
AZZAMAN SPORT

صري محمد صالح بجائزة {  لندن  –وكاالت :  أعلن نادي ليفربول اإلجنليزي فوز اجلناح ا
اضي.   أفضل العب ب صفوفه خالل شهر نيسان / أبريل ا

وقع الـتواصل االجـتماعي "تـويتـر": "قدم مـحمـد صالح أداءً رائعًا وذكر ليـفربـول عبـر حسـابه 
ا فيـها هدف الشهر في  6 مباريات خالل شهر (نـيسان) أبريل حيث سجل في  5 مواجهات 
ــصـري ســاعــد لـيــفـربــول في الـتــغــلب عـلى أمـام تــشــيـلــسي". وأضـاف احلــســاب أن الـدولي ا
ساوثـهـامبـتـون خارج أرضه بـهـدف حاسـم وسجل هـدف في بـورتو وهـدفـ في هيـديـرسفـيـلد.
وقال محمد صالح: "لقد كان شهرًا رائعًـا بالنسبة لنا. كانت هناك مـباريات مهمة وفزنا بها أنا
ـوسم ونحن في نهـائي دوري أبطال مسرور جـدا بهذا".  وأضـاف: "اآلن تبقى آخـر مباراة في ا

أوروبا وهذا شيء رائع واألكثر أهمية".
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{ لـــــنـــــدن  –وكـــــاالت : مـع وصـــــول
آرسنال وتـشيلـسي إلى نهائي بـطولة
الـدوري األوروبي أكــمـلت كــرة الـقـدم
اإلجنـلـيـزيـة هـيـمـنـتـهـا علـى الـسـاحة
وسم احلالي حيث سبق القارية في ا
لـلـيـفـربـول وتــوتـنـهـام أن انـتـزعـا في
باراة اضية مـقعدي ا األيام القليـلة ا
النهائية لدوري األبطال.  قائمة الفرق
األوروبيـة الـتي أطيح بـهـا تبـدأ ح
لقن ليـفربول بـرشلـونة درسا لـلتاريخ
في إيـاب نـصف نـهـائي دور األبـطـال
ــــرة تال ذلـك درس آخــــر قــــدمه هــــذ ا
توتنهام ألياكس الـهولندي.  ذلك فيما
يـــــتـــــعـــــلق بـــــدوري األبـــــطـــــال أمــــا
بــالـيــوروبـالــيج فــقــد أطـاح آرســنـال
ربع الذهبي بفالنسيـا اإلسباني من ا
لـلـدوري األوروبي مـتـغــلـبـا عـلـيه في
عـقــر داره بــيـنــمـا أســقط تــشـيــلـسي
اني بضربات الترجيح. فراكفورت األ
ـرة األولى في تـاريخ الـطـريف أنـهــا ا

الـكـرة األوروبـيــة الـتي يـنـتــمي فـيـهـا
جميع أطـراف النهـائي في البطـولت
الحتاد واحد وهو االحتاد اإلجنليزي
ا لكـرة القدم بـل وليس هـذا فقط وإ
ــرة األولى مــنــذ نـهــائي 2013 هي ا
بــ بـــايــرن مـــيــونـــيخ ودورتـــمــونــد
ـانـيـ الــتي نـشـهـد فــيـهـا غـيـابـا األ
إسـبـانـيـا عن نـهـائي "أبـطـال أوروبا"
وبـعـبـارة أخــرى غـيـاب كـريــسـتـيـانـو
رونالدو وليونيل ميسي.  إنها "نهاية
اآللــهــة" يــقــول الــصــحــفي خــافــيــيـر
كـاسـيـريس في تـعــلـيـقه في صـحـيـفـة
"زود دويـتـشه تـسـايتـونـغ" في عـددها
الصادر اول امس اجلمعة ( 10مايو/
أيــار).  وقــد تــنــبـــأ بــالــفــعل أوتــمــار
هــيـتــســفـيــلــد مــدرب بـايــرن مــيـونخ
الــســـابق قـــبل  4أســابـــيع بـــنـــهــائي
ـوقع إجنـلـيــزي خـالص حــ صـرح 
"أونيسبورت" بأن "لألندية اإلجنليزية
ــا ألن لــيـونــيل إمــكــانـيــات أكــثــر ر

