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فـرط فـريق نـادي بـرشـلـونـة اإلسـباني
فـي فـــوز مــــســـتــــحق عــــلى حــــســـاب
مــضـيـفه إنــتـر مـيالن اإليــطـالي عـلى
مـلــعب جـوزيـبي مـيـاتـزا بـعـد انـتـهـاء
ـباراة بالتعـادل اإليجابي بهدف لكل ا
فــريق لـيــرفع بـرشــلـونــة رصـيـده الى
عـشر نقـاط ويتاهل الى الـدور الثاني.
وحل الـبلوجـرانا ضيـفًا ثقـيلًا على
األفـاعي فـي قـمـة اجلـولـة الـرابـعة
مـن دور اجملـــمــــوعـــات حلــــســـاب
دوري أبــطـال أوروبـا. واحــتـفـظت
ـقابـلة بـكامل إثـارتهـا حتى آخر ا
 10دقائق من عمر اللقاء حيث
تـمـكن الـبـديل الـبـرازيلي
مـــــــــالـــــــــكـــــــــوم دي
أولــــيــــفــــيــــرا من
الـــتـــســـجـــيل من
أول تــســديــدة له
ـبـاراة بـعـد فـي ا
ـتـازة انــطالقـة 
فـي الـدقــيـقـة 83 
قـــــبل أن يـــــنــــجح
الــــــــــــــــهـــــــــــــــداف
األرجــــنــــتـــيــــني
مـاورو إيـكاردي
مــن إحـــــــــــــراز
هـــــــــــــــــــــــدف
الـتعديل من
داخــــــــــــــــــل
مــــنـــطــــقـــة
اجلـــزاء في
الــــدقـــيـــقـــة
ـكن 87. ال 
الــــقـــول بـــأن
الـــتـــعـــادل كــان
عـــادلًــا في ضــوء
ـــبـــاراة أرقـــام ا
وكــــــــــذلـك مـــــــــا
شــــــاهــــــدنــــــاه
طـــــــــــــــــــوال
الـتسـع
دقـيـقة

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 .  Issue 6189 Thursday 8/11/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6189   اخلميس  30 من  صفر  1440 هـ  8  من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 م

 ôU Ë ≠ Êb  }
ـتأهـل لـلدور الـثاني من الـبطـولة وهـو نادي بـرشلـونة اإلسبـاني وإزاحة انتـهت مبـاريات الـيوم األول من اجلـولة الـرابعـة لدور اجملـموعـات بدوري أبـطال أوروبـا بالـكشف عن أول ا
ـثير أن لـوكومـوتيف شـارك في البطـولة ضـمن فرق الـتصنـيف األول بصـفته بـطال للدوري ـغادرين وهـما فريـقا لـوكوموتـيف موسـكو الـروسي وموناكـو الفـرنسي. ا السـتار عن أول ا
ـانيا فرنسا الروسي وفقـا لنظام دور اجملموعـات اجلديد الذي يقـضي بتواجد حامل اللـقب وبطل الدوري األوروبي باإلَضافـة ألبطال الدوريات الست الـكبرى "إنكلـترا إسبانيا أ
إيطـالـيا روسـيـا" ضمن الـتـصنـيف األول. لـوكومـوتـيف موسـكـو بخـروجه من الـدور األول لـلبـطـولة بـات أول فـريق من التـصـنيف األول لـدور اجملـموعـات يـخرج مـن الدور األول مـنذ

بالكبيرن روفرز في موسم 1995/1996. 
اني. أي ركز األخـير في اجملموعة الرابعة دون رصيد من النقاط وهي مجموعة ال تضم فرقا كبيرة وهي غالطه سراي التركي بورتو البرتغالي وشالكه األ الفريق الروسي يحتل ا
ا لـفرق على حساب أخرى. في نفس الوقت تواجه فرق أن التأهل من هذه اجملموعة ال يحتـاج إلى عناء كبير بالنسبـة لفريق يشارك ضمن التصنيف األول لـكن نظام البطولة كان ظا
كبـيرة خطر اخلروج من الدور األول رغم حصـولها على نقاط مثل ليـفربول نابولي وباريس سان جـيرمان من اجملموعة الثـالثة وتوتنهام اإلنـكليزي من اجملموعة الـثانية. بالنظر إلى
ـرشـحـة لـلـخـروج من الـدور األول جتـد أن الـعـيب ليـس في هـذه الفـرق بل فـي نظـام قـرعـة دور اجملـمـوعـات الـذي وضع وصـيف دوري أبـطـال أوروبا في أسـمـاء ومـسـتـوى الـفرق ا

