبطال  نهائي  في  »الملكي«  بمواجهة  رغبته  إلى  فيها  أشار 
في  أنشيلوتي،  وقال   .2018 نهائي  في  له  حدث  لما  الثأر  أجل  من 
تصريحات نقلتها صحيفة ماركا اإلسبانية: »أحترم صالح فهو العب 
كبير، لكن يمكننا أيضًا أن نولّد شعورًا باالنتقام لما حدث عام 1981، 

عقب خسارة الريال من ليفربول«.

أنشيلوتي يرّد على صالح

وجه رياضي

ــائـــزة فـــرديـــة وهــي  ــال مــــدريــــد، وتــســلــم جـ ــ ريـ
أفــضــل العـــب فــرنــســي مــحــتــرف لــعــام 2022. 
لكن بنزيمة لعب دورًا بارزًا في وصول ريال 
مـــدريـــد إلــــى املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث شـــارك فــي 12 مــبــاراة 
أحــرز من خالها 15 هدفًا، ليتصدر ترتيب 
ــّدافــــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة، كــمــا تــمــّكــن من  هــ

 
ّ

ــال مــدريــد والعــبــيــه. كــل مــن قــيــمــة شــعــار ريــ
لدينا،  مــا  أفــضــل  تقديم  مــا علينا فعله هــو 
ومحاولة إظهار سبب وصولنا إلى النهائي، 
ونأمل أن نمنح كأسًا أخرى للجماهير وإلى 
ــد الـــحـــارس الــبــلــجــيــكــي،  ــ ــال مــــدريــــد«. وأكـ ــ ريـ
 
ّ
تيبو كــورتــوا حامي عرين ريــال مــدريــد، أن

بقميص  أوروبــــا  أبــطــال  بلقب دوري  الــفــوز 

صناعة هدفني فقط. ولــم يكن كريم بنزيمة 
النجم الوحيد في نــادي ريــال مــدريــد، الذي 
تــصــريــحــات محمد صـــاح، بعدما  عــلــى  رّد 
انضم إليه األوروغواياني، فيدي فالفيردي، 
ــهــا كلمات يمكن 

ّ
الـــذي قـــال: »مــن الــواضــح أن

أن يفهمها كما يريد«، وأردف:  ألي شخص 
ــــــه تــقــلــيــل 

ّ
»كـــمـــنـــافـــس لــــصــــاح، يـــبـــدو لــــي أن

بالنسبة  كبير  معنى  لــه  ســيــكــون  »املــلــكــي« 
بمثابة تحقيق  أنــه سيكون  إلــى  لــه، مشيرًا 
حــلــم طــفــولــتــه، بــقــولــه: »هــــذه نــســخــة مميزة 
للغاية من األبطال، بعد إقصاء باريس سان 
إذا  سيتي،  ومانشستر  وتشلسي  جــيــرمــان 
فزنا بالنهائي فسيكون أحد أجمل املسارات 

للوصول إلى اللقب«.

ودع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا مالعب التنس وعمره 37 عاما وبعد عقدين تقريبا 
بني الصفوة، إثر خروجه من أول أدوار بطولة روالن غاروس على يد النرويجي كاسبر 
رود املصنف الثامن عامليا. وغادر تسونغا، الذي كان املصنف الخامس عامليا، ووصيف 
والــذي جمع 18  عــام 2017  واملــتــوج بكأس ديفيز  للتنس في 2008  املفتوحة  أستراليا 
بطولة تنس منها اثنتني لألساتذة، املشهد بهزيمة أمام آالف املشجعني في ملعب فيليب 
شارترييه. وبدأ تسونغا مسيرته وعمره 18 عاما، لكنه لم يفز بأي بطولة منذ 2019، قبل 

أن يقرر االعتزال تحت وطأة اإلصابات واملتاعب الجسدية.
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