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حـقق ليـفربـول انتـصارا تـاريخـيا
بـــنــــتـــيـــجـــة (0-4© عـــلى ضــــيـــفه
بــــرشــــلـــونــــة مــــســــاء اول امس
الــــثـالثــــاء في مـــــعــــقل الــــريــــدز
"أنـفـيـلـد" لـيـؤمن عـبـوره لـنـهـائي
دوري أبــــطـــــال أوروبــــا. وســــجل
األهـداف لــلـيــفـربــول أوريـجي في
الــدقــائق  7 و79 وفـــيــنــالــدوم في

Æ56الــــــــدقــــــــائق  54و
وحــــــقـق الــــــريـــــدز
ـونتـادا بعد الر

ــــة في الــــذهـــاب الــــهــــز
بثالثية نظيفة في "كامب
نــو" لـيــتـأهل اإلجنــلـيـز
لـلـنـهـائي الـذي سـيُـقام
في مــــــــلـــــــعب "وانـــــــدا
مــيـتــروبــولـيــتــانـو" في
األول
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قرر يوم ـصري محمد صالح على بـعد إجناز جديد حال مـشاركته مع فريقه ليفـربول في نهائي دوري أبطال أوروبـا أمام الفائز من توتـنهام وأياكس وا أصبح النجم ا
اضية لعب "واندا مـيترو بولـيتانو" في مـدريد. وسيكون صالح أول العـب عربي يشارك بنـهائي دوري أبطال أوروبـا مرت إذ خاض نـهائي النسـخة ا ُقـبل  1 حزيران ا
يزًا في تاريخ نهائيات دوري األبطال لك العرب سـجلًا  باراة التي خسرها الريدز (3-1) وتعرض لـإلصابة ولم يكمل اللقاء. و من دوري األبطـال أمام ريال مدريد في ا
حيث كان الـنجم اجلـزائري رابح مـاجر أول العب عـربي يتأهل لـنهـائي البـطولة مـع فريقه بـورتو الـبرتـغالي خالل عام 1987.وقاد مـاجر فـريقه لـلتتـويج بالـلقب أمـام بايرن
غربي ميونخ حيث فاز بورتو (1-2) وكان للجزائري نصيب من الهدف بأحد أفضل أهدافه التاريخية ليكون أول العب عربي يتوج بدوري األبطال. وبعدها بعام شارك ا
رضوان حـجري مع فريقه بنفـيكا البرتغالـي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1988 أمام آيـندهوفون الهولـندي. وتواجد رضوان في اللقـاء كبديل خالل الشوط اإلضافي
غربي مهدي بن عطية قد تواجد بنهائي 2017. مع فريقه يوفنتوس باراة بفوز الفريق الهولندي بركالت الترجيح (5 -6). وكان ا دة  8 دقائق فقط وانتهت ا الثاني ولعب 
عار لبوروسيا غربي أشرف حكيـمي العب ريال مدريد وا لكي (1-4) واقتصـرت مشاركته على التواجد بدكـة البدالء. أما ا باراة التي انتهت بفوز ا ضد ريـال مدريد في ا

دورتموند فلم يتواجد بنهائي 2018 رغم مشاركته مع فريقه بأكثر من مباراة خالل نفس البطولة.
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قـــالـت رابـــطــــة بـــطــــوالت الـــدوري
األوروبــــــــــيـــــــــة (ECA) اول أمس
الثالثـاء إن معـظم األنديـة تعارض
استحداث بطـولة دوري قارية لكرة
الـــقــدم في أوروبـــا بــنــظـــام هــرمي
وتـتـضـمـن الـصـعـود والـهـبـوط ب
عــــدة مــــســــتــــويــــات. وقــــال الرس
كـريـستـر أولـسـون رئيس الـرابـطة
إن "لديه مخاوف كبيرة" من أن مثل
هـــذه الــبــطــولــة قـــد تــلــحق ضــررًا
ـسـابـقـات احمللـيـة. ودعـا أنـدريا بـا
أنيـيلي رئـيس يوفـنتـوس اإليطالي
ورئـيـس احتـاد األنـديـة األوروبـيـة
الـذي يـضم كل األنـديـة الـكـبـرى في
اضي األنـدية من الـقارة الـشهـر ا
ـنـاقـشة اسـتـحداث أجل االجـتـماع 
"دوري أوروبـي بــــنـــــظــــام هـــــرمي"
اعـتــبـارا من 2024. وسـتــحل هـذه
الـبـطــولـة بـدال من الــنـظـام احلـالي
لـلبـطـوالت القـاريـة الذي يـتألف من
دوري أبـــــطــــال أوروبــــا والــــدوري
األوروبي لكن أنيـيلي لم يكشف أي