التصنيف الثالث وتوتنهام ونابولي في التصنيف الثاني في وقت وضع فيه لوكوموتيف موسكو في التصنيف األول.
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أجنــزت اول امس الـثالثـاء عــمـلـيـة
اسـتـحـواذ الـصنـدوق االسـتـثـماري
األميـركي "جنـرال أميركـان كابـيتال
بــارتـنــرز" ("جي ايه سـي بي") عـلى
مـلكـية نـادي بـوردو الفـرنسي لـكرة
الـــــقـــــدم مـن مـــــجـــــمـــــوعــــة "أم "6
اإلعالمـيـة الــفـرنـسـيــة بـحـسب مـا
أعـــلـــنت األخـــيـــرة. وأفــادت "أم "6
ـالكـة للـنادي مـنذ 1999 إلى أنها ا
لـكـية وذلك في "أجنـزت " انتـقـال ا
ـالـيـة في بـيــان بـشـأن نـتــائـجـهــا ا
الــربع الـثــالث من الــعـام. وكـان من
ــقــرر أن تــتم هــذه الــعــمــلــيــة في ا
أواخـر تشـرين األول اال أن الـنادي
أعلن إرجاء العمـلية لفترة  15يوماً
بـسـبب مـعـوقـات "إداريـة". لـكن ذلك
 اليـوم خالل اجـتمـاع في باريس
. وتـقدر ـثـلـون لـلـطـرفـ حـضـره 
قـيـمة الـصـفـقة بـ  75 ملـيـون يورو
عــــــــلـى األقل (86. 6 مالي دوالر).
وكــانت الـســلـطــات الـفــرنـســيـة قـد
أزالت في  12 تـــشــرين األول آخــر

ـوافـقـة عـقـبــة أمـام االسـتـحــواذ 
ــديـــنــة بــوردو اجملـــلس الـــبــلـــدي 
(جــنــوب غــرب فـرنــســا) بــغـالــبــيـة
كـبيـرة على هـذه اخلطـوة. وأتاحت
ـــوافـــقـــة انـــتـــقـــال حـــقــوق هـــذه ا
ملوك من استئجار ملـعب النادي ا
البـلـدية من "أم  "6 إلى الصـندوق

األمـــيـــركي والـــتي تـــصل الى 3.7
مالي يورو سنويـا. ويأتي انتقال
مـلـكــيـة بـوردو إلى طــرف أمـيـركي
ــاثــلــة بـــعــد عــامــ من خـــطــوة 
بـاسـتـحـواذ قـطب الـعـقـارات فـرانك
ماكورت على ملكية نادي مرسيليا

في صـفـقـة وصلـت قيـمـتـها الى 45

مــلـــيــون يــورو. ويـــعــد بــوردو من
أجنح األندية في الدوري الفرنسي
لكرة الـقدم وأحرز لـقبه ست مرات
في تـاريــخه آخـرهـا مـوسم -2008
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الـصدارة مـؤقتـا. وبدا الـنجم األحـمر
ــبـاراة بــقـوة مــنـذ الــدقـيــقـة األولى ا
وكـانت أول محاولة من كريـستشيتش
بــتـســديـدة في الــدقـيــقـة الــثـالــثـة من
ـبـاراة ورد علـيـها مـيـلنـر بـتسـديدة ا
ـــرمى في لـــلــيـــفــربـــول بــعـــيــدة عن ا
الــدقــيــقـة الــثــامــنــة. وكـان الــتــهــديـد
األخـطر لـلفـريق الصـربي في الدقـيقة
ـاركو مـارين الـتـاسـعـة بـعـد اخـتـراق 
من اجلـبـهـة اليـسـرى ولكـنه سـدد كرة
ضــعــيـفــة في يــد ألـيــســون. وجـاء رد
لــيــفـربــول قـويًــا في الــدقـيــقـة  17من
ـــاني من ـــبــــاراة بـــعـــد اخـــتــــراق  ا
اجلـبهة الـيسرى الـذي أرسل عرضية
لـستوريدج ولـكنه قام بالـتسديد فوق
ـرمى ليـعود سـتوريـدج في مـحاولة ا
جــديـدة بـكـرة داخل مــنـطـقـة اجلـزاء
ولــكن تـسـديـدته اصــطـدمت بـالـدفـاع.
وجـاء الهـدف األول للـنجم األحـمر في
الـدقيـقة 22 بـعـد ركنـية نـفـذها مـاركو
مــارين حـولـهـا بـافــكـوف بـنـجـاح في
ـهاجم نفسه شـباك ليـفربول لـيعود ا
فـي الدقـيـقة  29 بـانـطالقـة من نـصف
ـلعب ويـسد بقـوة من خارج منـطقة ا
اجلـزاء محرزًا الهـدف الثاني. وحاول
صـالح أن يــرد عـــلى ذلك بـــتــســـديــدة
قــويـة من خـارج مـنـطــقـة اجلـزاء بـعـد
ركــنـيـة نــفـذهـا مــيـلــنـر لـكن تــسـديـدة
صـالح ذهـبـت فـوق الــعــارضــة. وعـاد
مــيـلــنـر بــعـرضــيـة جـديــدة عـلى رأس
الالنـا ولـكن الكـرة اصطـدمت بالـدفاع

