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أبـــدى الظهير األيــســر الفرنسي، 
فيرالند ميندي، أمس األربعاء، سعادته 
بتقدميه كــاعــب جــديــد بــنــادي ريــال 
مدريد، وفي أول كلمات يدلي بها كاعب 
بالفريق »امللكي« في مقصورة الشرف 
مبلعب سانتياغو برنابيو، أكــد أنه 
يشعر بالفخر النضمامه إلى »أعظم ناد 

في العالم«.
عقب توقيع عقد ميتد 6 مواسم مع 
الريال، بعث ميندي برسالته األولى 
ــريــحــات رئــيــس الــنــادي  ــقــب تــص ع

اإلسباني فلورنتينو بيريز.
وقــال الاعب الفرنسي: »شــرف لي 
ــال مــدريــد، أعظم ناد  ــون فــي ري أن أك

في العالم، شكراً للرئيس على ثقته، 
وشكراً جزيا للنادي، حتيا مدريد«.

وخضع ميندي )24 عاماً( في وقت 
سابق لفحص طبي، أظهر عدم إصابته 
بــأي مشكات، على عكس ما نشرته 
بعض وســائــل اإلعـــام عــن إصابته 

مبشكات في الفخذ أّجلت تقدميه.

يدخل محمد صاح بطولة كأس األمم اإلفريقية 2019 على أرض 
بــاده، متوجاً بــدوري أبطال أوروبــا مع فريقه ليفربول اإلنكليزي، 

وجنماً يحمل آمال منتخب الفراعنة ونحو 100 مليون مصري باللقب.
املهاجم البالغ من العمر 27 عاماً، املتواضع إبن قرية جنريج في 
عمق الريف، والفخور مبسيرة مألتها التحديات والصعاب وصوالً 
إلى قمة الكرة األوروبية بعد أعوام الكفاح، هو جنم متوج في عيون 

املايني من عشاقه، وحتى العبني تنافسوا ضده.
ويقول الدولي التونسي نعيم السليتي لوكالة فرانس برس »تشعر 
أن صاح يشكل خطراً مبجرد أن يلمس الكرة. ال يجب تركه منفرداً. 

مبجرد أن يلمس الكرة، يحصل أمر ما«.
راكم اجلناح السريع، »امللك املصري« املتّوج بأهازيج ملعب أنفيلد 
في ليفربول، جوائز فردية في عاميه في الدوري اإلنكليزي املمتاز: 
أفضل العب وهــداف موسم 2017-2018، وهــداف موسم 2018-
2019 تشاركاً مع زميله في الفريق السنغالي ساديو مانيه ومهاجم 

أرسنال الغابوني بيار-إميريك أوباميانغ.
قبل نهائي دوري األبطال أمام توتنهام، حيث سجل ركلة جزاء 
مبكرة ساهمت في فوز فريقه -2صفر، أبدى صاح رغبته في منح 
باده لقب البطولة القارية للمرة الثامنة في تاريخها. وتستضيف 
مصر املوعد القاري بعد نحو عام من خيبة مونديال روسيا 2018، 
حيث أثــرت اإلصابة على أداء صاح وحــدت من مشاركته، ليخرج 
ــى في  ــدور األول بثاث هزائم في مشاركتهم األول الفراعنة من ال

النهائيات منذ 28 عاماً.
يشكل صاح رمزاً لتشكيلة من جيل شاب، وموهبة المعة ضمن 
أسماء مثل محمد النني وعمرو وردة ومحمود حسن »تريزيغيه«. 
وسيكون هو محور تشكيلة املكسيكي خافيير أغيري بدءاً من املباراة 
االفتتاحية ضد زميبابوي اجلمعة، في استاد القاهرة الدولي الذي 

يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

تضحيات
ويقول احملّلل الرياضي كرمي سعيد إن مدربي املنتخب املصري 

»يضعون خططهم وتكتيكاتهم على أساس وجود صاح في الفريق«.
قبل أيــام، التحق صاح مبعسكر املنتخب بعد إجــازة تلت نهائي 
دوري األبطال، حيث متّكن من تعويض خيبة نهائي العام املاضي 
ــال مدريد  حينما تعرض إلصــابــة قاسية إثــر عرقلة مــن مــدافــع ري
اإلسباني سيرخيو رامــوس، أدت إلى خروجه من أرض امللعب في 

