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عـــــلق بـــــيـب جـــــوارديـــــوال مــــدرب
مـانــشـسـتـر ســيـتي عـلى الــتـقـاريـر
الـتي حتــدثت عن أن نــاديه مـعـرض
لـعــقـوبــة من قــبل االحتـاد األوروبي
ـشاركـة في "يـويـفـا" بـحـرمانـه من ا
ــــوسم دوري أبــــطـــال أوروبــــا في ا
اجلـديد بـسـبب خـرق قواعـد الـلعب

الي النظيف. ا
وقــــال جـــوارديــــوال في
ـــؤتـــمـــر الـــصــحـــفي ا
ـــبـــاراة ـي  الــــتـــقـــد
واتـفورد فـي نهـائي
كـــــــــــأس االحتـــــــــــاد
اإلجنـــــــلـــــــيـــــــزي:
"سمـعت
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وسـم مع الشـيـاط حـصل أنتـوني مـارسـيال مـهـاجم مـانشـسـتر يـونـايـتد عـلى إجـازة عـقب نهـايـة ا
احلمر حيث بدأها بزيارة مصر.

فقـد نشر الالعب الـفرنـسي صورة له عـبر حسـابه على "إنـستـجرام" اول امس اجلمـعة أثـناء زيارته
لألهــرامـات.وشــهــدت األهــرامـات زيــارات لــلـعــديــد من الــنــجـوم في األعــوام األخــيــرة عـلـى رأسـهم

األرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة الذي شارك في حملة دعائية لعالج فيروس سي.
كما زار البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس األهرامات أيضا.

ـدة ب 21 يـونـيو/حـزيران و19 وتسـتعـد مـصر السـتضـافـة بطـولة كـأس األ اإلفـريقـية 2019 في ا
ـمتـاز بقـميص مـانشـستر .وسجل مـارسيال 10 أهداف في الـدوري اإلجنلـيزي ا ـقبلـ يولـيو/تـموز ا

نقضي. وسم ا يونايتد خالل ا
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مـر الــنـجم اجلــزائـري ريــاض مـحـرز
ـوسم احلالي بوقت عـصـيب خالل ا
ــقـابل عــلى إنــهـائه لــكـنه عــازم في ا
بطـريـقة مـنـاسبـة وانتـقل مـحرز إلى
مــانــشـــســتــر ســـيــتي صـــيف الــعــام
ــاضي قــادمًــا مـن لــيـســتــر ســيــتي ا
مقـابل 60 مـلـيون جـنـيه إسـتـرلـيني

لكنه فـشل في حجز مـكان بالـتشكـيلة
األساسية للفـريق الذي يزخر أساسا
ــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة من األســـمــاء

الالمعة.
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وتــوقـع كــثــيــرون أن يـــتــخــذ الالعب
اجلـــزائــري قــرار الـــرحــيل بـــنــهــايــة
ــوسم بــيـد أنـه أصـر عــلى الــبــقـاء ا

والـقـتـال من أجل الـفـوز بـثـقـة مـدربه
جـوسـيب جـوارديـوال.أتى مـحـرز إلى
مانـشـستـر سيـتي بـصفـته واحد من
متاز أهم العبي الدوري اإلجنلـيزي ا
من خـارج الفـرق الـستـة الـكبـار.وكان
مـتـوقــعـا في الـبـدايــة عـدم مـشـاركـته
بـانتـظـام ال سـيمـا في وجـود العـب
ـركز اجلناح كنـهم اللعب  آخرين 

ن وهمـا برنـاردو سيـلفـا ورحيم األ
سترليج.
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وخــاض مــحـــرز مع فــريــقه اجلــديــد
مباراة درع اجملتـمع اإلجنليزي التي
فــاز فـيــهــا مـانــشـســتـر ســيــتي عـلى
.وفي الـ22 تشيلـسي بهدف نـظيف
ـاضي نـزل من أيـلـول / ســبـتـمـبـر ا
ن بـديــلًـا خـالل مـبـاراة اجلـنــاح األ
كــارديف سـيــتي بـالــدوري لـيــسـجل
هدف افتتح بهمـا رصيده التهديفي
مع الفـريق.وفي أواخر تـشرين األول
اضي سجل محرز / أكتوبر العام ا
بـاراة الوحيـد أمام توتـنهام هدف ا
وهـو هــدف أهــداه لـروح مــالك نـادي
لــيــســتــر ســيــتي الــراحل فــيــتــشـاي
سريـفادانـابرابـا.وبعـد بدايـة ال بأس
بـهـا سـرعـان مـا الزم الالعب مـقـاعـد
ـسـتـمر الـبـدالء متـأثـرًا من الـتـألق ا