تـفـاصـيل عـن هـذا الـنـظـام اجلـديد.
ويـــرغـب االحتـــاد األوروبـي لـــكـــرة
القدم واحتاد األنـدية األوروبية في
إصالح وتـوسـيع نـطـاق الـبـطـوالت
الــقــاريـة اعــتــبــارًا من 2024 بــعـد
انـتـهـاء اجلدول احلـالي لـلـبـطوالت
األوروبـية. وتـشعـر رابـطة بـطوالت

الـدوري األوروبــيــة بــالـقــلق من أن
هـذا األمـر بــاالضـافـة إلى احــتـمـال
مـنح مـقاعـد ثـابتـة لألنـدية الـكـبرى
كن أن ـسـابـقـات األوروبـيـة  في ا
يقلل من جـاذبية مسـابقات الدوري
احملــلـيـة. وقـال أولــسـون إن مـعـظم
األنـديــة في الـرابـطـة وعـددهـا 244

عارضت في اجتماع اليوم الثالثاء
مــقــتــرح احتــاد األنــديــة. وأضــاف
ـكـنـنـي أن أقـول بـثـقـة كـبـيرة أن "
الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من األنـديـة في
اجتـمـاع الـيـوم عـارضـوا الـتـغـيـير
ــقـتــرح من جـانب احتــاد األنـديـة ا
األوروبـيـة". "ال تـريـد األنـديـة نـظـام
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أمـــســتـــردام وحتــدث ســـيــرجـــيــو
بوسكـيتس في تصـريحات نقـلتها
: “لقد كانوا صحيفة “ماركا ”قائالً
أفــــضل مـــنـــا ويــــجب أن أعـــتـــذر
جلـمـيع جمـاهـير بـرشـلونـة وبـعد
مـا حدث فـي روما حـدث هـذا مرة

أخرى هنا في ليفربول .”
وأضــاف: “مـن الــصـــعب اخلــروج
بهذا الـشكل بعد كل مـا قدمناه في
لـقـاء الـذهـاب ولكن لـيـفـربـول كان
أكــثــر ذكــاء مــنــا وكــانــوا أســرع
وأعــتـــقــد أنـه كــان لـــديــنـــا فــرص
لـتـسـجـيـل الهـدف الـذي نـحـتـاجه

لكن لم نفلح في ذلك اليوم.”
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ســـلـــطت الـــصـــحف اإلســـبـــانـــيــة
الــصـادرة صـبـاح الـيـوم األربـعـاء
ـة الـتـاريـخـية الـضـوء عـلى الـهـز
لـبرشـلونـة واإلقـصاء من الـبطـولة
بـــســـيـــنـــاريـــو درامي. وعـــنـــونت
صـحـيفـة "مـاركا": "فـشل تـاريخي".
وأضـــافـت: "مع الـــفـــوز بـــثالثـــيـــة
نــظــيــفــة في الــذهــاب وإصــابــات
جنـوم ليـفـربول والـفوز بـالـليـجا

ـــدافع بـــضــــغط كــــبـــيـــر وكــــاد ا
فـــيـــرجــــيل فـــان ديـك أن يُـــســـجل
الـهـدف الـثـاني لـلريـدز بـتـسـديدة
بــكـعب الــقـدم لــكن تــيـر شــتـــــ
تــــصدى للكرة في الدقيقة 51.

