
مـوريـنـيـو ثـالث
مــــدرب يــــتــــولى

قيادة الفريق.
وأكــــد جـــاري نـــيــــفـــيل
الــــــنــــــجـم الــــــســـــــابق

ــانــشــســتـر
يـونــايـتـد 
فــــــــــــــــــــــــي
تصـريحات

إعالمــيــة  :
"رأيــنــا إقــالــة
لويس فان جال
من تدريب الفريق
بــــعــــد الــــفــــوز في
نـــــــهـــــــائـي كــــــأس
إجنــلـتــرا. ورأيــنـا
ديفيـد مويس يقال
بعـد أربع مبـاريات
فـــــقـط من بـــــدايـــــة

وسم. ا
ولــهـــذا  فــإنــنــا ال
نـــتــحـــدث عن نــاد
كــروي يــتــصـرف
كـــمـــا اعــــــــتـــاد
عـــــــــلـى مــــــــدار

تاريخه".
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توجه التـشيلي كالوديو برافـو حارس مرمى مانـشستر سيتـي بالشكر إلدارة ريال مـدريد على اخلطاب

لكي بعد إصابته. الذي أرسله له ا
وكـتب حارس مـرمى برشـلـونة الـسابق عـبر حـسابه الـشخـصي على "تـويتـر: "شكـرًا جزيال لـريال مـدريد

على هذه اللفتة النبيلة. مثل هذه التصرفات جتعل كرة القدم أفضل".
وتـعرض بـرافو مـؤخرًا لإلصـابة بـقطع في وتـر أكيـليس بـالسـاق اليـسرى وتـأكد غـيابه عن جـزء كبـير من

وسم. ا
ـونتنـيجري أرو مـوريتش لبـريدا الهـولندي لكـي يكون على وقرر مانـشستـر سيتي قـطع إعارة احلارس ا

مقاعد البدالء حتى يعود برافو.
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ـوسم مــرة أخـرى قــد تــطل لـعــنــة "ا
الـثـالث" بـرأسـهـا لـتـضـرب مـسـتـقـبل
ـدرب الـبـرتـغـالي جـوزيه مـوريـنـيو ا
مع مـانـشـسـتر يـونـايـتـد اإلجنـلـيزي
ـتـتالـيـة للـفريق خاصـة مع الـهزائم ا
ــــوسم حتت قــــيــــادتـه في بـــــدايــــة ا
احلـالـي.ومـني مـانــشـسـتـر يــونـايـتـد
ــة كــبــيـرة  3ـ  0 أمــام ضـيــفه بــهـز
تــوتــنــهــام في الــدوري اإلجنــلــيــزي
ــة من حــجم لــتــضــاعف هــذه الــهـز
الضغوط الواقعـة على مورينيو ومن
حـجم الغـمـوض بـشـأن مسـتـقـبله مع
الــفـريق. ورغم الــتـوقــعـات الــكـبــيـرة
وسم التي سبـقت الفـريق إلى هذا ا
راحل الثالثة التي أقيمت في أكدت ا
الـــدوري اإلجنــــلـــيـــزي حـــتى اآلن أن
وسـم احلالي الـفـريق سـيعـاني فـي ا
ة الـثـانيـة له على حيث مـني بـالهـز
ـسابقة وجتـمد رصيده التوالي في ا
ركز الثالث عشر. عند  3 نقاط في ا
باراة اجته مورينيو وعقب انتهاء ا
إلى الــصـــحــفـــيــ مــطـــالــبـــا إيــاهم
"بـاالحـتـرام" مع اإلشـارة إلى األلـقـاب
الــثـالثــة الــتي أحـــرزهــا في الــدوري
اإلجنليزي خالل مسيرته التدريبية.

وتـــســـاءل مـــوريـــنـــيـــو وهـــو يـــرفع
أصابـعه الثالثـة: "هل تعـلمـون معنى

هذا?"
وأوضـح: "نـــعم إنــــهـــا تــــعـــني  3ـ 0
ولكـنـها أيـضا تـعـني ثالثة ألـقاب في
الـــدوري. فـــزت وحـــدي بـــألــقـــاب في
الــبـــطــولـــة أكـــثــر من رصـــيـــد بــاقي
ـــدربــ في الـــفــرق الـ  19األخــرى ا
بـــالــــبــــطــــولــــة.. ثالثــــة لي و 2لـــهم