للثنائي سترلينج وبرناردو سيلفا.
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وعاش مـحرز مـدة مـتقـلبـة مع ناديه
حـــيث نــال جـــائــزة أفـــضل العب في
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أخبار النجوم
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ـقتـرح لـكـنه قال إن الـتعـلـيق عـلى ا
اإلثــــارة الـــتي حـــدثـت هـــذا الـــعـــام
وحدوث نـتائج غيـر متـوقعـة جعلت
الـبـطـولـة أفـضل من أي وقت مـضى
بالنـسبة لـلجهـات الراعيـة وشبكات
الـبث. وردًا عـلـى سـؤال عـمـا مـا إذا
كـــان تـــأهل فـــريــقـــ من أصـــحــاب
ــتـوســطـة لــلـمــبـاراة ــسـتــويـات ا ا
الـنهـائـيـة سـيلـحق ضـررًا بـالـعالمة
التـجـارية لـلبـطـولة أجـاب "ال أعتـقد
هــذا ألن الـفــريــقـ تــأهال من خالل
ــلـعـب. وأضـاف جــهــد بــذلــوه في ا
"هــمــا فــريــقــان جــديــران بــالــتــأهل
وبالـتـالي ال أعتـقـد أن هذا سـيـلحق
أي ضـرر بـالعـالمة الـتـجـاريـة. لـقاء
تـوتـنهـام أمـام ايـاكس تـعتـبـر مـثاال
جــيــدا عــلى األنــديــة الــتي تــعــتــبـر
أصغر إذا قورنت بأندية أخرى ذات
عالمة جتـاريـة أكبـر. وتابع "أرى أن
مـــا حــدث رائع ويــعـــزز فــكــرة عــدم
الـــقــــدرة عـــلى الــــتـــوقـع بـــنــــتـــائج
ــبـــاريــات. األمــر رائـع من وجــهــة ا
نظـري. هـذا مـا يجـعل دوري أبـطال

أوروبا أفضل".

يــريـدونــني فــلـدي عــقــد لن أحتـرك
وأنا راضٍ عن الـعـمل بـهذا الـنادي
ومع هــؤالء األشــخــاص ولن أذهب

إلى أي مكان".
WF u²*« dOſ ZzU²M «

عـلـى صـعـيــد اخـر قــال جـاي لـوران
ابشـتاين مـديـر إدارة التـسويق في
االحتــاد االوروبي لـــكــرة الــقــدم إن
سـابقات االحتاد النجاح الـتجاري 
القاري يعـتمد على عـدم القدرة على
توقع النتائج أكثر من التعويل على
وصــول األنـديـة الــكـبــرى لـلــمـبـاراة
الــنــهـــائــيــة.وأوضح ابــشــتــاين أن
اإلثـــارة وعــدم الـــقـــدرة عــلـى تــوقع
ـبـاريـات همـا أكـثر أهـمـية نـتائج ا
من الــنـاحــيـة الــتـجـاريــة من وجـود
أنـديـة الصـفـوة في مـراحل مـتـقـدمة
من بطولة مثل دوري أبطال أوروبا.
وتأهل أياكس أمستـردام وتوتنهام
إلـى الــدور قـــبل الـــنـــهــائـي بــدوري
ـوسم بـيــنـمـا خـرج األبـطــال هـذا ا
ريال مـدريد وبـاريس سـان جيـرمان
وبــايــرن مــيــونــيخ من دور الــســتـة
عــــشـــــر ثم يـــــوفــــنـــــتــــوس من دور

عن هـــــذا األمـــــر خالل الـــــيـــــومــــ
اضي لكننـا بريئون حتى يثبت ا

عكس ذلك".
وأضاف: "إذا ارتـكبنـا خطـأ ما وأقر
اليويفا بـهذا سنتعـرض للعقاب أو
سـيــصـدر أي قـرار لـكـنــنـا بـريـئـون