ميسي لم يعد في أوج عطائه كما كان
سـابـقــا ونـفس الــشيء يـنــطـبق عـلى
كريستيـانو رونالدو".  كالم "اجلنرال"
كـما يـلـقب هـيتـسـفـيـلد في الـصـحـافة
ــانــيــة يــأتي في صــمــيـم نــظــريـة األ
"سقوط اآللهة" التي حتكمت في الكرة
األوروبــيـة فـي عـقــدهــا األخــيــر. فـهل
يعني ذلك أننا أمام عهد جديد لهيمنة

إجنليزية شاملة?
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قبل محـاولة اإلجابـة عن هذا السؤال
ـرء أن مـشــاركـة فـريق ال بـد أن يـقــر ا
كليفـربول أوتشيلـسي مثال في نهائي
ـــســابـــقــات األوروبــيـــة لــيس أحــد ا
ــا هــو أمــر أقــرب إلى اســتــثــنــاء وإ
الـقــاعـدة فــنـحـن أمـام أنــديـة عــريـقـة
لفت وذات رصيد طويل من األلقاب. ا
ـرة هــو عـدد هـذه الــفـرق لـيس هـذه ا
أكـثـر.  ولـرؤيـة مــا إذا كـنّـا أمـام عـهـد
إجنليزي جديد ال بد من الوقوف عند

أوجه االختالف. فـالالفت أن مبـاريات
نصف النهائي شـاهدة على "معجزة"
خـــلـط األوراق. وهـــو مــــا عـــبــــر عـــنه
الــصــحـفـي خـافــيــيــر كــاسـيــراس في
تعـلـيـقه مـتـحدثـا عن احلظ ودوره في
حـــسـم األمـــور لـــصـــالـح اإلجنـــلـــيـــز.
ــقـارنــات الـتـكــتـيــكـيـة وبـعــيـدا عن ا
وانـطالقـا من نـظـريـة "اآللـهـة" نالحظ
أن األنـديـة اإلجنـلـيـزية لـم تـعتـمـد في
جنـاحــاتـهــا عـلـى األسـمــاء الـكــبـيـرة:
تــوتــنــهـام يــســقط أيــاكس دون قــوته
الــضـاربــة هــاري كــ ودون الــكـوري
اجلـنــوبي ســون الـذي لــعب في إيـاب
ـربع الــذهـبـي فـقط.  لــيـفــربـول يـذل ا
البـارسـا دون مـحـمـد صالح وروبـرتو
فــيــرمــيــنــو وتــوتــنــهــام يــتــأهل إلى
الـنــهـائي بـفــضل لـوكــاس مـورا الـذي
حتـــول في لـــيــــلـــة واحـــدة إلى "بـــطل
خـارق" إثــر ثالثــيـة رائــعـة في شــبـاك

أياكس أمستردام.
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تــلـك الــبــدائل االنــتـــقــال بــالــســيــارات
اخلاصة أو احلافالت.
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وخـــصص لـــكل فــريق  16613تـــذكــرة
ــواجـهــة اإلجنــلـيــزيـة فــقط حلــضـور ا
اخلـالصة في النهائي على ملعب واندا
مـيــتـروبـولـيـتـانـو الـذي يـتـسع إلى 68
ألف مـتفـرج وهذا الـرقم يقل كـثيرا عن
عــدد عــشــاق الــفــريــقــ الــراغـبــ في
ـبـاراة.  وقـال بـيـان مـشـتـرك حـضــور ا
صــادر عن اثــنــ من روابط مــشــجـعي
الـفـريقـ إن نسـبة الـتذاكـر اخملصـصة
لـلـفريـق "ضـعيـفـة للـغايـة" وإن الوقت
ـنع الـشـركات ـسـتـهلك  حـان حلـمـاية ا
مـن جـنـي أربــاح كــبــيـرة عــلـى حــسـاب
اجلــمــهــور الــتــواق حلــضــور الــلــقــاء.
وجـاء في الـبـيـان أيـضـا: "كـان مـوسـمـا
رائـعـا لـدوري أبـطـال أوروبـا بـالـنـسـبة
لـتوتنـهام هـوتسبـير وليـفربول. يـتطلع
ــبـاراة مــشـجــعـو الــفـريــقـ اآلن إلى ا
الـــنـــهـــائـــيـــة فـي مـــدريـــد في األول من
يـونيو".  وأضاف: "لكن فرحة اجلمهور
تبددت بسبب التكاليف الباهظة للسفر
واإلقــامــة والـتــذاكـر هــذا إذا تــمـكــنـوا
أصـال من احلصـول عـلى تـذاكـر بـسبب
قـلـة العـدد اخملصص لـلفـريقـ من قبل
االحتـاد األوروبي لكـرة القـدم".  وطالب
الــبـيـان االحتـاد األوروبـي لـكـرة الـقـدم
زيد من الشفافية في مسألة واألنـدية 

عدد التذاكر وأسعارها. 

