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بعد قرابة ١١ شهرا على االنتصار القاري 
الذي حققته على اإلجنليز في معقلهم، تعود 
إيطاليا اليوم إلى ملعب «وميبلي» في لندن 
ملواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في املنتخب 
األرجنتيني بطل أميركا اجلنوبية في مباراة 
الـ «فيناليسيما» بني بطلي أوروبا وأميركا 
اجلنوبية، باحثة عن شــيء من املعنويات 
بعد فشــل التأهل الى نهائيات كأس العالم 
للمرة الثانية تواليا. ولم يكن أشد املتشائمني 
يتوقع بأن جتد إيطاليا نفسها مضطرة ألن 
تتذوق مــرة أخرى مرارة خــوض امللحق 
األوروبي الذي أقصاها قبلها بأربعة أعوام 
من العرس العاملي للمرة األولى منذ ١٩٥٨، 
لكن الكابوس تكرر بإنهائها التصفيات خلف 
سويسرا ثم بإقصائها من نصف نهائي املسار 
الثالث للملحق األوروبي بالسقوط القاتل 
في باليرمو أمام مقدونيا الشمالية (٠-١).

واآلن وقبل التفكير بكأس أوروبا املقبلة 
عــام ٢٠٢٤ أو كأس العالــم بعدها بعامني، 
سيكون مانشيني اليوم أمام فرصة التكفير 
عن ذنبه من خالل قيــادة بالده الى الفوز 
مبا أطلق عليها مباراة الـ «فيناليسيما» بني 

بطلي أوروبا وأميركا اجلنوبية.
لكن البدء من جديد ال يخص قطب الدفاع 

وقائد املنتخب جورجو كييليني الذي اختار 
مباراة اليوم كي يقول وداعا لـ «اآلزوري» 
بعدما كان ميني النفس بأن يسدل الستار 
على مسيرته الدولية الطويلة نهاية العام 

في املونديال القطري.
ستكون املواجهة ضد األرجنتني الرقم ١١٧ 
واألخيرة في مسيرته الدولية، ويأتي وداع 
املنتخب بعد رحيله عن يوڤنتوس في نهاية 
املوسم الفائت من دون أن يكشف عن وجهته 
املســتقبلية لكن املرجح ان تكون الدوري 
األميركي. سيســتغل اإليطاليــون مباراة 
األربعاء لتوديع كييليني في مواجهة ستشكل 
مناسبة أيضا لتكرمي «أبطال وميبلي» الذين 
أحرزوا كأس أوروبا الصيف املاضي لكن من 
دون تشيرو إميوبيلي، فيديريكو كييزا أو 
دومينيكو بيراردي لإلصابة، لكن مبشاركة 
أحد أبرز جنوم البطولة القارية ليوناردو 
سبيناتســوال الذي استدعاه مانشيني الى 

التشكيلة.
من جهــة األرجنتني، يبدأ أبطال أميركا 
اجلنوبية رحلة االســتعداد ملونديال قطر 
املقرر بني ٢١ نوفمبر و١٨ ديســمبر والذي 
وضعهــا في مجموعة مبتناولها متاما ضد 

السعودية واملكسيك وپولندا.

إيطاليا واألرجنتني 
يتصارعان على كأس «فيناليسيما»

«وفرة العقارية» نظمت بطولة للبادل

محافظ حولي كّرم البطل مشعل العلي

نظمت شركة وفرة العقارية بطولتها 
الرياضية األولى للبادل خالل الفترة من 
٢٩ و٣٠ مايو مبشاركة ٢٤ فريقا من داخل 
الشــركة وخارجها. وقام نائب الرئيس 
التنفيذي للخدمات املساندة في الشركة 
محمد احلميضي ومدير العالقات العامة 
إبراهيم الربيعان، بتتويج الفائزين في 
نهاية البطولة، وتقدمي هدايا قيمة ودروع 
تذكارية لهم. وأعرب احلميضي عن فخره 
مبواكبــة اهتمامــات املجتمــع الكويتي، 
وتوطيد العالقات بني أعضاء فريق الشركة 
بعيدا عن أجواء العمل الرسمية، مضيفا 
أن إقامة البطولة أتت ضمن سياسة «وفرة 