اآلن".
وأكـد بـيب: "لــقـد حتـدثت مع رئـيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
وأعــرف بـــالــضــبـط مــا حــدث.. أثق

بهما".
االعتذار لليفربول

احــتـفل مــانـشــسـتـر ســيـتي بــلـقب
الدوري اإلجنـلـيزي بـعـد الفـوز على
برايـتون 4  ـ 1 حيث انـتشـر فيـديو
لالعـــبـي الـــســــيـــتـي عـــبــــر مـــواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمــــاعي تـــضـــمن
هـتـافـات زُعم إنـهـا مـسـيـئة
ـــشـــجع لـــيـــفـــربــول
شـــــــون فــــــــوكس
الــــــذي تــــــعـــــرض
لـــــــهــــــــجــــــــوم من
مـــشــجـــعي رومــا

اضي. وسم ا ا
الهتافات شملت كلمات "الضرب في

الشوارع" و"ضحايا كل شيء".
وقدم جوارديـوال اعتـذارًا لليـفربول
لـــكـــنه أكــد أن العـــبي الـــســيـــتي لم

يقصدون هذا األمر على اإلطالق.
كن لشخص وقال: "هل تعتـقد أنه 
مـا لـثانـيـة واحـدة فـقط أن يـسـخر

من هذا األمر? إنه أمر ال يصدق".
وتــــابع: "إذا كــــان شــــخص مــــا قـــد
تعـرض لإلهانـة بسـبب احتـفاالتـنا
فــأنــا آسف وأعــتــذر ولــكن لم يــكن

هذا في نيتنا".
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وحتدثت تـقاريـر عن أن جوارديوال
مــرشح لـتــدريب يــوفـنــتــوس عـقب
ــوسم اجلــاري خـاصــة مع إعالن ا

رحيل ماسيميليانو أليجري عنه.
لكن جـوارديوال شدد عـلى استـحالة
حـدوث هـذا األمـر قـبل نـهـايـة عـقده
مع مانشستر سيتي والذي يستمر
. وقال: "كم مـرة يجب أن دة عـامـ
أقول إنني لن أذهب إلى يوفنتوس?
لن أنـتقل إلى إيـطـاليـا سـأبقى هـنا
وسم آخـرين". وتابع: "إذا كانوا
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أعـلن يوفـنتـوس اإليطـالي اول امس اجلـمعـة انفـصاله عن مـدربه مـاسيـملـيانـو أليـجري
وسم بعد 5 مواسم قضاها مع البيانكونيري. بنهاية هذا ا

ـا ذكرته شـبكـة "سبورت مـيديـاست" اإليطالـية فـإنَّ أليـجري أبلغ العـبي يوفـنتوس ووفقًا 
وسم الذي سينقضي بعد جولت سيلعب فيهما الفريق أمام برحيله عن النادي بـنهاية ا

أتاالنتا وسامبدوريا في ختام الكالتشيو.
وذكـرت الشبـكة أن أليـجري قال لالعـبيه: "اليـوم األحد ستكـون آخر مبـاراة لبارزالي ولي

أيضًا على أليانز ستاديوم (ضد أتاالنتا)".
ومن جانـبه طالب كـريستـيانو رونـالدو جنم الـيوفي زمالءه بحـسن توديع ألـيجري قـائلًا

لهم: "اليوم األحد سنلعب من أجله".
وانـتشـرت العـديد من الـتقـارير مـؤخرًا الـتي تشـير إلى أن يـوفنـتوس حـدد بديل ألـيجري

دير الفني لتشيلسي. وهو اإليطالي ماوريسيو ساري ا
وسم لـكنه خسـر سباق وواصل البـيانكـونيـري هيمـنته عـلى لقب الدوري اإليـطالي هـذا ا
الــكــأس مــبـكــرًا قــبل أن يــودع دوري أبــطـال أوروبــا من ربع الــنــهــائي عــلى يــد أيـاكس

أمستردام.