وجنح الــــبـــديـل فـــيــــنــــالـــدوم في
تـسجـيل الهـدف الثـاني للـيفـربول
فـي الــدقـــيــقــة 54 حـــيث اســـتــغل
أرنــولــد خــطــأ فــادح من ألــبــا في
الــتـــمــريــر وأرسل عـــرضــيــة إلى
فـينـالدوم الـذي سـدد في منـتصف
رمى. وبعـد دقيقـت فقط سجل ا
فينـالدوم هدفه الشـخصي الثاني
والثـالث للـيفربـول حيث اسـتقبل
كـرة عـرضـيـة من اجلـهـة الـيـسـرى
عــبــر زمــيـله شــيــردان شــاكــيـري
ـ تــيـر أســكـنــهـا بــرأسه عــلى 
شـتــيــجن في الــدقـيــقـة 56.وبــعـد
الـهـدفـ جلأ إرنـسـتـو فالـفـيردي
ـديـر الفـني لـبـرشلـونـة للـتـأم ا
الـدفــاعي حــيث أشـرك نــيـلــسـون
سيميـدو بدال من فيليب كـوتينيو
لـيـتــحـرك سـيـرجـي روبـيـرتـو إلى
خط الــوسـط ثم أشــرك آرثــر بـدال
من فــــيـــدال. واقــــتـــنص ديــــفـــوك
أوريجي الـهدف الرابـع لليـفربول
باراة والشخصي الثاني له في ا
حـيث مرر له أرنـولـد كرة من ركـلة
ـ تـير ركـنـيـة أسكـنـها أقـصى 
شتـيجن في الدقـيقة 79. وتعرض
أوريـجي إلصـابــة عـضـلــيـة وقـرر
يورجن كـلوب الـدفع بـجو جـوميز
بدال منه في الـدقيقة 85 ثم أشرك
دانيل سـتوريـدج بدال من شـيردان
شاكيري. وقتل العـبو ليفربول كل
مــحــاوالت بــرشــلــونــة في خــطف
هـدف الـتأهـل وحسـمـوا عـبورهم
لـلـنـهـائي.وأكـد البـلـجـيـكي ديـفوك
أوريـجي مـهـاجم فريق لـيـفـربول
أن فــريـقه تــغـلـب عـلى بــرشـلــونـة
اإلسـبــاني في "لـيــلـة رائــعـة" وأنه
"من الصعب وصف هذه الليلة من
خـالل الـكــلـمــات". وقــال أوريـجي
فـي تــصـــريــحــات إعـالمــيـــة بــعــد
عــــلى الــــلــــقـــــاء: "الــــفــــوز (4-0)  
كن تصديقه.. برشلونـة شيء ال 
كنا نعـلم أنه أمر صعب. احلماس
ــبــاراة كــانت لــيــلــة رائــعــة ال وا
ـكن تـصـديقـهـا". وأضـاف "نـعلم
أن لـديــنــا فــريــقًــا عــظــيــمًـا يــضم
العـبـ مـتمـيـزين لـلغـايـة ولكـنـنا
قـــبل أي شيء لــديــنـــا الــعــقــلــيــة
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باراة بضغط من ليفربول بدأت ا
وجنـح ديـــــــفــــــــوك أوريـــــــجـي في
تـسـجـيل الـهـدف األول لـلـريدز في
الـدقـيـقة 7 حـيث سـدد هـنـدرسون
كرة تصدى لها تير شتيجن لترتد
أمـــام أوريـــجي الـــذي ســـدد عـــلى
ـــ حـــارس بــرشـــلـــونــة. وأول
تـهـديــد خـطـر من قـبـل بـرشـلـونـة
جـاء عــبـر قـائــده لـيـونــيل مـيـسي
حـيث استـقبل تـمـريرة في مـنطـقة
اجلــزاء من زمــيـــله جــوردي ألــبــا
وسـدد عــلى مـرمى لـيـفـربـول لـكن
ـــوعـــد احلــــارس ألـــيـــســـون في ا
وحـــول الــــكــــرة إلى ركــــنـــيــــة في