( 1950دوالرا).  كـــمــا ارتــفع مــتــوسط
سـعــر الـلـيـلـة الـفـنــدقـيـة في الـعـاصـمـة
اإلســـبــانـــيــة إلـى أكــثـــر من ألف يــورو
( 1100دوالر) بــعـد أن كـان يـتـراوح مـا
ب  100إلـى  150يــــــورو (110-165
دوالرا).  ومـع ارتـفــاع تــكـالــيف تــذاكـر
الـطـيران إلى مـدن إسبـانيـة أخرى غـير
مــــدريــــد أو حـــــتى إلى دول مــــجــــاورة
ـشـجـعون يـبـحـثون إلسـبـانـيا أصـبح ا
ـمتدة سـافة ا عن بـدائل أخـرى لقـطع ا
مـا ب  1800إلى  2100كـيـلـومـتـر من
لـنـدن أو ليـفـربول إلى مـدريـد ومن ب

{ لـــنـــدن - وكـــاالت:  تـــبـــددت فـــرحـــة
جـمهور لـيفربـول وتوتنـهام هوتـسبير
بـعـد تأهل فـريـقيـهمـا إلى نـهائي دوري
أبـطـال أوروبـا لـكـرة القـدم بـعـد مـعـرفة
تــكـالـيف الـســفـر الـبـاهــظـة إلى مـدريـد
ـشاهـدة نهـائي البـطولـة ب الـفريـق

ـقـبل. فـي األول من يـونـيـو/ حــزيـران ا
وارتـفع ثمن تذكـرة السفر ذهـابا وإيابا
لــلــفـرد الــواحــد في شــركـات الــطــيـران
مـنخفـضة التـكلفـة والتي يبـلغ سعرها
عـادة نحو  100جـنيه إستـرليني (130
دوالرا) إلى  1500جــنــيه إسـتــرلــيـني
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ــانـي يـورجـن كــلـوب { لــنـدن  –وكــاالت : انــتــقـد األ
مــدرب لــيــفـربــول اخــتـيــار مــديــنـة بــاكــو بـأذربــيــجـان
الســتـــضـــافــة نـــهــائـي الــدوري األوروبي الـــذي يـــجــمع
تشـيلـسي وآرسنال في  29مـايو / آيار اجلاري.  وقال

كـلـوب في تـصـريـحـات لـلـصـحـفـيـ إن االحتـاد األوروبي
ـدن التي تـستـضيف بحـاجة إلى الـتدقـيق في طـريقـة اختـيار ا
ـبـاريـات.  وسـتـضـطـر جـمـاهـيـر آرسـنـال وتـشـيلـسي مـثل هـذه ا

لـقطع مـسافـة إجمـاليـة تزيـد على  8آالف كيـلو مـتر حلـضور النـهائي
في عـاصمة أذربـيجان.  وأضـاف "أعتقـد أن تكالـيف السفـر واإلقامة في

ـشاهـدة نـهـائي الدوري مـدريد بـاهـظة بـشـكل كـبيـر لـكن الـذهاب إلـى باكـو 
األوروبي مسـألـة تثـير الـضـحك. ال أعرف مـاذا تنـاول من اتـخذوا مـثل هذه
ــاني "تــوجـهــنــا الــعـام ــدرب األ الــقــرارات في وجــبـة اإلفــطــار".  وأردف ا
اضي إلى كيـيف (في نهائي دوري أبطال أوروبا) وهي مـدينة رائعة. لكن ا
سـتبعد أن يـكون فريق روسي أو فريق من هـذا اجلزء من العالم كان من ا
باراة الـنهائية". وفي ظل عدم وجود رحالت طـيران مباشرة من لندن في ا
دة قد بـاراة للـسفـر  إلى باكـو سيـضطـر اجلمهـور الراغب في مـشاهـدة ا
تـصل إلى  14 سـاعـة.  وعــلق كـلـوب "مـثل هـذه الــقـرارات يـجب أن تـكـون
أكثر مراعـاة للظروف. القرار كان غيـر مسؤول. ال أعرف كيف يفعلون ذلك