وحقق تـوتنـهـام انتـفاضـة وعاد في
الـنــتـيـجــة بـعـد أن كــان مـتـأخـرا -3
صـفـر في الـدور قــبل الـنـهـائي عـلى
أيــاكس الــذي ســـبق له أن تــخــطى
ريال مـدريد ويـوفـنتـوس ليـفوز في
ـبــاراتـ بـفــضل قـاعـدة مـجــمـوع ا

لعب. األهداف خارج ا
وفي مــبـــاراة الــدور قــبل الــنــهــائي
األخـرى جنح لـيـفـربـول في الـعودة
في الـنـتـيـجـة لـيـفـوز -4 صـفر عـلى
مــلـعــبه في انـفــيـلــد بـعــد اخلـسـارة
ذهـابا (0-3) أمام بـرشـلـونـة في نو
باراة كامب. وسيخوض ليفربول ا
الـنـهـائيـة أمـام تـوتـنـهـام في مـدريد

في األول من يونيو حزيران.
ــوسـم كـان وقــال ابــشــتــاين "هــذا ا
ـثـيرة. واقف ا مـجنـونـا ومـليـئـا بـا
ورغـم عـــدم تـــأهل ريـــال مـــدريـــد أو
ـشاهدة برشلـونة يـتطلع اجلـمهور 
باراة الـنهائـية ألن ما حـققته هذه ا

الفرق أمر ال يصدق.
وأضاف "هذا هـو جمال كـرة القدم..
كن تـوقع نتـائجـها مـهمـا كان فال 

ما تقوم به".
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يـدعم تومـاس تـوخيل مـدرب باريس سـان جـيرمـان العبه الـشـاب كيـليـان مـبابي مـهاجم
ـوسم من الـفــريق النــتـزاع جــائـزة احلــذاء الــذهـبي لــهــداف الـدوريــات األوروبـيــة هــذا ا

األرجنتيني ليونيل ميسي جنم برشلونة.
وقال تـوخيل في تـصـريحـات أبرزتـها صـحـيفـة "لو بـاريـزيان" الـفرنـسيـة: "بـالطـبع مبـاراتا

بابـي للفوز بجـائزة احلذاء الذهـبي فهو العب يسعى س فرصـة جيدة  ديجون ور
دائــمـا لــتـحــقـيق أهــدافه".وغـاب كــيـلــيـان عن صــفـوف فــريـقه 3 مـبــاريـات
لإليـقاف ويـتصـدر قـائمـة هدافي "الـلـيج وان" برصـيد 30 هدفـا بـينـما
يـعـتـلي مـيـسي قائـمـة هـدافي الـلـيـجـا بـرصـيد 34 هـدفـا قـبل اجلـولة

سابقة. األخيرة من ا
ـانـي إن الــفــوز بـلــقـب الـدوري ــدرب األ في ســيــاق آخــر قــال ا
ـثابـة هديـة عيد مـيالده التي نـالهـا قبل عـدة أسابيع الفـرنسي 
نـاسـبـة. وأشـار تـوخـيل: "فـزت بـلـقب الدوري األول من هـذه ا
في مـسيـرتي لـقد حتـقق هـذا اإلجناز في وقت مـتـأخر لـكنه
مـهم لـلــغـايـة وأســعى دائـمـا لــتـعـلم الــكـثـيــر في مـشـواري

التدريبي وهو ما دفعني للعمل للمرة األولى بفرنسا".
ولـفت مـدرب بي إس جي إلـى أن مـبـاراة ديـجـون فـرصـة
جـيدة للـجماهيـر للحـضور واالستمـتاع بأجـواء االحتفال
باللقب مشيرا إلى أن العمالق الباريسي بحاجة للتطور
ـنـافـسـات ذهـنـيـا ونـفـســيـا لـيـكـون جـاهـزا بـشــكل أفـضل 

