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هاجم اإليطـالي ماريو بالوتيـلي العب مارسيليا الفـرنسي بطاقة حمراء { روما  –وكاالت: تلقى ا
ــــــوسم 2018/2019 خالل مواجـهة فـريقه أمـام مـونبـليـيه في ختـام مـباريـات الدوري الـفرنـسي 
اول امس اجلمـعة. ووفـقًا لشـبكـة "أوبتـا" لإلحصـائيـات فإن هـذه البـطاقـة احلمراء حتـمل الرقم 4
ـهاجم لبـالوتـيـلي منـذ انتـقـاله للـدوري الفـرنسـي.  وأشارت "أوبـتا" إلى أن الالعب اإليـطـالي بات ا
األكثـر حصـولًـا على الـبطـاقـات احلمـراء في الدوريـات اخلـمسـة الكـبـرى منـذ موسم .2016/2017
لونـة فقد نال  118بطاقة ويعتبـر بالوتيـلي أحد أكثـر الالعب في العـالم حصولًـا على البطـاقات ا
صفراء خالل مـسيرته وتـعرض للطـرد مرت بـعد حصـوله على بطـاقت صـفراوين بيـنما حصل
على  6بطاقات حمراء بـشكل مباشر.  جـدير بالذكر أن مـارسيليا فـاز بنتيجة  0-1 وأنهى الدوري

ركز اخلامس برصيد  61نقطة. الفرنسي محتلًا ا
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{ لـندن  –وكـاالت : ضرب لـيـفـربول
مــوعــدًا مع نــظــيــره تــوتــنــهــام في
نــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا عـلى
مـلـعب "وانـدا مـيـتـروبـولـيـتـانـو" في
الـعاصـمـة اإلسبـانـية مـدريـد يوم 1
ــقـبل.  ويــسـعى يــونـيــو/حــزيـران ا
وسم ليفربول لتـحقيق اللقب هذا ا
بـعـدمـا فــشل في انـتـزاعه من أنـيـاب
ــاضي حـ ـوسم ا ريــال مـدريــد ا

خـســر في الــنـهــائي بــنــتـيــجـة 3-1
ويتطلع الهولندي فيرجيل فان ديك
مدافع الـريدز لـلقيـام بدور كـبير في
واجهة من أجل تتويج فريقه هذه ا
باللقب الغائب عنه منذ عام .2005
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لم تـكن خطـوة غـريبـة لـليـفـربول أن
يــتـعـاقــد مع مـدافع بـرقـم كـبـيـر (75
مليون جنيه إسترليني) ال سيما أن
خط دفـاعه كـان يُـعـاني أزمـة كـبـيرة
اضية. وبالفعل أثبت واسم ا في ا
فـــان ديك أنـه يـــســـتـــحق مـــغـــامـــرة
ليفربـول لضمه وجـعله أغلى مدافع
في العالم حـيث قدم موسمـا مُبهرا
واسـتـحق عن جدارة الـفـوز بـجـائزة
وسم في الدوري اإلجنليزي العب ا

ـــمـــتـــاز. ويـــعـــد فـــان ديك أحـــد 3 ا
العبـ شاركـوا في جمـيع مبـاريات
ــيـرلــيـج هـذا لــيــفــربــول في الــبــر
ــــوسم بـــجــــانب مــــحــــمـــد صالح ا
وألــيـســون بـيـكــر كـمـا لــعب جـمـيع
مبـاريـات الفـريق في دوري األبـطال
عـدا ذهاب ثـمن الـنـهائي ضـد بـايرن
ميونخ لإليـقاف. ويعـتبر الـهولندي
صـــاحب أفـــضل نـــســـبــة جنـــاح في
ـواجــهــات الـثــنــائـيــة بــ العـبي ا
الدوري اإلجنـليـزي. كمـا كان الـريدز
يرليج صاحب أقوى دفاع في البر
ـوسم حيث اسـتقـبلت شـباكه هذا ا
هـدفـا فـقط مـتـفـوقًـا علـى البـطل 22
ـسـاهـمة مـانـشـستـر سـيـتي وذلك 

كبيرة من فان ديك.
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ولم تنس جماهير لـيفربول مواجهة
تـــوتـــنــهـــام في الـــدور الـــثـــاني من
الــدوري والـتـي فـاز بــهـا األول 2-1
لــيـواصل مـنــافـسـته مع مــانـشـسـتـر
سيتي على الـلقب. وكان فان ديك قد
تــألق حــيـنــهـا في إنــقـاذ فــريـقه من
هــجـمـة مـرتـدة خــطـيـرة لـهـاري كـ
ومــوسى ســيـســوكـو حــيث تـمــركـز