العقاريــة» لبناء وتوطيــد العالقات بني 
العاملني فيها وخارجها، مضيفا أن الفعالية 
شــهدت مشــاركة ٤٨ العبا بواقع العبني 

لكل فريق.
مــن جهتــه، أكــد الربيعــان أن إقامة 
البطولــة يأتي في ظل االنتشــار الكبير 
الذي شهدته لعبة البادل أخيرا في الكويت، 
واإلقبــال الكبير علــى تنظيم البطوالت 

اخلاصة بها في جميع أنحاء الكويت.
وذكــر أن «وفــرة العقاريــة» دأبــت 
على إقامة األنشــطة الرياضية في إطار 
مسؤوليتها جتاه املجتمع، مبينا أن هذه 
املبادرات تعكس التزاماتها في هذا الشأن.

استقبل محافظ حولي علي سالم األصفر 
في مكتبه بديوان عام احملافظة أمس مدير 
أمن محافظــة حولي اللواء عبداهللا العلي 
وابنه الالعب مشــعل العلي احلاصل على 
امليدالية الذهبية ملنتخب الكويت للجودو 
(حتــت ٦٠ كيلــو) ضمــن دورة األلعــاب 

اخلليجية الثالثة املقامة في الكويت.
هذا، وأعرب محافظ حولي عن خالص 
تهانيه على حتقيقه لهذا اإلجناز الرياضي، 
متمنيا لــه كل التوفيق والنجاح ملواصلة 
عطائه لرفع راية الوطن الغالي في احملافل 

الرياضية اإلقليمية والدولية.
وقام محافظ حولي بتكرمي الالعب مشعل 
العلي تقديرا ملــا حققه من إجناز رياضي 

على مستوى البطولة اخلليجية.

محمد احلميضي ُمكرماً الفريق الفائز باملركز األول

علي األصفر يكرم الالعب مشعل العلي

الوداد يحرم األهلي من النجمة الـ ١١
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حســم الوداد البيضاوي نهائي دوري أبطــال أفريقيا على 
حســاب ضيفه األهلي بفوزه عليه ٢-٠ مساء االثنني على ملعب 
مركب محمد اخلامس أمام نحــو ٤٥ ألف متفرج، محرزا اللقب 
للمرة الثالثة في تاريخه بفضل ثنائية زهير املترجي في الدقيقتني 
(١٥ و٤٨) الذي قال بعد تســلمه جائزة أفضل العب في النهائي: 
«حققنا األهم وأســعدنا جماهيرنا. استحققنا اللقب نظرا إلى ما 
قدمناه طوال البطولة». وحرم «وداد األمة» ضيفه «نادي القرن» 
مــن كتابة التاريخ والتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا والـ١١ في 
تاريخه، وأكد هيمنة األندية املغربية على املســابقتني القاريتني 
لهذا املوسم بعدما كان نهضة بركان قد توج بلقب كأس االحتاد 
(الكونفدرالية) األسبوع املاضي. وهذا النهائي الثاني الذي يخسره 
النادي املصري أمام الــوداد بعد ٢٠١٧ حيث فاز الفريق املغربي 
في امللعب عينه بهدف وليد الكرتي اثر تعادلهما ذهابا في القاهرة 
١-١. ومني األهلي بخامس خســارة في النهائي بعد ١٩٨٣ و٢٠٠٧ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨. وفشــل املدرب اجلنوب إفريقي لألهلي بيتســو 
موسيماني في احراز اللقب للمرة الرابعة بعدما توج مع ماميلودي 
صن داونز (٢٠١٦) واألهلي في املوسمني املاضيني، ليبقى الرقم 

القياسي مسجال باسم مدرب الفريق املصري السابق البرتغالي 
مانويل جوزيه بأربعة ألقاب.

