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أعلن اتحاد تشيلي لكرة القدم عن تعيني 
األرجنتيني إدواردو بيريزو مدربًا جديدًا 
للمنتخب األول، ويخلف بيريزو، الذي قاد 

منتخب باراغواي، في منصبه األوروغواياني 
مارتني السارتي، بعد فشله في قيادة تشيلي 

إلى حجز مقعد في مونديال قطر 2022. وأشار 
االتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان إلى أنه 

سيقدم بيريزو وجهازه الفني رسميًا األسبوع 
.
ً
املقبل، ليبدأ مهامه الفنية مباشرة

رد فينسنت البرون، رئيس رابطة كرة القدم 
الفرنسية، على نظيره اإلسباني خافيير تيباس، 

إزاء االنتقادات املوجهة ضد فريق باريس سان 
جيرمان وكيليان مبابي. ونشرت صحيفة ليكيب 

الفرنسية تصريحات البرون الذي قال: »نود 
التعبير بأشد العبارات عن اختالفنا وكذلك 

سوء فهمنا إزاء هجماتك األخيرة ضد الدوري 
اتك املهينة تبدو  الفرنسي وأحد أنديته. افتراء
اآلن موجهة إلى مبابي، أحد أفضل الالعبني«.

أعلن االتحاد الكندي لكرة القدم إلغاء املباراة 
الودية التي كان سيخوضها منتخب هذا البلد 

أمام إيران بعد احتجاجات جماعات إيرانية 
وأحزاب سياسية. وأعلن االتحاد الكندي في 

بيان مقتضب عن إلغاء املباراة التي كانت 
مقررة في 5 يونيو/ حزيران املقبل في مدينة 

فانكوفر الكندية، لكن من دون تقديم أي تفسير 
للقرار. وجاء إعالن إلغاء املباراة الودية ضمن 

استعدادات املنتخب الكندي ملونديال 2022.

إدواردو بيريزو مدربًا 
جديدًا لمنتخب تشيلي 
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تعلق جماهير ليفربول 
اإلنكليزي آمالها على 

حارسها أليسون بيكر

أوروبا:  أبطال  في  والوصيف  للبطل  المالية  األرباح 
أرقام خارقة

يخوض فريقا ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم ملوسم 2021-2022، وفي حني أن عني الجماهير على الفريق 
البطل الذي سيرفع الكأس في نهاية املباراة، ستكون العني أيضًا على األرباح 
الرسمي  املالي  للنظام  ووفقًا  أيضًا.  والوصيف  البطل  التي سُيحققها  املالية 
لبطولة دوري أبطال أوروبا، فإن أي فريق ُيشارك في دور املجموعات سيضمن 
فــوز ُيحققه سيضمن تحقيق 3  كــل  يـــورو، ومــع  تحقيق حــوالــي 17 مليون 
يــورو تقريبًا، وفــي حــال تسجيل تعادل سيحصل على مبلغ مليون  ماليني 
الـــ16 سينال الفريق مبلغ 10 ماليني يورو،  يــورو. وفي حال التأهل إلى دور 
وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي سينال الفريق 12 مليون يورو وبعدها 
14 مليونا في حال الوصول إلى الدور نصف النهائي، على أن ينال الوصيف 
حوالي 17.5 مليون يورو والبطل حوالي 22.6 مليون يورو. ووفقًا لنتائج فريق 
ليفربول في دوري أبطال أوروبا ملوسم 2021-2022، فإن مجموع األموال التي 
اعتماد ضمانه مبلغ  )مــع  يــورو  اآلن هي حوالي 91.44 مليون  جمعها حتى 
الوصافة ألنه وصل إلى النهائي(، لكن مع تحقيقه لقب أبطال أوروبا سُيضيف 
الريدز مبلغ 5.5 ماليني إلى رصيده، وبالتالي من املمكن أن يصل املبلغ إلى 
حوالي 97 مليون يــورو. أما في حالة ريال مدريد فهو جمع حتى اآلن، وفقًا 
لنتائجه في جميع األدوار، حوالي 89.3 مليون يورو )مع اعتماد ضمان مبلغ 
الوصافة ألنه ضمن الوصول إلى النهائي(، وفي حال التتويج سُيضيف النادي 

امللكي 5.5 ماليني إضافية، ما يعني الوصول إلى حوالي 94.8 مليون يورو.

نهائي األبطال فرصة بنزيمة لحسم الكرة الذهبية

التي سيكون  الكبيرة  الكثير من األسماء  أبطال أوروبــا  ستشارك في نهائي 
لها دور كبير في حسم هذه القمة لفريقهم، على رأسهم الهداف املتألق لريال 
مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يعتبر من أبرز املرشحني لجائزة الكرة 
الذهبية في نسختها الحالية. قدم هداف »الديوك« موسما مميزا على املستوى 
دوري  مسابقة  في  خصوصا  املهمة،  املواجهات  حسم  في  ونجح  التهديفي 
األبطال، التي خاض فيها 11 مواجهة، سجل فيها 15 هدفا وقدم تمريرتني 
حاسمتني، وشارك ملدة 1.016 دقيقة، أي نجح في تسجيل هدف كل 68 دقيقة، 
بحسب موقع »ترانسفير ماركات«. ويعتبر بنزيمة الالعب الفرنسي الوحيد 
الذي سجل 15هدًفا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، وإجماال أحرز 43 
الحالي وقــدم 14 تمريرة حاسمة في جميع  هدفا خــالل 43 مباراة باملوسم 
املسابقات، ليصبح بذلك خامس العب يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد في 
تاريخ النادي امللكي بعد كريستيانو رونالدو، بوشكاش، ألفريدو دي ستيفانو 
وهوغو سانشيز. ويتشارك بنزيمة مع روبرت ليفاندوفسكي باملركز الثالث 
في قائمة أكثر الالعبني تسجياًل في تاريخ دوري األبطال، حسث أحــرز كل 
منهما 86 هدفًا في البطولة، علمًا أن كريستيانو رونالدو يتربع على الصدارة 
برصيد 140 هدفًا، ويليه ليونيل ميسي بـ125 هدفًا. ويحتاج املهاجم الفرنسي 
لتسجيل هدف واحد فقط في شباك ليفربول خالل املباراة النهائية لينفرد في 
املركز الثالث، ويفض شراكته مع الهداف البولندي، ويصبح للمرة األولى ثالث 
أفضل هداف في تاريخ دوري األبطال بشكل مستقل، في الوقت الذي ستكون 

فيه هذه األرقام كفيلة بترجيح كفته في سباق الكرة الذهبية.