الشوط األول وخسارة فريقه 3-1.
كانت العودة إلى اللقب هذا العام جتسيداً مثالياً للدرب الوعر 
الذي خاضه أفضل العب إفريقي لعامي 2017 و2018، لبلوغ عرش 
الكرة األوروبية. بعد رفعه الكأس ذات األذنني الكبيرتني في األول من 
يونيو، قال »ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي، أن آتي من قرية وأنتقل 
إلى القاهرة، وأنا أصبح مصرياً على هذا املستوى هو أمر ال يصدق 
بالنسبة إلي«. وأضاف »أنا سعيد جداً ألن هذا أمر ال يحصل كثيراً في 

احلياة هذا حلم طفل صغير كان في السابعة أو الثامنة من عمره«.
بدأت رحلة جنوميته من قريته الصغيرة في دلتا النيل )على بعد 
120 كيلومتراً من القاهرة(، حيث زاول كرة القدم طفاً قبل أن ينتقل 
إلى مدينة بسيون املجاورة، ومنها إلى العاصمة القاهرة، فالقارة 
العجوز، متنقاً بني بازل السويسري، فيورنتينا وروما اإليطاليني، 
وصوالً إلى ليفربول، في رحلة تضمنت جتربة للنسيان مع تشيلسي 
اإلنكليزي. بفضل مثابرته ودأبه، حتول إلى جنم دولي ملء السمع 
والبصر. نشأ في بيت بسيط يطل مثل معظم مباني قرية جنريج على 

شارع ترابي ضيق، ويروي عارفوه أنه بذل مجهوداً كبيراً في صباه.
ويقول غمري عبد احلميد السعدني، مــدرب أشبال نــادي شباب 

جنريح عندما بدأ صاح التردد على املركز وهو في الثامنة، »كانت 
موهبته واضحة منذ الصغر«، وأضاف إلى موهبته »عزمية فوالذية 

ومجهوداً وإصراراً«.
وبحسب عمدة القرية ماهر شتية، انضم صاح في الرابعة عشرة 
إلى نادي املقاولون العرب في القاهرة، وكان ميضي ساعات يومياً 
للمواظبة على التمارين، مستقاً أربع وسائل نقل: من جنريج إلى 
بسيون، ومنها إلى مدينة طنطا )عاصمة محافظة الغربية( حيث 
يستقل حافلة أخرى إلى وسط القاهرة، قبل البحث عن وسيلة تقله إلى 

حي مدينة نصر في شرق العاصمة املصرية حيث مقر ناديه.                 

»قدوة لكل األجيال«
نشأ في أســرة محافظة وتأثر باحتكاكه ببعض جوانب الثقافة 
الغربية. اختارته مجلة »تامي« األميركية في نيسان/أبريل املاضي 
ضمن الئحة املئة شخصية األكثر تأثيراً في العالم، وحتــدث إليها 
عن مواقفه جتاه املساواة بني اجلنسني، قائاً »أعتقد أننا بحاجة إلى 

تغيير الطريقة التي نعامل بها املرأة في ثقافتنا«.
اختار النجم العربي، بعكس أقرانه في اللعبة الشعبية األولى، 
احلفاظ على جانب كبير من اخلصوصية. زوجته ماغي، زميلة 
املدرسة التي اقترن بها وهو في سن العشرين، نادراً ما تظهر معه في 
املناسبات، لكنها دأبت مع ابنتهما مكة على االحتفال إلى جانبه لدى 

تتويجه هدافاً للدوري اإلنكليزي.
ال زال صــاح ميضي جــزءاً من عطلته السنوية مع أسرته في 
جنريج. مطلع الشهر احلالي، أثار جدالً على مواقع التواصل عندما 
عاد إلى قريته لتمضية عيد الفطر، وأبدى استياءه من التزاحم أمام 
منزل أسرته. وكتب على تويتر »اللي بيحصل من بعض الصحفيني 
وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي 
العيد. دا ملوش عاقة باحلب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية 
وعدم احترافية«. وفي حني اعتبر البعض صاح »متكبراً«، تعاطف 
آخرون مع رغبته في االحتفاظ بخصوصيته. ويوضح كرمي سعيد 
لفرانس برس »عندما يتعلق األمر بنجوم ومشاهير يتابعهم عشرات 
املايني فإنه شيء طبيعي أن جتد من مختلف معهم في بعض املواقف 