." مجتمع
وبعـدها توجه مـورينـيو نحـو الباب

قائال: "احترام احترام احترام".
وكان مـوريـنيـو اسـتهل مـسـيرته مع
مــانـشـســتـر يـونـايــتـد بـنــجـاح حـيث
أحـــرز لـــقب كــــأس رابـــطـــة األنـــديـــة
احملـــتــرفــة بــالـــدوري ولــقب الــدوري

األوروبي في . 2016
ركز كما احـتل مانشـستر يـونايتـد ا
الثاني خلف جـاره مانشسـتر سيتي
ـــوسم فـي الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي بـــا

اضي. ا
ورغم أن الـــفــارق بــيــنــهــمــا كــان 19
نقطة فإن يونايتد احتل أفضل مركز
له بالدوري منـذ رحيل السـير أليكس

فيرجسون عن تدريب الفريق.
كـمـا وصل الـفريـق بقـيـادة مـوريـنـيو

إلى نــهـــائي كــأس إجنــلــتــرا وكــانت
وسم الـتوقـعـات للـفـريق هائـلـة في ا

احلالي.
ورغم هــذا بــدا أن مـوريــنــيــو قـضى
الصـيف احلالي بـأكمـله في الشـكوى
إلى اجلميع بـشأن عدم تعـاقد النادي
مع أي العب خـــاصــة في مــركــز قــلب
الــدفـــاع وذلك وسط تــقـــاريــر تــؤكــد
ــــدرب الــــبــــرتــــغــــالي مع إد خـالف ا

وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي.
كـمــا دخل مـوريـنــيـو في خالفـات مع
بعض الالعـب مثل الـنجم الـفرنسي
بــول بــوجــبــا واجلــنــاح الــفــرنــسي

أنتوني مارسيال.
وتـــرك كل هــذا آثـــاره عــلى الـــفــريق
مـثــلـمـا أكـد ريــو فـيـرديـنــانـد الـنـجم
الـسابـق للـفـريق في تـصـريـحاته إلى
صحـيفـة "ديـلي ميل" الـبريـطانـية في

وقت سابق من الشهر احلالي.
وقال: "عـندما تـكون جـزءا من الفريق
وتـسمع الـعـديـد من األمـور السـلـبـية
دون أن تسمع أي صـوت إيجابي من
الـــشـــخص الـــذي يـــديـــر نــاديـك فــإن
اجللوس باخلارج ليس أمرا جيدا".
وافتـتح مانـشسـتر يـونايـتد مـسيرته
ـوسم في الــدوري اإلجنـلــيـزي هــذا ا

بالفوز على ليسـتر سيتي لكنه خسر
ـبـاراتـ الـتـالـيـتـ أمـام بـرايـتـون ا

وتوتنهام.
ـوسـم ال يـزال في بــدايـته ورغم أن ا
فـإن أي شخـص قد يـتـسـاءل عـما إذا
كان تـاريخ مـورينـيو سـيـتكـرر حيث
ـثـابـة لـعـنـة له ـوسم الـثـالث  كـان ا
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فـي أواخــر ســبـــتــمــبـــر/ أيــلــول
قبل. ا

وأشـار احلسـاب الرسـمي لـفيـفا
عبر مـوقع التواصل االجـتماعي
ـــيــزات "تـــويـــتـــر" إلى بـــعـض 
صــالح مــــــــــــوضـــــــــــــحًــــــــــــا أنـه
شــــــــــــــــخص مـــــتـــــواضــــــــع
ـــتـــلك بـــاإلضـــافــــة إلى كـــونـه 

موهبة فذة.
وتــــســـاءل احلـــســـاب الـــرســـمي
لالحتــــاد الــــدولي: "مـن الـــذي ال

يُحب محمد صالح?".
يــــذكـــر أن صالح دخل في أزمـــة
مـؤخرًا مع أعـضـاء احتاد الـكرة
ــصـري بــسـبب بــعض األمـور ا
الـتـســويـقـيـة فــضـلًـا عن بـعض
الــــطــــلـــبــــات اخلـــاصــــة بــــنـــجم
لـيـفــربـول أثـنـاء الــتـواجـد رفـقـة
ـــنـــتـــخب والـــتـي يـــرفـــضـــهــا ا

مسؤولو اجلبالية.

