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)Getty /تايتوم سجل 50 نقطة أمام فريق بروكلين نتس )ساره ستير

تايتوم يُسقط نتس

قال مدافع املنتخب التشيلي غييرمو ماريبان 
إن املباراة القادمة أمام األرجنتني في التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ستكون 
»صعبة للغاية« بسبب األداء الجيد الذي يتمتع 

به العبوها. وصرح نجم موناكو الفرنسي: »إنها 
مباراة صعبة للغاية، نحن نعرف جودة العبي 

األرجنتني، ولكن في هذه املباريات من املهم دائما 
أن نكون في وضع جيد، وأن نكون متحدين 

وأعتقد أننا نظهر أننا في وضع جيد«.

عاد فريدريكو رودريغيز سانتوس »فريد«، 
نجم مانشستر يونايتد، إلى املنتخب البرازيلي 

الذي يستعد ملباراتيه املقبلتني أمام اإلكوادور 
وباراغواي، ضمن التصفيات املؤهلة ملونديال 

قطر 2022، ويأتي ذلك بعد غياب 3 سنوت تقريبًا. 
وقال فريد )28 عامًا( في بيان أدلى به عندما 

وصل إلى معسكر منتخب البرازيل في حي 
غرانغا كوماري بريو دي جانيرو: »أنا سعيد 

للغاية بالعودة إلى املنتخب البرازيلي«.

يحاكم ريان غيغز العب مانشستر يونايتد 
السابق صاحب الـ47 عامًا بتهمة سوء املعاملة 
الجسدية والنفسية ضد صديقته السابقة في 

ل 
ُ
24 من يناير/ كانون الثاني املقبل. وسيمث

مدرب ويلز الحالي، لكنه لن يقود املنتخب في 
بطولة كأس األمم األوروبية »يورو 2020«، في 

يناير املقبل أمام محكمة مانشستر للتعدي على 
صديقته آنذاك وإلحاق أضرار جسدية بها في 

مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020.

ماريبان: مواجهة 
منتخب األرجنتين 

صعبة للغاية

فريد يعود 
إلى البرازيل بعد غياب 

دام 3 سنوات

غيغز سيحاكم 
بتهمة العنف ضد 

صديقته في يناير

Sunday 30 May 2021
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الـــ17  التصنيف  يدخل منتخب ويلز صاحب 
ــورو 2020«، وعــيــنــه  ــ ــ »يـ بـــطـــولـــة  »فـــيـــفـــا«  فــــي 
القدم  على صناعة املجد ودخــول تاريخ كــرة 
األوروبية على صعيد املنتخبات، هو منتخب 
ُمــتــجــدد ومــتــطــور كــثــيــرًا فــي الــفــتــرة األخــيــرة، 
النهائي  الـــدور نصف  إلــى  أنــه وصــل  ويكفي 
في نسخة البطولة األوروبية األخيرة في عام 

2016، التي استضافتها فرنسا.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
ــا كـــبـــيـــرًا فــي  ــاريـــخـ ال يــمــلــك مــنــتــخــب ويـــلـــز تـ
ــورو«، فــهــو تــأهــل مــرة  ــ مــنــافــســات بــطــوالت »يـ
عــام 2016،  فرنسا  إلــى نسخة  واحـــدة سابقا 
ــانـــت مـــشـــاركـــة أولــــــى مـــمـــيـــزة تــركــت  لــكــنــهــا كـ
انطباعا لدى الجميع بأن منتخب »التنانني« 
سيكون له شــأن كبير في املستقبل، وهــا هو 
ُيثبت ذلك باملشاركة الثانية تواليا في »يورو 
2020«. وفي النسخة األولى التي شارك فيها، 
خــــاض مــنــتــخــب ويـــلـــز 6 مـــبـــاريـــات مــحــقــقــا 4 
انــتــصــارات مقابل خسارتني، فــي وقــت سجل 
10 أهداف وتلقت شباكه 6 آنذاك، لكن مشواره 
األوروبية كان حافاًل وتاريخيا،  البطولة  في 

وذلك بسبب النتائج التي سجلها.
ففي دور املجموعات، فاجأ ويلز الجماهير 
بتصدره املجموعة الثانية برصيد 6 نقاط 
إنكلترا  فــوزيــن وخــســارة، متقدما على  مــن 
ــيـــا  الـــوصـــيـــفـــة وســـلـــوفـــاكـــيـــا الـــثـــالـــثـــة وروسـ
الرابعة. وفي دور الـــ16، تفوق على منتخب 
بــهــدف نظيف وضمنت  الــشــمــالــيــة  أيــرلــنــدا 

ــر 8 مــنــتــخــبــات أوروبـــيـــة.  الـــتـــواجـــد بـــني آخــ
ــلـــز مــفــاجــأة  وبـــعـــد ذلــــك ســجــل مــنــتــخــب ويـ
كبيرة في الــدور ربع النهائي، عندما أطاح 
بـــأحـــد املــرشــحــني بــلــجــيــكــا بــنــتــيــجــة كــبــيــرة 
)3 – 1(، إال أن هــذا املــشــوار الــرائــع اصطدم 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــ بــمــنــتــخــب قـــوي فـــي الـ
وهو البرتغال، الذي أقصاه بهدفني نظيفني، 
وهو الذي ُتوج باللقب بعد ذلك على حساب 

فرنسا في النهائي.
واآلن سُيشارك ويلز للمرة الثانية في تاريخ 
بطوالت »اليورو« وعينه على التأهل وبلوغ 
الــدور الثاني وتكرار نفس إنجاز نسخة عام 
العناصر  يملك  ويلز  بــأن  التنويه  مــع   ،2016
التأهل في  القادرة على منحه بطاقة  امُلميزة 

النسخة التي سُتقام في صيف 2021.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــات  ــيـ ــفـ ــتـــصـ تـــــأهـــــل مـــنـــتـــخـــب ويـــــلـــــز مــــــن الـ
املجموعة  عــن  املؤهلة كوصيف  األوروبــيــة 
 14 »التنانني«  منتخب  جمع  إذ  الخامسة، 
نقطة فــي املــركــز الثاني بــفــارق 3 نقاط عن 
كرواتيا املتصدرة، ومتفوقا على سلوفاكيا 
)13 نــقــطــة(، املــجــر )12 نــقــطــة( وأذربــيــجــان 
ــز فـــي  ــ ــلــ ــ )نــــــقــــــطــــــة(. وخـــــــــــاض مــــنــــتــــخــــب ويــ
انتصارات   4 )حقق  مباريات   8 التصفيات 
مــقــابــل تــعــادلــني وخـــســـارتـــني(، وســجــل 10 