الــلــقـاء حــالـة غــضب عــارمــة من قـبل
العــبي نــابـولي وكــارلـو أنــشـيــلـوتي
ـــديـــر الــــفـــني لـــلـــفــــريق بـــجـــانب ا
اجلـــمــاهـــيــر. الـــســنـــغـــالي كــالـــيــدو
كــولـيـبـالي مـدافـع نـابـولي كـان أحـد
ـــبـــاراة وتـــمـــيـــز بـــإحـــكــام جنـــوم ا
الـسيطرة على جنوم الفريق الفرنسي
مــثل كـيـلـيـان مــبـابي الـذي عـانى من
الـقوة الـبدنيـة التي يـتمتع بـها مدافع
الــبـاراتـيـنــوبي. شـهـدت الــدقـيـقـة 83
تـعـرض الـبلـجـيـكي درايس مـيرتـيـنز
مــهــاجم نــابــولـي إلصـابــة قــويــة في
الــكـتف بــعـد تــدخل مع العب بـاريس
ســان جـيـرمـان خــرج عـلى إثـرهـا من
ــبــاراة وحل آدم أونــاس بــدال مــنه. ا
وتـعـادل نابـولي وسان جـيـرمان عـقّد
من حـــســابــات اجملــمــوعــة الــثــالــثــة
خـاصـة بعـد تـقارب عـدد نـقاط األنـدية
األربـــعــة فـي اجملــمـــوعــة. ويـــتــصــدر
لــيـفـربــول اجملـمــوعـة بـالــتـسـاوي مع
نـابولي برصيد  6 نقاط ثم باريس 5
نـــقـــاط والــنـــجم األحـــمــر  4 نـــقــاط
وســتـشـهـد اجملــمـوعـة صــراعـا نـاريـا
خـالل اجلـولـتـ األخــيـرتـ من أجل

قبل. حسم بطاقتي التأهل للدور ا
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ـــاني فـــوزا حـــقـق فـــريق شـــالــــكه األ
مـسـتـحـقـا عـلى ضـيـفه جـالـطـة سراي
الــتــركي بــنـتــيــجـة 0-2 عــلى مــلـعب
فــيـلـتــنس أريـنـا بــاجلـولـة  4من دور
اجملــمــوعــات لــدوري أبــطــال أوروبـا.

 حــيث كــان الــبــلــوجــرانــا مــتــفــوقًــا
بــوضــوح وأكــثــر قــدرة عـلـى حتـقــيق
االنـتصار حيث سدد العـبو البرسا 8
رمى مـقابل تسديدة تـسديدات على ا
واحـدة فـقط مـن جـانب الـنـيـراتزوري
كـــانت الــتــســـديــدة الــتي أتـى مــنــهــا
الــهـدف. تـمـوقع العـبـي بـرشـلـونـة في
لــقـطــة هـدف إيــكـاردي غــريب وغـريب
ـــكن قـــبـــول فـــكــرة أن لـــلـــغـــايــة ال 
ـن هو ـدافع األ سـيـرجي روبـيـرتـو ا
مـن كان في رقابة األرجنتيني في هذه
الــلـقــطــة ولـيس أحــد ثــنـائي الــدفـاع:
بـيكـيه ولينـجليه حـتى إن احد العبي
إنـتر كان خاليًا من الـرقابة على يسار
مــنـطـقـة اجلــزاء أي أن إيـكـاردي كـان
ـــــرر له الـــــكــــرة وكـــــانت ـــــكن أن 
ســتـصــبح فــرصـة هــدف مـحــقق عـلى
مـرمى تير شـتيجن. إنـتر ميالن حاول
ـرتـدة في االعـتــمـاد عـلى الـهـجـمـات ا
الـشوط الـثاني ولكـن حيويـة سواريز
ومـهـارة كوتـيـنيـو أتـعبـا وسط مـلعب
األفـاعي كثـيرًا وكـاد برشـلونـة يسجل
هـــدفًـــا ســـهـــلًـــا لــلـــغـــايـــة عن طـــريق
راكـيـتيـتش من وضعـيـة انفـراد ولكن
الــكــرواتي أهــدر الــفــرصــة بــطــريــقــة