جنـم لـيـفـربـول اإلجنـلـيـزي قـبل
اإلعالن عـن جــائــزة األفــضل في
قرر الـكــــــشف عـنها العـالم وا
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أشاد االحتاد الدولي لكرة القدم
ـصـري مـحـمد صالح "فـيـفـا" بـا
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لــيــفـربــول اإلجنــلــيـزي يــعــد أحــد أقـوى
ـرشح حلـصد جائـزة الهداف في ظل ا
ـسـتــوى الـرائع الـذي ال يــزال الـفـرعـون ا
اضي ـوسم ا يـظهـر به مع الريـدز.ففي ا
تـمــكن صــــالح من لـعب  52 مــبـاراة مع
سـابقات سجل فيها 44 الـريدز بجميع ا
هـدفًــا وســاهم بــصــنــاعـة  16هــدفـا.وفي
دوري األبــــــطـــــــال كــــــان صـالح  أقــــــرب
منافسي كريستيانو بعدما شارك في 13

مباراة سجل فيها  10أهداف.
5  Í—U¼

هـداف توتنهـام هوتسبيـر ك تمكن من
ـاضي ــوسم ا تــسـجـيل  41 هــدفـا في ا
بــعـــدمـــا شــارك في  48 لــقـــاء بـــجــمـــيع
ــــنـــافـــســــات إال أنه فـي دوري أبـــطـــال ا
أوروبـا شارك في  7 مـبـاريات وجنح في

تسجيل  7 أهداف خاللها.
ــرشـحــ لــنــيل جــائـزة ويــعــد كــ من ا
الـهداف خـاصة بـعدمـا تـمكن من حتـقيق
لـــقب هـــداف بـــطـــولــة كـــأس الـــعـــالم في

روسيا بعدما سجل  6أهداف.
u U u  uKO Ë—

األهــداف لــكـن الــيــويــفــا اخــتــار األخــيــر
لــــــتــــــفـــــوقـه في عــــــدد الــــــتـــــمــــــريـــــرات
ـوسم اجلـديـد من احلـاسـمـة.وسـيـشـهـد ا
دوري األبـــطــــال تــــواجـــد الــــعــــديـــد من
ـهاجم الذين جنـحوا في إثبات ذاتهم ا
ــاضــيــة وخــطــفــوا األضــواء ــدة ا فـي ا
سـواء مع أنديـتهم أو مـنتـخبـاتهم بـكأس

العالم.
ـرشــحـ ويــسـتــعــرض  أبـرز الــنـجــوم ا
لـكـســر احـتـكــار رونـالـدو جلــائـزة هـداف

وسم اجلديد. البطولة في ا
w O  qO½uO

مـيسي هو الهـداف الثاني لـبطولة دوري
أبـطال أوروبـا برصـيد  100هـدف ويعد
ـرشحـ لكـسر احـتكار هـو أبرز وأقوى ا
ـوسم الـسـابق الـنـجم الـبـرتـغـالي.فـفي ا
جنح مـيــسي في احلــصــول عـلى جــائـزة
احلــذاء الــذهــبي بــرصــيــد  34هــدفــا في
الـلـيجـا وسـجل مـيسي  6أهـداف في 10

مباريات بدوري األبطال.
Õö  bL×

ـــصـــري مـــحـــمـــد صالح العب الـــدولي ا

أخبار النجوم
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كــشف جـيــرارد بـيــكـيه مــدافع فـريق بــرشـلــونـة عن مــوقـفه من الــعـودة إلى

قبلة. واسم ا صفوف مانشستر يونايتد خالل ا
ـدة من 2004  ولـعب بـيـكـيه ضـمن صـفـوف الـشــــــــيـاط احلـمـر خالل في ا
يـة برشـلونـة للـنادي اإلجنـليـزي قبل أن يـعود وحتى 2008 ح انـتقل من أكـاد

مرة أخرى إلى البلوجرانا.
وقال بـيكـيه في تصـريحـات أبرزتـها صـحيفـة "ديلي سـتار": "ال أعـتقـد أن عودتي إلى

كنة. أنا سعـيد للغاية هنا وبرشلـونة منزلي والنادي الذي كنت أحلم مانشستر يـونايتد 
زيد من األلقاب هنا". باللعب له وآمل أن أحصل على ا

وفي سـياق مـنفـصل حتـدث بيـكيه عن إعـجــــــــابه بـفريق لـيفـربول قـائلًـا: "يورجن كـلوب
رتـدة خاصـة أن لديـــــــهم يقـوم بعمل رائـع معهم والـفريـــــــق يـعتمـد على الــــــهجـمة ا
قدمة ويسجلون أهـدافًا مثل محمد صالح وروبرتـو فيرمينو وساديو العب سريعـ في ا

ماني".
ـلك فـريـقًا ـانشـسـتـر سـيـتي خـاصـة أن ليـفـربـول  ـوسم حتـديًـا  وتـابع: "سـيكـون هـذا ا