أهداف مقابل تلقيه لستة أهداف.
يملك منتخب ويلز بعض نقاط القوة التي 
البطاقات  على  للمنافسة  مرشحا  تجعله 
الــثــالث املــؤهــلــة فــي مجموعته األوروبـــيـــة، 
ولــعــل أبـــرزهـــا امــتــالكــه لــعــنــاصــر هجومية 
قادرة على حسم املباريات بقوة، واملمزوجة 
الخبرة،  والــعــنــاصــر  الــشــابــة  العناصر  بــني 
بني جيل غاريث بيل وجيل دانييل جيمس، 
املـــدرب الهجومية  فــي حــني أن طريقة لعب 
سُتشكل خطرا على أي منافس يلعب ضده.

فــي منتخب ويلز  نــقــاط الضعف  أبـــرز  لكن 
تكمن في الجانب الدفاعي رغم أنه تحسن 
فــي مرحلة  الفترة األخــيــرة وخصوصا  فــي 
ــداف فـــي 8  ــ الــتــصــفــيــات، عــنــدمــا تــلــقــى 6 أهـ

مباريات، لكن هذا األمر يحتاج إلى انتباه 
عــدد  تلقي  املــجــمــوعــات، ألن  دور  فــي  كبير 
أهداف كبيرا بسبب أخطاء دفاعية بدائية، 
سُيكلف ربما فقدان فرصة التأهل إلى دور 

الـ16.
وطريقة لعب منتخب ويلز مع املدرب، روب 
بايج، تعتمد بنسبة كبيرة على االستحواذ 
والتمريرات  الخلف  من  والبناء  الكرة  على 

الـــكـــثـــيـــرة، مـــا يــجــعــل فـــريـــق ويـــلـــز مــنــافــســا 
ــه قـــادر  صــعــبــا عــلــى الــجــمــيــع، خــصــوصــا أنـ
على حرمان املنافس من الكرة لفترة طويلة 

قبل ضربه في منطقة جزائه.

المجموعة والتشكيلة
يلعب منتخب ويلز في املجموعة األولى في 
منافسات بطولة »يورو 2020«، وسيواجه 

مــنــتــخــبــات إيــطــالــيــا، ســويــســرا واملــنــتــخــب 
على  أنها مجموعة صعبة  ويبدو  التركي، 
رجـــال املــــدرب، روب بــايــج، لكن الــتــأهــل إلى 
الدور الثاني لن يكون مستحياًل خصوصا 
ــع تـــوفـــر فـــرصـــة تـــأهـــل أفـــضـــل ثـــوالـــث في  مـ
يمكن ملنتخب ويلز  مــا  املــجــمــوعــات، وهـــو 
تــحــقــيــقــه فـــي ظـــل الــتــشــكــيــلــة الـــقـــويـــة الــتــي 
يملكها حاليا، املمزوجة بني العنصر الشاب 

املنتخب  ويفتتح  الكبيرة.  األسماء  وخبرة 
الويلزي مشواره في البطولة األوروبية هذا 
امللعب  فــي  منتخب سويسرا  الصيف ضــد 
األوملــبــي فــي »بـــاكـــو«، ثــم يــخــوض مــبــاراتــه 
الــثــانــيــة ضــد تــركــيــا فــي نــفــس املــلــعــب، قبل 
أن يختم مشواره في دور املجموعات ضد 
للتأهل  املرشحني  أبـــرز  اإليــطــالــي  املنتخب 
الـــ16 عن هذه املجموعة. وستضُم  إلى دور 

الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة لــبــعــثــة مــنــتــخــب ويــلــز 
املــشــاركــة فــي »الــيــورو«: فــي حــراســة املرمى 
)واين هينيسي، داني وورد وأدام دايفيز(، 
وفــــي خـــط الــــدفــــاع هـــنـــاك )كـــريـــس غــونــتــر، 
بــن ديــفــيــز، كــريــس مــيــفــام، تـــوم لــوكــيــر، جو 
ويليامز  نــيــكــو  لـــورانـــس،  جــيــمــس  رودون، 

وريس نورينغتون ديفيس(. 
وفي خط الوسط هناك )آرون رامسي، جو 

آلني، جوني ويليامز، هاري ويلسون، إيثان 
ماثيو  بروكس، جو موريل،  دافيد  أمبادو، 
ــورج تـــومـــاس  ــ ــ ــــالن لـــيـــفـــيـــت، جـ ــ ســـمـــيـــث، ديـ
وروبــني كولويل(، وفــي خط الهجوم هناك 
ــاريـــث بــيــل، تــــوم لــــورانــــس، كــيــفــيــر مـــور،  )غـ
تــايــلــر روبـــيـــرتـــس، رابــــي مـــاتـــونـــدو ومــــارك 

هاريس(.
رياض...

ويلز »التنين« الذي يبحث عن المجد

رياض الترك

ُيعتبر منتخب سويسرا واحدًا من 
بــني أفــضــل املــنــتــخــبــات األوروبـــيـــة 
ــه يــحــتــل املــركــز  حـــالـــيـــا، ويــكــفــي أنــ
الـ13 في التصنيف العاملي لالتحاد الدولي 
لكرة القدم. هو منتخب طموح يملك تاريخا 
العالم، وسيحاول  كــأس  جيدًا في بطوالت 
تخطي دور املجموعات ومقارعة الكبار في 
بــطــولــة »يــــورو 2020«، وذلـــك فــي املــشــاركــة 
التاريخية الخامسة له على صعيد البطولة 

األوروبية.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
ســــُيــــشــــارك املـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــســــري لــلــمــرة 
»الــيــورو«،  منافسات بطوالت  في  الخامسة 
كبيرة  بنتائج  السابقة  مشاركته  تنتِه  ولــم 
ومميزة، فأفضل نتيجة كانت الوصول إلى 
دور الـ16 في نسخة فرنسا عام 2016، بينما 
انتهت بــاقــي املــشــاركــات بــالــخــروج مــن دور 