غريبة جدًا !.
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وخـرج بـاريس سان جـيرمـان متـعادال
أمـام مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 في
مـبـاراتـهمـا مـسـاء اول امس الـثالثاء
بــاجلــولـة  4مـن مـرحــلـة اجملــمـوعـات
بـــــدوري أبــــــطـــــال أوروبـــــا. وبـــــاتت
اجملــمـوعـة الــثـالـثـة فـي وضع مـعـقـد
بـــعــدمــا احــتـل لــيــفــربـــول ونــابــولي
ـركزين األول والـثاني عـلى التـرتيب ا
بـرصـيد  6 نـقـاط لـكل مـنـهمـا بـيـنـما
جــاء سـان جـيـرمــان ثـالـثـا بـ 5نــقـاط
وأخـــيــرا الــنــجم األحــمــر بـ 4نــقــاط.
شـاهد التي ـباراة بـعض ا وشـهدت ا
يـسـتـعـرضـهـا  عـبـر الـتـقـريـر التـالي..
مـواجـهة الـفريـقـ شهـدت حالـة تألق
الفـتــة لـلـنـظـر جلـيـانـلـويـجي بـوفـون
حـارس مـرمى بـاريـس سـان جـيـرمان
رمى وأنـقذ فـريقه الـذي تـعمـلق في ا
ــة كــادت أن تــكــون ثــقــيــلــة. من هــز
بـوفون في الـدقائق األولـى من الشوط
الـــثــاني أنــقـــذ أكــثــر من  4فــرص
مــحـــقــقــة لــلــتــســـجــيل لــصــالح
نــابـولي. وأحـرز سـان جـيـرمـان
ـباراة األول في الـدقيـقة هـدف ا
 2 مـن الـوقت بــدل الــضـائع من
الــشـوط األول بـيـنــمـا كـان حـكم
الـلـقاء قـد احتـسب دقـيقـة واحدة
فـقط. وعقب تسجيل الهدف شهد
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ـدرب الفـرنسي آرسـ فينـجر مـا تردد حـول اقتـرابه من تولي وظـيفـة تدريب ميالن نفى ا
ــدرب جـيـانـرو غـاتـوزو الــذي ال يـعـيش أفـضل ايــامه في الـروسـونـيـري. في حـالـة إقـالـة ا
غاتوزو هو أحـد أساطير نادي ميالن بكل تـأكيد ولكن في الوقت احلالي يرغب ميالن في
ستوى دة طويـلة وبتذبذب ا العودة لبطـولة دوري أبطال أوروبا والتي غاب عن فعـالياتها 
درب الـفرنسي احلـالي يصعب حـدوث هذا األمـر لذا التـفكيـر في إقالـته شيء وارد. أما ا
ـاضي بـعد  22 عـامـاً في خـدمة الـفـريق الـلـنـدني نفى الـذي تـرك آرسـنال في الـصـيف ا

بـشـكل كـامل األخـبار الـتـي تشـيـر إلى إمـكـانـيـة تـولـيه لـتـدريب مـيالن. وقـال فـيـنـجر: ”
الشيء الـوحيـد الذي أسـتطـيع أن أقوله هـو أن هذه األخـبار غـير صـحيـحة“ .”إذا

وقـعت في مـكـان مــا سـأقـول فـوراً ال أسـتــطـيع الـتـحـكم فـي الـشـائـعـات أنـا
باريات وهو أمر ليس سهالً أحاول في الوقت احلـالي التركيز على حتلـيل ا

ناسبة.” با

وخرجت إلى ركنية لم تستغل لينتهي
الــشـوط األول بــتـقــدم الـنـجـم األحـمـر

. بهدف نظيف
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وفـي الـــدقـــيــــقـــة األولى مـن الـــشـــوط
الـثـاني كـاد الـنـجـم األحـمـر أن يـحرز
الــهــدف الــثـالـث عـبــر مــاركــو مـارين
ـيـلـنـر. ولـكـن الـتـسـديـدة اصـطـدمت 
وفـي الـدقـيـقة  48 رد لـيـفـربـول بـقـوة
بــعـد اخـتـراق فــيـرمـيـنــو من اجلـبـهـة
الـيسـرى الذي أرسل عـرضيـة حولـها
دافع مـاني في اجتـاه الشـباك ولـكن ا
رمى. وفي أخـرج الكرة من على خط ا
الــدقــيــقـة 63  حــاول صالح مــفــاجـأة
احلـارس بوريان بتنفيذ ضربة ركنية
مــبــاشــرة إلى الــشــبــاك ولــكـن الــكـرة
ذهـبت للشباك اخلارجية. وعاد محمد
صـالح بــــالــــهـــــروب من الـــــدفــــاع في
الـــدقــيــقــة 71 لـــيــســدد بــقــوة  ولــكن
احلـارس أخـرج الكـرة بـنجـاح لـركنـية
نــفـذهـا مــيـلـنـر لــتـصل الــكـرة حملـمـد
صـالح الـذي ســدد لــكن الــكــرة ذهـبت
لـلـقـائم. وتـوالـت الـفـرص عـبـر مـحـمد
صـالح فـفي الـدقـيـقة 79 سـدد الالعب
ـصـري كرة مـرتـدة من الدفـاع لـكنـها ا
ذهــبت ضــعــيـفــة إلى احلــارس الـذي
حـرم صالح من الـتـسجـيل مـرة أخرى
فـي الـدقــــــيـقـة  83 ثـــــم كــــرر ذلــــك
ـباراة فـي الـدقـيــــــقة 94 لـتـنـتــــهـي ا
بـفوز مـثـير لـلنـجم األحمـر بـــــثـنائـية