الدقيقة 14.
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وواصل ألـــيــســون الـــتــألق حــ
تـصدى لـتسديـدة قويـة من فيـليب
كــوتــيـــنــيـــو جنم بــرشـــلــونــة في
الـــدقــيــقــة 17 بــعــد أن اســـتــقــبل
الــبـــرازيـــلـي الــكـــرة عـــلـى حــدود
مـــنــطـــقــة اجلــزاء وســـدد عــلى
يــــــســـــار مـــــواطــــــنه. وكـــــاد
روبرتسون العب ليفربول
أن يُـسجل الـهـدف الـثاني
لـلــريــدز حــ ســدد كـرة
قــويـة من داخـل مـنــطـقـة
ـاني تير اجلزاء لكن األ
شتيجن حارس برشلونة
تـصـدى لــلـكـرة بــبـراعـة في
الـــدقــيـــقــة 23. وحــاول لـــيـــونــيل
مــيـسي تــسـجــيل هــدف الـتــعـادل
لــبـرشــلــونـة حــيث ســدد كـرة من
خارج مـنطـقة اجلزاء لـكنـها مرت
بـجـانب الــقـائم األيـســر لـلـحـارس

أليسون في الدقيقة 46.
وتصدى ألـيسون حارس لـيفربول
ببـراعة لـتسـديدة من جـوردي ألبا
في الدقـيقة 48 ومنع بـرشلـونة
من الـتعـادل في آخـر محـاولة

قبل نهاية الشوط األول.
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وقــرر يـــورجـن كــلـــوب مع
بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني
الــدفع بــفــيــنــالـدوم بــدال من
روبـرتـسون مـن أجل زيادة
الــضـغـط الـهــجــومي عــلى
بــرشــلــونــة. ولم يــخــتــلف
الشوط الثاني عن الشوط
األول حـيث دخل لـيـفـربـول
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منح آرسـنال نـادي إنتـر ميالن الـفرصـة للـتعـاقد مع اجلـناح اإليـفواري نـيكوالس بـيبي العب
ليل الفرنسي. وقال مـوقع "كالتشيو مـيركاتو" اإليطالي امس األربـعاء إنَّ آرسنال انسحب من
ـطلـوب في أوروبـا. وارتبط اسم السـباق لـلتـعاقـد مع بيـبي والذي يـعتـبر أحد أكـثر الـالعب ا
بـيبي بناديي آرسنال وإنـتر ميالن; للتـعاقد معه في فتـرة االنتقاالت الصيـفية. وغادر آرسنال
السباق على ضم بـيبي في ظل التقارير الفرنسية التي أشارت إلى أنَّ ليل لن يفرط في خدماته
بـأقل من 100 مـلـيـون يـورو. عـلى الـنـقـيض يـواصل اإلنـتـر اهـتـمـامه بـضم اإليـفـواري في ظل
األنـبـاء الـتي أكدت رحـيل الـكـرواتي إيـفـان بيـرسـيـتش في فـترة االنـتـقـاالت الـصيـفـيـة. وشارك

وسم; حيث سجل  21 هدفًا وصنع 12 آخرين. سابقات هذا ا بيبي في 37 مباراة بكل ا

وسـابـقـة رومـا ونـهـائي الـوانـدا
ومدريـد خارج البـطولـة وبوجود
أفــــضل العب فـي الـــعــــالم فــــشل
تـاريــخي". وتـابــعت الــصـحــيـفـة:
"الــعالمـــة الــكــامــلــة لـــلــيــفــربــول
وأنـــفــيــلــد". وخــرجـت صــحــيــفــة
"مــونــدو ديـبــورتــيــفـو" بــعــنـوان:
"بـــــــدون حــــــــيـــــــاء". وأضــــــــافت:
"بـــرشــــلــــونـــة بــــدون روح عـــاش
ســـقـــوطًــا مـــدويًـــا في أنـــفـــيـــلــد
وليفـربول بدون صالح وفيـرمينو
تـخــطى الـبــلـوجــرانـا". وتــابـعت:
ة برباعـية مهزلة والهدف "الهز
الذي جاء من الـكرة الركـنية جعل
برشلونـة يحفر قـبره بيده وأعاد
مــا حــدث في رومــا إلـى األذهـان".
وعـــلى الـــصــفـــحــة الـــرئـــيــســـيــة
لصحيفة "سـبورت": "أكبر سخافة