رائعًا".
لك ييرلـيج بسبب أن مانشـستر سيتي  : "من الصعب أن يتوج لـيفربول بلـقب البر وأ

رشح األقوى". فريقًا عظيمًا ولذلك هم ا
على صـعيد متـصل يعتقـد مدرب ليفـربول يورجن كلـوب أن احلالة الذهـنية التي يـتمتّع بها
جنم الـريـدز تــضـــــعه في مـقـدّمـة خــيـاراته عـلى حـــــــسـاب الالعـب الـبـرازيـلي اجلـديـد

فابينيو.
ـا نقـلـته صحـيـفة مـيـرور كشف كـلـوب أن عقـلـية الـهولـنـدي جورجـيـنيـو فـينـالدوم ووفـقا 
وجـاهـزيّـتـه لـلـعـمل وتـعـلّم الـلــعب في أكـثـر من مـركـز جتـعــله ورقـة أسـاسـيـة في صـفـوف

ليفربول.
وقـال: "جـيني يـسـتـطـيع االنـتقـال من عـقـلـيـة إلى أخرى وهـذا جـيـــــــّـد بـالنـسـبـة لـنا إذا
دة اإلعدادية من خالل أداء دور الالعــــــب رقم  8 وكان جيّدا سألتـني كان عبقريا في ا
ــلـك أي شــكــوك حــوله يــســتــطــيع الــلــعب في أيــضــا في دور الالعب رقم 6 ولــهــذا لم 

ركزين". ا

ســتــطــرأ عـلـى الــفـرق عــلى أرض
ــــلــــعب هــــو ســــمــــاح االحتــــاد ا
األوروبي بـتـواجـد  12العـبـا عـلى
دكـة الـبـدالء خالل الـبـطـولـة وهـو
ما  العمل به اعتبارا من مباراة
السوبر األوروبي بـ ريال مدريد
وأتـلـتـيـكـو مـدريـد والـذي يـضـمن

للمدرب خيارات أكثر.
- تــمـاشـيـا مـع مـا قـام به االحتـاد
الـدولي في كـأس العـالم بـروسـيا
ســـيُــــســـمح في مـــبـــاريـــات دوري
األبـطـال بـإجـراء الـتـغـيـيـر الرابع
بـاراة لـشـوط في حـال امـتـدت ا
إضـافـي فـقط وهـو أيـضـا ما 

تطبيقه في السوبر األوروبي.
- بـــالـــرغـم من نـــفـي ألـــكـــســـنـــدر
سـيـفـرين رئـيس الـيـويـفـا مـؤخرا
األنـبـاء حـول االسـتـعـانـة بـتـقـنـية
حــــكم الـــفــــيـــديـــو " "VARهـــذا
ـوسم في دوري األبـطـال بـسـبب ا
صعـوبـة تـطبـيـقـهـا كون الـبـطـولة
سـتــلــعب في أكــثــر من مـلــعب في
أنــــحـــاء أوروبـــا إال إنـه قـــد يـــتم
االعــتـــمـــاد عــلـــيــهـــا مع اقـــتــراب
ـراحل احلــاسـمــة الـتي تــسـمح ا
باستخدام التقنية لقلة عدد الفرق

مباراتي الذهاب واإلياب  3ـ.2
وانـتـقلت الـفـرق الثالثـة اخلـاسرة
لـــــلـــــعـب في دور اجملـــــمـــــوعـــــات
بــــالـــــدوري األوروبي بـــــيــــنــــمــــا
ستتواجد فـرق أياكس وأيك أثينا
ويــــوجن بـــــويـــــز في قـــــرعــــة دور
اجملـموعـات لـدوري أبطـال أوروبا

قرر إقامتها اليوم اخلميس. ا
‰UDÐô« WŽd

وتـتـجه األنــظـار الـيــوم اخلـمـيس
صـوب إمـارة مـونـاكو الـفـرنـسـية
حــــــيث ســــــتــــــقــــــام قــــــرعـــــة دور
اجملـــمـــوعـــات من بـــطـــولــة دوري
ــــوسم -2018 أبــــطـــــال أوروبــــا 
2019.
يتنـافس في النسـخة اجلديدة 32
ــعــتــاد فــريــقــا في هــذا الــدور كــا
لـلـفـوز بـالـلـقب األغـلى فـي أوروبا
عـــلى مـــســتـــوى األنــديـــة والــذي
ســيـــطــر عـــلــيـه ريــال مـــدريــد في