ولكن هذا ال يؤثر على شعبيتهم«.
كل نقاط اجلــدل ستوضع جانبا بــدءاً من مساء اجلمعة، حينما 
سيتطلع املصريون إلى صاح لتحقيق لقب نالوه للمرة األخيرة 
في 2010. وبحسب النجم املصري السابق محمد أبو تريكة املتوج 
بلقب بطولة إفريقيا عامي 2006 و2008، فأهم ميزة عند صاح هي 
»التواضع، وما زال يتعلم في امللعب. لديه حتديات كبيرة هو قادر 

على حتقيقها«.
وأضــاف عبر قنوات beIN SPORTS التي يعمل لصاحلها 
كمحلل، »هو واجهة مشرقة ليس ملصر فقط ولكن للعرب ككل. اآلن هو 

قدوة في كافة املجاالت، قدوة لكل األجيال«.

محمد صاح ورقة مصر الرابحة

إنفانتينو يصل القاهرة اخلميس 
حلضور افتتاح أمم  إفريقيا

انتهت اللجنة املنظمة لبطولة كأس األمم األفريقية، من ترتيبات 
حفل االفتتاح للبطولة القارية، والذي يقام غدا اجلمعة على إستاد 
القاهرة الدولي، بحضور الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 
وعدد من رؤساء دول القارة، ورئيس االحتاد الدولي لكرة القدم، 
السويسري جياني إنفانتينو، وعــدد ضخم من جنوم الكرة في 

القارة السمراء.
وضعت اللجنة اللمسات النهائية على حفل االفتتاح، الذي من 
املنتظر أن ميتد لقرابة 20 دقيقة فقط، وفقاً ملا تنص عليه الئحة 
االحتــاد األفريقي، حيث ينقسم إلى عرضني فنيني فقط، أحدهما 
األغنية الرسمية للبطولة، بجانب عرض فني آخر تقدمه إحدى 
الفرق الفنية واملجموعات، مع ظهور مجسم ألهرامات اجليزة داخل 
أرض امللعب، واستخدام اإلضــاءة املبهرة داخل امللعب وخارجه، 
بجانب إطــاق املئات من األلعاب النارية خــارج إستاد القاهرة 

الدولي.
وانتهت اللجنة املنظمة من تسجيل األغنية الرسمية للبطولة، 
والتي ستذاع خال مباراة االفتتاح، حيث يغنيها، املطرب املصري 
حكيم، بجانب مطربة سنغالية، وأخرى نيجيرية، مت اختيارهما 
لغناء األغنية الــتــي ستكون باللغات العربية واإلجنليزية 

والفرنسية.
وتتحدث كلمات أغنية البطولة عن التجمع بني األشقاء في القارة 
السمراء، باعتبار احلدث هو األكبر مع مشاركة قرابة نصف دول 
أفريقيا في البطولة، مع وجود 24 منتخباً للمرة األولى في تاريخ 

كأس األمم األفريقية منذ انطاقها.
وتقول كلمات أغنية االفتتاح: »لو 100 حاجة فرقتنا.. الكورة 
جمعتنا.. لعبناها في الشوارع واملدارس جوه بيتنا.. أفريقيا بيها 
مشهورة وبتعشق كلمة كورة.. بيبو وشحاتة ودروغبا وإيتو ومو 

صاح في الصورة«.
وتكمل األغنية: »متجمعني على حلم كبير وعلى حب وخير 
متجمعني.. متجمعني بــوالدنــا السمر العالم عــارف إحنا مني.. 
متجمعني من كل بــاد أفريقيا وشبابنا موجودين.. متجمعني 
وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحني.. نلعب مع بعض، وفي اآلخر كلنا 

فايزين«.