سـاحة يـز في ا الـهولـندي بـشكـل 
بـــيــنــهــمـــا لــيــحــرم الـــســبــيــرز من
الــــتــــســــجــــيـل. وعــــلى مــــســــتــــوى
ـبـاشــرة لـفـان ديك مع ـواجــهـات ا ا
توتنـهام فـقد شارك في  6مباريات
حـــيث حـــقـق االنـــتـــصـــار  3مــرات
وخــســـر مـــبــاراتـــ وتــعـــادل مــرة
وحـيـدة مـع الـفـريق الـلـنـدني. ومـنـذ
انــضـمــامه لـصـفــوف لـيــفـربـول في
يـنـايـر/كـانـون ثـان   2018خاض 3
مباريات ضد توتنهام لم يتلق فيها
أي خسارة حيث فاز مرت وتعادل
في واحــدة. لـكن فــان ديك رغم أدائه
القوي بشكل عام كان خارج تركيزه
ـبــاريـات هـذا ــعـهـود في بــعض ا ا
ـــوسم.  وأبــــرزهـــا ذهــــاب نـــصف ا
نهائي دوري األبطال أمام برشلونة
عنـدما خسـر الريـدز بثالثـية نظـيفة
وأيــضًــا مــواجــهـــة الــنــجم األحــمــر
الصربي في دور اجملمـوعات لنفس
الــبــطــولــة حــيـنــمــا ســقط الــفــريق

اإلجنليزي بنتيجة  2-0
من جـهة أخـرى قـال تـقريـر صـحفي
اول امس اجلـمـعـة إن كـريـسـتـيـانو
رونـالدو جنم يـوفـنتـوس اإليـطالي

طــالب إدارة نـاديه بــضم قــائـد ريـال
مـــدريــد ســيــرجــيــو رامــوس خالل
قـبل.  وكـانت ـيـركـاتـو الـصـيفـي ا ا
تقارير صحفية قد أكدت أن راموس
يـــدرس الــرحـــيل عن ســـانـــتــيـــاجــو
بــرنـــابـــيــو خالل مـــدة االنــتـــقــاالت
ـقـبـلـة.  وبحـسب مـوقع الـصـيـفـيـة ا
"كـالـتشـيـو مـيـركاتـو" اإليـطـالي فإن
كريسـتيانو طـالب اليوفي بـالتحرك
لــضم رامــوس لـدعم دفــاع الـســيـدة
الـــعــــجـــوز.  ويــــســـتــــعـــد فــــابـــيـــو
ـــديـــر الـــريـــاضي بـــاراتـــيـــتـــسي ا
لـيـوفــنـتـوس لـلـتـحـرك من أجل بـدء
ـفـاوضــات مع رامـوس لـتـعـويض ا
اعــتــزال أنـــدريــا بـــارزالي وتــقــد
الــــعــــون جلــــورجــــيـــو كــــيــــلــــيــــني
وبـــونـــوتــــشي.  الـــتـــقـــريـــر أكـــد أن
رونـالدو أخـبـر مسـؤولي يـوفنـتوس
أن وجـــــود رامــــــوس في ألـــــيـــــانـــــز
ـلكه من ا  سـتاديـوم مهم لـلغـايـة 
خــبــرات طـويــلــة خــاصـة في دوري
األبــطــال. وقــضى رامــوس فـي ريـال
مـدريـد مـا يـقـرب من  14عـامًـا حـقق
ا مـكـنـة  خاللـهـا جمـيع األلـقـاب ا
فيها دوري األبطال في  4مناسبات.
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ـــؤجــلــة قــبل ــبــاريــات ا عــدم إقــامـــة ا
انـــطالق مــبـــاريــات األســـبــوع األخـــيــر
لــلــدوري والــتي جتــاهل احتــاد الــكـرة
إقــامـــتــهــا فـي وقت واحــد بــاخملـــالــفــة
لــقـــواعــد الــلـــعب الــنـــظــيف.  وأضــاف
الـــبــيــان: "تـــطــرق اجملـــلس إلى دراســة
ـــوسم جـــدول الـــدوري مـــنـــذ بــدايـــة ا
وتـعـاون الـنـادي األهـلي في الـكـثـيـر من
األوقـــات وأداء مـــبـــاراة كل  72ســـاعـــة
طـوال  8مـبـاريـات أحلقت بـفـريق الـكرة
أضـرار عديدة وعدم الـتعقيب من جانب
ـــتـــكــررة الـــنــادي عـــلى الـــتـــأجــيالت ا
لــلــمـــبــاريــات حــرصًــا عـــلى أســتــقــرار
ـسابقـة وتهدئـة األجواء أملًـا أن يطلع ا
سـئولـياته ويـحافظ عـلى حقوق الـكل 
كل األطــراف وفـي ذات الـوقـت يــنـتــهي
ــصـــريــة الــقـــيــد األفـــريــقـي لألنــديـــة ا
ـشـاركـة في الـبـطـوالت األفـريـقـيـة يوم ا
 وبـالـتـالي لن يـكـون هـناك.31/7/2019
وقت سـوى أســبـوع واحـد فـقط لـلـقـيـام
بـكـل مـا سـبق اإلشـاره إلــيه فـضـلًـا عن
ـواسم والـتي تـسـببت خـطـورة تالحم ا