كرة نهائي األبطال رسالة سالم وأمل
القدم، يوم السبت املقبل، على ملعب  يحمل نهائي دوري أبطال أوروبــا لكرة 
الفرنسية باريس، رسائل سالم من خالل  العاصمة  »ستاد دو فرانس« في 
الدوحة  بتوقيت  العاشرة  الساعة  تمام  في  ُيجرى  الــذي  الختامي،  اللقاء  كــرة 
الخميس  الــقــدم،  لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  وأعــلــن  غرينتش(.  بتوقيت  )الثامنة 
الفائت، أن كرة نهائي األبطال بني ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي، 
 )Peace( وكلمة )باللغة السريلية )األوكرانية »Мир« ستنقش عليها كلمة
باإلنكليزية، أي »السالم« بالعربية. وجاء في البيان الرسمي: »يهدف هذا األمر 
من  العالم  توحيد  في  الرياضية  الفعاليات  كبرى  من  واحــدة  من  لالستفادة 

خالل رسالة سالم عاملية«.

قتيبة خطيب

ــة إلـــى  ــيــ ــر الــــريــــاضــ ــيـ ــمـــاهـ ــار الـــجـ ــ ــظـ ــ تـــتـــجـــه أنـ
السبت،  الــيــوم  بــاريــس،  الفرنسية  الــعــاصــمــة 
من أجل متابعة املواجهة النهائية في دوري 
الــقــدم، التي ستجمع بني  أبطال أوروبـــا لكرة 
نادي ريال مدريد اإلسباني ومنافسه العنيد 
املسابقة  لــقــب  لتحقيق  اإلنــكــلــيــزي  لــيــفــربــول 
ــم امــتــاك الــنــاديــني تشكيلة من  الــقــاريــة. ورغـ
النجوم الكبار، لكن األعني ستراقب ما يفعله 
البلجيكي العماق تيبو كورتوا، حارس فريق 
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، والــبــرازيــلــي أليسون 
بيكر، حامي عرين فريق ليفربول اإلنكليزي، 
فـــي املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة بــاملــســابــقــة الــقــاريــة. 
ــد آمـــالـــهـــا على  ــال مـــدريـ ــ وتــعــلــق جــمــاهــيــر ريـ
املباراة  في  كورتوا  البلجيكي  حارسها  تألق 
النهائية، خاصة أن حامي العرين يطمح إلى 
الــصــعــود ملــنــصــة الــتــتــويــج فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، للمرة األولى في مسيرته، بعدما حقق 
إلى  بــاإلضــافــة  مناسبتني،  فــي  »الليغا«  لقب 
كأس السوبر اإلسباني، وكأس العالم لألندية. 

ليفربول ـ العربي الجديد

النجم املصري محمد صــاح نهائي  يدخل 
ــا حــامــًا معه تحديات  أوروبــ أبــطــال  دوري 
ــيـــرة، أمــــــام مـــنـــافـــس يـــعـــرفـــه جـــيـــدًا وهـــو  ــثـ كـ
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، وبــذكــريــات نهائي 
امللعب  التي غــادر فيها أرض  نسخة 2018، 
مــصــابــا بــعــد مــــرور نــصــف ســاعــة فــقــط من 
ضــربــة االنــطــاقــة. ويــحــمــل املــصــري محمد 
صــاح في جعبته أرقــامــا وإنــجــازات مثيرة 
إذ  أوروبــــــــــا،  ــال  ــطــ أبــ مـــنـــافـــســـات دوري  فــــي 
الــتــألــق في  لتكون حــوافــز ألجــل  سيوظفها 
نــهــائــي يــتــابــعــه مــئــات املـــايـــني عــبــر أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، فـــي وقــــت يــعــتــبــره املـــصـــري فــرصــة 
لــتــأكــيــد مــوهــبــتــه وقــوتــه وحــســه التهديفي 
ــه مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب  ــ ــواجـ ــ غـــيـــر الـــــعـــــادي. ويـ
الفراعنة تحديا مثيرًا لُيصبح ضمن أشهر 
الــاعــبــني املــتــألــقــني خـــال املـــبـــاراة النهائية 
وإذا سجل  األكــــبــــر،  األوروبــــيــــة  لــلــمــنــافــســة 
فــي نسخ  مــن ســجــل  أكــثــر  ثنائية فسيكون 
رونــالــدو،  كريستيانو  جــانــب  إلــى  البطولة 

وخطف تيبو كورتوا األضــواء وبقوة في 12 
بــدوري  الحالي  املوسم  في  خاضها  مواجهة 
لـ52  التصدي  استطاع  بعدما  أوروبـــا،  أبطال 
فرصة خطرة أمام شباكه، واستقبل 14 هدفا 
فــقــط، فيما حــافــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فــي 4 
مناسبات. لكن أبرز ما حدث مع تيبو كورتوا 
تمكنه  القارية،  باملسابقة  الحالي  املوسم  في 
من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها النجم 
باريس  مهاجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
الـــ16  الفرنسي، في ذهــاب دور  ســان جيرمان 
فــي ملعب »حــديــقــة األمـــــراء«، مــا أعــطــى دفعة 
الذي  اإليــاب،  لقاء  »امللكي« في  كبيرة لنجوم 
انــتــهــى لــصــالــحــهــم، بــفــضــل »هـــاتـــريـــك« كــريــم 
أليسون  البرازيلي  املقابل، يظهر  بنزيمة. في 
بيكر، حامي عرين نادي ليفربول اإلنكليزي، 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي املــواجــهــة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
ــا لــكــرة الــقــدم أمـــام ريـــال مــدريــد،  أبــطــال أوروبــ
ألن الاعب )29 سنة(، ُيعد أحــد أبــرز أسلحة 

املدرب األملاني يورغن كلوب.
بــــــارزًا في  الـــبـــرازيـــلـــي دورًا  الــــحــــارس  ولـــعـــب 
ــة الــنــهــائــيــة،  ــهـ وصـــــول لــيــفــربــول إلــــى املـــواجـ

ثاثة  سجل  الــذي  الوحيد  هــو  والبرتغالي 
أهــداف. وإن نجح صاح في تسجيل هدف 
واحد في النهائي املرتقب في ملعب فرنسا، 
فسينضم لقائمة من النجوم اآلخرين الذين 
سجلوا في النهائي مرتني، وهم األرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي واإلســــبــــانــــيــــان ســيــرخــيــو 
راموس وراؤول غونزاليس، وكذلك الويلزي 
غــاريــث بيل والــكــامــيــرونــي صــامــويــل إيتو، 