وأتعاطف كثيرًا مع اجلمهور".  
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وخـوان كـارلـوس فـالـيـرون وألـبـرت
لــــــوكي. أضــــــاف الــــــبـــــديـل فـــــران
غــونــزالــيس هــدفــا رابــعـا قــبل 14
دقـيقـة من الـنهـايـة فوفى إيـروريـتا
بــوعـــده بــســلـــوك طــريق احلج الى
كــــاتــــدرائــــيـــة ســــانــــتــــيــــاغـــو دي

كومبوستيال بعد تأهل فريقه.
 w KOAð WO½uHLÝ

ــوسم   فـي الــدور ثـــمن الـــنـــهــائـي 
 2012-2011 تــــــقــــــدم نــــــابــــــولي
اإليطـالي ذهابا  1-3على تـشيـلسي
اإلنكليـزي قبل أن يرد األخـير بفوز
إيابا عـلى ملعبه  1-4بعد الـتمديد.
قلب تـشيـلسي تـخلـفه أمام نـابولي
طاف إلى إلى فوز قاده في نـهايـة ا
ـسابقة األوروبية لقبه الوحيد في ا
ــوقت الــعــريــقــة بــإشــراف مــدربه ا
اإليـطالـي روبرتـو دي مـاتـيـو.  أقال
الـفـريق الـلـنـدني مـدربه الـبـرتـغـالي
أنـدري فيـاش-بـواش بـعـد خـسارته
مــبـــاراة الــذهــاب  3-1بـهــدفـ من

ح لم يـكن أحـد يؤمـن بنـا".  هدف
دزيكو وركلـة جزاء من دانييلي دي
روسي ورأسية الـيوناني كـوستاس
مــانـوالس  82 أطــلــقت احــتــفــاالت
لعب وخارجه.  صاخبة في أرض ا

‰uÐdHO  WKO

في نهائي موسم  2005-2004ضد
مــيالن اإليــطـالـي تـأخــر لــيـفــربـول
بــثـالثــيــة نــظـيــفــة قــبـل أن يــنــتـزع
الـــــتـــــعـــــادل في سـت دقـــــائق خالل
الـشــوط الـثـانـي ويـفـوز في نــهـايـة
طاف  2-3بركالت الترجيح. حقق ا
الـــنــادي اإلنــكــلــيــزي يــومــهــا أبــرز
ــسـابــقـة ــونـتــادا" في نــهـائي ا "ر
الـــقــاريـــة األم. تــأخـــر صــفــر- 3في
ـدافع الـشـوط األول بـعـدمـا افتـتح ا
اإليطـالي باولـو مالـديني الـتسـجيل
في الـدقيـقـة األولى واضـاف زمـيله
هاجم االرجنتيني هرنان كريسبو ا
.  منح القائد-الرمز لليفربول هدف
ســتـيــفن جـيــرار االمل بـرأســيـة في

ذهـابا إلى فـوز بـربـاعيـة إيـابـا على
ـباراة مـلـعبـه أنفـيـلـد وتـأهـله الى ا
الـنـهـائـيـة لـلـمـوسم الـثـاني تـوالـيا.
ونـتادا" في ما يـلي أبـرز خمـس "ر
قـلب فيـهـا اخلـاسر تـخـلـفه الى فوز

سابقة القارية: في ا
   ÊU dOł ÊUÝ b{ W½uKýdÐ

ـــوسم فـي الـــدور ثـــمن الـــنــــهـــائي 
 2017-2016 فـــــاز بــــاريـس ســــان
جـيرمـان الـفـرنـسي ذهـابا -4صـفر
قبل أن يتـفوق بـرشلونـة إيابا .6-1
أصـبح الـنـادي الـكـاتـالـوني يـومـهـا
أول فــريق يــقــلـب تــخـلــفـه بــأربــعـة
أهداف نـظـيـفـة في ذهاب دور الـ16
في دوري األبطـال إلى فوز مدوٍ في
لــيــلـة رائــعــة في كــامب نـو عــنــدمـا
عـــاقب الــبـــرازيــلي نـــيــمـــار فــريــقه
ــســـتــقـــبـــلي ســـان جــيـــرمــان. ا
وبــيـــنــمــا اعــتــبــرت خــســارة
العــبـي مــدرب بــرشـــلــونــة
لـــــويـس انـــــريـــــكـي في
"بــــارك دي بـــــرانس"
أمـــــــــــام ســـــــــــان
جـــــــيــــــرمــــــان
صـدمــة خـيم
الــذهـــول في
مــــــــــبـــــــــاراة
اإليــــــــــــــــــــاب
بــــتـــســــجـــيل
الـــــــــــفـــــــــــريـق
الكاتالونـي هدفي التأهل في الوقت
بــدل الــضــائع من الــشــوط الـثــاني.
دوّن البـديل سيـرجي روبرتـو اسمه
في "فولـكـلور" كـرة القـدم اإلسـبانـية
بــتــســجــيــله الــهــدف الــســادس في
الـدقــيـقـة اخلـامــسـة من الـوقت بـدل
ـباراة "لم أكن الضـائع. وقـال بعـد ا