في التاريخ". 
وأضــــافـت: "بــــرشــــلـــــونــــة كــــتب
الـــصــــفـــحـــة األكــــثـــر ســـوادًا في
تاريخه بدوري األبطـال وبطريقة

ال تقبل األعذار في أنفيلد". 
وتــابــعت: "كـــمــا حــدث في رومــا
فـريق فــالـفــيـردي لم يــعـرف كـيف
يــســتـغـل أفـضــلــيــته في الــذهـاب
والهدف الرابع تـرك اجلميع محل

سخرية". 
واسـتكـمـلت: "دوري األبطـال أكـبر

بكثير من فالفيردي".
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ونـكـافـح عـلى كل كـرة". وتـابع "مـا
حـــدث يـــصــعـب وصـــفه من خالل
الـكـلمـات" مـشـيـرًا إلى أن يورجن
ـديـر الفـني لـلفـريق طالب كـلوب ا
الـالعـبـ بـ"الـهـجـوم بـشـكل أكـبـر
واجملــازفـة". وخــتم أوريـجـي "كـنـا
نعـلم أنـهـا سـتـكـون لـيـلـة خـاصة.
أردنــــا أن نـــهـــديــــهـــا لـــزمـالئـــنـــا

" صاب ا
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اعـتذر الـنـجم اخملضـرم سـيرجـيو
بـوسـكيـتس العب نـادي برشـلـونة
اإلسـبـاني جلـمـاهــيـر فـريـقه وهـو
ـــذل من يـــبـــكي بـــعـــد اخلــروج ا
بـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا عـلى
يــد نـادي لــيــفــربـول اإلجنــلــيـزي.
وتـمكن نـادي ليـفربـول اإلجنلـيزي
من الــفــوز ضــد نــادي بــرشــلــونـة
اإلسـبــاني بـنـتـيـجـة 0-4 في إياب
دور نــصف الـنــهــائي من بــطــولـة
وسم دوري أبـطـال أوروبـا هـذا ا
عـلى مـلـعب أنـفـيلـد مـعـقل الـفريق
الــفـائـز. وبـهــذا الـفـوز جنح نـادي
لـيـفــربـول اإلجنـلـيــزي في الـتـأهل
ـبـاراة الـنـهـائـيـة من بـطـولة إلى ا
دوري أبطال أوروبا بعد الفوز
على برشلونـة بنتيجة 3-4 في
ــبــاراتـ لــيالقي مــجـمــوع ا
ـــــتـــــأهل مـن تــــوتـــــنـــــهــــام ا
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر وأيـــــاكس

جانب من
منافسات

سلة
احملترف
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صعـود وهبـوط وال يريـدون نظـاما
هـرمـيــا وال يـريـدون بــطـولـة دوري
أوروبيـة مغلـقة". وقـال أولسون إن
خـــطــة احتـــاد األنــديـــة األوروبــيــة
تعـني وجود مـسابـقة قاريـة مغـلقة
لألندية حتمل اسما جديدا تستلزم
إقـامـة مـبـاريـات في عـطـالت نـهـاية
األسـبـوع مـضـيـفـا "عـطالت نـهـاية
باريات األسبوع مـخصصة دائـما 

الدوري احمللي". 
لــــــكـن احتــــــاد األنــــــديــــــة قـــــال إن
ناقشات ال تزال في مرحلة مبكرة ا
ونـفى االحتاد أنه يـريـد استـحداث

مسابقة دوري مغلقة. 
وقــال إدوين فـــان ديــر ســـار نــائب
رئـيس احتـاد األنـديـة لـلـصـحـفـي
عـلى هـامـش االجـتـمـاع "كـان هـناك
كالم كـثـيـر عن أنـها بـطـولـة مغـلـقة
ــبــاريــات في عــطــلـة وعن إقــامــة ا
نـهـايــة األسـبـوع ال أعــتـقـد أن هـذا
صحيح.. إنهم يختلقون أمورا غير