وأخيرًا الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
ولم ينَس صاح خيبة املباراة النهائية لعام 
أيـــام ريـــال مــدريــد بالثأر  2018، وتــوعــد قبل 
مــن خــســارة الـــكـــأس، كــذلــك تــعــرضــه إلصــابــة 
فـــي الــكــتــف تــســبــب فــيــهــا املــــدافــــع ســيــرخــيــو 
ــــوس، وعــــاد لــيــؤكــد أن كــامــه ال يــتــجــاوز  رامـ
اإلطـــــــار الـــريـــاضـــي مــهــمــا بــلــغــت تـــأويـــاتـــه. 
وحـــقـــق املـــصـــري جـــوائـــز فـــرديـــة مــمــيــزة هــذا 
الدوري  املوسم، وكانت أهمها جائزة هداف 
ــل مـــمـــرر بـــــه، إذ  ــيـــزي املـــمـــتـــاز وأفــــضــ ــلـ ــكـ اإلنـ
سيسعى من خال نهائي األبطال ألن يؤكد 
تــفــوقــه عــلــى أغــلــب العــبــي الــعــالــم، وإن نجح 
فــي الــتــســجــيــل أو الــتــمــريــر، فــســيــتــوج نفسه 
ملكا وسط محبي الريدز. ومر محمد صاح 
بفترة فـــراغ رهيبة فــي املــراحــل األخــيــرة من 
مــنــافــســات دوري أبــطــال أوروبـــــا، مــا عرضه 
النـــتـــقـــادات نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا، 
إثــبــات مستواه  الــرد عليهم عبر  وســيــحــاول 
مسبوق  غير  بتألق  الــعــادي،  غير  التهديفي 

ضد املنافس اإلسباني.
ــأرقـــام مميزة  فـــي املــقــابــل، يــتــســلــح صـــاح بـ

خطرة،  فرصة  لـــ15  التصدي  استطاع  بعدما 
فــي 4 مناسبات،  وحــافــظ على نظافة شباكه 
واهتزت شباكه في 13 مرة، خال 12 مواجهة 

خاضها في املسابقة القارية.
آمالها  اإلنــكــلــيــزي  ليفربول  جماهير  وتعلق 
في  يكون  حتى  بيكر  أليسون  حارسها  على 
ــة، ويــســاهــم  ــاريـ ــقـ يـــومـــه بــنــهــائــي املــســابــقــة الـ
ــا،  ــ بــحــصــد الــــريــــدز لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــ
بعدما فعلها في موسم 2018/ 2019، عندما 
ــام، إذ ســاهــم  ــهـ ــنـ ــوتـ انـــتـــصـــر حــيــنــهــا عـــلـــى تـ
الــــحــــارس آنـــــــذاك بــفــضــل تـــصـــديـــاتـــه امُلـــمـــيـــزة 
وحضوره القوي تحت املرمى بمنع توتنهام 
من تسجيل أي هدف، لُيحافظ ليفربول على 
نظافة شباكه وُيتوج في النهاية بلقب دوري 
األبــطــال بــعــد طـــول غــيــاب، وهـــو مــا سيسعى 

بيكر لتكراره مجددًا في عام 2022.
تيبوا  البلجيكي،  الــحــارس  ألرقــام  وبالنسبة 
كـــورتـــوا، فــهــو خـــاض 50 مـــبـــاراة هـــذا املــوســم 
وحافظ على نظافة شباكه في 21 منها مقابل 
املحلية  املسابقات  جميع  فــي  هدفا   46 تلقي 
واألوروبــيــة. بينما خــاض أليسون بيكير 52 
مـــبـــاراة وحـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي 27 

مقابل تلقي 40 هدفا حتى اآلن.
ومع وجود البلجيكي تيبو كورتوا مع ريال 
مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر في ليفربول، 
فـــإن املــعــركــة ســتــكــون مشتعلة بـــني حــارســي 
الـــنـــاديـــني فـــي نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ألنهما يرغبان بالصعود إلى منصة التتويج، 

فمن سيكون الحارس األفضل في النهائي؟

جــدًا حققها في دوري أبطال أوروبـــا، ضمن 
ــفـــربـــول، ويــســعــى  ــيـ ــع نــــــادي لـ مـــشـــاركـــاتـــه مــ
لــتــكــرارهــا مــثــل مـــا حــصــل فـــي 2019 عندما 
حــمــل كـــأس الــبــطــولــة، وتـــجـــاوز إخــفــاقــه في 
نهائي 2018 وكــان ضــد ريــال مــدريــد أيضا. 

ــــاح يــــتــــصــــدر قــــائــــمــــة هــــدافــــي  ــ ومــــحــــمــــد صـ
»الريدز« في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم 
بــرصــيــد ثــمــانــيــة أهــــداف كــامــلــة، كــمــا يحتل 
الــدوري  الهدافني في  املرتبة األولــى من بني 
الشباك  بهزه  الــقــدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 

22 مرة. ومّثل النجم املصري فريق ليفربول 
فــي 56 مـــبـــاراة أوروبـــيـــة، مــن بينها لــقــاءان 
بــكــأس الــعــالــم لــألنــديــة، وشــــارك فــي 5 نسخ 
ــا، بــلــغ فيها الــنــهــائــي 3  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
مرات، وآخرها الحالية التي يتمنى أن تكون 
من نصيبه، ويصبح أول العب عربي بلقبني 
ــنـــوع. كــمــا تــألــق صـــاح بــأهــدافــه  مـــن هـــذا الـ
الكبيرة  ومساهمته  املــنــافــســة،  فــي  الكثيرة 
ــــدز«، إذ ســجــل 33 مــــرة في  ــريـ ــ فـــي أرقـــــام »الـ
شــبــاك مختلف األنـــديـــة وبــغــض الــنــظــر عن 
تمريرة حاسمة.   12 قدم  كذلك  مستوياتها، 
وفــي النسخة الحالية، شــارك محمد صاح 
في مباريات ليفربول 12 مرة، ما يعادل 919 
دقــيــقــة، وســجــل 8 أهـــــداف وقــــدم تــمــريــرتــني 
أنه  بما  أكــثــر  التسجيل  وحـــاول  حاسمتني، 
ســـدد 33 مــــرة، مــنــهــا 15 عــلــى املـــرمـــى، فيما 
أهــدافــه  عـــدد  مـــرة. ورغـــم  رواغ منافسيه 25 
املميز، يحتل صاح املركز الرابع في ترتيب 
الهدافني، ويتصدره نجم ريــال مدريد كريم 
البولندي  يليه  بنزيمة بخمسة عشر هدفا، 
روبرت ليفاندوفسكي بثاثة عشر هدف، ثم 
اإليفواري سيباستيان هالير الذي سجل 11 
مرة مع أياكس أمستردام الهولندي. ويأمل 
ــاق الـــنـــجـــم املــــصــــري أن يــــواصــــل تــألــقــه  عـــشـ
االتحاد  بلقب كأس  تتويجه مؤخرًا  ويؤكد 
اإلنكليزي، ويــرفــع رصــيــده إلــى 6 ألــقــاب مع 
إال عندما يلعب  ذلــك  لــيــفــربــول، ولــن ُيحقق 
في  بأهدافه  زمــاءه  دورًا مفصليا ويساعد 

التفوق على »امللكي«.