اضية. السنوات الثالث ا
وأجــــرى االحتــــاد األوروبي عــــدة
تــغـــيـــيــرات عـــلى مـــدار األشـــهــر
ـاضـيـة تـهدف السـتـمـرار تـطور ا
الــبـطـولـة سـواء من حـيث طـريـقـة
الــتـأهل أو تــعـديالت فـي قـوانـ
باريات باإلضـافة لتعديالت في ا

توقيت انطالقها.
وانــطــلــقـت الــبــطــولــة من األدوار
األولى يــوم  26 يــونـــيــو فـــيــمــا
سيـبدأ دور اجملمـوعات يومي 18
و 19ســبـــتــمـــبــر عـــلى أن يـــقــام
الــنـــهــائي ألول مــرة عـــلى مــلــعب
وانــدا مـيـتـروبـولـيـتـانـو في األول

من يونيو .2019
ويسـتعرض لـكم  التـعديالت التي
ستطـرأ على النسـخة اجلديدة من
دوري األبطال في التقرير التالي:
- بدأ العمل بنظام التأهل اجلديد
وسم لدور اجملـمـوعات في هـذا ا
حـيث أعـاد الـيـويـفـا الـنـظـر فـيـهـا
حــيـث ســتــخـــوض الــفــرق أدوارا

ثابة بطولة مصغرة.
أصــبح الـعـبـور لـدور اجملـمـوعـات
ـسـتـوى األدنى لــلـفـرق صـاحـبـة ا
في تـــصـــنـــيف االحتـــاد األوروبي
يـــتـــكــون من  5 مـــراحل بـــنـــظــام
الـذهــاب واإليـاب حــيث سـتــلـعب
مـــرحـــلـــة نـــصـف نـــهـــائي الـــدور
الــتـــمـــهـــيـــدي ثم ثـالثـــة جــوالت
لحق النهائي. تأهيلية وأخيرا ا
باشر فقد أما بخصوص التأهل ا
وضع الـيـويـفـا نـظـامـا ينـص على
تــــأهل أول أربــــعــــة فــــرق من أول

ســلـــبــيـــا اول امس الـــثالثــاء في
ـــــــؤهـل لـــــــدور إيـــــــاب الــــــــدور ا

اجملموعات بالبطولة.
وفــشل فــريق ديــنــامـو كــيــيف في
ته  3ـ  1في مباراة الثـأر من هز
الــذهــاب الــتي أقــيــمت بــهــولــنـدا
لــــــيــــــصــــــعــــــد أيــــــاكـس إلى دور
ــجـمــوع مــبـاراتي اجملــمـوعــات 

الذهاب واإلياب  3ـ .1
وفـــرض أيــاكـس ســيـــطــرتـه عــلى
ـبـاراة التي مـجـريات الـلـعب في ا
أقــيــمـت بــأوكــرانــيــا حــيث حــرم
القـائم الفـريق من تـسجيـل هدف
من فـرصــتــ مـؤكــدتـ كــمـا

أهدر الفريق ركلة جزاء.
وتــــأهـل فــــريـق يــــوجن
بــويــز الــســويــسـري
إلى دور اجملموعات
بــعــد فـــوزه أيــضــا
عـلى مضـيـفه فريق
ديـــــنــــامــــو زغــــرب

الكرواتي  2ـ.1
وســــــــجـل هــــــــدفي
يـــــــوجن بــــــــويـــــــز
جـــولـــيـــوم هـــوارو
األول مـن ركــــــــلــــــــة
جــزاء في الــدقــيــقـة
 64 والثاني في
فـيـمـا الـدقـيـقـة  66 
أحـرز هـدف ديـنـامو
زغــــرب الــــوحــــيـــد إيــــزيت
هـــارجـــروفـــيـــتش فـي الـــدقـــيـــقــة

السابعة.
وكـــانت مــــبـــاراة الـــذهــــاب الـــتي
أقـــيـــمت في ســـويـــســـرا انـــتـــهت
بــالـتــعـادل  1ـ  1 لــيــصـعــد فـريق
يـوجن بــويـز إلى دور اجملـمـوعـات
ـــجـــمـــوع مـــبـــاراتي الـــذهـــــاب

واإلياب  3ـ .2
كــــــمــــــا تـــــأهـل أيـــــضــــــا إلى دور
اجملــمـــوعـــات فـــريق أيـك أثـــيـــنــا
اليـوناني بـتعـادله مع ضيـفه مول