نظيفة.
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واصل الـنـجم األوروغـويـاني لـويـس سواريـز مـهـاجـم بـرشـلـونة
سجـله الـسيء في مـباريـات فـريقه خـارج مـلـعب كامب نـو بـعد
الـتعادل  1-1 أمـام إنتـر ميالن عـلى ملـعب جوسـيبي مـياتزا
بـاجلـولة  4مـن دور اجملمـوعـات لدوري أبـطـال أوروبا. ووفـقا
ـا ذكـرته شـبـكــة "أوبـتـا" لإلحـصـائــيـات فـإن سـواريـز رغم
حــالـة الـتــألق الــتي يـعــيـشــهـا مع بــرشـلــونـة خالل الــفـتـرة
األخيـرة إال أنه لم يسـجل في دوري أبطـال أوروبا خارج
مــلــعب "كــامب نـــو" مــنــذ مــبــاراة رومــا في عــام 2015.
وأضـافت بــأن مـهــاجم أوروجــواي عـادّل الــرقم الـســلـبي
لالعب بـرشـلـونـة الـسـابق الـبـرازيـلي رونـالـديـنـيـو الـذي
حـقـقـه أمـام آرسـنـال فـي نـهـائي الــتـشـامــبـيـونــزلـيج عـام
ــنـافس دون 2006 بــالـتــســديـد  9 مــرات عـلى مــرمى ا
تـسـجـيل هـدف. وأصـبح بـرشلـونـة أول فـريق يـتـأهل لـلدور

الثـاني من دوري أبطـال أوروبا بـعد ابـتعـاده عن منـافسـيه إذ وصل لـلنـقطة  10 في
صدارة اجملـموعة الثـانية بفارق 3 نقاط عن إنـتر ميالن الوصـيف بينـما جاء تـوتنهام

ركز الرابع برصيد نقطة وحيدة. ثالثا برصيد  4 نقاط وآيندهوفن الهولندي في ا
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ووفـقـا لشـبـكة "أوبـتـا" لإلحصـائـيات
فــــإن شـــالـــكه أنــــهى بـــذلـك مـــبـــاراته
ـيز الـرابـعـة توالـيـا بسـجل دفـاعي 
إذ لـم يسـتـقبـل سوى هـدفـا واحدا في
أول  4 مـــبـــاريـــات مـن دوري أبـــطــال
أوروبــا لـيــضع اسـمه بــجـوار كل من
بـوروسـيا دورتـمونـد وبـايرن مـيونخ
الـلذان حـققا نـفس اإلجناز في نـسخة

.2014-2015
شــالــكه بــعــد هـذا الــفــوز اقــتـرب من
الـتأهل لـلدور الثـاني من دوري أبطال
أوروبـا بـعـدمـا رفع رصـيـده لـلـنـقـطـة
ركـز الـثـانـي بـاجملـمـوعة رقم  8 فـي ا
الــرابــعـة خــلف بــورتــو الـبــرتــغـالي
صـاحب الصدارة بـ 10نـقاط. وأصبح
ــركـــز الــثــالث جـــالــطــة ســـراي في ا
بــــرصــــيـــد  4 نــــقــــاط بـــيــــنـــمــــا ظل
لــوكــومـوتــيف مــوســكـو الــروسي في