دة أفـريقيا التي تستضيفها مصر في ا
ب  21يـــــونـــــيــــو/حـــــزيـــــران إلى 19
.  وأكـد النادي في قـبل يـوليو/تـموز ا
بيان رسمي أنَّ اجمللس ناقش ما ترتب
واعيد من عـدم حتقيق مبدأ عـلى هذه ا
تــكـافـؤ الــفـرص والــعـدالـة بــ األنـديـة
ـقـدمـة أو الـتي ـتـنــافـسـة سـواء في ا ا
ــمــتــاز تــصـــارع من أجل الــبــقـــاء في ا
وإهـدار حـقـوق بـعض األنـديـة من جراء

{ الــقــاهـرة  –وكــاالت : أعــلن مــجــلس
ـصـري بـرئـاسة إدارة الـنـادي األهـلي ا
مـحـمود اخلـطيب  5قـرارات مـهمـة بـعد
اجـــتــمـــاعه الـــطـــار مـــســاء اول امس
نـاقشة أزمة مواعـيد مباريات اجلـمعة; 
ـوسم.  ونـاقش ــصـري هـذا ا الـدوري ا
مـجـلس إدارة األهـلـي مـواعـيـد اجلـولة
صـري وتـأجيل لـقاء األخـيـرة للـدوري ا
الـقـمة مع الـزمالك إلـى بعـد بطـولة أ
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الـسبت  1يـونـيو / حـزيـران القـادم صـباحـا بـينـما
سيقوم توتنهام بذلك يومي اخلميس واجلمعة

مـايو/ أيار اجلاري".  واختتم: 31و 30
"يـريـد ريـال مـدريـد الـتـأكـيـد عـلى
أن إقـامـة طــرفي نـهـائي دوري
األبطال مُخصصة من قبل
االحتــاد األوروبي وفــقًــا
ــعـــايـــيــر الـــتـــنـــظــيم
واألمـن ولم يُــــطـــلب
مـن نــاديـــنـــا في أي
وقـت اســــتــــضــــافــــة
األنــديـــة في أجـــنـــحــة
الـفــالـديــبـيــبـاس". وكـان
بوكـيتينو قد صرح: "إننا
نـــــــتــــــدرب فـي مــــــديـــــــنــــــة
فـالـديـبـيبـاس ولـكـنـنـا ال نـنام
هنـاك حيث أننا طلبنا ذلك إال
أن فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز (رئــيس

الريال) رفض".

{ مـدريد  –وكاالت: أصـدر نـادي ريال مـدريـد بيـانًا
رسمـيًا ظهر اول امس اجلمعة للرد على تصريحات
دير الفني لتوتنهام األرجنتـيني ماوريسيو بوكيتينو ا
ـديـنـة الـريـاضـيـة للـمـيـرجني حـول طـلب اإلقـامـة في ا
"فالـديبيـباس" لالسـتعـداد لنـهائي دوري األبـطال ضد