صيغة جديدة لدوري أبطال 
أوروبا تخضع للمناقشة

ذكر تقرير إخباري، أمس األربعاء، أن صيغة جديدة للتعديات 
املقترحة على دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تخضع للمناقشة، 

وذلك بعد أن واجهت صيغة سابقة مقترحة موجة من االنتقادات.
أوضحت صحيفة شبورت بيلد األملانية األسبوعية، أن الصيغة 
اجلديدة املقترحة تقضي مبشاركة 36 فريقاً، يجرى تقسيمهم على 
6 مجموعات، مع آلية جديدة للتأهل، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً 

من 2024.
ــدوري وعــدد من األندية قد وجهوا  وكانت بعض مسابقات ال
انتقادات ملقترح التعديات السابق، الذي كان يقضي مبشاركة 32 
فريقاً مقسمني على 4 مجموعات، اعتباراً من 2024، ويتأهل منهم 
24 فريقاً بشكل مباشر إلى البطولة في املوسم التالي بغض النظر 
عن مراكزهم في مسابقات الدوري احمللية، التي سيحسم من خالها 

4 مقاعد فقط في البطولة األوروبية.
وذكرت شبورت بيلد أن الصيغة اجلديدة املقترحة تقضي بتأهل 
جميع فرق دور الثمانية مباشرة إلى البطولة في املوسم التالي، 
إلى جانب تأهل الفرق األربعة في الدور نصف النهائي بالدوري 

األوروبي.
كذلك تتضمن تأهل 18 نادياً من مسابقات الدوري صاحبة أعلى 
10 مراكز في تصنيف »يويفا«، و6 أندية من مسابقات الدوري األقل 
تصنيفاً، وسيحسم ذلك عبر نتائج تلك الفرق في مسابقات الدوري.

وتقضي أيضاً بتقسيم الفرق املشاركة إلى 6 مجموعات تضم كل 
منها 6 فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة 

فرق من أصحاب املركز الثالث، إلى دور 16.
ومن املقرر أن يجتمع »يويفا« ورابطة األندية األوروبية، وممثلو 
مسابقات الدوري األوروبية، في 11 سبتمبر املقبل ملناقشة الصيغ 

املقترحة للتعديات.

فيرالند ميندي مع فلورنتينو بيريز

ميندي: شرف لي أن أكون
  في أعظم  ناد بالعالم

إنفانتينو 

صالح حامل آمال املصريني
 في إحراز اللقب اإلفريقي الثامن

شعار دوري أبطال أوروبا

2019« نقطة  »كان 
حتول في تاريخ كأس 

األمم األفريقية
عندما تنطلق فعاليات النسخة 32 مــن بــطــوالت كــأس األمم 
األفريقية لكرة القدم »كان 2019«، التي تستضيفها مصر، ستكون 
القارة األفريقية على موعد مع نقطة حتول جديدة في تاريخ هذه 

البطولة القارية العريقة.
تقام البطولة للمرة األولى في فصل الصيف األوروبي، بعدما كان 
معتاداً إقامتها في مطلع العام )فصل الشتاء األوروبــي(، لتتماشى 
بهذا مع معظم البطوالت الكبيرة العاملية والقارية مثل بطوالت 
كأس العالم وكأس القارات وكأس األمم األوروبية وكأس أمم أمريكا 
اجلنوبية )كوبا أمريكا( والكأس الذهبية ألمم احتــاد كونكاكاف 

)أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي(.
وكانت البطولة تعرضت النتقادات عديدة في املاضي بسبب 
إقامتها في يناير حيث كانت تتعارض بهذا مع ارتباطات معظم 
النجوم احملترفني باألندية األوروبية، ما جعلها بطولة ممقوتة لدى 
مدربي األندية األوروبية الكبيرة سواء في بلدان مثل إجنلترا وفرنسا، 
لتعارضها مع استمرار فعاليات الدوري اإلجنليزي دون توقف، أو مع 
بلدان أخــرى مثل أملانيا لتعارضها مع فترة الراحة الشتوية التي 

حتصل عليها أندية الدوري األملاني.
ومرت عملية منح حق استضافة هذه النسخة بأحداث مثيرة حتى 
وصلت إلى مصر، حيث منحت اللجنة التنفيذية باالحتاد األفريقي 
لكرة القدم »كاف« في البداية حق استضافة هذه النسخة من البطولة 

إلى الكاميرون في 20 سبتمبر 2014.
ـــوام على حصولها على حق  وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن أربــعــة أع
االستضافة، قــررت اللجنة التنفيذية لـ«كاف« خال اجتماعاتها 

بالعاصمة الغانية أكرا سحب البطولة من الكاميرون.
واتــخــذت اللجنة التنفيذية قــرارهــا عقب دراســة تقارير جلان 
التفتيش بشأن استعدادات الكاميرون للمسابقة والتي جاءت سلبية، 
حيث أشارت إلى أنه مت تنفيذ 60 % من البنية األساسية املطلوبة 
للماعب وأماكن اإلقامة، وذلك قبل 7 أشهر فقط على انطاق املسابقة، 
ما دعا »كــاف« لتأجيل استضافة الكاميرون للبطولة إلى النسخة 

التالية عام 2021.
 