ركز األخير دون رصيد من النقاط. ا
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فـجر الـنجم األحـمر الـصربي مـفاجأة
من الـــعـــيــار الـــثــقـــيل بـــالــفـــوز عــلى
لــيــفـربــول بـثــنــائـيــة نــظـيــفــة ضـمن
اجلـولـة الـرابـعـة مـن دور اجملـمـوعات
بــدوري أبـطـال أوروبـا. وأحـرز هـدفي
هاجم ميالن بافكوف الـنجم األحمر ا
بـرأسية في الدقيقة 22  ومـن تسديدة
من خـارج مـنـطقـة اجلـزاء في الدقـيـقة
29. ورفـع النـجم األحـمـر رصـيده إلى
ــركــز األخــيــر وتــوقف  4نــقــاط في ا
رصــيـد لــيـفــربـول عــنـد  6 نــقـاط في

u“∫ جنح

النجم االحمر
ة في هز
ليفربول
وانعاش

خطوطه في
دوري
االبطال
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ـيــة بــسـبـب طـريــقــة إجنـازه الــعــا
ـا ذكرته الـعـديد من الـسـيئـة وفقـاً 
وسـائل اإلعالم فـي الـوطن الـعـربي
والـعـالم. وصنـعت نـحـاتة مـصـرية
تـمـثــاالً ألحـد أفـضل العــبي الـعـالم
حــالــيــاً مــحـمــد صـالح وعـرضــته
ي بـدايـة األســبـوع في مـؤتــمـر عـا
أقــيم داخـل مــصــر تــقــديــراً مــنــهـا
إلجنازات جنم ليفربـول اإلنكليزي.
وفـور انـتشـار صـور الـتمـثـال الذي
تــنـــاول طـــريــقـــة احـــتـــفــال صالح
بـاألهــداف حـتـى نـال شــهـرة غــيـر
مسبـوقة إذ انتقـد العديد من رواد
وسـائل الـتـواصل االجتـمـاعي عـبر
ية جودة اإلنترنت والـصحف العـا
هـذا الـتمـثـال الـذي ال يـشبه صالح
وفــقــاً لـــهم. وتــنــاولت الــغــارديــان
الــبـريــطــانـيــة الــتـمــثــال بـطــريــقـة
ساخـرة مشـيرة إلى تـعرض صالح
ــــوقف الــــذي تـــعــــرض له لــــذات ا
الـبـرتـغـالي كــريـسـتـيـانـو رونـالـدو
ّ إجناز "تـمثـاالً" ال يشـبهه عـندمـا 
. ولم تـخـتــلف طـريـقــة نـشـر أيـضــاً

خـاص بــهـا. وكـانـت مـجـمــوعـة من
وســائل اإلعالم األوروبــيـة بــيــنــهـا
ــانـيــة قـد مــجـلــة "در شــبـيــغل" األ
نـشـرت تــسـريـبـات ووثــائق تـعـرف
ـا ورد بـاسـم "فـوتـبـول لـيـكس" و
فــيــهـا أن  11نــاديــا من األكــبــر في
الــقــارة تــبــحث في تــأســيـس هـذا
الـــدوري عــلى أن تـــدعــو خـــمــســة
أنـــديـــة أخــرى لـــلـــمـــشـــاركــة فـــيه.
واألندية الـ 11 هي بـايرن مـيـونيخ
ـاني ريــال مــدريـد وبــرشـلــونـة األ
(إســبـانـيــا) مـانـشــسـتـر يــونـايـتـد
ومـانــشــســتــر ســيــتي ولــيــفــربـول
وتــشــلــسي وأرســنــال (إنــكــلــتــرا)
يـــوفــنــتــوس ومــيـالن (إيــطــالــيــا)
وبــاريس ســان جــرمــان (فــرنــسـا).
وقــالت رابـطــة الـدوريــات في بـيـان
أنــهــا اطـــلــعت عـــلى "الــشـــائــعــات

عنه تسريبـات "فوتبول ليكس" من
بــحث األنـديــة الــكـبــرى في الــقـارة
بـإنشـاء "سوبـر ليغ" (دوري سـوبر)
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أبــدت رابـطـة الــدوريـات األوروبـيـة
ـا كـشفت لكـرة الـقـدم مـعـارضـتـهـا 

لويس
سواريز

مباراة مـقبلة بـكل صراحة هذه
مــبـاراة كــبــيــرة جـداً قــد تــكـون
باراة أمام كريستال باالس أو ا
الــســيــتي ومع ذلك لـن أفـكــر في
أي شـيء آخــــر ســــوى مــــبــــاراة
يوفـنتوس“ .”في الوقت احلالي
نعمل على الـعمل الدفاعي أعلم
أنـــكـم لن تــــقــــولــــون ذلك ألنــــكم
تــقــولــون الــعــكس دائــمــاً .”أمـا
بــوجـبـا والـذي كــان قـد سـبق له
ـدة طويـلة وأن مـثل يوفـنتـوس 
انـشسـتر يـونايـتد قـبل العـودة 
فــقـال:  ”لــست نــادمــاً عــلى
تـرك يـوفـنـتوس ” .”لـقد
كــانـت فــتـــرتي هـــنــا
جـيـدة فــقـد حـقــقـنـا
بـــطـــولـــتـــ في أول
مــــــوسـم لـــــــنـــــــا ثم
ركز الثاني حققنـا ا
ــاضي ــوسم ا في ا
لـــذا كـــان وضـــعـــنـــا