محمد صالح وتحديات النهائي األوروبي ضد الملكيكورتوا أو بيكر... من يكون الحارس األفضل؟
سيلعب كل من أليسون 
بيكر وتيبو كورتوا دورًا 

مهمًا في التتويج 
باللقب األوروبي

يسعى النجم المصري 
محمد صالح ألن يرفع 

كأس دوري أبطال أوروبا 
في النهاية

)Getty/بيكر وكورتوا من أفضل حراس المرمى في أوروبا )مايكل ريغان

)Getty/الجماهير ستحضر بكثافة في ملعب باريس )بول إليس

)Getty( 2018 سيسعى فريق ليفربول لتجنب سيناريو عام

)Getty/محمد صالح أحد أخطر أسلحة المدرب كلوب ضد ريال مدريد )أليكس ليفيزي

مباريـات
      األسبـوع

ــع الـــرســـمـــي لــاتــحــاد  ــوقــ نـــشـــر املــ
ــدم أرقــــامــــا  ــ ــقـ ــ األوروبــــــــــــي لــــكــــرة الـ
تــاريــخــيــة عــبــر مـــيـــزان لــلــمــقــارنــة، 
ــنـــاديـــني الــعــاملــيــني،  ــارق بـــني الـ ــفــ ــهــــرت الــ وأظــ
وكــان ريــال مدريد قد تــوج بآخر لقب دوري 
أبـــطـــال عــلــى حـــســـاب لـــيـــفـــربـــول، عــــام 2018، 
فــي الــعــاصــمــة األوكــرانــيــة كــيــيــف، فيما تــوج 
في  »امليرينغي«  بطًا على حساب  ليفربول 
املوسم  نسخة  وفــي  بــاريــس.  بنهائي   1981
املــــاضــــي، تــقــابــل الـــفـــريـــقـــان فـــي ربــــع نــهــائــي 
ــان خــــال قــمــة مليئة  ــبـ املــســابــقــة، وفــــاز اإلسـ
الحالية  النسخة  فــي  تــفــوقــوا  كما  بـــاإلثـــارة، 
عــلــى غــريــمــني لــلــيــفــربــول وهـــمـــا مــانــشــســتــر 
»الريدز«  هــزم  بينما  تشلسي،  وقبله  سيتي 

النهائي 
الكبير

الريدز والملكي من أجل الزعامة

يتواجه فريق ريال مدريد مع منافسه ليفربول 
في قمة أوروبية بدوري األبطال اليوم، ويحمالن 
تتويجًا  األكثر  لكونهما  مجيدًا  تاريخًا  معهما 
في القارة العجوز، وسيكون هذا النهائي الثالث 

في مشوارهما وجهًا لوجه

تقرير

نـــاديـــا إســبــانــيــا وهــــو فـــيـــاريـــال. وفــــي وقــت 
يــحــاول نـــادي لــيــفــربــول تحقيق لــقــب دوري 
أبــطــال أوروبــــا الــســابــع فــي تــاريــخــه، يتأهب 
ريـــال مــدريــد لــتــعــزيــز سجله األوروبـــــي عبر 
الــلــقــب الــرابــع عــشــر، وهــمــا رقــمــان قياسيان 
فـــي الــبــطــولــة الـــعـــريـــقـــة. ولــــم يــســبــق لــنــادي 

نـــهـــائـــي دوري  فــــي  مــــدريــــد أن خـــســـر  ــال  ــ ــ ريـ
أبـــطـــال أوروبـــــــا بــنــســخــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، وبــلــغ 
رقــمــهــا 8، وتـــفـــوق عــلــى مــيــان ويــوفــنــتــوس 
اإليــطــالــيــني فـــي هــــذه اإلحــصــائــيــة. واملــــدرب 
كارلو أنشيلوتي هو أول مدرب يقود النادي 
امللكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتني، 
الـــرابـــع في  الــلــقــب  ويــبــقــى مــرشــحــا لتحقيق 
تاريخه، ويقاسم رقمه الحالي مع زين الدين 

زيدان وبوب بيسلي )ليفربول(.
ونهائي ملعب فرنسا اليوم سيكون الخامس 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا الـــذي يجمع أندية 
نهائيات  مــن  أكــثــر  إســبــانــيــة،  إنكليزية ضــد 
وتــوج  واحـــد.  بنهائي  واإليطاليني  اإلســبــان 
ليفربول بثاث نهائيات لــدوري أوروبــا من 
أصـــل 9 مــشــاركــات، وهـــو رقـــم يــعــكــس خبرة 

النادي في البطولة األوروبية.
ويمتلك لــيــفــربــول عـــددًا مــن الــاعــبــني الــذيــن 
أبطال  فــي نهائي دوري  أســاســيــني  شــاركــوا 
أوروبــــا 2018 ضــد ريـــال مــدريــد، ويتقدمهم 
محمد صـــاح وســاديــو مــانــي وفــرجــيــل فــان 
دايك وألكسندر أرنولد، فضًا عن روبرتسون 

وميلنر وهندرسون والبرازيلي فيرمينو.
ــم بــنــزيــمــة ودانــــي  ــريـ ــا مـــودريـــتـــش وكـ ــوكـ ولـ
كارفاخال ومارسيلو وغاريث بيل وإيسكو 
كلهم مرشحون للمشاركة في الفوز الخامس 
بنهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. 
ويــخــوض ريـــال مــدريــد النهائي رقــم 33 في 
مسمياتها،  بمختلف  األوروبــيــة  املنافسات 
وُيعتبر املختص األول في النهائيات من بني 
جميع أندية القارة العجوز. وبني مواجهات 
الفريقني، تشهد املنافسة األوروبية على قمم 
تاريخية، وكــان آخرها فوز ريــال مدريد في 
2018 بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل واحــــد، وسجل 
ــــدف اإلنـــكـــلـــيـــز ســــاديــــو مــــانــــي، بــيــنــمــا هــز  هـ
شباكهم غاريث بيل، مرتني، وكريم بنزيمة. 
التاريخي  املـــدرب  تــفــوق   1981 نهائي  وفــي 
لليفربول بوب بيسلي على نظيره فوغدان 
بوسكوف بهدف وحيد، على ملعب »حديقة 
الــاعــب أالن كينيدي قبل  األمــــراء«، وسجله 
تسع دقائق من نهاية املواجهة.  وفي األدوار 
ــان فـــي ربــــع نــهــائــي  ــاديـ ــنـ األخـــــــرى، الــتــقــى الـ
مــدريــد بثاثة  ريــال  نسخة 21/2020، وفــاز 
لــهــدف ذهـــابـــا، بــفــضــل فينيسيوس  ــــداف  أهـ
ــو  ــاركــ ــيــــور الـــــــذي ســـجـــل ثـــنـــائـــيـــة، ومــ جــــونــ
أسينساو، بينما وّقع هدف ليفربول املصري 
محمد صاح، في وقت انتهى اإلياب من دون 
أهداف. وتواجه الفريقان في دور املجموعات 
فــي  »املـــلـــكـــي«  ــفــــوق  وتــ  ،15/2014 لــنــســخــة 