املجموعات.
وشــــــــارك مــنــتــخــب ســـويـــســـرا ألول مـــــرة فــي 
نسخة عام 1996، وخرج من دور املجموعات 
وتــعــادل، ونفس  تــعــرض لخسارتني  أن  بعد 
األمـــــر تـــكـــرر فـــي نــســخــة عــــام 2004، عــنــدمــا 
ــادل وودع  ــعــ ــا لـــخـــســـارتـــني وتــ تـــعـــرض أيـــضـ
باكرًا، وفي نسخة عام 2008، ودع أيضا من 

دور املجموعات بنفس النتائج.
ــام 2016، فــتــأهــل  ــ ــا فــــي نــســخــة فـــرنـــســـا عـ ــ أمـ
املنتخب البلجيكي إلى الدور الثاني ألول مرة 
املجموعات  دور  تخطى  عندما  تاريخه،  فــي 
 5 برصيد  فرنسا  خلف  وصيفا  حــل  أن  بعد 
ــــدور الــثــانــي املنتخب  ــه فـــي الـ نـــقـــاط، ثـــم واجــ

 )4  –  5( الترجيح  بــركــالت  البولندي وخــســر 
آنــذاك. وسجل املنتخب السويسري في نسخ 
»يـــــورو« ســابــقــا 8 أهـــــداف، مــقــابــل تــلــقــيــه 15 
هدفا، في حني خاض 13 مباراة )حقق فوزين 

مقابل 5 تعادالت و5 خسارات( تاريخيا.
وسُيحاول املنتخب السويسري في النسخة 
قــوي وإنــهــاء  أداء  عــام 2021، تقديم  املــؤجــلــة 
ــاء مـــن دور املــجــمــوعــات وربــمــا  لــعــنــة اإلقـــصـ
متقدمة،  أدوار  إلى  والوصول  بعيدًا  الذهاب 
ــم أن األمـــر  واملــنــافــســة عــلــى الــلــقــب أيـــضـــا، رغـ
يبقى صعبا جدًا في ظل قوة املنافسني الكبار.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــلــت ســويــســرا إلـــى بــطــولــة »يــــورو 2020« 
كمتصدرة للمجموعة الرابعة في التصفيات، 
بعد أن حصدت 17 نقطة متفوقة على منتخب 
الدنمارك الذي جمع 16 نقطة. وكانت نتائج 
املنتخب على الشكل التالي 5 انتصارات مع 
تعادلني وخسارة في 8 مباريات، مع تسجيل 

19 هدفا وتلقيه 6 أهداف.
التي يتأهل  الثانية تواليا  املــرة  وكانت هــذه 
فيها املنتخب السويسري إلى بطولة »يورو« 
من املركز األول في التصفيات، بعد أن أنهى 
الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى نــســخــة عـــام 2016، 
ــتــــصــــارات و3 خــــســــارات فــقــط،  بـــرصـــيـــد 7 انــ
وقـــدم آنـــذاك أداء مميزًا وســجــل 24 هــدفــا في 
تاريخ  فــي  للمنتخب  هجومي  رصيد  أفضل 

مشاركته في التصفيات األوروبية.
ومـــن أبــــرز نــقــاط الــقــوة الــتــي تــمــيــز املنتخب 
السويسري هي األجنحة التي تساعد الدفاع 
وتــســانــد الــهــجــوم خــصــوصــا فـــي الــهــجــمــات 
املـــرتـــدة. كــمــا أن ريـــكـــاردو رودريـــغـــيـــز، العــب 
فريق ميالن، يملك قدما يسرى قوية استفاد 

EURO  2020  يورو

بعد نشر تقارير خاصة بالمدن الـ11 المستضيفة لبطولة »يورو 2020«، تبدأ 
»العربي الجديد« بنشر التقارير الخاصة بالمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة 

األوروبية خالل الصيف

)Getty( »2020 ستحاول سويسرا الذهاب بعيدًا في »يورو

)Getty( تأهلت سويسرا مرة واحدة إلى الدور الثاني

)Getty( »منتخب ويلز يلعب في مجموعة صعبة في »اليورو)Getty( يُشارك المنتخب الويلزي للمرة الثانية

صناعة  يمكنهم  الــذيــن  املميزين  النجوم  بعض  ويلز  منتخب  يملك 
الفارق في بطولة »يورو 2020«، منها الخبرة مثل غاريث بيل هداف 
املنتخب األول الذي سجل 33 هدفًا في 87 مباراة، وهناك العب خط 
الوسط املهاجم الشاب، دانييل جيمس )23 سنة(، الذي لفت األنظار 
مع فريقه مانشستر يونايتد، وسيكون أحد أبرز املواهب الشابة في 
البطولة األوروبية القادمة. هذا عدا عن ذكر نجوم مثل آرون رامسي، 
غــريــس غــانــتــر، وهــمــا ُيــضــيــفــان عنصر الــخــبــرة عــلــى أرض امللعب 
األوروبــيــة  التصفيات  في  االنــتــصــارات  تحقيق  على  ويلز  ويساعدا 

املؤهلة إلى »يورو 2020«.

اعتدائه  بعد استبعاد، راين غيغز، من تدريب منتخب ويلز، بسبب 
املــدرب روب بايج  على صديقته وتصرفه غير األخــاقــي، تم تعيني 
)مساعد غيغز( مدربًا لويلز والــذي سيقوده رسميًا في منافسات  
بــطــولــة »الـــيـــورو« هـــذا الــصــيــف. وســبــق لــلــمــدرب بــايــج أن درب أنــديــة 
صغيرة مثل بورت فالي ونورثهامبتون اإلنكليزيني، ثم قاد منتخب 
ويلز تحت 21 سنة بني عامي 2017 و2019، لُيصبح في عام 2020، 
مساعد مدرب وبعدها مدرب منتخب ويلز، وحتى اآلن حقق معه 4 
انتصارات وتعاداًل وخسارة واحدة في 6 مباريات قادها حتى اآلن، 

وبلغت نسبة فوزه حوالي )%66(.