أعرف ما إذا كنت أحلم". 
W½uKýdÐ kŠ

في ربـع نـــهـــائي 2018-2017 فــاز
بــرشــلـونــة ذهــابـا عــلى أرضه 4-1
قـبل أن يـخـسـر إيـابـا في الـعـاصـمة
اإليــطـــالـــيـــة أمـــام رومـــا صـــفــر-3
ويـــتـــأهل بـــفـــضـل األهـــداف خــارج
أرضه.  نـفد حظ بـرشـلونـة بـطريـقة
مـأســويـة بــعـد  12شـهــرا من فـوزه
التاريـخي على سان جـيرمان حيث
ـهــاجم الـبــوسـني تــبـ أن هــدف ا
إدين دزيكو في ملـعب كامب نو كان
ـهــاجم حــاســمــا لــلــتـأهـل.  كـافـح ا
لـلتـعـبـيـر عن سعـادته بـعـدمـا سجل
هـدف الـسبـق في مـباراة اإليـاب في
بـي بعـد ست دقائق من لـعب األو ا
صــافــرة الــبــدايــة في لــقــاء حتــول
لصـالح أصـحـاب األرض بطـريـقة ال
تـصـدق.  وقـال "لــقـد فـعـلـنـا ذلك في

{ رومـا  –وكـاالت: ثـار ديان راكـيتـيـتش وكيل وشـقيق جنـم برشـلونـة إيفـان راكـيتـيتش
اول امس اجلمعة الغـموض حول مستقبل الدولي الكراوتي قبل مدة االنتقاالت الصيفية.
 وقال ديـان في تـصريـحـات نقـلـهـا موقع "كـالـتشـيـو ميـركـاتـو" اإليطـالي: " مـوقفه واضح
راكيتيتش سعـيد للغاية في برشلـونة.. برشلونة أحد أكبر األنـدية في العالم وإيفان سعيد
بكونه جـزءًا منه".  وعن موقفه من إنتـر ميالن قال: "ال أعرف".  وأكمل: "أكـرر راكيتيتش
ـستقبـله التركيز ـلك أمام فالنـسيا.. بالـنسبة  سعـيد في برشلونـة ويسعى للـفوز بكأس ا
حـالـيًـا عـلى الـنـهـائي واحلـصـول عـلى بـطـولـة أخـرى هـو هـدفه".  وأ بـقـوله: "لـقـد قـدم
واجهـة ليفربول سؤولـ في برشلـونة أيضًا أمـا بالنسـبة  موسـمًا رائعًا.. هـذه رؤية ا
ـميز". فقـد كانت بـبسـاطة مـباراة سـيئـة للـجمـيع لكـنهـا لن تُنـسي موسـم البـلوجـرانا ا
جدير بالذكـر أن تقارير صحفـية أكدت مؤخرًا قـرب انتقال راكيـتيتش إلى إنتر ميالن

اإليطالي مقابل  50 مليون يورو.

األرجــنـــتــيــني إيــزكــيــيل الفــيــتــزي
واألوروغـويـاني إديـنـسـون كافـاني
وع دي مـاتيو مـدربا مـؤقتـا فقلب
تخـلفه إيـابا على مـلعـبه ستـامفورد
بـريـدج بـفـضل مـهـاجـمه اإليـفـواري
ديـديـيه دروغــبـا وجـون تـيـري قـبل
أن يـــــســــجل العـب وسط نـــــابــــولي
الــسـويـســري غـوخــان إيـنــلـر هـدف
تقـليـص الفـارق.  فرض العب وسط
تــشــيــلــسي فــرانك المــبــارد بــركــلـة
جــــــزاء الــــــوقـت اإلضـــــافـي.  جنح
دروغـبــا في تـمــريـر كــرة الـفـوز إلى
الصـربي بـرانيـسالف إيـفانـوفـيتش
في الـدقـيـقـة  105من الـشـوط األول
اإلضافي في طريق النادي اللندني
إلـى احـــراز الـــلــــقب الـــقــــاري عـــلى
اني في حـساب بـايـرن مـيـونيـخ األ
ملـعبه "ألـيانـز أرينـا" الذي احـتضن
بـاراة الـنهـائيـة بـركالت التـرجيح ا
 3-4بعد الـتعادل  -1-1في الوقت

االصلي واإلضافي. 