ليفربول. 
وقال الـنادي في الـبيـان الذي نـشره مـوقعه الـرسمي:
"تفاجـأ ريال مدريد باالدعاءات التـي قدمها ماوريسيو
ـديـر الفـني لتـوتنـهـام حول طـلب مفـترض بـوكيـتيـنو ا
قــدمه إلـى نــاديــنــا لـــيــتــمــكـن فــريــقه مـن اإلقــامــة في
فـالــديـبــيــبـاس لالســتــعـداد لــنـهــائي دوري األبــطـال".
وأضـاف: "يـريـد ريـال مــدريـد تـوضـيح أنه من اخلـطـأ
إصدار هـذه التـصريـحات حـيث حرص نـادينـا دائمًا
قدمة من على توفـير كل شيء لتلـبية جمـيع الطلبـات ا
االحتـاد األوروبي ونـظـيـره اإلسـبـاني ونـادي أتـلـتـيـكـو
مدريد ولـيفـربول وتوتـنهام". وتـابع: "كل الطلـبات التي
ــهــا كـانت مـن أجل اسـتــخــدام مـعــســكـرات  تــقـد
وافـقة عـليـها". البس وتـمت ا التـدريب وغرف خـلع ا
وواصل: "يُـخـطط لـيفـربـول لـلـتدرب فـي منـشـآتـنـا يوم

أخبار النجوم
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ـعار { مـدريد  –وكـاالت: اسـتعـاد ريـال مـدريـد مـهاجـمه راؤول دي تـومـاس ا
لرايو فايـكانو ليعود من جديد إلى سانتياجو برنابيو آملًا في إقناع زين الدين
ـوسم اجلـديد. ويـدرك العب فـايكـانو ـلـكي باالعـتمـاد عـليه في ا زيـدان مدرب ا
ـنـافـسـة مـع ريـال مـدريـد مـخـتـلـفــة عن أي فـريق خـصـوصًـا بـعـد الـسـابق أن ا
يريـنجي. وقـال دي تومـاس في تصـريحات نـقلـتها ـوسم الصـعب الذي مـر به ا ا

ـنـزل". وأضـاف: صـحـيـفـة "مـاركـا": "لـدي ذكـريـات جـيـدة هـنـا.. أشـعـر أنـني في ا
ـكنني "أردت حـقًا الـلعب هـنا وحتـققت أمنـيتي.. واآلن يـجب أن أظهـر لزيـدان ماذا 
أنـا أفـعل". وعـلق دي تـومـاس عـلى مـسـتـواه في مـوسم فـايـكـانـو الـسيء الـذي انتـهى
بالهبـوط وقال: "اجلماعية هي الشيء األهم إذا كانت هذه لـعبة تنس فستكون مهمة
ـكن أن أكون راضيًـا عن عملي بـالنـسبة لي لـكنهـا ليـست رياضة فـردية". وأردف: "
ـوسم لكن إذا لـم يكن مـصـحـوبًا بـشيء جـمـاعي فال قـيـمة له". وواصل دي طـوال ا
تومـاس: "لـعـبت في ريـال مدريـد كـاسـتيـا بـلـد الـوليـد رايـو واآلن أريـد أن ألعب في
مــســتــوى أعـــلى.. إنه أمــر مـــهم لــلــغــايـــة أريــد أن أســتــمـــر في الــلــعـب هــنــا لــعــدة
سنوات".وأكـمل: "اآلن وبكل تأكيد أصبـحت مستعدًا للـعب في ريال مدريد". وبسؤاله
عن إمكانـية كـسب ثقـة زيدان أجاب: "ال أدري.. أعـرف فقط أنـني يجب أن أعـود بعد
انـتـهـاء إعــارتي وسـنـرى". وعن مـثـله األعـلى قــال: "هـنـاك أكـثـر من العب أتـمـنى أن
ـا ورونـالـدو".وأ دي ـسـتــواهم حـتى لـو لـم يـشـاركـوا في مــركـزي مـثل بــنـز أصل 

توماس: "آمل أن أظهر لزيدان من أنا".
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بـطـرسـبـرج عام .2008 قـبل أن يـصبح
الــكــوري اآلخــر بـارك جـي سـوجن أول
العب آســيــوي يــخــوض نــهــائي دوري
أبـطـال أوروبا مع مـانـشـسـتر يـونـايـتد
عـام .2011 يـتـمـتع تـوتنـهـام بـأسـلـحة
هـجوميـة متـنوعة ال سـيمـا مع العودة
ــرتـقــبـة لــكــ من اإلصــابـة في وقت ا
ـاركي يـبــرع فـيـه صـانع األلــعـاب الــد
كـريـستـيـان إريـكسـن في بنـاء هـجـمات
الــــفــــريـق من اخلــــلـف. كــــمــــا يــــلــــعب
الـبـرازيـلي لـوكاس مـورا دورًا رئـيـسـيًا
في تـسجـيل األهداف وصنـاعتـها وهو
الـذي أحرز الثالثية الـشهيرة في مرمى