وفي رد فعل مباشر وواضح على ما تعرض له األهلي من ظلم 
مع إصرار االحتاد األفريقي على إقامة النهائي في ملعب املنافس 
للعام الثاني على التوالي وجتاهل االحتاد األفريقي ملبدأ العدالة في 
مسألة احلضور اجلماهيري للفريقني، قال رئيس النادي األهلي 
محمود اخلطيب لرئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني 
إنفانتينو خالل مراسم التتويج: «هذا ليس عدال»، كما بلغ الرسالة 
نفسها إلى رئيس االحتاد األفريقي، ورفض املشاركة في تتويج 
العبي الوداد املغربي، واكتفى مبصافحة الالعبني ومعانقة العبي 
األهلي بعد خسارة اللقب. وعقب خسارة اللقب، قال موسيماني: 
«الفريق األفضل خسر.. فعندما تلعب في أرض محايدة وجمهور 
متساو بني الفريقني، عندها نتحدث عن الفوز واخلسارة»، مضيفا: 
«كرة القدم تعتمد على تسجيل األهداف.. بيرسي تاو أهدر فرصة 
محققة، وكذلك محمد شريف». وختم: «ال أعلم كيف يتحدث أحد 
عن التنظيم اجليد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.. أعتقد أن املغاربة 
فقط من يرون ذلك». هذا، وقد عادت إلى القاهرة في ساعة مبكرة 
من صباح أمس بعثة الفريق مع مقدمات محتملة ملناقشة مصير 

موسيماني مع الفريق الستكمال املوسم من عدمه.

توج بلقبه الثالث.. واخلطيب إلنفانتينو:  العدالة غائبة

أسكتلندا وأوكرانيا.. اخلطوة األولى لبلوغ مونديال قطر

پولندا وويلز يقصان شريط دوري األمم األوروبية

يســعى منتخبا اسكتلندا 
وأوكرانيا لتجــاوز كل منهما 
اآلخــر عندما يلتقيــان اليوم 
في الدور نصــف النهائي من 
تصفيات قارة أوروبا املؤهلة 
الى كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 
وذلك من املسار الثاني، وتنتظر 
ويلز الفائز من هذه املواجهة 
يوم األحد املقبــل في املباراة 
النهائية والفائز منهما سيحجز 
مقعده في املونديال وسيكون 
في املجموعة الثانية الى جانب 
منتخبــات إجنلتــرا وإيــران 
والواليات املتحدة األميركية. 
وسافر املنتخب األوكراني إلى 
اســكتلندا أول مــن أمس بعد 
التــدرب في ســلوڤينيا خالل 

األسابيع املاضية.
ولــم يخــض العديــد من 
الالعبني مباريات في األشــهر 

يقص منتخبا پولندا وويلز شريط منافسات 
النســخة الثالثــة مــن دوري األمم األوروبية 
مساء اليوم على ستاد «مييجسكي» في مدينة 
فــوركالف ضمن منافســات املجموعة الرابعة 
للفئة األولى والتي تضم الى جانبهما منتخبا 
بلجيكا وهولندا. ويحمل املنتخب الفرنسي لقب 
النسخة املاضية من البطولة، فيما سبقه املنتخب 
البرتغالــي بتحقيق اللقــب األول. هذا، ووجه 
املدير الفني ملنتخب پولندا احلالي، تشيسالف 
ميتشنيويتش، نصيحة إلى مهاجم فريق بايرن 
ميونيخ، روبرت ليڤاندوفسكي، حول الوجهة 
املقبلة بعد إعالن رغبته في الرحيل عن العمالق 

الباڤاري. وأعلن ليڤاندوفسكي اإلثنني أن مشواره 
مع بايــرن ميونيخ قد انتهى متاما وال يتخيل 
وجود أي إمكانية الرتداء قميص بطل الدوري 
األملاني في املستقبل. ويبدو أن هناك اهتماما قويا 
من برشلونة بضم ليڤاندوفسكي، ولكن مدرب 
پولندا لديه رأي آخر في وجهة الالعب املقبلة 
وقام بنصيحته خالل املؤمتر الصحافي ملباراة 
ويلــز، حيث قال: «أود ان أرى ليڤاندوفســكي 
في ليڤربول، ألنني من مشجعي هذا النادي».