غاريث بيل

روب بايج

الكرات  السويسري في  املنتخب  منها مــدرب 
الثابتة خصوصا. كما يملك املنتخب مايكل 
ــازل الـــســـويـــســـري، هـــذا  ــ ــريـــق بــ ــــب فـ ـــغ، العـ النـــ
باإلضافة إلى الخبرة في خط الهجوم بقيادة 

شكردان شاكيري.
التي  الضعف  نقاط  املقابل، هناك بعض  في 

الهجوم، خصوصا  خــط  فــي  بمشكلة  تتمثل 
الـــــــــرأس الــــحــــربــــي، وهـــــنـــــاك خــــيــــار هـــاريـــس 
سيفيروفيتش الذي لم يلعب مع فريق ريال 
أن سيفيروفيتش سجل  ورغـــم  ســوســيــيــداد. 
فــي مــرمــى اإلكــــوادور فــي مــونــديــال 2014، إال 
أنه فشل في هز الشباك في يــورو 2016. كما 
أن بعض الالعبني الذي يعتبرون أبرز نجوم 
أنديتهم  مع  يلعبوا  لم  السويسري  املنتخب 
كثيرًا، وهو ما سيؤثر سلبا على األداء بشكل 

عام في »اليورو«.

المجموعة والتشكيلة
ســتــلــعــب ســـويـــســـرا فـــي املــجــمــوعــة األولــــى 
إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات إيـــطـــالـــيـــا، وتــركــيــا 

ــتـــخـــب ويـــــلـــــز، وتـــــبـــــدأ مــــشــــوارهــــا فــي  ــنـ ومـ
البطولة األوروبية ضد زمــالء غاريث بيل، 
ثم تلعب ضد منتخب إيطاليا في مواجهة 
صعبة جدًا، قبل أن تختم مشوارها في دور 

املجموعات بمواجهة املنتخب التركي.
إلى  التأهل  السويسري  للمنتخب  ويمكن 
الــــدور الــثــانــي كــونــه يــمــلــك مــجــمــوعــة قوية 
قادرة على تقديم كرة قدم جميلة على أرض 
الدور  إيجابية في  نتائج  امللعب، وتحقيق 
إلــى  تـــأهـــل  أن  ــه ســبــق  أنــ األول، خــصــوصــا 

الدور الثاني في مونديال روسيا 2018.
السويسري  املنتخب  لتشكيلة  وبالنسبة 
في بطولة »يورو 2020«، فتضُم في حراسة 
املرمى كاًل من يان سومير، جوناس أوملني 

إيــفــون مــفــوغــو وغــريــغــور كــوبــيــل، أمـــا خط 
فابيان  )ريكاردو رودريغيز،  الدفاع فيضُم 
ــل أكــــانــــجــــي، نــيــكــو إلـــفـــيـــدي،  ــويـ ــانـ شــــــار، مـ
ســيــلــفــان ويــدمــيــر، لــوريــس بــيــنــيــتــو، كيفن 
إيــراي كوميرت، بشير أومارغيتش  مبابو، 

وجوردان لوتومبا(.
فـــي املـــقـــابـــل يـــضـــُم خـــط الـــوســـط )غــرانــيــت 
زوبير،  تشاكا، شكردان شاكيري، ستيفان 
إيديميلسون  فولير،  ريمو  زكــريــا،  دينيس 
أمــا في خط  فيرنانديز ودجيبريل ســوو(، 
سيفيروفيتش،  )هـــاريـــس  فــهــنــاك  الــهــجــوم 
ــمـــدي، بـــريـــل إمــــبــــولــــو/ مـــاريـــو  ــحـ ــر مـ ــيــ أدمــ
غافرانوفيتش، روبني فارغاس، كريستيان 

فاسناخت، دان ندويي وأندي زيكيري(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يُشارك المنتخب 
السويسري للمرة 

الخامسة في »اليورو«

يومًا12الباقي

دولـة 
وكرة

يريد منتخب ويلز تقديم 
أفضل أداء له في دور 
المجموعات من أجل 
التأهل إلى الدور الثاني 

والذهاب بعيدًا في 
»يورو 2020«

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

عاشها  قطر  فــي  تاريخية  أمسية 
ــــي املـــــصـــــري، عــقــب  ــلـ ــ الـــــنـــــادي األهـ
ــتـــويـــجـــه بــــطــــًا لــــكــــأس الـــســـوبـــر  تـ
األفريقي لكرة القدم ملوسم 2021، بعد تغلبه 
ال  مقابل  بهدفني  املغربي  بركان  نهضة  على 
شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد 

جاسم بن حمد بالدوحة.
بعد  اللقب لصالحه  األهلي في حسم  ونجح 
الـــفـــوز عــلــى بـــركـــان بــثــنــائــيــة ســجــلــهــا محمد 
شــريــف وصــــاح مــحــســن نــجــمــا الــهــجــوم في 
ألقابه  عــدد  األهــلــي  ورفـــع   .82  ،57 الدقيقتني 
ــام، لــيــعــزز وجــــزده  ــ الـــقـــاريـــة إلــــى 22 بــشــكــل عـ
األكثر  األنــديــة  قائمة  الثاني ضمن  املركز  في 
ريــال  خلف  العالم  حــول  بالبطوالت  تتويجًا 

مدريد اإلسباني املتصدر برصيد 26 لقبًا.
ــلـــي عــلــى لــقــب الــســوبــر األفــريــقــي  ــاز األهـ ــ وحـ
لــلــمــرة الــســابــعــة، بــعــد غـــيـــاب دام 7 ســنــوات 
كــامــلــة عــن آخـــر تــتــويــج لــه بــعــدمــا نـــال سوبر 
نــــادي  ــــني  وبــ بـــيـــنـــه  الـــــفـــــارق  ــيـــوســـع  لـ  ،2014
األكــثــر تتويجًا  القائمة  فــي  الــزمــالــك وصيفه 
بالبطولة إلــى 3 كــؤوس، بخاف الجمع بني 
السوبر  وكــأس  أفريقيا  أبطال  دوري  ثنائية 
األفــريــقــي. وبــاتــت لــدى األهــلــي فرصة ذهبية 
لزيادة الضغط على ريال مدريد في السباق، 
إذ تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
ويتيح له الفوز بالبطولة إضافة لقب جديد، 
بــاإلضــافــة إلــى خــوض مــبــاراة ســوبــر جديدة 