أياكس بإياب نصف النهائي  3-2
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عـلى صعيد متصل أعلن ليونيل ميسي
جنم نـادي بـرشـلـونـة تـوجـنـا بـثـنـائـية
لـكن األمــر تـلـطخ بـاخلـروج األوروبي".
وتـابـع "هــذا الـعــام بــإمــكــانــنــا الــفـوز
بـثـنـائيـة جـديـدة لـكن مع وصـمـة أكـبر
حـجـمــا. في عـامـ خـســرنـا مـبـاراتـ
كـانتـا تعـنيـان الـكثـير. ولـكن بعـيدا عن
هـذا فــإن بــقـيــة األمــور كـانت جــيـدة".
ــذنـبــون الـوحــيـدون. وأضـاف "نــحن ا
ـباراة والـصورة الـتي قدمـناهـا كانت ا
ـكن أن يـحـدث هـذا في عـام مـؤسـفـة. 
ـدرب يـتـحـمل . ا ولـكن لـيس في عـامـ
ــسـؤولــيـة جـزءًا مـن اخلـســارة ولـكن ا
الـكبيرة تقع على عاتقنا".  وقال ميسي
"أنـا هاد كما هو احلال دائمًا نستعد
لـلنـهائي ويجب أن نـعطي أهـميـة لهذا

سـاهمت في وصول فريـقه توتنهام إلى
نـهائي الـبطـولة.  ويـلتـقي توتـنهام في
الـنــهــائي عــلى مــلــعب "وانــدا مــيــتـرو
بـولــيـتــانـو" مــطـلع حــزيـران / يــونـيـو
ـقبل في مباراة يتمنى أن يكتب فيها ا
ــــحى من خالل ســـون تـــاريــــخًـــا لن 
رمى ليفربول ليصبح أول التسجيل 
العب آسـيــوي يـسـجل هـدفًـا في تـاريخ

نهائي البطولة بكافة مسمياتها.
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بــرز ســـون كـــواحــد مـن أفــضـل العــبي
ـوسم بـعـدمـا قدم أداءً تـوتـنـهام هـذا ا
ـيــزًا سـواء في دوري األبـطـال أو في
ـمــتــاز. وتــمـكن الــدوري اإلجنـلــيــزي ا
الــــــكـــــوري اجلـــــنـــــوبـي في األوقـــــات
احلــاســمـــة من لـــعب دور الــبـــطــولــة
مـستغلًا غياب هداف الفريق هاري ك
بـسـبب اإلصـابـة فـسـجل  3أهـداف في
مـواجهتي ربع النـهائي أمام مانـشستر
ســيـتي وضــعت الــفـريق عــلى أعــتـاب

إجناز فريد.  
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وأصـبح سون أفضل هداف آسيوي في
تـاريخ مـسابـقـة دوري األبـطال بـرصـيد
هـدفًــا مـتـجــاوزًا الـدولي األوزبـكي 12
الـسابق ماكسيم شـاتسكيخ الذي أحرز
هـدفًا مع دينامو كييف ب العام 11
دون حــــســــاب األدوار ?2009و 1999
الـتمهـيدية الـتي أحرز فيـها شاتـسكيخ
ـركـز الثـالث 12 هـدفًـا. ويـحـتل سـون ا
عـلـى سـلم أكــثـر الـالعـبــ اآلسـيــويـ

وتـوتــنـهــام اإلجنـلـيــزيـ في األول من
قـبل عـائدات مـالـية يـونـيو/حـزيـران ا
بــقـيـمـة  123مـلــيـون يـورو مــنـهـا 66
مـلـيون لـلـعـاصـمة اإلسـبـانـية. وأوضح
مــــنـــسق احتــــاد األعـــمـــال لــــلـــتـــرويج
الـــســــيـــاحي فـي مـــدريـــد فـــيــــســـنـــتي
بيزوكيتا أنه ينتظر وصول ما ب 60
و 70ألف مــشــجع إجنــلـيــزي اشــتـرى
منهم  34ألـفا تذاكر لـلمباراة. وضاعف
الـنهائي  3مـرات سعر اإلقامـة لليلة في
عـتـاد في مـثل هذا الـفـنادق كـمـا هـو ا
ـنـاســبـات.  وأشـار إلى أن الـنــوع من ا
حـجـز غـرفـة للـيـلـتـ قـد يـكـلف مـا ب