موجودة". 
ـرمى وقـال فــان ديـر سـار حـارس ا

wzUNM « q³  WK KÝ w  ‚ÒuH²¹Ë “d JOÝ o× ¹ “—u²Ð«—
واسـتـحـوذ عـلى 19 كـرة مـرتـدة ومـرر 6
كرات حـاسمة وأضـاف بول ميـلساب 24
نقـطة ليـفوز دنفـر ناجتس 98-124 على
ـــبــاراة بـــورتالنـــد تـــريل بـــلـــيـــزرز في ا
اخلامـسة من مواجـهتـهما في قـبل نهائي
الـــقـــسـم الـــغـــربي بـــدوري كـــرة الـــســـلـــة
اضية. األمريـكي للمحـترف الـليلة قـبل ا
كمـا سـجل جمـال موراي  18نقـطـة ومرر
9 كـرات حاسـمة لـصـالح دنفـر الذي تـقدم
2-3 في الــســـلــســـلــة الـــتي حتـــسم عــلى
أســاس األفـضل في 7 مــبــاريــات. وأنـهى
بـاراة مسجال 16 نقطة جاري هـاريس ا
بـيـنــمـا أحـرز كـل من مـالك بــيـسـلي وويل
بــارتـون 10 نــقـاط لــكل مــنــهـمــا لــصـالح
ـباراة الـسـادسـة الـيوم نـاجـتس. وتـقـام ا
اخلــــمــــيس فـي بــــورتالنــــد حــــيـث فـــاز
ـــبـــاراة الـــرابـــعـــة األحــد نـــاجـــتس فـي ا
ـبـاراة ــاضي. وإذا كـانت هـنـاك حـاجـة  ا
قبل. سابعة فستقام في دنفر يوم األحد ا
ويــحــتــاج نــاجــتس إلـى انــتــصــار واحـد
لـيتـأهل إلى نـهائي الـغرب لـلمـرة الرابـعة
فـي تــــاريـــخـه واألولى في 10 ســــنــــوات.
وسـجل دامـيـان ليالرد 22 نـقـطـة لـصالح
بـورتـالنـد بــيــنــمـا أضــاف كل من رودني

هود وزاك كولينز  14نقطة.

بـاراة سـابـعة فـسـتـقام وإذا كـانت هـنـاك 
ـقــبل. وسـجل في تـورونــتـو يــوم األحـد ا
باسكال سياكام 25 نقطة واستحوذ على
8 كرات مرتدة مع رابـتورز. وأضاف كايل
لوري  19نـقــطـة وداني جـرين  17نـقـطـة
ومارك جـاسول  11نـقطـة. وأحـرز جـيمي
باتلر 22 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة مع
ســيــفـنــتي سـيــكــسـرز. وســجل تـوبــيـاس
هاريس 15 نقطة وجويل إمبيد 13 نقطة
ومـايك سـكـوت 10 نـقـاط. من جـانب اخـر
ســـجل نـــيـــكــوال يـــوكـــيــتش 25 نـــقـــطــة
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أحــــرز كـــواهي لــــيـــونـــارد  21 نــــقـــطـــة
واسـتـحـوذ عـلى 13 كـرة مـرتـدة لـيـحـقق
تــورونــتــو رابــتــورز فــوزا ســاحــقــا عــلى
فـيالدلـفـيـا ســيـفـنـتي سـيـكـسـرز 125-89
اضـيـة ويتـقدم 2-3 في قبل الـلـيلـة قبـل ا
نـهائي الـقسم الـشرقي بـدوري كرة الـسلة
. ويستـطيع رابتورز األمريكي لـلمحتـرف
واجهة الـتي حتسم على أساس الفوز بـا
األفــــضل في 7 مـــبــــاريــــات في الــــلــــقـــاء
الـسـادس الـيـوم اخلـمـيس في فـيالدلـفـيا.