بعد أشهر قليلة.
وواصـــل األهــلــي مسلسل حصد األلــقــاب منذ 
تعيني بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، التي بدأها 

األهلي 
سوبر أفريقيا

حقق النادي األهلي المصري لقب بطولة السوبر األفريقي للمرة السابعة 
بنتيجة  المغربي  بركان  نهضة  منافسه  على  انتصر  بعدما  تاريخه،  في 
بينهما، على استاد  التي جمعت  المواجهة  هدفين مقابل ال شيء، في 

جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة

3031
رياضة

تقرير

ــالـــوجـــود شــرفــيــًا فـــي حــفــل الــتــتــويــج بــطــًا  بـ
للدوري املصري، ثم قاد الفريق لحصد لقبي 
كأس دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في 
تاريخ النادي، وكأس مصر، وحصد امليدالية 
ــم لــأنــديــة  ــالـ ــعـ الـــبـــرونـــزيـــة لــبــطــولــة كـــــأس الـ
لــيــحــصــد ثـــالـــث لــقــب لـــه كـــمـــدرب مـــع األهــلــي 
بشكل عام، ويرفع عدد ألقابه األفريقية بشكل 
عــام إلــى 4 ألــقــاب، بعدما نــال ثنائية مع صن 

داونز الجنوب أفريقي قبل 5 سنوات.
وفرضت األجواء االحتفالية الصاخبة تتويج 
األهـــلـــي عــبــر واقـــعـــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا غير 
مسبوقة في مراسم توزيع الجوائز، حيث قرر 
العبو األهلي تنصيب رئيس النادي محمود 
التاريخي  والــهــداف  الكرة  أســطــورة  الخطيب 
الــســبــعــيــنــيــات  ــــي  فـ األول  ونـــجـــمـــه  ــنــــادي  ــلــ لــ
والثمانينات بطًا ونجمًا للتتويج بالسوبر 
األفريقي، وحرص العبو األهلي على التوجه 
بــشــكــل جــمــاعــي صـــوب رئــيــس الـــنـــادي خــال 
األفريقي  االتحادين  برفقة مسؤولي  وجــوده 
والقطري لكرة القدم وتحيته وتوجيه الشكر 
الذهبية، ليجد الخطيب  امليدالية  له وإهدائه 
نفسه مع نهاية املراسم، مطوقًا عنقه بأكثر من 
30 ميدالية رغم محاوالته في البداية االعتذار 
ــبـــني، ودعـــوتـــهـــم لـــاحـــتـــفـــال بــأنــفــســهــم،  لـــاعـ
ولكنهم قرروا تنصيبه نجمًا للسوبر، خاصة 

فـــي ظـــل تــفــرغــه الــكــامــل فـــي األشـــهـــر األخــيــرة 
الــكــرة ورئــاســتــه البعثة األهــاويــة في  لفريق 
الكبرى، كان أبرزها السفر من  كل املناسبات 
الــقــاهــرة إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا، ثــم مــن جنوب 
أفــريــقــيــا إلـــى قــطــر رغـــم مــــروره بــأزمــة صحية 
ــتــــدعــــت خـــضـــوعـــه لـــلـــعـــاج أكـــثـــر  ــرى، اســ ــ ــبـ ــ كـ
مــن مـــرة قــبــل الــســفــر. وأصــبــحــت قــطــر »أرض 
اإلنجازات« بالنسبة لأهلي املصري، وتميمة 
املــجــد فــي عـــام 2021، بــعــدمــا شــهــدت تحقيق 
الفوز  عبر  ينسى  ال  تاريخيًا  إنــجــازًا  الفريق 
الثالث في كأس  البرونزية واملركز  بامليدالية 
الــعــالــم لــأنــديــة املــاضــيــة فــي قطر الــتــي جرت 
الثانية في  للمرة  املاضي  في فبراير/ شباط 
تاريخه، وبعد غياب دام ألكثر من 15 عامًا عن 
أول  إلــى حصد  بــاإلضــافــة  التتويج،  منصات 
ألــقــاب عـــام 2021 بــالــفــوز بــالــســوبــر األفــريــقــي 
عــلــى حــســاب نهضة بــركــان املــغــربــي بهدفني 

دون رد في مباراة مثيرة.
ــد بــيــتــســو مــوســيــمــانــي املــديــر  مـــن جــانــبــه أكــ
الفني لأهلي فخره بما حققه مع األهلي منذ 
توليه املسؤولية في أكتوبر املاضي وحصده 
3 ألـــقـــاب بــشــكــل مــبــاشــر، وهـــي دوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا والـــســـوبـــر األفـــريـــقـــي وكـــــأس مــصــر. 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات بــاملــؤتــمــر الــصــحــافــي: 
مــبــاراة صعبة دون شــك، بركان فريق  »كانت 
ــع، لـــديـــه العـــبـــون أصـــحـــاب خـــبـــرات، لعب  ــ رائــ
بــأســلــوب هــجــومــي مــن الــبــدايــة، لــم أطــلــب من 
القليل  الطويلة، ولكن تركنا  الكرات  الاعبني 
مــن االســتــحــواذ لــهــم، كــنــت أخــطــط الستغال 
املــســاحــات فــي عمق دفـــاع بــركــان والتسجيل 
بالفعل الحت  األول،  الشوط  في مرماه خــال 

لنا فرص لم تترجم إلى أهداف«.
وتابع: »لقد تحدثت إلى الاعبني بني شوطي 

أصبحت قطر 
»أرض اإلنجازات« بالنسبة 

لألهلي المصري

استضافة  في  يرغبون  ال  األرجنتينيين  من   %70 استطالع: 
بطولة كوبا أميركا

بالدهم  استضافة  في  يرغبون  ال  األرجنتينيني  من   %70 أن  رأي  استطالع  كشف 
بطولة )كوبا أميركا 2020( لكرة القدم التي ستنطلق في 13 يونيو/ حزيران املقبل، 
لكن 20% أيدوا الفكرة وتفادى 10% الرّد. وأجري االستطالع بني الخميس والجمعة 