إلى ألـف يــــورو وقــــد يـــــصل إلى 500
ن قــــامــــوا بــــاحلــــجــــز 2000 يـــــورو 
مـــتــأخـــرا. ويــتـــوقع أن تـــصل نــســـبــة
ــبـاراة اإلشـغــال الــفـنــدقي خالل يـوم ا
ــــئــــة في مــــدريــــد. ب  95و 100 بــــا
وضـاعـفت الـنـزل أيضـا أسـعـار الـغرف
حـــتى  5مـــرات من  50يـــورو إلى 250
يـورو لــلـيــلـة بــحـسب بــيـانــات احتـاد
أعـمـال الـتـرويج الـسـيـاحي في مـدريد.
وأعـلن مـوقع Airbnb عن اسـتـضـافـة
أكثر من  32ألف ضيف إجنليزي خالل
األسـبــوع الـذي سـيــقـام فـيه الــنـهـائي.
ومن جـانـبـهـا عززت شـركـات الـطـيران
ـواجــهــة الــتـدفـق الـكــبــيـر عـروضــهــا 
. وقررت إحدى لـلمشجـع اإلجنليـزي
شــركــات الــطــيــران تــســيــيــر رحــلــتـ
إضـافــيـتـ مـن لـيـفــربـول وواحـدة من
دبـــلن و 3من لـــنــدن في حـــ أتــاحت
أخـرى أمـاكن إضـافـيـة ألكـثر من 1500
راكب خالل نـهـايـة األسـبـوع. وأضـافت
شـركة ثالثة  17رحـلة إضافيـة بينها 6
عــارضــة (شــارتــر) ووضــعت طــائــرات
ـنتـظـمة أكـبر حـجـمـا على مـسـاراتهـا ا
لـــتــصل قـــدرتـــهــا إلى  15ألـــفــا و617
راكـــبـــا.  وقـــررت الـــســـكك احلـــديـــديــة
اإلســبــانــيــة تــوفــيــر  300ألـف تــذكـرة
إضــــافــــيـــة بــــقــــطــــارات الـــضــــواحي
وســـتـــضـــاعف عـــدد الـــقـــطــارات عـــلى
اخلـطـوط الــتي تـربط مـطـار بـاراخـاس
بــــوسط مــــدريــــد واخلط الــــذي يــــربط
تـشــارمــ سـول بــجـنــوب الــعـاصــمـة.
ويـتـوقع أن ينـفق كل مـشجع إجنـلـيزي
مــا مـتــوسـطه  300يـورو خالل يـومـ
ـثل عـلـى الـطــعـام والــشــراب مـا قــد 
إيـرادات لــلـمـطـاعـم بـنـحـو  18مــلـيـون

يورو بحسب بيزوكيتا.
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ـا تألـق العبـو الـقـارات اخملـتـلـفة ولـطـا
في دوري أبــطـال أوروبــا لــكـرة الــقـدم
لـكن قارة واحـدة على وجه التـحديد ال
ـسابقـة إنها حتـظى بتمـثيل دائم في ا
الـقارة اآلسيـوية.  ورغم تواجـد قلة من
ـعـروفـ في العـبي الـقــارة الـصـفـراء ا
ـوسم األنـديــة األوروبـيـة إال أن هـذا ا
تـمـكن الـكوري اجلـنـوبي سـون هـيوجن
ـسـابـقـة مـ من رفع رايــة آسـيـا في ا
األوروبــيــة األغــلى بــفــضل  4أهــداف

{ مـدريد  –وكاالت : حسم األرجـنتيـني ليونيـل ميسي العب وقائـد برشلـونة جائزة
احلــذاء الـذهـبي في أوروبــا بـعـد تـفــوقه عـلى كــيـلـيـان مــبـابي مـهــاجم بـاريس سـان
جيـرمان.  وتـوج البـرغوث بـاحلذاء لـلمـرة السـادسة في مـسيـرته وللـمرة الـثالثـة على
وسم في الـلـيـجا. كـان الـفـرنسي التـوالي بـعـدما جنح في تـسـجيل  36 هـدفًـا هـذا ا
س اول امس كـيـليـان مـبابي يـحتـاج لـتسـجيل  4أهـداف خالل مواجـهـة مـلعب ر
ـباراة الـتي خـسرهـا فـريقه 3-1 لـيتـجـمد اجلـمعـة لـكنه سـجل هـدفًا وحـيـدًا في ا
رصـيـده عـنـد  33هـدفًـا. وتــوج مـيـسي بـاجلــائـزة أول مـرة مـوسم "2009-2010
مـسجلًا  34 هدفًا لـيبدأ بعد ذلـك عهدًا مع تلك اجلائـزة. وعاد ميسي لـيتوج بها
ـوسم الـتـالي في مـوسم " "2012-2011 بـرصـيـد  50 هــدفًـا وكـرر األمـر في ا
مسجلًا  46هدفًا. وفي موسم " 2017-2016 حصد البرغوث األرجنتيني احلذاء

ـوسم الـتالي مـباشـرة برصـيد 34 الـذهبي مـسجـلًا  37هـدفًا وحـافظ عـليـها في ا
وسـم للعـام الثـالث على الـتوالي هـدفًا. وأخـيرًا حـصد مـيسي نـفس اجلائـزة هذا ا

ليؤكد هيمنته على احلذاء الذهبي بالقارة األوروبية.