جورجينيو
فينالدوم 
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أمــر لم أشـاهــده من قـبـل يـجب أن تــتـمـتـع بـالـثــقـة في
مــبــاريـات كــهــذه ديـفــوك (أوريـجـي) وشـاك (شــيـردان

شاكيري) لم يلعبا كثيرًا. األداء بهذا الشكل كان
كن في في غايـة األهمية إنـه يظهر مـا هو 
كـرة الـقـدم. إنه أمـر لــطـيف حـقًـا". وأكـد
ــكـــر بــعــيــدًا عن كــلــوب أن الـــلــعب 
التـقليـدية سـاهم في حتقـيق الفوز
وتــابع: "تــوجـب عــلــيـنــا الــتــحــلي
باجلديـة لكنـنا احتجـنا أن نكون
مــــاكـــــرين أيــــضًـــــا كــــان هــــذا
ضـروريًـا بـرشلـونـة يـدافع أمام
ــتـوقع بـشــكل جـيـد الــهـجـوم ا
ولـهـذا يـجب أن تـلـعب بـطـريـقـة
غــــيـــر مــــتــــوقــــعــــة في بــــعض

اللحظات". 
وعن الــــهـــدف الـــرابع الـــذكي
ـــتــوقع الـــذي ســجــله وغــيــر ا
أوريـجـي عـلى غـفــلـة من دفـاع
بــرشــلــونـة قــال كــلـوب: "رأيت
الكرة تطير نحو الشباك لم أر
الـركـنـيـة لم أعـرف من نـفـذها
بن وودبورن قـال حيـنهـا.. ماذا

حدث?".
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كـــــــشف العـب وسط لــــــيــــــفــــــربــــــول
جـورجيـنيـو فيـنالـدوم عن سبب تـألقه
بــعـد نــزوله بـديــلًـا في مــبـاراة فــريـقه
التي فاز فـيها على برشلونة 0-4  في
إيــاب نــصف نــهــائي مــســابــقــة دوري
أبطال أوروبا اول امس الثالثاء. ودخل
فيـنـالدوم قـبل بـداية الـشـوط الثـاني بـدلًا
صـاب أندي روبرتـسون لـيسجل من ا
هـدفــ ســاهــمـا فـي تـأهل لــيــفــربـول
لـلمـبـاراة الـنـهـائيـة لـلـعـام الـثانـي على
الـــــتـــــوالي. وقـــــال فـــــيــــنـــــالـــــدوم في
تصـريـحـات لـشـبـكـة "بي تي سـبورت"
عـقب انتـهاء الـلقاء: "كـنت غاضـبًا جدًا

ـدرب وضــعــني عــلى الــدكــة حـاولت ألن ا
فقط أن أساعـد فريقي أنا سعيـد ألنني تمكنت من

". وأضـاف الالعب الهـولنـدي: "إنه أمر ال يصـدق بعد ذلك بـتسجـيل هدف
بـاراة في إسبـانيا (0-3 لـصالح برشـلونة) كـنا واثقـ من إمكانـية الفوز ا
ـكنـنا إجناز بنـتيـجة 0-4 النـاس في اخلارج شـككـوا بنـا واعتـقدوا أنه ال 

كن حتقيقه في كرة القدم". األمر لكننا مرة أخرى أظهرنا أن كل شيء 
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اعترف مـدرب ليفربول يورجن كلوب بأنه ال يعرف حتى
هـذه اللـحظـة كيف تـمكن العـبوه من حتـقيق الـفوز على
لــيــفــربـول 0-4 مــســاء اول امس الــثالثــاء عــلى مــلــعب
"أنـفيـلد" في إيـاب نـصف نهـائي مـسابـقة دوري أبـطال
أوروبا. وسـجل ديـفـوك أوريجي وجـورجـينـيـو فيـنـالدوم
بـاراة بواقع هـدف لـكل منـهمـا بيـنمـا حافظ أهـداف ا
احلـارس الـبـرازيلي ألـيـسـون بيـكـر عـلى نظـافـة شـباكه
لـيقـلب ليـفـربول تـأخره في مـباراة الـذهاب (0-3) ويـبلغ
نهائي دوري األبـطال للموسم الثاني على التوالي. وقال
كـلـوب في تـصـريـحـات لـشـبـكـة "بي تي سـبـورت" عـقب
ـبـاراة بأكـمـلـهـا فـاقت حتـمـلـنـا. كانت انتـهـاء الـلـقـاء: "ا
ـا يـكـون أفـضل ـشـاعـر لـعـبــنـا مع فـريق ر عـامـرة بـا
فـريـق في الــعـالم. الــفــوز صــعب لــكن الــفـوز بــشــبـاك
نــظـيــفـة ال أعـرف كــيف فــعـلـوهــا إنه أمــر ال يـصـدق".
ـلـعب بـعـد وأضـاف: "رأيت جـيـمس مــيـلـنـر يـبـكـي في ا
ـباراة. الـفوز يـعـني الكـثيـر بـالنـسبـة لنـا جـميـعًا إنـها ا
أفـضل مـراحل كـرة القـدم هـنـاك أمـور أهم في الـعالم
يـز جدًا. لـكن خلق هـذه األجواء الـشاعـرية مـعًا أمـر 
". وأشاد كـلـوب بأداء العـبيه األمـر كله يـتعـلق بـالالعبـ
الـذين حـصــلـوا عـلى فــرصـة نـادرة لـلــعب بـالـتـشــكـيـلـة
األســاســيــة في ظل غـــيــاب مــحــمــد صالح وروبــرتــو
ـذهـلة فـيـرميـنـو وقال: "مـزيج اإلمـكانـيـات والشـجـاعة ا