معركة األجنحة 
ستكون مثيرة في 

المباراة النهائية

)Getty/يملك كل فريق أسلحة هجومية قوية جدًا )بول إليس

يــن ذهــابــا وإيــابــا، فــي املــبــاراة األولــى  الــلــقــاء
هدفني،  بنزيمة  منها  نظيفة سجل  بثاثية 
أيضا.  الفرنسي  الــعــودة بهدف سجله  وفــي 
لــيــفــربــول فــي مــوســم 09/2008 بهدف  وفـــاز 
من دون مقابل، تحت قيادة رفاييل بينيتيز، 
ــاب ثــمــن نــهــائــي الــبــطــولــة، ثـــم تــفــوق  فـــي ذهــ
إيــابــا بــأربــعــة أهـــداف نظيفة. وبــهــذا يتفوق 
ريـــال مــدريــد فــي مجموع املــواجــهــات بأربع 
انــتــصــارات مــقــابــل ثــاثــة لــلــيــفــربــول، بينما 
ــتـــعـــادل ســلــبــي،  ــهـــة واحـــــــدة بـ انـــتـــهـــت مـــواجـ
ــيـــة  ــانـ ــبـ  كـــمـــا ســـجـــل نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة اإلسـ
عــشــرة أهـــــداف، بـــفـــارق هــدفــني عـــن حصيلة 

»الريدز« التهديفية.

ــلـــي فــيــنــيــســيــوس  ــنـــاح الـــبـــرازيـ ــــاص الـــجـ خـ
جــونــيــور، الـــذي ُيــمــكــنــه الــتــفــوق عــلــى دفــاع 
فريق ليفربول وتسجيل األهداف الحاسمة 
الخطيرة.  الفرص  املساهمة في صناعة  أو 
أسلحة  أخــطــر  أحــد  فينيسيوس  وسيكون 
الــنــادي املــلــكــي فــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، الــذي 
ُيمكنه اختراق دفــاع فريق ليفربول وكذلك 
صـــنـــاعـــة الـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة، وبــشــكــل 
خـــاص لــلــمــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة، 
وهو األمر الذي تكرر كثيرًا هذا املوسم على 
الصعيدين املحلي واألوروبــي. وفي الجهة 
البرازيلي اآلخر رودريغو  املقابلة، سيكون 
من أسلحة املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي 

معركة األجنحة في النهائي: 
المجد للسرعة

ــال مـــدريـــد ولــيــفــربــول  يــلــعــب فـــي فــريــقــي ريــ
ــلـــعـــب، ُيــمــكــنــهــم  نـــجـــوم كـــثـــر عـــلـــى أرض املـ
صــنــاعــة الـــفـــارق خــــال 90 دقــيــقــة أو أكــثــر 
الــعــني ستكون  مــن املــبــاراة النهائية، ولــكــن 
ــتــــي ُيـــمـــكـــنـــهـــا قــلــب  ــوة األجـــنـــحـــة الــ ــ ــلـــى قــ عـ
السرعة  تملك  أنها  فنيا، خصوصا  األمــور 
واملهارة لحسم الفرص أمام املرمى. ويملك 
ــال مــدريــد أجــنــحــة ســريــعــة وقــويــة  فــريــق ريـ
ســاهــمــت فــي تحقيق الــفــريــق لــقــب الـــدوري 
النهائية  املــبــاراة  إلــى  اإلسباني والــوصــول 
لــدوري أبطال أوروبـــا هــذا املــوســم، وبشكل 

ــيـــرًا فــي  ــثـ ــطــــور كـ ــا، خـــصـــوصـــا أنــــــه تــ ــ ــــضـ أيـ
الفترة األخيرة وأمسى واحــدًا من الهدافني 
الحاسمني في الثلث األخير، وعليه سُيشكل 
ــــدرب  ــاع فـــريـــق املـ ــ خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى دفــ
األملاني يورغن كلوب. في املقابل، بالنسبة 
لفريق ليفربول، فهو يملك أجنحة وأظهرة 
قــويــة ُيــمــكــنــهــا صــنــاعــة الـــفـــارق عــلــى أرض 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي،  املــلــعــب ضــد فــريــق ريـ
الريدز  ففريق  دفاعيا،  أو  هجوميا  كــان  إن 
لديه األسلحة املنافسة إلزعاج املنافس في 
يملك  فليفربول  الــقــادمــة.  النهائية  املــبــاراة 
ــــاح، الـــجـــنـــاح الــســريــع  املـــصـــري مــحــمــد صـ
واملــهــاري والــهــداف والــذي دائما ما يصنع 

الخطورة وُيسجل األهــداف امُلميزة، كما أن 
الجهة  على  ماني  ساديو  السنغالي  هناك 
األخـــرى، وهــو ســريــع ويــعــرف كيف يتفوق 
الــفــرص التي  فــي الثنائيات ومــن ثــم حسم 
ويملك  ــداف.  ــ األهــ وُيــســجــل  عليها  يــحــصــل 
فريق ليفربول ميزة إضافية تتمثل بوجود 
وأنــدرو  أرنــولــد  ألكسندر  ترانت  الظهيرين 
واالثــنــان يستطيعان صناعة  روبــرتــســون، 
الفارق على األجنحة، وأهم ساح ُيميزهما 
ــرات الـــعـــرضـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي  ــ ــكــ ــ ــ هـــــو ال
الجزاء، وغالبا  إلى داخل منطقة  يلعبانها 

ما ُيسجان منها أهدافا.
)رياض الترك، أيوب الحديثي(
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القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــدت قــرعــة بطولة كــأس األمــم 
األفريقية لكرة اليد/ رجال وضع 
منتخبي مصر واملــغــرب معًا في 
منافسة  متابعة  لتتأكد  واحــــدة،  مجموعة 
حــيــث  األول،  الــــــــدور  فــــي  ــة  ــالـــصـ خـ ــة  ــيـ ــربـ عـ
ــى الــتــي ضمت  تـــواجـــدا فــي املــجــمــوعــة األولــ
واختار  الكاميرون.  منتخب  جانبهما  إلــى 
املــنــتــخــب املــصــري بــوصــفــه الــبــلــد املــضــيــف، 
الـــتـــواجـــد فـــي هــــذه املـــجـــمـــوعـــة، كــمــا اخــتــار 
مالقاة »األسود« في مباراة افتتاح البطولة، 
على أن يؤدي فيما بعد لقاء املغرب في ختام 
لــقــاء قمة  يــكــون  أن  ــــدور األول، واملــتــوقــع  الـ
املجموعة، لحسم الصدارة والوصافة، إذا ما 
املنتخبات  ملستويات  وفقًا  النتائج  ســارت 
األخــيــرة.  السنوات  فــي  ونتائجها  املعروفة 
وأوقعت القرعة، منتخب الجزائر على رأس 
املجموعة الثانية، التي ضّمت 4 منتخبات، 
هي الجزائر والغابون وكينيا وغينيا، فيما 
ذهـــب املنتخب الــتــونــســي أحـــد أكــبــر الــقــوى 
ــارة الـــســـمـــراء صــوب  ــقــ فـــي الــلــعــبــة داخـــــل الــ
جانبه  إلــى  ضــّمــت  الــتــي  الثالثة،  املجموعة 
كاًل من الرأس األخضر ونيجيريا، وشهدت 
أنغوال  منتخبات  تواجد  الرابعة  املجموعة 