ويدرب ليڤربول، يورغن كلوب، الذي سبق 
وشهد بزوغ جنم «ليفا» في بوروسيا دورمتوند 

في الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤.

فــي حياتنا، نحــن نعلم ملاذا 
جتمعنا هنا، ملاذا نفعل كل ذلك 
ونتدرب». من جانبه، يتوقع 
املدير الفني ملنتخب اسكتلندا 
ستيف كالرك، أن يكون العبو 
منتخــب أوكرانيــا على أهبة 
االســتعداد ملالقاة فريقه رغم 

ظروف بالدهم منذ ٣ أشهر.
وقال كالرك «نحن جميعا 
نتفهــم ونحتــرم وضعيــة 
املنتخــب األوكراني، حلســن 
حظهم أنهم متكنوا من مغادرة 
البالد وإخضاع العبيهم ملعسكر 
تدريبي». وختم كالرك بالقول 
«إنهــم يخوضــون مباريــات 
وسيكونون مستعدين للمباراة، 
الشيء األكثر أهمية بالنسبة لي 
كمدرب ملنتخب اسكتلندا هو 
التأكد من استعدادنا للمباراة، 
سيكون كل فريق جاهز للعب».

املاضيــة، وذلك بعــد احلرب 
الروســية- األوكرانيــة، لكن 
املنتخــب «األصفــر»  مــدرب 
أوليكســاندر بيتراكــوف قال 
إن فريقــه جاهز ملباراة اليوم 
في غالسكو، مشيرا إلى رغبة 
الفريــق الكبيــرة في خوض 
اللقــاء. وأضــاف بيتراكوف: 
«الالعبون فــي حالة معنوية 
هائلة، ال حاجة للتأثير عليهم أو 
قول أي شيء، هؤالء الالعبون 
أصحاب خبــرة ويفهمون كل 

شيء بطريقة صحيحة».
بــدوره، قــال مدافع فريق 
شاختار دونتيسك واملنتخب 
األوكرانــي فاليري بوندار في 
معســكر الفريق بســلوڤينيا 
والــذي تضمن ثالث مباريات 
ودية: «نحن على أمت اجلاهزية 
لواحــدة مــن أهــم املباريات 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 

دوري األمم األوروبية

٧بولندا – ويلز

تصفيات أوروبا لكأس العالم ٢٠٢٢

١ ٩:٤٥beIN sports PREMIUMاسكتلندا – أوكرانيا

كأس أوروبا وأميركا اجلنوبية للمنتخبات

٩:٤٥إيطاليا – األرجنتني

ميسي: بنزمية األحق بـ «الكرة الذهبية»
قال النجم األرجنتيني ليونيل ميسي إنه ال ميكن 
«التشكيك» في جدارة الفرنسي كرمي بنزمية بالفوز 
بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد أن عزز وضعه كمرشح 
قوي للجائزة بالفوز مع ريال مدريد اإلسباني بلقب 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويرى ميسي، الذي 
توج مع باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي 
في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة اإلسباني، 

أن بنزمية اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية، 
التي متنح ألفضل العبي في العالم.

وحتدث ميســي عن تتويجه بالكرة الذهبية في 
٢٠٢١، عندما تفوق على العب بايرن ميونخ روبرت 
ليڤاندوفسكي ليحافظ ميسي على اجلائزة التي توج 
بها أيضا في ٢٠١٩، حيث ألغي حفل اجلائزة في ٢٠٢٠ 

بسبب أزمة جائحة كورونا.

واعترف ميســي بأن ليڤاندوفسكي كان جديرا 
باجلائزة في عام ٢٠٢٠، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه 
اســتحق انتزاع اجلائزة في عام ٢٠٢١. وقال ميسي 
عن تصريحاته في حفل جائزة الكرة الذهبية ٢٠٢١: 
«ما قلته في تلك اللحظة كان من قلبي ويعبر حقا عن 
ما شعرت به». وأوضح: «قلت إنه كان يستحق الكرة 
الذهبية قبلها، ألن في العام السابق، كنت أراه األفضل».