يورجن كلوب

معارضة واضحة
الستحداث دوري

اوربي
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اعـتـرف لـويس سـواريـز مـهـاجم نــادي بـرشـلـونـة بـأن زمالءه ظـهـروا أمـام
لـيفـربول كالعـب صـغار مـشيـراً إلى أن ارتكـاب نفس اخلـطأ لـعامـ على
ستحيل وعوَّض خسارته ذهاباً التوالي أمر غيـر معقول. وحقق ليفربول ا
أمام بـرشلونـة بنتيـجة ثالثة أهـداف دون مقابل في الكـامب نو ليـفوز عليه
إيـابـاً بــأربـعـة أهـداف دون رد في األنـفــيـلـد ويـتـأهل لــنـهـائي دوري أبـطـال
أوروبا. وقال سـورايز في تصـريحات عـقب اللقاء: “ينـبغي أن نوجه الـكثير
ـرة الثـانية الـتي يتـكرر فـيهـا نفس الشيء من االنـتقـادات ألنفسـنا فـهذه ا

ـكنـنا ارتـكاب نفس اخلـطأ لـعامـ على الـتوالي وهـناك الـكثـير من األمور وال 
درب لتـقيـيـمهـا والتـفـكيـر فيـها .”وتابع: “نحن الالعـبـون ال يجب أن نـوبخ ا

ـدرب لعب بـنـفس تشـكيـلة يـجب أن نعـتـذر.. نحن نـفس الالعـب وا
الذهـاب وحاول أن يـفعـل الشيء نـفسه وعـلـينـا أن نعـتذر
عن أدائـنــا واألشـيــاء الـتي شــاهـدهــا اجلـمــاهـيـر .”وعن
الـهدف الـرابع الـذي ارتـكب فـيه العـبـو بـرشـلـونـة خـطأً
بـدائـيـاً قـال سـواريـز: “في هـذا الـهـدف بـدا وكـأنـنـا
العـبـ صـغـار فـكـان عـلـيــنـا أن نـكـون مـسـتـعـدين

لسـيل االنـتـقـادات الذي سـيـوجه إلـيـنا من اآلن.”

ــديـر الــســابق وا
الـــتـــنـــفــيـــذي في
نـــــــــادي أيـــــــــاكس
أمـسـتـردام إن أحـد

أهم اهــتـمـامـات احتـاد
األنديـة هو قـدرة مزيد من
األنــديـــة خــارج بـــطــوالت
الــدوري اخلـمس الــكـبـرى
عــلى تــقــد مــســتــويـات

عالية. 
وأضاف "أهم األمور التي
نـعمل عـليـها هـو محـاولة
الــوصـــول إلـى مــزيـــد من
ـزيـد من الدول" األنـديـة وا
وذكـــر بـــولـــنـــدا وتـــركـــيــا

والبرتغال كأمثلة. 
وقــــــال إن األنـــــــديـــــــة في
بــــــــــطــــــــــوالت الــــــــــدوري
توسـطة تريـد "مباريات ا
مثيـرة لالهتمـام ومثمرة"
ــــبــــاريــــات وأن "هــــذه ا
تكون في أغـلب األحيان
سابقات القارية". في ا
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