ـة ضـد لـيـفـربـول الـلـقب".  وعن الـهـز
أجـــاب "فـي احلــقـــيـــقـــة كـــانت ضـــربــة
قـاســيـة كــان من الــصـعـب تـخــطـيــهـا
باريات التالية ولكننا وظـهر ذلك في ا
اآلن في نـهـائي الكـأس". وتابع "ال أفـكر
في احلـــــذاء الــــذهـــــبي أبـــــدًا وال زلت
أحـاول اســتـجــمــاع قـوتي بــعـد كــارثـة
أنـفـيلـد ال أفكـر في أي شيء شـخصي
وسم بـلـقب آخر". أريـد فـقط أن أنهـي ا
وأردف "لم أراجع مـــبــاراة لــيـــفــربــول
ولــكن مــا أتـذكــره أنــهــا كــانت مــبـاراة
تــشــبه مــواجــهــة رومــا وســرعــان مــا
ســـجــلــوا هــدفــا وخــفــضــنــا رؤوســنــا
ودخـلـنــا في تـفـكـيــر وخـوف أال تـتـكـرر
ــكـن أن نــغــفــر عــدم كــارثــة رومــا ال 
الـقتال". وأوضح "رغبتي في االستمرار
هـنـا ال تـزول أبـدًا واجـهت الـكـثـيـر من
ــشـــاكل مع مـــنــتـــخب بالدي وال زلت ا
أريـد الـلــعب هـنـاك اإلقـصـاء من دوري
األبـطال ال يـفـقدني الـرغبـة في أن أكون
هــنــا".  ونــوه "اخلــســـارة في أنــفــيــلــد
بـالـنـسبـة لي كـانت أصـعب من خـسارة
لــقـب كــأس الــعـــالم في نـــهــائي 2014
وذلك ألنـــنـــا فـــزنـــا في الـــذهـــاب عـــلى

ليفربول بثالثية نظيفة".

{ لــنـدن  –وكــاالت:  أعـلـنت رابــطـة الالعــبـ احملـتــرفـ في إجنــلـتـرا
ـرشـحـ جلـائـزة أفـضل العب في " PFA اول امس اجلـمـعـة قـائـمـة ا
ــوسم بـتــصـويت اجلــمـاهــيـر. وشـهــدت الـقــائـمــة عـدم تـواجــد الـدولي ا
ــصـري مــحـمــد صالح العب لــيـفــربــول وبـيــيـر أوبــامــيـاجن مــهـاجم ا
يرليج بـالتساوي مع ساديو آرسنال رغم فـوزهما بجائزة هـداف البر
ماني جنـم الريـدز.  وشـملـت القـائـمة  3 العبـ من مـانشـسـتر سـيتي
ــيـرلـيج لـلــمـوسم الـثـانـي عـلى الـتـوالي وهـم: سـيـرجـيـو ـتــوج بـالـبـر ا
أجويـرو ورحـيم سـتـيـرليـنج وبـيـرنـاردو سيـلـفـا إلى جـانب العـب من
لـيفـربول وهـما فـيـرجيل فـان ديك وساديـو ماني بـاإلضافـة إلى إيدين
ـوسم هـازارد من تـشـيـلـسي. وكـان فـان ديك قـد تـوج بـجـائـزة العب ا
قدمـة من الرابطة واآلن بات مـرشحًا جلائزة التـصويت اجلماهيري. ا
ـاضي لـكـنه لم ـوسم ا جــديـر بـالـذكـر أن صالح فـاز بـاجلـائــزتـ ا
ـوسم. وحـل لـيــفـربـول ثــانـيًــا في جـدول تــرتـيب يُــرشح لـهــمـا هــذا ا
ـيرليج بـفارق نقـطة واحدة وراء الـبطل مـانشسـتر سيـتي بعد الـبر