فيدي اجملري  1ـ .1
وتـقــدم أيك أثـيــنـا بــهـدف ســجـله
بـيــتـريــوس مـانــدالـوس من ركــلـة
جــزاء فـي الــدقــيــقـة  48 وتــعـادل
مــول فـيــدي بــهـدف ســجــله لـويك

نيجو في الدقيقة .57.
ـباراة بـعـشرة وأنـهى أيك أثـينـا ا
العب بهد طرد هـيلدير لوبيز في

الدقيقة ..18
وكـــانت مــــبـــاراة الـــذهــــاب الـــتي
أقيـمت في اجملر انـتهت بـفوز أيك
ــجـمـوع أثـيــنـا  2 ـ  1لــيـصــعـد 
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كشفت تقارير صحـفية عن اقتراب باريس سان جـيرمان الفرنسي من تدعـيم صفوفه بالتعاقد

اني. مع جنم بايرن ميونخ األ
انيـة إلى أن وكيل أعمال خـوان بيرنـات ظهير أيـسر بايرن وأشارت وسـائل إعالم إسبانـية وأ

ميونخ يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس للتفاوض مع مسؤولي بي إس جي.
ولفـتت صـحيـفـة (ليـكـيب) إلى أن النـاديـ اتفـقا عـلى إتـمام صـفـقة بـيـرنات مـقابل  15 مـلـيون

يورو.
إال أن وكيل الالعب اإلسباني يـتفاوض مع إدارة النادي الـباريسي حاليـا حول الراتب السنوي
لــبـيـرنـات الــذي يـتـطـلـع لـتـقـاضي  5 مـاليـ يـورو وهـو مـا يـفـوق خـطط سـان جـيـرمـان لـهـذه

الصفقة.
وأوضحت أنـه في حالـة إتـمـام صـــــفقـة خـوان بـيـرنات الـذي يـرتـــبط بـعقـد مع الـبـافـاري حتى
صيف  2019 فإن النادي البـاريسي سيغلق باب الـتفاوض مع البرازيلي فـيليبي لويس الذي

يريد الرحيل عن صفوف ناديه أتلتيكو مدريد.

بـاإلضـافـة لـتـجـنب أي أخـطـاء من
ــمـكن تــفــاديــهـا فـي تـلك األدوار ا

باستخدام الفيديو.
ـواكــبــة الــتــطـور - واســتــمــرارا 
الـتــكـنــولـوجي ســيـكـون بــإمـكـان
الـطـاقم الـفـني لــلـفـريق الـتـواصل
إلــكــتـرونــيـا فــيـمــا بــيـنــهم سـواء
ألغـراض تــكـتــيـكــيـة أو أمــنـيـة أو
تـدريـبـيـــــــة باسـتـخـدام الـهواتف
واأللواح الذكيـة وسماعات الرأس

واحلواسب احملمولة.
ــوسم احلــالي - واعــتــبــارا من ا
سـمح الـيـويفـا بـإمكـانـية مـشـاركة
الالعـب مع فــريـــقــ في نـــســخــة
واحـدة من دوري األبـطـال بـحيث
إذا شـــارك الالعب مـع فـــريـــقه في
دور اجملـــــمــــوعـــــات ثـم رحل إلى
فــريق آخـــر بــانــتـــقــاالت يـــنــايــر
سـيـســمح له بــالـلـعب مـع الـفـريق
اجلــــــــــديــــــــــد فـي أدوار خـــــــــروج
ـــغــــــــــلــــوب.وكـــانـت الالئــــحـــة ا
ــة قـــد مــنـــعت الالعب الــــــــــقـــد
الـبـرازيـلي فـيـلـيب كـوتـيـنـيـو من
شاركة مع برشلونة في البطولة ا
ـاضي بـعـدمـا شارك مع ـوسم ا ا

ليفربول في دور اجملموعات.
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أعاد العمالق اإلسـباني ريال مدريد الـتفكير في ضم جنم مـانشستر
ـنـهــكـة بـعــد رحـيل هـدافه سـيـتي لــتـرمـيم خــطـوطه الـهــجـومـيــة ا

التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس اإليطالي.
ـلـكي وبـحـسب شـبـكـة "سـكـاي سـبـورتس" فـإن مـسـؤولي ا
سيتابـعون اإلجنليزي رحيم سـترلينج خالل مباراة األسود
قرر الثالثة مع منتخب إسبانيا في دوري األ األوروبية ا

بلي. قبل على ملعب و لها يوم  8 سبتمبر/ أيلول ا
تـوج بـالـنـسخ الـثالث األخـيـرة من دوري أبـطال وكـان الـفـريق ا