كأس األمم 
األفريقية لليد

أسفرت أحداث قرعة بطولة كأس األمم األفريقية لكرة اليد/ رجال المقررة 
إقامتها في مصر خالل الفترة بين 9 إلى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 
14 منتخبًا، عن مواجهة مصرية – مغربية في الدور األول، ولقاءات متوازنة 

لمنتخبات الجزائر وتونس والمغرب

3031
رياضة

تقرير

والكونغو والسنغال وزامبيا، على أن تقام 
الدور  بنظام  املنتخبات  هذه  بني  املباريات 
الـــواحـــد فــي كــل مــجــمــوعــة وتــأهــل املــتــصــدر 
بعدها  لتبدأ  النقاط  أعلى  عبر  والوصيف، 

األدوار اإلقصائية.
ــام املــــنــــافــــســــات بـــــني هــــذه  ــ ــقـ ــ ويـــنـــتـــظـــر أن تـ
املنتخبات الـ 14 بحثًا عن حلم حصد اللقب 
األفريقية  األمـــم  ببطولة  والــتــتــويــج  الــقــاري، 
املصري،  املنتخب  حاليًا  لقبها  يحمل  التي 
أقــــــــوى املــــرشــــحــــني لـــلـــتـــتـــويـــج، ومـــــــن بـــعـــده 
منتخبات تونس والجزائر والرأس األخضر 
وأنغوال، بخالف حصد 5 بطاقات مؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم املقررة إقامتها في مطلع 
عــــام 2023 فـــي بــولــنــدا والـــســـويـــد. وشــهــدت 
مــــراســــم الـــقـــرعـــة، مـــشـــاركـــة نـــجـــوم املــنــتــخــب 
الــرابــع في  املركز  اليد صاحب  لكرة  املصري 
في طوكيو،  املاضية  األوملبية  األلعاب  دورة 

وهم أحمد األحمر وكريم هنداوي وإبراهيم 
الـــدرع، إلــى جانب مشاركة  املــصــري ويحيى 
ملك أحمد وجود نزيه نجمتي منتخب مصر 
للناشئات لكرة اليد مواليد 2004، وحرصت 
اللجنة املــنــظــمــة، عــلــى أن يــتــم اخــتــيــار العــب 
عند  الزمالك  من  العــب  بمشاركة  األهلي  من 
سحب منتخبات كل مستوى خاصة بعدما 
حــصــد األهــلــي لــقــب بــطــل الــســوبــر األفــريــقــي، 
فــيــمــا تــــوج الـــزمـــالـــك بـــطـــاًل لـــكـــأس الـــكـــؤوس 
ــر بـــطـــوالت األنـــديـــة داخـــل  األفــريــقــيــة فـــي آخــ
القارة قبل أيام قليلة. وأجريت القرعة، بني 14 
منتخبًا وزعت على 4 مجموعات تضم منها 
مجموعتان 4 منتخبات للمجموعة الواحدة، 
ومــجــمــوعــتــان بــــ 3 مــنــتــخــبــات لــلــمــجــمــوعــة 
الواحدة في حضور قيادات االتحاد األفريقي 
واملــصــري لكرة الــيــد، وتــم خالله الكشف عن 
تــمــيــمــة الــبــطــولــة. وتــمــثــل اســتــضــافــة مصر 
لــبــطــولــة كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة، طـــوق نجاة 
للبطولة الــتــي كــانــت مــهــددة بــاالخــتــفــاء في 
الــجــاري ألســبــاب سياسية ورياضية،  الــعــام 
بدأت في يناير/كانون الثاني املاضي حيث 
املــغــرب مع  كــان مــقــررًا للنسخة إقامتها فــي 
اخــتــيــار الــجــزائــر الســتــضــافــة نــســخــة 2024، 
ولــــكــــن جـــــــاءت الــــخــــالفــــات الـــســـيـــاســـيـــة، بــني 
منتخب  أمــام سفر  لتحول  والجزائر  املغرب 
البطولة  ليؤجل  املنافسات  الجزائر لخوض 
ألول مرة، على أمل انتهاء األزمة وفي الوقت 
نفسه، احتواء ملف املشكالت التي صاحبت 
قـــرعـــة الــبــطــولــة نــفــســهــا، ثـــم تـــقـــرر تأجيلها 
ملرة ثانية لتقام في يوليو بــداًل من يونيو/ 
املتوسط  البحر  ألعاب  دورة  حزيران بسبب 
وتعارض مواعيدها مع أمم أفريقيا، قبل أن 
تحدث املفاجأة األكبر التي كشفت عن السبب 
الــرئــيــســي وراء الــتــأجــيــالت املـــتـــكـــررة، وهــو 
خــالفــات املــغــرب والــجــزائــر السياسية، األمــر 
الذي دفع في نهاية املطاف االتحاد األفريقي 
ــاد الــدولــي  لــكــرة الــيــد بــالــتــنــســيــق مـــع االتـــحـ
إلـــى سحب  حــســن مصطفى  بــرئــاســة  للعبة 
التنظيم في نسخة 2022 من املغرب وسحب 
ليتقدم  الـــجـــزائـــر،  مـــن  نــســخــة 2024  تــنــظــيــم 
االتحاد املصري عبر لجنته املؤقتة برئاسة 
محمد األمني بطلب الستضافة البطولة في 

نسختها 25 وينال شرف التنظيم.
اليد، في وقت  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  وفتح 
ــام تــقــديــم طــلــبــات املــشــاركــة  ســابــق الـــبـــاب أمــ
بينها  مــن  منتخبًا   14 ليتقدم  الــبــطــولــة  فــي 
مــصــر وتــونــس والــجــزائــر واملــغــرب الــربــاعــي 
على  للمنافسة  بقوة  املرشح  الكبير  العربي 
الـــكـــأس واملــــراكــــز األولـــــــى. ومــــن جــانــبــه أكــد 
ــاد األفــريــقــي  مــنــصــور أريـــمـــو رئـــيـــس االتــــحــ
ــيـــد، ثــقــتــه الــكــامــلــة فـــي نـــجـــاح مصر  لـــكـــرة الـ
عبر  القارية  للبطولة  رائعة  نسخة  بتنظيم 
ــال: »اهــتــمــت مصر  ــ اســتــضــافــة املــنــافــســة. وقـ
اإلمكانات   

ّ
كل وتوفير  البطولة،  باستضافة 

إلنجاح التنظيم في النسخة املقبلة، وأشكر 

قرعة متوازنة لمنتخبات 
مصر والجزائر وتونس 

والمغرب

أطلس يقترب من حسم لقب الدوري المكسيكي
اقترب حامل اللقب أطلس من حسم مرحلة إياب 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2022( 
لصالحه، بعد تغلبه على ضيفه باتشوكا بهدفني 
نظيفني في ذهاب النهائي. وسجل هدفي أطلس 
في املباراة التي أقيمت مساء الخميس بالتوقيت 
املحلي لويس رييس )د.26( والكولومبي خوليان 
مباراة  تقام  أن  املقرر  ومــن  )د.93(.  كينيونيس 
العودة األحد املقبل في معقل باتشوكا. ويسعى 
أطلس للفوز بثالث لقب في تاريخه، بينما يأمل 
باتشوكا في التتويج باللقب السابع، كما يتطلع 
أطــلــس ليصبح ثــالــث فــريــق فــي املــكــســيــك يــتــّوج 
التوالي  بالدوري على  واإليــاب  الذهاب  بمرحلتي 

إلى جانب بوماس وليون.