على ألف و174 شخصًا جميعهم يتجاوزون 18 عامًا.
أميركا  اتحاد  لكن  أميركا،  كوبا  بطولة  بتأجيل  املاضي  األسبوع  كولومبيا  وطالبت 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( رفض الطلب، مؤكدًا أن املباريات التي كانت ستقام 
في األراضي الكولومبية ومنها النهائي، ستقام في دولة أخرى إزاء األزمة االجتماعية 
التي يشهدها هذا البلد. من جانبها، أكدت الحكومة األرجنتينية التزامها بتنظيم بطولة 
وليس  األصــل  فــي  لها  التي خصصت  للمباريات  فقط  ولكن  أميركا 2020(،  )كــوبــا 
إبريل/  منذ  األرجنتني  كولومبيا. وتشهد  في  إقامتها  املقرر  كان من  التي  املباريات 
نيسان املاضي ارتفاعًا ملموسًا في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا مع معدل مرتفع 

من إشغال األسرة في وحدات الرعاية املركزة.
وإاء هذا الوضع، أعلنت حكومة الرئيس ألبيرتو فرنانديز األسبوع املاضي عن تشديد 
الــبــالد تقريبًا مــع فــرض حجر صحي مــشــدد لتسعة أيــام  الــقــيــود فــي جميع أنــحــاء 

واستمرار القيود السارية حتى الجمعة املاضي.

إيمرسون يتطلع لخوض أولمبياد طوكيو وكوبا أميركا
قال الظهيراأليمن البرازيلي إيمرسون الذي لعب املوسم املاضي لريال بيتيس اإلسباني 
وقد يلعب املوسم املقبل لبرشلونة، في مؤتمر صحافي من معسكر املنتخب البرازيلي 
إنه يتطلع لخوض أوملبياد طوكيو وبطولة كوبا أميركا. وكان قد تم استدعاء ايمرسون 
)22 عامًا( ملباراتني وديتني للمنتخب األوملبي البرازيلي قبل السفر إلى طوكيو، ولكن 
مباراتي  فــي  بــاولــو(  الفيش )ســـاو  دانـــي  لتعويض إصــابــة  األول  للمنتخب  تــم ضمه 

البرازيل القادمتني في تصفيات مونديال قطر 2022 أمام اإلكوادور وباراغواي.
ولم يخف الالعب ارتياحه النضمامه للمنتخب األول وفرصة إمكانية استدعائه لبطولة 
كوبا أميركا التي تقام في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز باألرجنتني، ولكنه أبدى رغبته 
أيضًا في املشاركة في األوملبياد. وقال: »الجميع يعلم أن التواجد في املنتخب األول هو 
التواجد في األوملبياد والفوز بميدالية أوملبية  الجميع ولكنهم يقولون أيضًا إن  رغبة 
هي رغبة كّل العب وأنا أريد الشعور بهذا الطعم«. وأضاف: »أنا سعيد للغاية واتمنى 

التواجد هنا، ولكني أريد املشاركة في املسابقتني«.
وتلعب الــبــرازيــل أمــام اإلكــــوادور فــي 4 يونيو/ حــزيــران فــي بــورتــو أليغري ثــم تواجه 
أميركا  تصفيات  البرازيل  وتتصدر  أيــام.  بأربعة  بعدها  أسونسيون  في  بــاراغــواي 

الجنوبية بالفوز في أربع مباريات خاضتها حتى اآلن.

جواو فيليكس: أنا سعيد في أتلتيكو مدريد
إنـــه »ســعــيــد« فــي صفوف  أتلتيكو مــدريــد  الــبــرتــغــالــي جــــواو فيليكس مــهــاجــم  قـــال 

»الروخيبالنكوس« وإنه يعرف ما هو قادر على القيام به كالعب.
وصّرح فيليكس )21 عامًا( في مؤتمر صحافي من مقّر معسكر منتخب البرتغال، 
حيث سيشارك معه في بطولة أمم أوروبا »لدي عقد ممتد. وأنا العب أتلتيكو   مدريد، 
وأنا سعيد هناك«. كما انتهز املهاجم، الذي وقع مع النادي املدريدي في 2019 على عقد 
ممتد ملدة سبعة مواسم، الفرصة للحديث عن اإلشادة التي خصه بعا مدرب أتلتيكو 
دييغو سيميوني، وكذلك االنتقادات التي تلقاها خالل املوسم. وأكد فيليكس أنه يعرف 
بشكٍل تام نوع اللعب الذي يستطيع تقديمه، موضحًا أن »األمر متروك للناس لرؤيته، 
أنه »معتاد« على استقباله، لكنه أشار  أكد  النقد،  أقــول ذلــك«. وبشأن  أن  وليس علي 
إلى أنه يستمع فقط ملا هو بناء. وشدد فيليكس على أن الوقت قد حان للحديث عن 
التي ستدافع   ، ا ـ ـ الفوز بالدوري في إسبانيا، وهو بطولة أمم أوروب التالي بعد  الهدف 
فيها البرتغال عن اللقب الذي حصلت عليه في 2016. وقال املهاجم الذي أكد أن فوزه 
ثقة: »لدينا  ل ا املنتخب بمزيد من  إلى معسكر  مع »األتلتي« في إسبانيا جعله يصل 
منافسة مهمة وأود أن أقول بوضوح إننا مرشحون« للفوز بها. وتلعب البرتغال في 

واحدة من أصعب املجموعات في املسابقة إلى جانب أملانيا وفرنسا واملجر.