وسم اجلديد. ا
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الــثــمــانــيــة. ويــرى مــســؤولــون في
دوري األبـطــال أن الـبــاب قـد يــغـلق
فـعـلـيـا أمـام تأهـل فرق مـثل أيـاكس
امسـتـردام إلى دوري أبطـال أوروبا
اعتبارا من 2024 بنـاء على مـقترح
لـالحتــاد الــقـــاري لــلــعـــبــة واحتــاد
األنديـة األوروبـيـة. وأشارت تـقـارير
ـقــتـرح اجلــديـد صــحـفــيـة إلـى أن ا
يـــضــمـن احــتـــفــاظ  24فـــريــقـــا من
إجـــــمــــــالي 32 فـي مـــــرحـــــلـــــة دور
اجملـمـوعــات بـدوري أبـطـال أوروبـا
ـواقعـهم في الـبـطولـة الـقـارية في
ــوسم الــتــالي بــغض الــنــظـر عن ا
نـــتـــائـج تـــلك األنـــديـــة في الـــدوري
احملـلـي.وسـتــتـأهل 4 فـرق فــقط من
بطـوالت الدوري احملـليـة األوروبية
بـيـنـمـا سـتـصـعـد 4 فرق أخـرى من
الــدوري األوروبي. وسـيــجــعل مـثل
ـقـتـرح من الـصعـب علـى فرق هـذا ا
مــثـل أيــاكس أن تــضـع قــدمــا داخل
الــبـطــولــة. وقــال االحتـاد األوروبي
ناقشات ال تزال في لكرة القدم إن ا
مراحل مبكرة دون الكشف عن مزيد
من الــتـفــاصـيـل. ورفض ابـشــتـاين
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قدم مدرب
مانشستر غوارديوال
اعتذارًا لليفربول
لكنه أكد أن العبي
السيتي لم يقصدون

االساءة على
اإلطالق
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كأس الرابطة اإلجنليزية رغم أنه لم
ـباراة النهـائية الـتي فاز بها يلعب ا
مـانشـسـتـر سيـتي بـركالت الـتـرجيح

على تشيلسي.
ومــنـذ بــدايــة الـعــام احلــالي خـاض
الالعب 8 مـــــــبــــــاريـــــــات فـــــــقـط في
ـــيــــرلـــيج" 4 مــــنـــهــــا فـــقط الـ"بــــر
ـــــــــــبــــاراة كــــأســــاسي أخــــرهــــا ا
اخلـتـاميـة لـلـــــــفـريق بـالـدوري أمام
بـــرايـــتــون (1-4)  والـــتي ســـجــــــل

فيها محرز هدفًا جميلًا.
وأصـــبح الـــدولـي اجلــزائـــري ثـــاني
العب افريـقي يفـوز بلـقب الدوري مع
فــريـقــ مـخـتــلـفــ بـعــد اإليـفـواري

حبيب كولو توريه.
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مـــشــــاركـــة مــــحـــرز األخــــيـــرة أمـــام
بــرايـتـون فــتـحت الــطـريق بــفـرصـة
ذهـبيـة أمـام إمكـانـية خـوضه نـهائي

الكأس أمام واتفورد.
ورغم أن مالمح الـتشـكـيل األساسي
تـشـيـر إلى مـشاركـة بـرنـاردو سـيـلـفا
وسـتـرليـنج عـلى اجلـنـاحـ خـاصة
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األوروبي لـــكـــرة الــقـــدم اول امس
اجلــمـعـة إنـه لن تـطــرأ تـغــيـيـرات
عــلى شـــكل دوري األبــطــال بــدون
مـشاورات مع االحتـادات الـوطـنـية
األعـضـاء. ويـعـمل االحتـاد الـقـاري
للـعبـة مع احتاد األنـدية األوروبـية

ـنـصب فـهذا الـتـدريبـيـة في هـذا ا
ليس أمرًا طبيعيًا".

وتــــابع: "يـــجـب أن أثـــبت نــــفـــسي
كمـدرب وأن أبدأ من نقـطة الـصفر
وســـــيــــكــــون من الـــــســــابق ألوانه
الــعــودة إلى بــرشــلــونـة أو تــولي
تدريب فـريق في اللـيجا". وواصل:
"بالتأكيـد هدفي هو أن أكون مدربا
لـبــرشـلــونـة ولـكـن يـجب أن أكـون
مـستـعـدًا لـلغـايـة ولم يـحن الوقت