أوروبا قـد أظهر اهـتماما بـالعب ليفربـول السابق مـطلع العـام اجلاري بناء
على توصية من مدربه الفرنسي حينئذ زين الدين زيدان.
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صعد فريق أياكس الهولندي إلى
دور اجملــمــوعـات
بـــدوري أبـــطـــال
أوروبــــا لــــكـــرة
الــقــدم بــعــدمـا
تـــــــــعـــــــــادل مع
مضيـفه دينامو
كــــــــــــيـــــــــــيـف
األوكـران
ي

أربــعــة دوريــات فـي الــتــصــنــيف
وفريق من الـدوريات التي حتتل
ــــركـــــز اخلــــامـس والــــســــادس ا
بــــاإلضــــافــــة لــــفـــــريق واحــــد من
الـدوريـات صاحـبـة التـصـنيف من
السـابع إلى العـاشر بـجانب بطل
ـــاضـــيـــة من دوري الـــنـــســـخــــة ا
األبـــــــطــــــال والــــــدوري األوروبي

لحق. وأربعة فرق من ا
- أجرى االحتـاد األوروبي تعديال
ـبـاراة جـوهــريـا في تـوقــيـتــات ا
ـنظـمـون على إقـامة حـيث اعتـاد ا
جـميع مـباريـات الـيوم في تـوقيت
واحد وهـو األمر الـذي كان يـعود
بالـسلب علـى اجلمهـور الذي كان
ـتــابـعــة مـبــاراة واحـدة يــضـطــر 

فقط.
b¹bł XO uð

وبـعـد التـعـديالت األخـيـرة أضاف
الــيــويــفــا تــوقــيت جــديــد بـحــيث
ســــــــــتـــــقـــــام مــــبـــــاريــــــــــات في
الـــــــســـــــــــاعــــــة  18:55و21:00
بــــــتـــــوقــــــيـت وسط أوروبــــــا في
ـــعـــتـــادين الـــثـالثــاء الـــيـــومــ ا

واألربعاء.
- ومن ضـمـن الـتــغـيــيــرات  الـتي

q¼Qð∫ تأهل عدد من الفرق االوربية الى طموحات دوري االبطال
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ـرشــحــ أيـضًــا هـو الــبــلـجــيـكي أحــد ا
رومــيــلـو لــوكــاكــو مــهـاجـم مـانــشــســتـر
يـونــايـتــد والـذي جنح خالل  51مــبـاراة
اضـي في تسجيل وسم ا شـارك فيهـا با
 27هدفًا وصناعة  ? 9بينما خالل 8
مـباريات فـقط في دوري األبطال سجل 5
ــهــاجــمـ أهــداف.لــوكــاكــو كــان أحــد ا
نـافسـات كأس العـالم وتمكن الـبارزين 

من تسجيل  4أهداف في البطولة.
Ëd¹uł√ uOłdOÝ

الـهـداف األرجنـتـيـني اخملـضـرم هـو أحد
هاجم في العالم واستطاع أن أفـضل ا
يـسـجل  4أهـداف في  7مـبـاريـات لـعـبـهـا
ـــوسم بـــبـــطـــولــــة دوري األبـــطـــال في ا

اضي. ا
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ســـيــشــارك إيــكـــاردي في بــطــولــة دوري
أبـطـال أوروبا بـعـدمـا تـمـكن فـريـقه إنـتر
ـنــافـسـات مـيالن اإليــطـالي من الــتـأهـل 

البطولة بعد غياب لـ 6سنوات.
ـهـاجـمـ بـالدوري إيـكـاردي يعـد أبـرز ا
اإليـطالي كما جنح في حـصد لقب هداف

جانب من احدى مباريات فريق مانشستر يونايتد

مع بعض الفرق التي دربها.
وخالل مـســـــــيـرته مع تـشـــــــيـلـسي
من  2004 إلى  2007 فاز مـعه بـلقب
الدوري اإلجنلـيزي في أول مـوسم
لـكـنه اسـتـمـر ثالثـة مـواسم مـكـتـمـلة

فقط مع الفريق.
وقــضى مــوريــنــيــو عــامــ فــقط في

تـدريـب إنـتـر مــيالن اإليـطــالي وقـاده
لـــلــثالثــيــة (دوري وكـــأس إيــطــالــيــا
ودوري أبــــطـــــال أوروبــــا) في 2010
لــيـــتــوجه بــعــدهـــا إلى تــدريب ريــال