قتيبة خطيب

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني توصله إلى اتفاق مع النجم 
مــواســم، قادمًا بصفقة  ملــدة خمسة  أالبــا،  النمساوي ديفيد 
السابق  فريقه  مــع  املــجــد  فيها  ســنــوات صنع  بعد  مجانية، 

بايرن ميونخ األملاني.
القدم،  بكرة  للعزف  أالبـــا؟ ومــا عالقة حّبه  هــو ديفيد  مــن  لكن 
التي خاضها ضد منافسيه  التي عزف ألحانها في املواجهات 

في جميع البطوالت املحلية والقارية والدولية مع بايرن ميونخ، 
وخصوصًا أّنه استطاع صقل مهارته في الخط الخلفي، وأصبح 

يلعب في 3 مراكز، تجعله محّط اهتمام أّي ناٍد أوروبي كبير؟
ولــد أالبــا فــي الــرابــع والعشرين مــن يونيو/ حــزيــران 1992، ألم 
عالم  أساطير  من  هو  نيجيري  وأب  ممرضة،  تعمل  فيليبينية 
املوسيقى وجندي سابق في الجيش النمساوي، بعدما قرر ترك 
النمساوية. وقد منحته  دراسته لالقتصاد في جامعة »فيينا« 

الحكومة النمساوية الجنسية، نظرًا ملا قدمه من موسيقى.
الــتــي يمتلكها  الكبيرة  الــثــروة  رائــعــة بفضل  أالبـــا طفولة  عــاش 
والده جورج، الذي وفر له كّل شيء، لكّن الصغير أراد أن يصبح 
نجمًا في عالم كرة القدم، ما جعل أباه يوافق على ضمه بعمر 
التي  الــذي استطاع صقل موهبته  نــادي أسبرن،  إلى  السادسة 

ظهرت في أثناء خوضه الفترة التجريبية.
وانتبه أحد كشافي نادي أوستريا فيينا إلى موهبة ديفيد أالبا، 
وأبلغ إدارته أّنه وجد العبًا صغيرًا يمتلك صفات النجم الكبير، 
ويــتــدرج بجميع  الــفــريــق،  إلـــى  عـــام 2002  فــي  الصغير  ليصل 
الفئات العمرية، حتى أصبح أحد األعمدة األساسية في الفريق 

األول، وذاع صيته في النمسا.
بايرن ميونخ  إدارة  النمسا، جعل  أالبــا في  انتشار اسم ديفيد 
السماح  مــع  عــام 2008،  فــي  التعاقد معه  إلــى  تــســارع  األملــانــي 
تنمية  يــواصــل  فيينا حــتــى  أوســتــريــا  بــرفــقــة  بــالــبــقــاء  للموهبة 
منتخب  قبل  مــن  سعيدًا  خــبــرًا  بعدها  ليتلقى  الفنية،  مــهــارتــه 

النمسا تحت 17 عامًا بأّنه سينضم إليه.
ورث ديفيد أالبا طباع والده املوسيقي العنيد، واملبدع، واملخلص، 
واملقنع، ما جعله ينجح في مسيرته مع نادي بايرن ميونخ الذي 
حقق معه 27 لقبًا منذ عام 2009، بفضل تحركاته في امللعب 
التي  البيانو )اآللــة  أمــام خصومه، والتي تشبه تحركات عــازف 
يعزف عليها املدافع(، الذي يحرك أصابعه بمهارة حتى يخرج 
عالم  فــي  متكامل  نجم  أالبــا  ديفيد  باختصار،  األلــحــان.  أجمل 
»الساحرة املستديرة«، وقادر على إعطاء املزيد، لكونه يبلغ من 
العمر 28 عامًا، وسيستفيد نادي ريال مدريد منه، خصوصًا 
أّن »امللكي« عانى كثيرًا في املوسم املاضي من غياب أبرز العبيه 

املدافعني بسبب اإلصابات املتالحقة.

ديفيد أالبا

على هامش الحدث

قرر النجم النمساوي ديفيد أالبا الرحيل عن صفوف نادي بايرن ميونخ 
بعد انتهاء عقده، مفضًال خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد

األهلي ُتوج 
باللقب األفريقي 
السابع 
في تاريخه 
)فرانس برس(

)Getty( المدرب أليغري مكان بيرلو في يوفنتوس

ــر الــكــرة  الـــلـــقـــاء، طــلــبــت تــهــدئــة الــلــعــب وتـــدويـ
الضغط  مــن  والتخلص  ومــنــظــم،  جيد  بشكل 
الــعــصــبــي، الــجــمــيــع كــــان يــشــعــر بــالــجــمــاهــيــر 
في املدرجات، نجحنا في فرض أسلوبنا في 
هدفني  وسجلنا  كامل  بشكل  الثاني  الــشــوط 
رائعني وكان يمكن إضافة املزيد من األهداف 
ولــكــن ســـوء الــتــوفــيــق حالفنا فــي الــعــديــد من 
بالتأكيد  الفني حديثه  املدير  وأتــم  الــفــرص«. 
أن الفريق تخطى أصعب مراحل املوسم عبر 
التي  له  العصيبة  أيــار  مباريات شهر مايو/ 

وجونيور  فتحي  وحــمــدي  معلول  علي  مثل 
أغــايــي، والــذيــن يمثلون قــوة ضــاربــة سيكون 
لها تأثير في املستوى والنتائج خال املرحلة 
املقبلة. في املقابل أرجع بيدرو بن علي املدير 
الفني لبركان الخسارة وفقدان لقب بطل كأس 
التوفيق  ســوء  إلــى  األفــريــقــيــة  الكونفيدرالية 
الــذي الزم العبيه. وقــال: »لعبنا مباراة رائعة 
في أول 50 دقيقة، كنا األفضل وهددنا املرمى 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص وحــاصــرنــا األهـــلـــي في 
منطقة الــوســط، لــنــا ركــلــة جـــزاء لــم تحتسب، 

الـــدوري وكــذلــك صن  الزمالك فــي  التقى فيها 
داونــــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا فــي ربـــع نهائي 
املغربي،  بركان  وأخيرًا  أفريقيا  أبطال  دوري 
إلى  مشيرًا  لها،  يخطط  التي  النتائج  وحقق 
للدور  للسوبر، وصعد  بطًا  تــوج  األهلي  أن 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وكذلك 
ــــدوري  لـــديـــه الــفــرصــة لــلــحــصــول عــلــى قــمــة الـ
املؤجلة في  الفوز في مبارياته  املصري حــال 
الفترة املقبلة، مؤكدًا أن الفريق استعاد الكثير 
من العبيه املميزين املصابني في فترات سابقة، 

الفريق واجــه صعوبات أخــرى تغلبنا عليها 
مثل اإلجهاد البدني، ولكن تفوق الخبرات في 
األهلي حسم له النتيجة ولقب البطل«. وتابع: 
»أنـــا حــزيــن مــن أجــل جماهير نهضة بــركــان، 
دعمتنا بشكل كامل في الفترة األخيرة، كنت 
أتمنى الفوز بالسوبر األفريقي من أجل هذه 
الــجــمــاهــيــر، لــكــن ســنــواصــل الــعــمــل مـــن أجــل 
تــحــســني املــســتــوى فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، وبــنــاء 
فــريــق قـــوي لــلــمــوســم املــقــبــل لــلــمــنــافــســة على 

األلقاب املحلية«.