جيداً جداً”

بـوجـبـا جـيـدة لـلـغايـة وذلك في
حـديـثه لــلـصـحـافــة قـبل مـبـاراة
الشياط احلمر ضد يوفنتوس
في دوري أبـطــال أوروبـا. عالقـة
الـثـنــائي بـدت وكـأنـهــا مـتـوتـرة
ـــرور ــــوسم و مـــنـــذ بــــدايـــة ا
الوقت والفيديو الذي  تداوله
لـــهــمـــا مـــنـــذ عــدة أســـابـــيع في
تــدريــبـــات الــشــيـــاطــ احلــمــر
وجتــريـد الــفـرنـسي مـن مـنـصب
نـــائـب الـــقــــائـــد كــــان واضـــحـــاً
لـلـجــمـيع أن ثـمــة خـطب مـا بـ
الـثـنــائي. وقـال مـوريــنـيـو عن
بـوجـبا:  ”بـوجـبـا قـال في
ــــــــوسم أن بــــــــدايــــــــة ا
عالقــــتــــنـــا هـي عالقـــة
مـــــدرب بالعـب وأنــــا
أقـول أن عالقـتـنـا هي
عـالقــــة جـــــيــــدة بــــ
مـــــدرب والعب“ .”ال

أفــكــر في
أي
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ـدير الـفنـي إلنتـر ميالن رضـاه بـالنـقـطة الـتي حصل أبدى لـوتـشيـانو سـبـاليـتي ا
عـلـيـهــا فـريـقه أمــام بـرشـلـونــة بـعـد تـعــادلـهـمـا (1-1) ي اجلـولـة  4 من مـرحـلـة
اجملمـوعات بـدوري أبطال أوروبـا. وقال سـبالـيتي في تـصريحـات لشـبكـة "سكاي
ـبـاراة بـدت وأنـهـا تـسـيـر إلى نـتـيـجة 0-0 لـكـن بعـد ذلـك كـان هـناك سـبـورتس": "ا

هدف سريع في وقت متأخر". 
وأضـاف: "رد فــعل الالعـبـ كــان حـاسـمًـا وأســاسـيًـا لـقــد تـقـدمـوا لألمــام وبـعـد هـدف
ـرمى لـيـحصل عـلى الـكرة ويـعـود لنـقـطة الـبـداية حـيث كـان ال يزال إيـكاردي ذهب إلى ا

تبقية وكان يريد الفوز".  هناك بعض الدقائق ا
وتـابع  لـوتـشـيـانـو: "عـانــيـنـا قـلـيال في الـشـوط األول ألنـه كـمـا كـان احلـال في كـامب نـو
رتـدة في بـعض الوقت واجهـنـا صعـوبـة في االحتـفـاظ بالـكـرة. كنـا نـلعب عـلى الـهجـمـة ا
شاكل لكنه كان أمرًا صعبًا للغاية. علينا أن نأخذ الكرة ونحتفظ بها وسببنا لهم بـعض ا

لبعض الوقت في هذه النقطة برشلونة يعد أقوى من أي فريق آخر". 
وأردف: "إنـهم جيـدون أيضًا في الـتمـرير إنه أمر رائع أن نـراقبـهم من على خط الـتماس
الـتــوقـيـت كـان جـيــد جـدًا حــيث لـو قــمت بـالــضـغط عــلـيــهم سـيــضـربــوك في احلـال في

ساحات اخلالية". ا
درب: "برشـلونة اقـترب من تسـجيل هدف أو 3 لكن الـفريق لـعب بشجـاعة وكان  وأ ا

وقف الذي أراده اجلمهور لذا نحن سعداء بذلك". لديه ا
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تـــعـــرض جـــوردي الـــبـــا مـــدافع
بـــرشــلــونــة اإلســبـــاني لــســرقــة
منزله خالل تواجـده في إيطاليا
للمشاركـة في مباراة فريقه امام
إنـــتـــر مـــيالن وفـــقـــا لـــتـــقـــاريــر
صـــحــفـــيــة اول امس الـــثالثــاء.
وذكـرت صحـيفـة "ال فاجنـورديا"
أن مـــجـــمـــوعـــة من األشـــخــاص
تــسـلــلــوا إلى داخل مــنــزل الــبـا