{ مـدريد  –وكـاالت : يصـر ريـال مدريـد اإلسـباني عـلى الـتعـاقـد مع اجلـناح الـبلـجـيكي
ا يفتح قبلة  إيدين هازارد جنم تشيـلسي اإلجنليزي في مدة االنتقاالت الصيفية ا
ـوقع "كـالتـشيـو مـيركـاتـو" اإليطـالي فإن لـكي.  ووفـقًا  بـاب الرحـيل أمـام العب ا
ـقـبل عـلى الرغم ريـال مـدريـد سيـركـز بقـوة عـلى ضم هـازارد في الـصيف ا
من تـمسك تـشيـلسي بـالالعب في ظل قرار الـفيـفا بـحرمـانه من إبرام أي
صــفــقــات لــفــتــرتي قــيــد.  وحــال جنــاح ريـال مــدريــد في ضـم الـنــجم
البلجـيكي سيؤدي ذلك لتراجع فرص مـشاركة اإلسباني إيسكو مع
ـلكي األمـر الذي سـيجـبره عـلى الـرحيل حـتى لو كـان ذلك على ا
عـكس رغــبـته. وكــانت تـقــاريـر إســبـانــيـة قـد حتــدثت خالل األيـام
ـاضـيـة عن ارتـيـاح إيـسـكـو في مـديـنـة مدريـد وعـدم رغـبـته في ا
الرحيل عن الـريال حيث ينتظـر مولوده األول من صديقته سارة
سـاالمو. ويـترقب يـوفنـتوس اإليـطالي مـوقف إيسـكو مع الـريال
حـيث يــسـعى لــضم الالعب إلى صــفـوفه فـي الـصـيـف الـقـادم
وعـمل شركة هـجوميـة جديدة مع الـنجم البـرتغالي كـريستـيانو
رونـالـدو. ويـعـتـبـر إيــسـكـو الـبـديل األمـثل لــلـبـوسـني مـيـرالـيم
بــيــانـيــتـش والــذي ارتـبـط اســمه بــاالنــتــقــال لـبــاريـس سـان

جيرمان.
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بداية الشوط الثاني وقلص البديل
ـير سـميشـر الفارق التشـيكي فالد
بــعـــد دقـــيـــقـــتـــ قـــبل أن يـــعــادل
اإلسبـاني تـشابي ألـونـسو من ركـلة
جـــزاء مـــعـــادة نـــفـــذهــا مـــرة أولى
وصــدهـا حــارس مـيـالن الـبــرازيـلي

ديدا.
U²¹—Ëd¹≈ WÐu−Ž√

في ربع نـهائي  2004-2003 تـقدم
مــيالن اإليـــطــالي ذهــابــا  1-4عـلى
ديـبــورتـيـفـو الكـورونــيـا اإلسـبـاني
قبل أن يـفـوز األخيـر إيابـا بـرباعـية
ة فـريقه  4-1في نظـيفـة.  بـعد هـز
عــــــقــــــر دار مــــــيـالن أقــــــر مــــــدرب
ديــبــورتـيــفــو الكـورونــيــا خـافــيــيـر
ـــنــــطق ال يـــدفع إيـــروريـــتـــا بـــأن ا
لالعتقـاد بإمكانـية اجتـراح معجزة.
عـلـى رغم ذلك خـرق فــريـقـه الـدفـاع
اإليطالي في اإليـاب بتقدمه -3صفر
في الــشـوط األول بـفــضل مـهــاجـمه
األوروغـــويــانـي والــتـــر بــانـــديــاني
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فرحة جمهور ليفربول وتوتنهام هوتسبيرتتبدد بسبب تكاليف السفر
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وسم احلالي كرة القدم اإلنكليزية تهيمن على الساحة القارية في ا

UDÐô« Í—ËœË «œU²½u1d‰∫ عودة ليفربول ليست األولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تخلفه أمام برشلونة بثالثية إلى فوز برباعية على ملعبه أنفيلد «

{ باريس  –وكـاالت : تهكم نويل لو جريه
رئـيس احتــاد الـكـرة الـفـرنـسي عـلى إدارة
بـاريس سـان جـيـرمـان لـتـأيـيـدهـا مـشـروع
ـقــتـرحـة عـلـى مـسـابـقـة دوري الــتـعـديالت ا
أبـــطـــال أوروبــا.  وأشـــار لـــو جـــريه عـــبــر
صـحـيـفـة لـو بـاريـزيان إلـى أنه سـيـتـصدى
لــهــذه الـتــعــديالت بــتـأيــيــد جـمــاعي ألنــديـة
الـــدوري الــــفـــرنــــسي عـــدا بــــاريس ســـان
جـــيــرمـــان. وأضــاف "الــبـي إس جي يــدعم
ــشــروع اجلــديــد لــدوري أبــطـال ــفــرده ا
أوروبـا أنـصح مـسـؤولـيه بـبـنـاء فـريق قـوي
قــادر عـلى الـتــأهل لـدور الـثـمــانـيـة في هـذه
البطولة". وخرج العمالق الباريسي من دور
ــواسم الـ  16لــدوري أبــطــال أوروبــا في ا
الـثالثـة األخيـرة بسـينـاريوهـات مثـيرة ضد
برشلـونة وريال مدريـد ومانشستـر يونايتد.
ـشروع اجلـديد ويـؤيـد النـادي الـباريـسي ا
لــدوري األبــطـــال الــذي يــنص عــلى حتــويل
ـسابـقة إلى  4مجـمـوعات تـضم كل منـها ا
 8أنــــديـــة ويــــتـــأهل أول  4أنــــديـــة في كل
مــجــمــوعــة لــدور الـ   16عـــلى أن يــضــمن
ــراكــز الــســتــة األولى مــقــعـدًا أصــحـاب ا
ـقـبـلـة من الـبـطـولة مـبـاشـرًا في الـنـسـخـة ا
إضـــافـــة إلى بـــعـض الـــتــعـــديـالت األخــرى
اخلــاصــة بــانــتــقــال األنــديــة إلى مــســابــقـة

الدوري األوروبي.

{ بــاريس  –وكــاالت: أحــبـط تــومـاس
تــوخـيل مـدرب بـاريس سـان جـيـرمـان
العـبه نيمـار جونيـور وقال توخيل في
مــؤتـــمــر صــحــفي اول امس اجلــمــعــة
"يــجب أن نــتـقــبل عـقــوبـة نــيـمــار أمـا
بـخـصـوص مغـادرة الالعب مـبـكرا إلى
بالده لـلـمشـاركـة في كـوبا أمـريـكا فـهو
قـــرار يــخص إدارة الـــنــادي". وأضــاف
"نـيـمار لـيس الالعب الـوحيـد بصـفوف
الـبي إس جـي الـذي سـيشـارك فـي هذه
الـــبــطـــولــة الـــقــاريـــة". وكــان الـــنــادي
الـباريـسي قد أعـلن اول امس اجلـمعة
تـقدمه بطعن ضد قـرار جلنة االنضباط
بــاالحتــاد الــفـرنــسي بــإيــقــاف الــنـجم
الــبـرازيـلي  3مــبـاريـات العــتـدائه عـلى
مـشـجع رين عقـب نهـائي كـأس فرنـسا.
وبــسـؤاله عن إمــكـانــيـة ارتـداء نــيـمـار
شــارة قــيــادة الــفــريق الــبــاريــسي رد
تــوخـيـل "هـنــاك عـدة أســالـيب إلظــهـار
ـلعب فـارتـداء الـشارة ال الـقـيـادة في ا
يـــكــفي". وتـــابع "نــيـــمــار لــيـس قــائــدًا
ـواصفات ماركينيوس أو بوفون بل
هاراته ولعبه ـكنه أن يكون قيـاديًا 
الــهـجـومي كـمـا أنــني أشـعـر بـالـرضـا
جتـاه أداء تياجو سـيلفا ومـاركينيوس
كـقـائــدين لـلـفـريق لـذلك لـست بـحـاجـة
لـتـغيـيرهـما". وانـتـقل توخـيل للـحديث
ــرمـى مـؤكــدًا "لن عـن مـلـف حــراسـة ا
أقــوم مـجــددًا بـســيـاســة الـتــدويـر ألنه

مـــركــــز حـــســــاس يـــحـــتــــاج لـــلــــثـــقـــة
واالسـتمرارية نحن الفريق الوحيد في
الـــتـــاريخ الـــذي كـــان يـــقـــوم بـــإشــراك
حـارس كل  3أيـام قـمـنا بـذلك بـسبب
قـدرات بوفون وأريـوال". وكرر: "لن أقوم
ـرمى كل مبـارات أو بـتـغيـير حـارس ا
ثـالثـــة بل ســـيـــكـــون هـــنـــاك حـــارســـا
أسـاسـيا ولن أكـشف من سـيسـتـمر مع
الــفـريق فــهـو أمــر لم نـحــسـمه بــشـكل
نــهـائي".  وكـانت تـقـاريــر صـحـفـيـة قـد
أشــارت إلى أن الــنــادي الــبـاريــسي لن
يــفـعل الـبــنـد اخلـاص في عــقـد بـوفـون
ـوسم إضافي وذلك بـعد بـالـتجـديد له 
أخـطائه الكـارثية في مـباراة مانـشستر
يـونايـتد بدوري أبـطال أوروبـا. وانتقل
تــوخـيل لـلــهـجـوم ضـد نــويل لـو جـريه
رئـيس االحتـاد الـفـرنـسي بـسـبب تـهكم
األخـيــر عـلى الـنـادي الـبـاريـسي قـائال
"مـندهش لـلغـاية لـقد تـصرف لـو جريه
بـشـكل غـيـر احـتـرافي لـكن علـى جانب
آخــــر لــــست مــــنـــدهــــشًـــا مـن االحتـــاد
الـفـرنـسي الـذي كـان له مـواقـف سـابـقة
ضــدي وضـد الــنـادي أمــا بـخــصـوص
إعـادة هيكـلة مسابـقة دوري األبطال ال
أمــلـك الـرأي الــســديــد ألنــنـي ال أعـرف
بـالتحديد من اجلهة التي تسعى لذلك".
فـي سـيــاق آخــر أكـد تــوخــيل أن سـان
جـيرمـان يحـتاج عـدة صفـقات في أكـثر
من مـركز خالل مدة االنتقاالت الصيفية

ـقـبـلـة مـوضحًـا أنه بـحـاجـة لالعـب ا
قـــادرين عــلى األداء بـــكل قــوة وكــفــاءة
عـــــلـى مــــدار  50إلى  55مـــــبـــــاراة في
ـشــكـلـة الــتي عـانى ــوسم لـتــفـادي ا ا
ــوسم بــإرهــاق مــنـــهــا الــفــريق هـــذا ا
العـبـيه وتـعـرضـهم لـإلصابـات.  وتـابع
"لـقد تـابعت مبـاريات مانـشستـر سيتي
ضـد ليـستـر وبرشـلونـة ضد لـيفـربول
وآرســنــال وأيـاكس وتــشـيــلــسي فـهي
أنـديـة تـؤدي بكل قـوة واعـتاد العـبـوها
ـباريات لـذلك أنا بـحاجة عـلى ضغط ا
واصفـات الدوري اإلجنـليزي لـالعب 
الـذي يقدر على خـوض مباراة قوية كل
ـدير  3أيـام".  وشـدد "رئيس الـنادي وا
الـريـاضي يـعـلـمان احـتـيـاجـات الـفريق

فـي ســوق االنــتــقــاالت
فــــاألمــــر ال يــــتــــعــــلق
بــحــاجـتــنـا لــقـدرات

مـعيـنة ألنـنا
قـــــــدمـــــــنــــــا
مـــســتــويــات
ـــيـــزة ضــد
لـــيـــفـــربــول

ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد بل نــحــتــاج
لـعنـاصر تـخلق تـنافـسيـة شديدة داخل
ــبــاريــات الــفـــريق وتــتــحــمـل ضــغط ا
الـكبـيرة".  في سيـاق آخر قـال توماس
تـوخيل إن فريقه سـيواجه آجنيه بدون

كيليان مبابي لإليقاف. 
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{ مدن  –وكـاالت: عــودة لـيــفـربـول
لــيــست األولى فـي مــســابــقـة دوري
أبـطـال أوروبـا بـعـدمـا قـلب تـخـلـفه
أمـام بـرشـلـونـة
بــثالثـــيــة في
"كــامب نــو"