مدريد اإلسباني.
وأحـــرز مــــوريـــنــــيـــو لــــقب الـــدوري
اإلســــبـــاني فـي ثـــاني مــــواســـمه مع
الريال ولكن مـشاكله مع الـنجوم مثل
سـيـرجـيــو رامـوس وإيـكـر كـاسـيـاس
اضطـرته لـلـرحيل عن تـدريب الـفريق

وسم التالي. في ا
وتــوج مــوريـنــيــو عــودته إلى قــيـادة
تــشــيـــلــسي في  2013بــإحــراز لــقب
الدوري اإلجنليـزي ولكن مسيرته مع
الـــفــريق تــدهــورت ســـريــعــا بــســبب
مشـاكله مع اجلـميع حتـى مع الطاقم

الطبي للفريق.
وقـبل أسـبــوع واحـد عـلى احـتـفـاالت
الـكــريـســمـاس في نـهــايـة عـام 2016
رحل مــوريـــنــيــو مــجــددا عن تــدريب
الـفــريق.واآلن يـدور اجلــدل عـمـا إذا
كـان مــوريـنـيـو سـيـســتـمـر في قـيـادة
مـانـشـســتـر يـونـايـتـد أم أنه سـيـودع
ـوســمـ الــفــريق بـعــدمــا قـاده فـي ا
.ومـنـذ أن تـرك فـيـرجـسـون ـاضـيـ ا
تـــدريب الـــفـــريق في   2014 أصــبح

جيرارد
بيكيه
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يسـتعـد البـرتغـالي كريـستـيانـو رونالدو
ـنضم حـديثًـا لصـفوف نـادي يوفـنتوس ا
اإليـطـالـي خلـوض مـوسم جــديـد يـحـمل
رقم  16في مـشواره ببطـولة دوري أبطال
أوروبـــا.رونــــالـــدو اســـتـــطـــاع خالل 15
موسـمـا لـعـبهـا بـرفـقـة أنـدية مـانـشـسـتر
يــونـــايـــتـــد اإلجنـــلــيـــزي وريـــال مـــدريــد
اإلسـبـاني أن يـصبح الـهـداف الـتـاريخي
لـبـطـولـة دوري األبـطـال بعـدمـا جنـح في

تسجيل  120 هدفًا في  153مباراة.
وتـمــكن الــدون الــذي جنح في االبــتــعـاد
بـصـدارة الـهــدافـ عن أقـرب مــنـافـسـيه
لـيونـيل مـيـسي جنم بـرشلـونـة وصاحب
الـ 100هـدف من حتـقـيـق لـقب الـبـطـولـة
في  5 مـرات بـواقـع مـرة مع مـانــشـسـتـر
يـونايـتد و 4 مع الـنـادي اإلسبـاني.وعلى
ـــاضـــيـــة تـــصــدر مـــدار الـ  6 مـــواسـم ا
رونـالـدو قــائـمـة هــدافي الـبـطــولـة ونـال
جـائزة الـهداف في  5مـواسم منـهـا علـما
بــأنه تـــســاوى في مــوسم  2014ـ 2015
مع مــيـسي صــاحب اجلــائــزة في رصــيـد

اضـي منـاصـفة مع ـوسم ا الـدوري في ا
وبـيـلي بـرصـيد  29هـدفًـا لكل شـيـرو إ

منهما.
ÊU e¹dł Ê«uD½√

ــتــألق الــفـرنــسي أنــطـوان جــريــزمـان ا
ــــاضي ــــوسـم ا خـــــطف األضــــواء فـي ا
بـعدما توج بلـقب الدوري األوروبي برفقة
أتلـتيكـو مدريد باإلضـافة لتتـويجه بلقب
ـنـتـخـب الـفـرنـسي ثم كـأس الـعـالـم مع ا
الـتــتـويج بــلـقب الــسـوبــر األوروبي عـلى

حساب ريال مدريد.
ـــوسم واســـتــــطــــاع جـــريــــزمـــان خـالل ا
الـسـابق أن يحـرز هـدف في  6مـبـاريات
بــــدوري األبــــطــــال قــــبل أن يــــلــــــــــــعب
6 بـــــــــالــــــــدوري األوروبـي ويــــــــســـــــــجل 
8 أهــــــــــــــــــــداف في 
مـــــبـــــاريــــــــــــات
فــــــــــــــــــــــــــــقـط
ويـــــلــــــعب دورًا
كـــــــبــــــيـــــــرًا في
تــتــويـج فــريــقه

باللقب.

روميلو
لوكاكو 

حملة دعم لالعب محمد صالح من قبل اجلماهير