مشجع يشتري حافلة لنقل جماهير من ليفربول إلى باريس 
مقابل جنيه إسترليني واحد

اشترى مواطن إنكليزي حافلة لنقل مشجعني من مدينة ليفربول إلى العاصمة الفرنسية 
باريس مقابل جنيه إسترليني واحد لدعم فريق املدينة في مواجهة ريال مدريد اإلسباني 
في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت. وبدأت الفكرة إزاء ارتفاع أسعار 
تذاكر القطارات والرحالت الجوية من ليفربول إلى باريس، لذا اشترى سيمون ويلسون، 
لدعم  لنقل مشجعني  املتحدة  اململكة  الريدز، حافلة تعتبر األرخــص في  أحد مشجعي 
الفريق اإلنكليزي في املواجهة املهمة على الكأس ذات األذنني. ومنذ أن أمسى معروفًا أن 
نهائي البطولة سيلعبه ليفربول وريال مدريد، ارتفعت أسعار تذاكر الطائرات والقطارات 
الباريسية  الفنادق  تكلفة  إليها  يــوم، وتضاف  بعد  يومًا  إلى فرنسا  املتجهة  والعبارات 
إيكو »حصلت على واحدة  ليفربول  اإلطــار، قال ويلسون لصحيفة  الباهظة. وفي هذا 
في  فكرت  فرنسا.  إلــى  للذهاب  املاضي  القرن  خمسينيات  من  مدرسية  حافلة  تشبه 
السفر بسيارتي ماركة سكودا، ولكن بالكاد توجد مساحة كافية لشخصني آخرين. 
لذلك أردت أن أفعل شيئًا أكبر، شيء من شأنه أن يساعد املزيد من الناس. لقد بحثت 
في غوغل عن أرخص حافلة متاحة واشتريتها. كما أنني اشتريت العديد من امللصقات 

لتهيئة املشهد، تكلفة امللصقات أكبر من تكلفة الحافلة«.

رونالد كومان: بذلت كل شيء ألجل برشلونة
ــدرب فــريــق  ــ ــان، مــ ــومــ ــد كــ ــ ــال ــ ــد الـــهـــولـــنـــدي رون ــ أكـ
بــرشــلــونــة الــســابــق ومنتخب هــولــنــدا املــقــبــل، أنــه 

»بذل ما في وسعه من أجل برشلونة«.
وبـــحـــديـــثـــه عــــن حــقــبــتــه كـــمـــديـــر فـــنـــي لــفــريــق 
الــبــالوغــرانــا قــال الــهــولــنــدي: »تشعر بــألــم دومــًا 
إنــهــاءه. في  إنــهــاء مــا أردت  عندما ال تستطيع 
حــالــتــي أعــتــقــد أن جــمــيــع مـــن يــفــهــم كــــرة قــدم 
االقتصادي  برشلونة ووضــعــه  نــادي  ويــعــرف 
فــإنــه يــرى أنــنــي قمت بعمل جــيــد. ال أريـــد قول 
أعتقد  بعمل سيئ،  وال  رائــع  بعمل  قمت  إنني 
أنــنــي قــمــت بعمل جــيــد فــي وضـــع صــعــب جــدًا 
داخل النادي«. وأضاف كومان، خالل مشاركته 
في مؤتمر »AK Coaches World« في مدريد: 
»برهن النادي على أنه ال يزال يعاني من وضع 
أنني  تمامًا  الجمهور يعرف  لكن  إلى سابق عهده،  معّقد جــدًا. ربما يعود برشلونة 
بذلت ما في وسعي ألجل النادي، في ظل وضع معقد جدًا وأنني وافقت على أمور 
قبلت  لقد  االقتصادي،  االستقرار  االقتصادي وتحقيق  لتحسني وضعه  النادي  من 
أشياء من النادي ألجله، كاملوافقة على مغادرة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد«. وتابع 
كومان: »لم أفكر في نفسي على اإلطالق، بذلت ما في وسعي دومًا من أجل برشلونة، 
وفي نهاية األمر هناك من يدعمك ومن يقف ضدك«. كذلك أبرز كومان أهمية الرهان 
على الشباب: »ال أدري إذا كنا شجعانًا، لكن لدينا عادة في الدوري الهولندي، حيث 
الــدوري الهولندي ليس األقــوى، كذلك على  يمكنك التعلم كثيرًا إذا كنت العبًا شابًا. 
الشبان، واألندية تعطيك وقتًا وتثق  الالعبني  الكثير من  البدني، لكن هناك  املستوى 
بــك«. هذا ورأى كومان أن األمــر ال يتعلق بالسن، واستشهد بإبراهيموفيتش العب 
أتــم 40 عامًا ولعب معي في  الــذي  إبراهيموفيتش،  إلــى  »انــظــر  قــائــاًل:  الحالي  ميالن 

أياكس. العمر ال يعني شيئًا، فجودة الالعب هي األهم«.

السابق روي هودسون، لكنه لم يقدم مستواه املعهود رفقة 
تشلسي، ليذهب معارا لبيرنلي وأستون فيال وقاسم باشا 
التركي من ثم فريق ريدينغ، الذي قاتل هذا املوسم من أجل 
وكتب  اإلنكليزية.  الثالثة  الــدرجــة  دوري  إلــى  الــنــزول  عــدم 
الــالعــب فــي رســالــة وداعــيــة عبر حسابه فــي »إنستغرام«: 
»انتهت أيامي في تشلسي... من الغريب جدا بالنسبة لي 
والــنــادي والجماهير محبطون جــًدا من  أنــا  أكتب هــذا.  أن 
النتيجة، وال شك في ذلك. اإلصابات، وبعض األخطاء التي 
فيه...  ألعب  لم  الــذي  الوقت  امللعب،  ارتكبتها، ومشاكل في 
قائمة األعذار يمكن أن تكون ال نهاية لها، لكنني ال أريد وال 
أستطيع تغيير ما حدث«. وأضاف الالعب الذي سيصبح 
العبا حرا بعد نهاية عقده مع )البلوز( في يونيو/ حزيران 
لعبت مع  لقد  اإليجابية.  الجوانب  الــقــادم »ســأحــاول رؤيــة 
نجوم رائعني، وتدربت على يد مدربني مميزين، لقد عملت 