وأثاروا ذعر اسرته. 
وتسـلل اللـصوص من نـافذة في
ـــنـــزل الالعب الـــدور الـــعـــلــوي 
اإلســـبـــاني وســـرقـــوا اخلـــزانــة
ــــوجــــودة بـــالــــداخل. وكــــانت ا
أســرة الـــبـــا تـــتــواجـــد بـــالــدور
الــــســــفــــلي فـي ذلك الــــوقت ولم
نزل. يلحظوا ما يحدث داخل ا
من جـــــانب اخـــــر أكـــــد جـــــوزيه
مــوريــنــيــو مـــدرب مــانــشــســتــر
يونايتد أن العالقة التي جتمعه
بالهب الــوسط الــفــرنــسي بــول

والــتــكـهــنـات احملــيــطـة بــاحـتــمـال
إنـشـاء ســوبـر لـيغ أوروبي من قـبل
األنديـة األوروبيـة الكـبرى" مـشيرة
الـى أنــهـــا "دائـــمـــا مـــا أعـــربت عن
مـعارضـتهـا القـوية إلنـشاء أي نوع

من سوبر ليغ مغلق".
 وشــددت عــلى دعــمـهــا "الــنــمـوذج
الــريـــاضي األوروبي الـــقــائـم عــلى
بــنـيـة هـرمــيـة تـشــكل فـيــهـا آلـيـات
الـصـعـود والـهــبـوط واالسـتـحـقـاق
الــــريــــاضـي لألنــــديــــة أســـاس أي

مسابقة". 
وبــحـــسب الــتـــقــاريـــر قــد يـــشــكل
ــضي به "الـســوبــر لـيـغ" في حـال ا
منـافسا لـدوري أبطال أوروبـا لكرة
الـقـدم أبـرز مسـابـقـة قاريـة حـالـيا
ـــشــــاركـــة في أو يـــدفـع األنـــديــــة ا
الـدوري اجلــديــد الى الــغــيـاب عن

تمثال محمد
صالح ينال
شهرة غير
مسبوقة

ـــســــابـــقـــة األم. وأكــــدت رابـــطـــة ا
الـدوريـات أنـهـا "تـدعم بـشـكل كـامل
االحتــاد األوروبـي لــكـرة الــقــدم في
سـابـقات األنـدية إدارته وتـنظـيـمه 
ـبـاد األوروبـيـة وتـتـشـارك مـعه ا
ـنافسة التي حتمي وتـعزز توازن ا

في كرة القدم األوروبية". 
وتـضم رابـطة الـدوريـات األوروبـية
 35 بـطولـة وطنـيـة بيـنهـا اخلمس
القـارية الكـبرى (إنكـلترا إسـبانيا
ـانـيـا). وكـان إبـطـالــيـا فـرنـســا وأ
الـرئـيس الــتـنـفـيــذي لـنـادي بـايـرن
مـيـونيخ كـارل هـاينـتس رومـينـيغه
ــــانــــيــــا في قــــد كــــشف أن بــــطل أ
ــواسـم الــســتـــة األخــيــرة يــدرس ا
الـلـجــوء لـلـقـضـاء حــيـال الـتـقـاريـر
الـــــتـي تـــــتــــــحـــــدث عن دور لـه في

محاولة إطالق الدوري اجلديد. معارضة قوية لفكرة دوري االندية الكبرى

جوردي البا
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اخلـــــبــــر لــــدى الــــتــــلــــغــــراف
الـبريـطانـية عن سـابقـتهـا كما
ّ عــرض بــعض الــتــغــريــدات
الـتي تــظـهـر الــتـمـثــال بـجـانب
ـيـة مـشـهورة شـخـصـيـات عا
أبرزهـا الشخـصية الـفنية

"آرت جــــــارفـــــــونــــــكل" .
ونافس محمد صالح كل
من الكـرواتي مـودريتش
العـب ريـــــــال مـــــــدريـــــــد
اإلســــبـــانـي ورونــــالـــدو
العب يـــــــوفــــــنـــــــتــــــوس
اإليــطـــالي عـــلى جـــائــزة
أفــــضل العـب في الـــــعــــالم
ــــلـــفت في بـــســـبـب تـــألـــقه ا
وسم الفائت. وعلقت صحيفة ا
لـيـكـيب الـفـرنـسيـة الـشـهـيـرة على
التمثال واصفة إيـاه بالنسخة التي
لـم تـشـبه شــخـصـيـة مــحـمـد صالح
احلــقــيــقــيــة. من جــانــبــهــا أشـارت
الشرق األوسط إلى احلدث بعنوان:
"تـمـثـال مـحـمـد صالح يـثـيـر اجلـدل

في مصر... ما هي قصته?"