فشل بيرلو وتحديات وجه رياضي
أليغري مع اليوفي

اإليـــطـــالـــي  يـــوفـــنـــتـــوس  نــــــــادي  إدارة  قــــــــررت 
االستغناء عــن خــدمــات املـــدرب أنــدريــا بيرلو 
وإقـــالـــتـــه، بــعــدمــا أشــــرف عــلــى الــجــهــاز الفني 
العجوز«  »الــســيــدة  ملوسم وحــيــد، شهد فشل 
فـــي الـــدفـــاع عـــن لــقــب »الــكــالــتــشــيــو«، واكــتــفــى 
ــذي أّهــــل  ــ ــع، الــ ــ ــرابـ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى املــــركــــز الـ
نجومه إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا فــي املوسم 
 إقالة أندريا بيرلو )42 عامًا(، وهو 

ّ
املقبل. لكن

منصبه،  مــن  يوفنتوس،  نـــادي  أساطير  أحــد 
تعود إلى 5 أسباب تتعلق باملدرب اإليطالي، 
الذي لم تكن لديه خبرة فنية كبيرة، ما جعله 
يـــعـــيـــش ضـــغـــطـــًا رهـــيـــبـــًا، بـــحـــســـب مــــا ذكــــرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

نقص الخبرة
افـــتـــقـــد نـــجـــم إيـــطـــالـــيـــا ومــــيــــان ويــوفــنــتــوس 
الـــســـابـــق، أنـــدريـــا بــيــرلــو، إلــــى عـــامـــل الــخــبــرة 
ــنـــتـــوس، وكــــــان عــلــيــه رفـــض  ــع يـــوفـ الــفــنــيــة مــ
ــراف عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق بحجم  ــ اإلشـ
»السيدة العجوز« والذهاب إلى ناٍد متوسط 
اإلعـــام عليه، ويقوم   فيه ضغط وســائــل 

ّ
يقل

يضمن  وبذلك  وصقلها.  مهارته  بتنمية  فيه 
أاّل ترى الجماهير الرياضية مدربًا مبتدئًا في 

مسابقة مثل دوري أبطال أوروبا.

األعمار الكبيرة
لم يكن مشروع بيرلو لينجح مع يوفنتوس، 

ألّنــــه خــــاض مــعــظــم مــوســمــه بــتــشــكــيــلــة من 
الــنــجــوم تــزيــد أعــمــارهــم عـــن ثــاثــني عــامــًا، 
باإلضافة إلى اعتماده املفرط على خدمات 
وزميله  رونـــالـــدو،  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
الـــكـــولـــومـــبـــي خــــــوان كــــــــــــوادرادو، مــــا جــعــل 
 يعاني في كثير من املواجهات 

ّ
الفريق ككل

 )16( التي خاضها، وعلى رأسها في دور الـ
بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

هوية يوفنتوس
التي شاهدتها  فقد نادي يوفنتوس هويته 
الجماهير الرياضية خال السنوات املاضية، 
وبــخــاصــة أن بــيــرلــو لــم يــكــن مــهــيــأ للضغط 
الــكــبــيــر فـــي مــواجــهــات قـــويـــة، مــثــلــمــا حصل 
معه عندما ُهزم رفاق رونالدو على يد إنتر 
ميانو في يناير/ كانون الثاني املاضي، ولم 

يظهروا ردة الفعل املطلوبة منهم.

مشاكل النجوم
كاعب،  عاشها  ُمشكلة  بيرلو  أمــام  ظهرت 
ــادي  ــ ــي نـ ــ ــنــــجــــوم فـ ــرة مـــشـــاكـــل الــ ــثــ وهــــــي كــ
 املـــــدرب لـــم يكن 

ّ
يــوفــنــتــوس، خــصــوصــًا أن

حــاســمــًا فــي اتــخــاذ قـــراراتـــه، عــنــدمــا كـــان ال 
يــســتــطــيــع خـــلـــق انـــســـجـــام فــــي املـــلـــعـــب بــني 
الــبــرتــغــالــي رونــــالــــدو واإلســـبـــانـــي ألـــفـــارو 
ــة إلـــــى كــــثــــرة إصــــابــــات  ــافــ مـــــوراتـــــا، بــــاإلضــ
عــانــى كثيرًا من  الـــذي  ديــبــاال،  األرجنتيني 

عدم شفاء فخذه معظم فترات املوسم.

مفتاح دوري أبطال أوروبا
 

ّ
أن جــديــد  مـــدرب  أّي  يوفنتوس  إدارة  تبلغ 

عليه جلب بطولة دوري أبطال أوروبــا إلى 
 بيرلو أظهر عدم جديته 

ّ
خزائن النادي، لكن

من  وخروجه  القارية،  املسابقة  في  الكبيرة 
)16( عــلــى يــد بــورتــو شــّكــل صــداعــًا  دور الـــــــ
مــزمــنــًا فـــي رأس الــقــائــمــني عــلــى »الــســيــدة 
الــعــجــوز«. وتوقعت وســائــل اإلعـــام حينها 
أندريا  الرئيس   

ّ
اإلقــالــة حــان وقتها، لكن أن 

أنييلي قّرر منحه الوقت حتى نهاية املوسم. 
من جهة أخــرى، سيحاول املــدرب الجديد - 
ــيـــغـــري تــوظــيــف  ــقـــديـــم مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـ الـ
رصــيــده مــن الــتــجــربــة مــن أجـــل إعــــداد فريق 
قوي مع يوفنتوس، قادر على إنهاء سنوات 
ــقــــت »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز«،  ــتـــي رافــ الـــفـــشـــل الـ
عالقًا  زال  ما  أياكس  ضد  اللقاء  فسيناريو 
ــاع الــفــريــق  ــ ــنـــه بـــعـــدمـــا أضــ بــــا شــــك فــــي ذهـ

فرصة التأهل بسبب هفوات فردية قاتلة.

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة


