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تــتـجه األنـظـار كـلـهـا مـسـاء الـيـوم
ــبـلي" من األحــد نــحـو مــلــعب "و
نتـظرة ب بـاراة ا أجل مشـاهدة ا
مـانـشـسـتـر سـيـتي وتـشـيلـسي في

نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية.
باراة لـها أهميـة كبيرة لـلفريق ا

فــالـــبــطــولــة تــعـــني إنــقــاذ مــوسم
مــاوريـسـيــو سـاري مع تـشــيـلـسي
بــيـنـمـا اإلسـبــاني بـيب جـوارديـوال
سـيـعـتـبـرهـا بـداية
لـــــتــــــحـــــقـــــيق
الـــثـــنــائـــيــة
لـــلـــمــوسم
الــــــثــــــاني
عــــــــــــــــــلـى
الـــــتــــوالي
لــــكـن هــــدفه
األهــــــــــــــــــــــــم
ســــــيـــــــكــــــون
حتـقــيق رقم
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ـدير الفـني لنـادي أتلتـيكـو مدريد ديـيجـو سيمـيوني أال يـعاقب جنله تـمنى كـارلوس سيـميـوني والد ا

اضي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. على احتفاله أمام يوفنتوس األربعاء ا
وقـال سيـميـوني األب في تصـريحات نـقلـتها صـحيـفة "مـوندو ديبـورتيـفو" اإلسـبانيـة: "لم أكن أريه مثل

هذه احلركات ال أعرف من أين جاء بها لقد فوجئت بفعلته".
وتـابع "أعـتـقد أن احـتـفـاله تـراكم من األحـاسـيس الـغـريبـة وال شيء أكـثـر من ذلك وأتـمـنى أال يـتـلقى
عـقوبـة على هـذا االحتفـال".وأضاف: "لـست متـفقـا مع إشارة (كريـستـيانـو) رونالـدو جلماهـير أتـلتـيكو

مدريد هي مجرد حمى لكني أحترمه ألنه العب غير عادي".
ـكـان الذي وبـشأن مـسـتـقـبل جنـله قال: "من اجلـيـد دائـمـا أن يـبقى الـطـفل (يـقـصـد سيـمـيـوني) في ا

يريده".
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ـصري مـحمد صالح العب أجرى ا
نادي ليفربول حوارًا صحفيًا اول
امس اجلـمـعــة مع شـبــكـة "سـكـاي
ســــبــــورت" وكــــشف من خـالله عن
كيفيـة تعامله مـع االنتقادات وكيف
يـرى مبـاراة فريـقه أمـام مانـشسـتر
يـونــايــتــد.ويــلــتــقي لــيــفـربــول مع
مضيفه مانشسـتر يونايتد األحمد
ــقـبل في مـلــعب "أولـد تـرافـورد" ا
ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة الـ 27من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وقــــال صالح فـي الـــبــــدايــــة: "هـــذا
ــوسم أصــعب بــالــنــســبــة لي من ا
ـاضـي لـكــني أعــتــقـد أن ــوسم ا ا
هـنـاك سـوء تفـاهم في طـريـقـة حُكم
الناس وال أحب ذلك كثـيرًا ولكني
ال أهتم كثيرًا في نهاية اليوم نحن
مــتــصــدرين الــدوري وأنــا أحــاول
ـباريات مسـاعدة الـفريق لـلفـوز با
ومـــازالت مــتـــصــدر الــهـــدافــ في

يرليج". بر
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ـــفــضل قــال صالح: وعن مــكــانه ا
"لـقـد لـعـبت كـمهـاجم صـريح كـثـيرًا
ـــكــنــني الــلــعب في ولــكن مــازال 
مــركــز اجلـــنــاح وأحــرزت أهــدافًــا
كثـيرة من اجلـناح انـا أيضًـا أطلق
عـــلى نـــفــسـي جــنـــاح وال أحب أن

أطلق على نفسي مهاجم وهمي".
وأضـاف صـالح: "طـريــقــة لــعـبي ال
تعتمد على االحتفاظ بالكرة وأكون
قـوي حـتى عـندمـا ألـعب كـمـهاجم
مـركـزي مـختـلف عن أي العـب مثل
هـاري كـ لـديه أسـلـوب مـخـتـلف
عنـدمـا ألعب رقم  ?9أهـرب للـمـركز
راوغة  10للحصول على الكرة وا

لذلك أطلق على نفسي جناح".
ــــصــــري: "هـــذا وواصـل الـــنــــجم ا
ـباراة وطريـقة اللعب يعتـمد على ا
ـــدرب اســتــطــيع الـــتي يــريــدهــا ا
اللـعب كمـهاجم ولـكن عنـدما ألعب
درب ال يقول كجناح أقوم بعملي ا
فـجـأة أنت سـتلـعب مـهـاجم األمور

ال تسـير بـهذا الـشكل فـهو يـتحدث
باراة". معي قبل ا
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وانتقل صالح للحديث عن مواجهة
مــانــشـســتـر يــونــايـتــد ومـبــاريـات
ـقـبل قــائـلًـا: "ســيـكـون األسـبــوع ا
أســـبـــوعًــــا مـــهـــمًـــا إذا فـــزنـــا بـ3
مـبـاريات وكـنـا في صـدارة اجلدول

سيكون شيء كبير لنا".
وأضــاف: "عـــنــدمــا يـــكــون لــديك 3
مـــــبـــــاريــــــات في أســـــبـــــوع أو 10
مـبـاريـات أنت فقـط حتتـاج لـلـفوز

كنك التفكير". ثم بعد ذلك 
واستمر الفرعون: "حتى إذا لم نكن
في الـصدارة أنـا أعـرف كيف يـريد
مــانـشــسـتــر يـونــايـتــد الـفــوز عـلى
ليفربـول وأيضًا إيفرتـون بالنسبة
لي األمــر لــيس كــبــيـرًا نــحن فــقط
ـا كنـا نقوم به في نحـتاج لـلقـيام 

اضية". الشهور ا
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صـري: "مـانشـسـتر وتـابع الـنجـم ا

يـونـايـتد مـخـتـلف اآلن ألنـهم فازوا
في  11مـبــاراة لـديــهم ثــقـة أكــبـر
األمـر مع مـوريـنـيــو كـان مـخـتـلـفًـا
لــــــكـــــنـه مــــــدرب ذكي وواحــــــد من

األفضل واجلميع يعرف ذلك".
وأردف: "هـم عـانـوا قـلـيـلًـا ولـكـنـهم
يــقـدمــون أداءً أفـضـل اآلن مـنـذ أن
كنت طفـلًا وأعرف أن هـذه من أكبر
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الـنــهـائي ويـظل هــذا الـرقم صـعب
نافس حتى اآلن. على ا

لـكن مـانـشـسـتـر سـيـتي عـلى مـوعد
آخـر لــتــحـقــيق هــذا اإلجنـاز فــهـو
ـــاضي بــعــد ــوسم ا حــامل لـــقب ا
الـفــوز عــلى أرســنــال ويــبــقى هـو
رشح األقوى والرئيسي في العام ا

احلالي من أجل الفوز بالبطولة.
وفـشل الـسـتـزيـنـز في حتـقـيق لـقب
الــبـــطـــولــة مـــرتـــ مــتـــتـــالــ في
الـسـنـوات األخـيرة عـلى الـرغم من
الــفــوز بــالــبــولــة في أعــوام 2014

و2016.
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ويقف فـريق مانـشسـتر سـيتي على
بــعــد خــطـــوة واحــدة من تــدشــ
حـمــلـته الــسـاعــيـة لـلــفـوز بــأربـعـة
ألــقـاب تـاريـخــيـة في مـوسم واحـد
عـنـدما يـحط الـرحـال في العـاصـمة
واجـهـة تشـيـلـسي اجلريح لـنـدن 
ــبــلي الـعــريق في عــلى مــلــعب و
نهائي مسـابقة كأس رابـطة األندية

اإلجنليزية احملترفة.
ويـــأمل الــســـيــتي بـــقــيـــادة مــدربه
اإلســبــاني جـــوســيب جــوارديــوال
استغالل تكامل صـفوفه خصوصًا
ــدة جـيــدة عــلى صـعــيـد ـر  أنـه 
الـنـتــائج واألرقـام حـيث وصل إلى
ربع نـهـائي كـأس إجنـلـتـرا ووضع
قـدمًــا في ربع نـهــائي دوري أبـطـال
أوروبـا ويقـف على مـسـافـة واحدة
ـتــصـدر لـيـفـربـول في الـدوري مع ا

متاز لكرة القدم. اإلجنليزي ا
الـفــوز عـلى تـشـيـلـسي في مـوقـعـة
ـــبــلي يـــبــدو فـي مــتـــنــاول يــد و
الــفــريق الــســمــاوي بــالـنــظــر إلى
ظـروف األخــيـر في الــوقت الـراهن
ستوى دة تذبذب في ا ر  حيث 
درب اإليـطالي ماوريـسيو بقـيادة ا
سـاري الـذي بدوره يـقـاتل من أجل
ــنـــصـــبه عـــلى رأس االحـــتـــفـــاظ 

اجلهاز الفني للبلوز.
كفـة مانـشسـتر سـيتي راجـحة على
ـنـافـسـة ال سـيـما الـورق في هـذه ا
وأن معنـويات الفـــــريق مرتف بعد
الفوز  خـارج الديار عـلى شالكه -2
3 في ذهــــــــاب ثمن نهائي دوري
اضي إال األبطـال مسـاء األربعـاء ا
أن الــفــريق الــلــنـــــــــــدني لن يــقف
لـقـمـة سـائـغة أمـام الـسـيـتـيـزنز إذ
ـــــــبــــــاراة طـــــــوق جنــــــاة تـــــــأتي ا
لـلخـــــــروج من دوامـة الـنـــــــــتائج

اخمليبة.

مانشستر يونايتد.
لقب مُنتظر

ـبـاراة مـانــشـسـتــر سـيــتي يـدخـل ا
بهدف حتقيق الـفوز بكل تأكيد ألن
هذه الـبطـولة ستـعطي دافـعًا كـبيرًا
ــدرب بـيب جــوارديـوال من ألبــنـاء ا
أجل زيادة الثقة واستـمرار منافسة
لــــيــــفــــربــــول عــــلـى لــــقب الــــدوري

اإلجنليزي.
ـانـشـسـتـر وسـيــبـقى الـهـدف األهم 
سـيتي هـو دوري أبـطـال أوروبا في
ـــوسم احلـــالـي وبـــطـــولـــة كــأس ا
الــرابـــطــة هي أول خــطــوة من أجل

هذا احللم.
ــنــتــظــر من ثــقــة ويــزيــد الــلـــقب ا
الالعـب في أنـفـسهم والـفـوز على
فــريق مـثل تـشــيـلـسي فـي الـنـهـائي
بـأداء قـوي ونـتـيـجـة كـبـيـرة يبـعث
رسـالـة لــلـمـنــافـسـ بـقــوة الـفـريق

ورغبته في حتقيق األلقاب.
السيتي يهدف إلى حتـقيق البطولة
السادسة في تاريـخه ليصبح ثاني
أكثر األنديـة فوزًا بالبطـولة برصيد
6 بطوالت بعد ليفربول الذي
يــحــمل الــرقم الــقـيــاسي في

الفوز بها بـ 8بطوالت.
مــــانـــشــــســــتـــر ســــيـــتي
يتسـاوى حالـيًا في عدد
األلـــقــــاب مـع كـــلًــــا من
مــانـشـســتـر يـونــايـتـد
وآســــــــتــــــــون فــــــــيال

وتشيلسي.
مــــــــعُــــــــادلــــــــة رقم

يونايتد
هـنــاك هـدف آخـر
يـــــنــــــظـــــر إلـــــيه
مــــانـــــشــــســــتــــر
ســيــتي ومــدربه
بـيب جـوارديـوال
وهـو حتــطـيم رقم
مـانـشـستـر يـونـايـتد
في االحــتــفــاظ بــالــبــطــولـة.
فـمـنـذ عام 2000 لم يـتـمـكن
أي فــــريق في إجنـــلـــتـــرا أن
يــحـقق لــقب كـأس الــرابـطـة
اإلجنـليـزي مرتـ مـتتـال
سـوى مـانشـسـتـر يونـايـتد
وذلـــــــك فــي عـــــــــــــــــــــامـي
 2009و2010.
وتـمـكن مانـشـسـتر يـونـايـتد
من التـغـلب على تـوتنـهام في
النـهائي في عام 2009  وأطاح
بآســـــــتـون فـيال في عام 2010 في

  ôU Ë –  U Ë— }
ـديـر الـفـني لـنابـولي اإليـطـالي عـلى تـصـريحـات إنـريـكي سـيـريـزو رئيس رد كـارلـو أنـشـيلـوتي ا
ضادة لـكريستيـانو رونالدو جنم يـوفنتوس. وكان سـيريزو قد رد على أتلتـيكو مدريد اإلسـباني ا
إشارة رونالـدو بأن الدون البرتغالي توج بـ 3 ألقـاب فقط في دوري األبطال وليس 5 مـعتبرًا أن
ريـال مدريد لم يـستحق الـفوز على األتلـتي في نهائـي نسختي 2014 و2016. وقال أنـشيلوتي
في تصـريـحات نـشـرتهـا صـحيـفـة كوريـري ديـلو سـبـورت "أعتـقـد أن رونالـدو فاز بـ 5 ألـقاب عن
جدارة واسـتحـقاق وأتـلتـيكـو مـدريد كـان خصـمًا صـعبًـا في نسـختي  2014و2016. وأضاف
ستقبل". يشار إلى درب اإليطالي "أتمنى ألتـلتيكو مدريد الـفوز بلقب دوري أبطال أوروبـا في ا ا
أن أنـشيـلوتي قـاد ريـال مدريـد للـفوز بـلقب دوري أبـطال أوروبـا في موسم 2014-2013 بـعدما
ديـر الـفني فـاز علـى أتلـتـيـكو مـدريـد بـنتـيـجة 1-4. على صـعـيـد اخر أعـرب كـارلـو أنشـيـلوتـي ا
لـنـابـولي عن رضـاه بـخصـوص الـفـوز عـلى زيوريخ (0-2) حلـسـاب إياب دور الـ 32من الـدوري
األوروبي.وقال أنـشـيـلـوتي خالل تـصـريحـات أبـرزهـا مـوقع "كـالتـشـيـو مـيركـاتـو" اإليـطـالي: "لـقد
ـبــاريـات هـو ـبــاراة وأنـا راضٍ عن األداء.. األهم فـي هـذه الـنــوعـيــة من ا حـقــقـنــا مـا نـريــد من ا

اجلدية".
وأضـاف: "آدم أونـاس قدم مـهارات خـاصـة ليـست عـند الـكثـيـرين كلـما امـتـلك الكـرة.. التـشـكيـلة
كـانت جيدة لـلغايـة وهي عالمة عـلى أن الفريق يـتمتـع باجلودة كـما أن دياوارا ظـهر بشـكل جيد
في الدفـاع.. هو قـوي جسـديًا وقـدم بعض الـلـمحـات في الهـجوم". وواصل: "لم نـحرز الـكثـير من
األهـداف لكـننـا صنـعـنا الـكثـير (من الـفـرص) وعانـينـا من بعـض احلظ السـيئ واألهم هو غـياب
ـنافس الـقادم? هنـاك فرق قويـة في البـطولة وأخـرى أقل قوة لكن الـفردية". وأكـمل أنشـيلوتي: "ا
قـبلـة أولًا حيث سـنخـوض حتديـات مثيـرة قبل الـعودة إلى الدوري بـاريات ا يجب أن نـفكـر في ا

األوروبي".
قـبلـة لنـا ضد بـاراة ا ـتلـئًا بـاجلمـاهيـر في ا وأ بقـوله: "أعتـقد أن مـلعب سـان باولـو سيـكون 

يوفنتوس".
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شدد األرجنتيني لـوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن على أن فريقه يفتقد

لعب. تواجد مواطنه ماورو إيكاردي داخل أرضية ا
وفاز إنتر ميالن عـلى نظيره رابيد فيينا النمساوي بنتيجة (0-4) ليتأهل
للدور ثمن الـنهائي من مسـابقة الدوري األوروبي.وقـال لوتارو في تصريح
لعب أبرزه موقع "كالتشـيو ميركاتو": "نحن نفتـقد إيكاردي كثيرًا داخل ا
وبالنـسبـة لي إنه شخص مـهم للغـاية لـقد ساعـدني كثـيرًا في إنـتر ميالن
في أيـامي األولى".وأضـاف "يـجب حل الـصـراع بـيـنه وبـ الـنـادي.. نحن
ـاضيـة سحب شـارة القـيادة في انتـظاره".وقـرر النـيراتـزوري في األيام ا
من إيكاردي ومنحـها لسميـر هاندانوفيـتش حارس مرمى الفريق. وغاب
بـاريات الثالث األخيـرة إلنتر ميالن في مـنافسات الدوري إيكاردي عن ا

اإليطالي والدوري األوروبي.

W¹eOKJ½≈ WL∫ مباراة منتظرة اليوم االحد ب مانشستر سيتي وتشيلسي خلطف كأس الرابطة اإلنكليزية
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ـــبــاريـــات في الــعـــالم أعــرف أن ا
الــيـكــســانـدر آرنــولـد الــوحــيـد من
لـيــفـربـول ولـكـنـنـا جــمـيـعًـا لـديـنـا
الــشــغف لــلــعب أمــام مــانــشــســتـر
يونايتد إنها مباراة كبيرة له ولنا

أيضًا".
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ـنـافــسـة عـلى وحتــدث صالح عن ا
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بعض الالعب الشباب.
وقــال الــنـادي فـي بـيــان رســمي إنه
سيتـقدم باستـئناف عـلى هذا القرار
الـــذي اتــهم الـــنــادي بــكـــســر لــوائح

انتقاالت بعض الالعب الشباب.
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يستـعد تشـيلسي اإلجنـليزي لـلطعن
ضـد قــرار االحتـاد الـدولي بــحـرمـان
البلـوز من التـعاقد لـفترتي انـتقاالت
بــسـبب وجــود انـتــهـاكـات فـي عـقـود

ـــلـــعب فـــهـــو يــلـــعب وكـــأنه أرض ا
يــرقص ســامـبــا. إنه امــتـلـك مـوهــبـة
مذهـلة وكـنت مـحظـوظًا جـدًا بالـلعب
ـلك ديـيـجو مـعه".وأكـمل: "سأخـتـار ا
مـارادونــا أعـظـم العب عـلى
اإلطـالق كــــــــــمــــــــــا أنـه
سيكون قائد الفريق".
: "الـــكــــثـــيـــر من وأ
الالعبـ يـستـحـقون
اجلـلوس فـي الفـريق
عـلـى مـقــاعـد الــبـدالء
بــجــانــبي ســأخــتــار
أوكوشا ألنه كان العبًا
رائـعًا كـمـا أن مـوهـبته
ومـــــــهـــــــاراتـه كـــــــانت
مـــــــــذهــــــــــلـــــــــة".

"ســأضـع في الــوسط أيـــضًــا مــايــكل
أرتيـتا الـذي كان صـغيـرًا جدًا عـندما
لعـبت معه في بـاريس سان جـيرمان
ولــكـــنه كــان رائــعًــا ونــاضــجًــا وإذا

رأيـته سـتــدرك أنك أمـام قـائـد
ــلـعب إنه عـلى أرض ا
أدهشـني عنـدما كان
لك صغيرًا جدًا و
الـــــــقــــــــدرة عــــــــلى
الــتــحــدث مــثل أي

العب كبير".
وواصـــــــــــل: "مـــــــــــن
الـصـعب جـدًا اخـتـيـار
الهـجوم لكن رونـالديـنيو
يـجب أن يــكـون حـاضـرًا
بــــــــــســــــــــبـب روحـه

وجــــاذبـــــيــــته
عـــــــــــلـى

محمد صالح

w KOAð WNł«u  w  ÂuO « ÊU*« rKŠ WO ¹—U² « WOŽUÐd «

 ôU Ë ≠ ÊbM

اخــتــار األرجــنـــتــيــني مـــاوريــســيــو
ديـر الـفـني لتـوتـنـهام بـوكـيتـيـنـو ا
فريق أحالمه اخلـماسي من الالعـب
الـــذين ســـبق أن شـــاركــهـم في غــرف
البس.ووفـــقًـــا لـــشـــبـــكـــة "ســـكــاي ا
سـبــورتس" فـإن بـوكــيـتـيــنـو اخـتـار
ـرمى تــوني خــيـمــيـنــيــز حلـراســة ا
مــــشـــيـــرًا إلـى أنه واحـــد مـن أفـــضل
ــقــرب احلــراس كــمـــا أنه صــديــقه ا

رمى في توتنهام. ومدرب حراسة ا
وأضــاف بــوكــيــتــيــنــو أنه ســيــضع
العــبي وسط أمــام احلــارس قــائــلًــا:
"سأخـتار إيفـان دي ال بيـنا أحـد أكثر
الالعــبــ الــذين زامــلــتــهم مــوهــبـة
تـكامـل وأعتـقد أنه أحـد الالعبـ ا
أيـضًــا فـهـو لـديه الــقـدرة عـلى رؤيـة
ـــســـاحـــة حـــتى إن لـم تــكـن هـــنــاك ا
مـساحـة خـالـية".وتـابع األرجـنـتـيني:

ـكــنك أن تـشــعـر الــلـقب قــائـلًــا: "
بـالـضـغـط ألنك بـشـر بـالنـسـبـة لي
ـباراة األمـر ليس كـبـيرًا إذا فـزت 
اآلن أو مـنذ  3أسـابيع أريـد الـفوز
ـبــاريـات إنـنــا نـلـعب في جـمــيع ا
عــلى الــدوري اإلجنـلــيــزي وهــنـاك
ضــــغط عـــلــــيـــنـــا كـــمــــا هـــو عـــلى

مانشستر سيتي".
ـصـري: "لـقـد قـلت في واســتـطـرد ا
نـوفـمــبـر هـنـاك ضـغط ســيـسـتـمـر
ـوسم ألنـه عـنــدمـا حـتـى نـهــايــة ا
تكـون في الدوري اإلجنـليـزي عليك
أن تـتـقـبل الـضــغط عـنـدمـا تـذهب
لـلـمـنـزل سـتـأخـذه مـعك ولـكن هذا

كن أن يساعدك للعمل أكثر".
واخـتـتم: "بالـنـسبـة لي االسـتمـتاع
كافـيًا في نـهاية الـيوم هـناك هدف
فـي رأسك وحـــــلم وهــــو حتـــــقــــيق
الــدوري اإلجنــلـــــــــيــزي قــلت ذلك
عـندمـا آتيت مـنذ عـــــــام حـلمي
هـــــو الـــــتــــــــــــتـــــويج بـــــالـــــدوري

اإلجنليزي".
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وأضـــاف الـــبـــيـــان "يـــرحـب الـــنــادي
بـحقـيـقة قـبـول عدم وجـود مـخالـفات
بشأن  63العبًـا لكـننا نـشعـر بخـيبة
أمل بــســبب رفض الـفــيــفـا لــطـلــبـات
بــحق  29 العـــبًــا آخـــرين".وشـــمــلت
العقوبة تغر الفريق اللندني 600
ألف فـرنك سويـسـري بجـانب تـغر
االحتـاد اإلجنـلـيـزي نـحـو 510 آالف
ـنع احلــظـر الـتـخـلي عن فـرنك.وال 
الالعـــبــ وال يــنــطــبق عــلى أنــديــة
تـشـيـلــسي الـنـسـائـيـة أو كـرة الـقـدم
اخلمـاسيـة.وجاء الـقرار بـعد حتـقيق

اسـتـمر 3 سـنـوات من الـفـيـفـا إذ 
البـحث فـي وثائق 19 العـبًـا أجـنـبـيًا
هاجم تعاقد معـهم تشيلـسي منهم ا
السابق بيرتراند تراوري.وكان نادي
تشيلسي اإلجنليـزي قد تلقى عقوبة
صـــادمــة مـن االحتــاد الـــدولي لـــكــرة
الـقــدم (فـيــفـا) بـســبب جتـاوزات في
انــــــتـــــــقــــــاالت بــــــعـض الالعــــــبــــــ

w ¹—Uð “U$≈

ولـم يــســتــطع أي فـــريق في تــاريخ
الـكـرة اإلجنـلـيزيـة الـفـوز بـاأللـقاب
الــثالثـة الــكـبـرى فـي مـوسم واحـد
(الـدوري والكـأس وكـأس الرابـطة)
علـما بأن بـاريس سان جيـرمان فاز
بثالثيـة احملليـة في فرنسا 3 مرات

األعوام  015 2و2016 و2018.
وهـناك 7  أنـدية تـمـكـنت من الـفوز
بــثالثــيـة الــدوري والــكـأس ودوري
األبــــــطــــــال فـي أوروبــــــا ووحـــــده
بــرشـلــونـة فــعل األمـر ذاتـه مـرتـ

رة األولى بالثالثية في عندما فاز ا
ـدرب جـوارديـوال عام 2009 عـهـد ا
ثـم كـــــــرر األمـــــــر ذاته مـع لـــــــويس

وسم 2015 /2014. إنريكي في ا
األنديـة األخرى الــــــــتي ظــــــــفرت
بـــالـــثالثـــيـــة هــــــــي ســـلــــــــــتـــيك
(1967-1966) وأيـــــــاكس (-1971
1972) وبي أس في أيندهوفن
(1988-1987)  ومـــــانــــشـــــســــتــــر
يـــونــايـــتــد (1999-1998) وإنـــتــر
مـــــيالن (2010-2009)  وبـــــايـــــرن

ميونيخ (2012-2013). 
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صـــفـــوف مـــانــشـــســـتـــر ســيـــتي ال
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ـدير الفني تلـقى ماسيمـيليانـو أليجري ا
لـيـوفـنتـوس صـدمة قـويـة بـالسـقـوط أمام
أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكــرت صــحــيــفــة "تــوتــو ســبـورت" أن
مـســتـقـبل ألــيـجــري مع يـوفـنــتـوس بـات
مــحل شـك مــشــيــرة إلـى أن رحــيــله عن
الـبـيـانـكـونـيـري يـعـد أمـرًا مـتـوقـعًـا حـال
خـروج الفريق من منافسات دوري أبطال
ـوسم.وأضـافت الـصـحـيـفة أوروبـا هذا ا
أن يوفـنتوس ال يضع عـينه فقط نحو زين
دير الـفني السـابق لريال الديـن زيدان ا
مــدريــد إال أن الــنــادي اإليــطــالي حــدد
درب لقيادة الفريق حال رحيل بعـض ا
ألـيـجــري.وتـابـعت الـصـحـيـفـة أن يـورجن
كلـوب مـدرب لـيـفـربـول وبـيب جـوارديوال
ـانشـسـتـر سـيـتي بـجانب ـديـر الـفـني  ا
ديديـيه ديشامب مدرب فرنـسا ينضمون
إلى زيـدان كمـرشـحـ خلالفـة ألـيـجري

في السيدة العجوز.

لوتارو مارتينيز
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اني لسباق التعاقـد مع جنم برشلونة اإلسباني الذي بات انضم نادي بايرن مـيونخ األ
ــوسم احلـالي.وبــحـسب مــا ذكـرته صـحــيـفـة ـا عن الـنــادي عـقب نــهـايـة ا رحـيــله وشـيــكً

"سبورت" الـكتالـونية فـإن البايـرن يرغب في التـعاقد مع إيـفان راكيـتيتش العب وسط الـبرسا
قـبلـة. وحتوم الـشكوك حـول استـمرار الـدولي الكرواتي داخل خالل مـدة االنتـقاالت الصـيفـية ا
ا لعدم جتديد عقـده حتى اآلن.وارتبط راكيتيتش مؤخرًا قبل نظرً ـوسم ا ملعب "كامب نو" في ا
بــعـدة أنــديـة أوروبــيـة عــلى رأسـهــا بـاريس ســان جـيــرمـان الــفـرنــسي إنـتــر مـيالن اإليــطـالي
ومـانـشـسـتـر يـونــايـتـد اإلجنـلـيـزي بـاإلضـافـة إلى تـشـيـلـسـي قـبل أن يـقـرر "فـيـفـا" حـرمـانه من
التعـاقدات.ويرغب راكـيتيتش في االسـتمرار مع الـبلوجـرانا لكن وصول الـهولنـدي فرينكي دي
قـبل يدفـعه لـلتـفكـير في الـرحيل صـوب نـادٍ آخر.يـذكر أن تـقاريـر صحـفيـة قد يـوجن الصـيف ا
أفادت برغـبة برشلونة في احلصول على أكثر من 50 مليون يـورو نظير التخلي عن راكيتيتش

الذي يرغب مدربه إرنستو فالفيردي في استمراره.
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ـسابـقة الـقـارية يـنظـر النـقاد في ا
إلى مانـشستـر سيـتي على أنه أحد
ــرشــحـ لــلـمــنــافـســة عـلى أبـرز ا
الــلــقـب لــكن هــنـــاك أنــديــة أخــرى
ســـاعــيــة لــلـــظــفــر بــالـــكــأس مــثل
ليـفـربول وبـايرن مـيونـيخ وباريس
ســــان جــــيــــرمـــان وريــــال مــــدريـــد
ضي قـدمًا في مسابقة وبرشلونة.ا
الــكــأس يــبــدو أمــرًا واردًا أيــضًـا
خــصـــوصًــا وأن قــرعـــة الــدور ربع
النهـائي وضعت مانـشستـر سيتي
ــتـــنـــاول أمــام في مـــواجـــهــة فـي ا
سوانزي سيتي علمًا بأنه لم يتبق
مـن الـفـرق الــسـتــة الـكــبـار في هـذا
الـــدور إلى جــــانـــبه ســـوى اجلـــار

اللدود مانشستر يونايتد.
أمـــا عـــلى صـــعـــيـــد الـــدوري فـــإن
الــــســـيـــتـي لن يـــتــــخـــلى عـن حـــلم
االحـتفـاظ بـاللـقب رغم أن مـنـافسه
لــيــفـربــول لــعب مــبــاراة أقل حــتى
يومـنا هـذا علـمًا بـأن كال الفـريق
لك في رصيده  65 نقطـة بفارق
5 نقاط فقط أمام توتنهام صاحب
ـــركـــز الـــثــــالث والـــذي الزال في ا

مشهد الصراع.

تـشوبـهـا شائـبـة رغم الثـغـرة التي
تـركــتـهــا إصـابــة الـظــهـيــر األيـسـر
بــنـجـامــ مـنـدي فــلـديه واحـد من
أفـــضـل احلـــرارس حـــالــــيًـــا وهـــو
الـبــرازيـلي إيــديـرســون كـمــا لـديه
مــــدافـع قــــادر عــــلى قــــيــــادة اخلط
اخلـلــفي بــاقـتــدار وهـو الــفــرنـسي
ــــيــــريك البــــورت وخط وســــطه إ
يـــحــتـــوي عـــلى اثـــنــ مـن أفــضل
صــــانـــــعي األلــــعـــــاب في أوروبــــا
اإلسباني دافـيد سيـلفا والبـلجيكي
تلك الفريق كيفن دي بروين كما 
واحداً من أبرز مهـاجمي العالم في
ــدة احلــالــيــة هــو األرجـنــتــيــني ا

سيرجيو أجويرو.
لكن ومن أجل حتقيق حلم جماهير
الـ"سـيتـيـزينـز" يتـوجب عـلى فريق
جـــوارديـــوال اجـــتـــاز حـــاجـــز أول
صـــعب مـــتــمـــثل فـي تــشـــيـــلــسي
وجنــــمه الـــبـــــــــــــلـــجـــيــــكي إيـــدن
ــتــألـقــ أمــثـال هــازارد وزمالئه ا
جنولـو كـانتي وويـليـان وجونـزالو
هــــــــــــيــــجـــــواين ووضـع الــــفــــوز
الــــتــــاريـــــخي أمــــام الـــــبــــلــــوز في
ـيـرلـيج قـبـل أيـام بـسـداسـية الـبـر

تاريخية.
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الـــشـــبـــاب.وذكــــرت هـــيـــئـــة اإلذاعـــة
" "BBCأنه جرى توقيع البريطانية 
عـــقــوبــة احلـــرمــان من الـــتــعــاقــدات
ـقـبـلـتـ عـلى لـفـتـرتي االنــتـقـاالت ا
تــشـــيـــلــسـي بــســـبب كـــســـر لــوائح
انــــــتـــــــقــــــاالت بــــــعـض الالعــــــبــــــ
الــشـبـاب.وشــمـلت الــعـقـوبــة تـغـر
الـــفـــريق الـــلــنـــدني 600 ألف فــرنك
سـويــسـري بــجـانب تــغـر االحتـاد
اإلجنــلـيــزي لــكـرة الــقـدم  510 آالف
ـنع احلــظـر الـتـخـلي عن فـرنك.وال 
الـالعـــبــ وال يـــنـــطـــبق عـــلـى فــرق
تـشـيـلــسي الـنـسـائـيـة أو كـرة الـقـدم

اخلماسية.
ـكـن لـلـنــادي اإلجنـلـيــزي الـطـعن و
على القـرار.وجاء الـقرار بعـد حتقيق

اسـتـمر  3سـنـوات من الـفـيـفـا إذ 
البـحث فـي وثائق  19العـبـا أجـنـبـيا
هاجم تعاقد معـهم تشيلـسي منهم ا
الـــــســــابـق بـــــيــــرتـــــرانـــــد تــــراوري. تشيلسي اإلنكليزي يستعد للطعن ضد قرار االحتاد الدولي