وسم. منافسة محتدمة على مدار ا
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خـوضًـا لـلـمـبـاريـات في دوري األبـطـال
ـختلف مسمياته مع حساب مباريات
األدوار الـتـمـهيـديـة بـرصـيد  43هـدفًا.
وال يـتــفــوق عـلى ســون هـيــوجن سـوى
شــاتـــســكــيخ ( 69مــبـــاراة) والــكــوري
اجلـنــوبي اآلخـر بـارك جي سـوجن (59
ـسـابـقـات مـبـاراة). أمــا عـلى صـعـيــد ا
ـركـز األوروبـيـة كــافـة فـيـحــتل سـون ا
الـرابع على الئـحة الالعـب اآلسـيوي
بـــرصــيــد  52مــبـــاراة بــاالشــتــراك مع
الــنـجـم الــيــابـانـي شــيــنـجـي كــاجـاوا.
ــبــاريــات مـا وســجل ســون في هــذه ا
مـجموعه  17هـدفًا مع توتنـهام وفريقه
الـســابق بــايـر لــيـفــركـوزن مــقـابل 11
لــكــاجــاوا مـع بــوروســيـــا دورتــمــونــد

ومانشستر يونايتد.
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ـشـاركـته فـي الـنـهـائي يـوم الـسـبت و
ــقـبل ســيـصــبح ســون خـامس العب ا
آســيـوي يــشــارك في مــبــاراة نــهــائــيـة
لـلـمـسـابـقـات األوروبـيـة.  ويـأتي سـون
بـعـد الـكوري بـوم كـون تـشـا الـذي لعب
نـهــائي كـأس االحتــاد األوروبي مـرتـ
( 1980مع إيــنــتـــراخت فــرانــكــفــورت
و 1988مع بــايـــر لـــيــفـــركــوزن). كـــمــا
يـتواجـد بـالقـائـمة شـيـنجي أونـو الذي
فــــــاز بـــــكــــــأس االحتـــــاد األوروبـي مع
فــيـنـوورد عـام  2002وأيــضًـا الـكـوري
كــــيم دوجن جــــ الـــذي ظــــفـــر بــــلـــقب
ـــســـابــقـــة ذاتــهـــا إضــافـــة إلى كــأس ا
الــســـوبـــر األوروبي مع زيـــنـــيت ســان
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صري بعد اجتماع طار قرارات مهمة لألهلي ا

في إصــــابـــات الـالعـــبــــ وفـــقــــدانـــهم
ــســتـــواهم  الــبــدني الـــفــني".  وأعــلن
مـجلس النـادي االهلي عبـر بيان رسمي
قـرارات وهي عـدم استـكمـال مـسابـقة 5
الـدوري حـال تأجـيل أي مـباراة لـلـنادي
إلى مــا بــعـد بــطــولــة األ األفـريــقــيـة
ـشروع في وحـفظ حق الـنـادي األهـلي ا
احلــصــول عـلى مــدة راحــة كـافــيــة بـ
ــا يـضــمن ــوسم احلــالي والــقــادم  ا
راحـة العبيه وقيام النـادي بالتجهيزات
ـنــاسـبــة لـلــمـوسم الــفـنــيـة واإلداريــة ا
ـا حتـمله األهـلي وحده اجلـديـد تفـاديًا 
دون غـــيـــره خـالل الـــســـنـــوات الـــثالث
ـاضية والعـبيه وجمـاهيره من تـبعات ا
واسم عـلى نحو كـثيـرة بسـبب تالحم ا
غـيـر مسـبـوق في العـالم.  وعـدم خوض
بـقيـة مبـاريات الـدوري إال بعـد اإلنتـهاء
ـؤجـلـة لـكـافة ـبـاريـات ا من إقـامـة كل ا
الـفرق قبل انطالق مباريات األسبوع ال
ا جـرى مع النادي 34 لـلدوري قيـاسًا 
األهـلي بـخصـوص العـامل الـزمني عـند

ؤجله في السابق. أداء مبارياته ا
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الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع الريدز

WL ∫ يتوقع ان تدر عائدات نهائي دوري االبطال مبالغ مالية ضخمة {  «bzUŽ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.  Issue 6358 -6359 Saturday-Sunday 25-26/5/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6358 - 6359 السبت - االحد 21 من رمضان  1440 هـ 25-26 من آيار (مايو) 2019 م

{ مــــدن  –وكــــاالت:  يـــتــــوقـع أن يـــدر
نـــهـــائي دوري أبـــطـــال أوروبـــا الــذي
سـيقام في ملعـب واندا ميتروبـوليتانو
ــدريــد بــ
لــيـــفــربــول