مع طاقم المــع، قابلت أناسا رائعني، لقد عشت في أماكن 
جميلة، ووســعــت مــن سجلي كــالعــب«. وتــابــع الــالعــب في 
الواضح  ولكن من  رائعة،  رياضة  القدم هي  »كــرة  رسالته 
ــارت بــشــكــل خـــاطـــئ. أعــتــذر  أنــهــا كـــان خــطــوة تــجــاريــة ســ
األمـــور،  بها  الــتــي ســـارت  الطريقة  عــن  ملشجعي تشلسي 
القميص.  هــذا  فــي  حــاالتــي  بأفضل  أكـــون  أن  أتمنى  كنت 
أتمنى لكم األفضل«. وكان األملاني توماس توخيل، مدرب 
تشلسي، قد قام باستبعاد درينكووتر من حساباته، ولم 
يشارك في أي مباراة خالل املوسم املنتهى 2022-2021. 
املركز  باحتالل  املوسم  منافسات  تشلسي  فريق  وأنهى 
الثالث في جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز برصيد 
املقبل،  املوسم  أوروبــا  أبطال  إلــى دوري  ليتأهل  74 نقطة، 
العالم  كــأس  لقبي  على  بالحصول  الفريق  اكتفى  أن  بعد 

لألندية وكأس السوبر األوروبي في بداية املوسم.

أيوب الحديثي

كـــان دانـــي دريــنــكــووتــر أحـــد الــركــائــز الرئيسية فــي فريق 
ليستر سيتي، الذي حصد لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لــكــرة الـــقـــدم، فـــي مــوســمــه الــتــاريــخــي عـــام 2016، بــقــيــادة 
املــديــر الــفــنــي اإليــطــالــي كــالوديــو رانــيــيــري. وبــعــد موسمه 
االســتــثــنــائــي، انــتــقــل دريــنــكــووتــر )32 عــامــا( مــن ليستر 
سيتي إلى صفوف تشلسي في 2017، ليدعم خط وسط 
»البلوز« في الدقائق األخيرة من سوق االنتقاالت الصيفي، 
األزرق 38 مليون  الــنــادي  الـــذي كلف خــزانــة  الــالعــب  لكن 
يــورو، بعقد ملدة خمس سنوات، خاض تجربة غاب عنها 
النجاح بكل املقاييس، بعد أن خاض الالعب 23 لقاء فقط، 
وذهـــب مــعــارا فــي 4 مناسبات، خــالل 5 مــواســم. وأصبح 
درينكووتر العبا دوليا في عام 2016، بقيادة املدير الفني 

داني درينكووتر

على هامش الحدث

أحد النجوم الذين 
قادوا فريق ليستر 

سيتي إلى حصد 
لقب الدوري 

اإلنكليزي الممتاز، 
قبل أن يخوض 

تجربة غير ناجحة 
رفقة تشلسي

المنتخب 
المصري 
ومنتخب تونس 
من أبرز المرشحين 
لحصد اللقب 
والصورة لنسور 
قرطاج )خالد 
الفيقي/فرانس 
برس(

بدأ االتحاد المصري في تشكيل اللجان الخاصة المنظمة للبطولة لتوفير 
كل سبل الراحة بالنسبة إلى المنتخبات المشاركة، وخوض نسخة قوية ال 
تقل نجاحًا عن بطولة كأس العالم للكبار. وكان االتحاد المصري، أعلن 
في وقت سابق عن تجديد الثقة باإلسباني روبرتو باروندو المدير الفني 
للمنتخب المصري مع عمله مدربًا ألحد األندية األوروبية، على أن يشرف 
رأسها  وعلى  الكبرى،  البطوالت  في  المصري  المنتخب  على  باروندو 

بطولة كأس األمم األفريقية، سعيًا وراء حصد اللقب القاري.

جهوٌد حثيثة

وجه رياضي

 
ّ

االتحاد املصري واملسؤولني على توفير كل
أريــد الحديث  الــحــدث، وكذلك ال  السبل لهذا 
الحالية وهي  للبطولة  تأجيالت سابقة  عن 
لنا«.  قـــرارات صعبة  بمثابة  كانت  تأجيالت 
وتـــابـــع »جـــهـــود االتـــحـــاد األفــريــقــي ونــظــيــره 
الطرفني كانت  البناء بني  املصري والحديث 
بمثابة السبب الرئيسي وراء تنظيم البطولة 

كرة  الــقــارة على صعيد  فــي  األكــبــر  البطولة 
الـــيـــد«. ووعـــد محمد األمـــني رئــيــس االتــحــاد 
املصري لكرة اليد، بتقديم استضافة مميزة 
ورائــعــة ألمــم أفــريــقــيــا، فــي ظــل امــتــالك مصر 
الكبرى،  األحـــداث  االمــكــانــات الستضافة  كــل 
استضافة  اللعبة  آخــرهــا على صعيد  وكــان 
منافسات كــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد فــي يناير 

الخامسة والعشرين التي تشهد مشاركة 14 
دولــة، وهي فرصة الظهار إنها بطولة منبر 
رائع لالعبني ودافع في الفترة املقبلة لشركاء 
جدد ينضمون لنا«. وأضاف »أطالب اإلعالم 
بــتــشــجــيــع الـــالعـــبـــني واملـــنـــتـــخـــبـــات لــتــقــديــم 
أفــضــل مــســتــوى ممكن فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
والحصول على نسخة ال تنسى ألمم أفريقيا 

البطولة في  مــبــاريــات  وقـــال »ســتــقــام   .2021
صالتي الدكتور حسن مصطفى والعاصمة 
اإلداريـــــة الــجــديــدة، وكــلــتــاهــمــا مــن الــصــاالت 
التي شهدت استضافة مباريات كأس العالم 
املــبــاريــات  الحــتــضــان  ومــؤهــلــة  للمنتخبات 
الـــكـــبـــرى عـــلـــى صــعــيــد الــــبــــطــــوالت الــعــاملــيــة 

وليست فقط القارية«.

الصربي ميهايلو  الظهير األيسر  التعاقد رسميًا مع  البرتغالي عن  أعلن فريق بنفيكا 
وقال  الفرنسي.  مونبلييه  مع  عقده  انتهاء  بعد  مجانية  انتقال  في صفقة  ريستيتش، 
عقد  على  وّقــع  ريستيتش  إن  الرسمي  موقعه  على  نشره  بيان  فــي  البرتغالي  الــنــادي 
الفرنسي في عام  النادي  إلى  الـــ26 سنة  الصربي صاحب  أربعة مواسم. وانضم  مدته 
2019، ولعب قبلها مع سبارتا براغا التشيكي وكراسنودار الروسي وغيرها من األندية 
األوروبية. كما لعب ريستيتش بقميص صربيا 7 مباريات، بما فيها مباريات التصفيات 

املؤهلة إلى كأس العالم وكأس أمم أوروبا ودوري األمم األوروبية.

صورة في خبر

بنفيكا يضُم ريستيتش
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