االحتاد اإلجنليزي يغرم سكولز
   

أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، أمس األربعاء، أنه مت تغرمي 
العب مانشستر يونايتد السابق، بول سكولز، مبلغ 8 آالف جنيه 
إسترليني )10062 دوالر(، وحتذيره من أي تصرف مستقبلي، عقب 

إقراره بسوء التصرف فيما يتعلق مبراهنات قام بها.
ذكر أن الاعب السابق ملنتخب إجنلترا، أجرى 140 عملية مراهنة 

على مباريات كرة قدم في الفترة من أغسطس 2015، ويناير 2019.
وأضاف سكولز في بيان وزع على وسائل إعام بريطانية: »أتقبل 
احلكم الصادر األسبوع املاضي، أود االعتذار، وأتفهم وأتقبل بشدة 
الغرامة املوقعة علي من قبل االحتاد اإلجنليزي، إنه محض خطأ، ولم 

يحدث بسبب وجود أي نية متعمدة لاستهانة بالقواعد«.
وتابع: »فهمت أنه طاملا ال توجد صلة شخصية بيني، وبني أي 
مباراة من تلك املباريات التي أراهن عليها فا توجد أي مشكلة، ومع 
ذلــك فإنني أتفهم اآلن أن هــذه ليست هي القضية، ويجب أن أقوم 

بخطوات للتأكد من ذلك«.

قبل عامني، انضم املــدرب البلجيكي 
ملنتخب الكاميرون، هوغو بروس، إلى 
السجل الذهبي للمدربني الفائزين بلقب 
كأس األمم األفريقية، على مدار تاريخ 
البطولة الذي ميتد عبر أكثر من 6 عقود 

كاملة.
ــاد بـــروس املنتخب الكاميروني  ق
لــلــفــوز بــلــقــبــه اخلـــامـــس فـــي تــاريــخ 
البطولة، بتغلبه على نظيره املصري 
2-1، في املباراة النهائية للنسخة 31 

من البطولة.
ــــدرب رقـــم 26  ــح بـــروس امل ــب وأص
الـــذي يــحــرز لقب البطولة على مــدار 

31 نسخة سابقة، حيث سبق لكل من 
املصري حسن شحاتة، والغاني تشارلز 
جيامفي، أن قــاد منتخب بــاده للفوز 
باللقب ثاث مــرات، مع تفوق شحاتة 
في كونها ثاث نسخ متتالية في أعوام 

2006 و2008 و2010.
ــرز الفرنسي هيرفي رينار  كما أح
اللقب مع منتخبي زامبيا في 2012، 
وكوت ديفوار في 2015، ليكون الوحيد 
الذي توج باللقب مع منتخبني مختلفني، 
ــدرب األجنبي الوحيد الذي  كما أنــه امل

توج باللقب مرتني.
ــت املــدرســة الفرنسية في  ــرض وف

التدريب نفسها في صدارة قائمة املدارس 
األجنبية )من خارج القارة األفريقية( 
التي حصدت اللقب، حيث كــان اللقب 
من نصيب مدربني فرنسيني في خمس 
نــســخ، مقابل ثــاثــة ألــقــاب للمدرسة 
اليوغسافية، ولقبني للمدرسة املجرية، 
ــدارس التدريب  ولقب واحــد لكل من م
التشيكوسلوفاكية، الهولندية، األملانية، 

الرومانية، البرازيلية، واإلجنليزية.
وأضــاف بروس املدرسة البلجيكية 
ــي لــكــأس األمم  ــب ــذه إلــــى الــســجــل ال
األفريقية، لتكون املدرسة العاشرة في 

هذا السجل.

املدرسة البلجيكية تنتظر من يخلفها على 
عرش األمم اإلفريقية