بعد".
واخــتــتـم بــاحلــديث عن مــســيــرته
الــكــرويــة: "لــقــد كــانت مــثل قــصـة
سـتوى خرافـية.. مـا حقـقته عـلى ا
الـشـخـصـي والـكـروي وحـصـد كل
األلقـاب واخلبرات ومـا استـمتعت
ــلــعب والــشــعـور به عــلى أرض ا
ـنـتخب بـأهمـيـتي في برشـلـونة وا
اإلسـبـاني ضـمن تـفـاصـيـلـها".عـلى
صــعــيــد اخـــر قــال الــســلـــوفــيــني
ألكسنـدر تشيـفرين رئيس االحتاد

  ôU Ë ≠ b¹—b

بـرر تـشافـي هيـرنـانـديـز أسـطورة
بــرشـلــونـة الــسـابق والعب الــسـد
القـطري احلالي عـدم فوز الـبارسا
بـلقب دوري األبـطـال في الـسـنوات
األخـيـرة محـددا الـسـبـيل الـوحـيد

لتحقيق ذلك.
وقــال تــشـافي خـالل تـصــريــحـات
نقلتـها صحـيفة "ماركـا": "أعتقد أن
بـرشلـونـة يـجب أن يسـتـحـوذ على
ــبــاريــات مــرة أخـرى الــكــرة في ا
ـــســتـــحــيـل الــفــوز وإال فـــإنه من ا

بدوري أبطال أوروبا".
وأضــاف: "الــتـاريـخ يـخــبــرنــا بـأن
بـــرشـــلـــونــة حـــ يـــتـــوج بــدوري
األبطـال يكـون فائـزا بلـقب اللـيجا
ـباريـات وأعتـقد ومسـيطـرا على ا

أننا اآلن ال نفعل ذلك كثيرًا".
وعن تـدريـب بـرشـلــونـة أجـاب: "ال
أرى نـــــفــــسي مـــــدربــــا له اآلن وال
ــــكــــنــــنـي أن أبــــدأ مــــســــيــــرتي

كر
ا بنز

ألفضل مـستويـاته. وقال مـدرب مانشـستر
يــونــايـتــد الــسـابـق إلذاعـة "مــونت كــارلـو"
ـكنه أن يـكـون أفضل الـفـرنسـيـة: "ماريـو 
ـا هـو عـلـيه".وأضـاف: "لـقـد قلـت الشيء
ذاته ألحـد الالعبـ مؤخرًا فـقال لي: أنت
عـــلى حـق لــكـــنـي أحب أن أكـــون مـــا أنــا

عليه".
وتابع: "لـدى بـعض الالعبـ هذه الـعـقلـية
فهم يـحبون أن يكـونوا ما هم علـيه أحيانًا
يــــكــــون األمــــر كــــذلـك ألن من حــــولــــهم ال

يساعدونهم لكني أحب ماريو حقًا".
ــكن أن يــكـون وواصل مــوريـنــيــو: "كــان 
أفـضل لـكـنه جــيـد عـلى هـذه احلـالـة لـقـد
حصل عـلى بطـوالت في إجنلتـرا وإيطـاليا
وفاز بـدوري األبـطال وسـوف يتـحسن في

ستقبل ألنه العب رائع". ا
ويــلــعب بــالـوتــيــلي حــالـيًــا مع مــارسـيــلــيـا
الــفــرنــسـي الــذي انــضم إلــيه في كــانــون
ـــاضـي حـــيث شـــارك مع ثـــان/يـــنـــايـــر ا
الفريق في  12مباراة وسجل 8

أهداف.
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أعـرب الـبـرتـغـالي جـوزيه مـوريـنـيـو مـدرب
إنــتـر مــيالن األسـبـق اول امس اجلـمــعـة
عن اعتـقاده بأن اإليـطالي مـاريو بالـوتيلي
مهـاجم مارسيليا الفـرنسي سيتحسن في

ستقبل. ا
وكـان مـوريـنيـو قـد درب بـالوتـيـلي في إنـتر
ــدة مــا بــ عـامي 2008 مــيالن خالل ا
و.2010ويــحـظى الالعب بـحـب مـوريـنـيـو
رغم أن األخــيــر أشــار إلى أن بــالــوتـيــلي

فــــــــــشـل في
الــوصـول
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ا اول امس اجلمعة إنه "في الوقت احلالي" ال يخطط قال مهاجـم ريال مدريد كر بنز
دة لعبه مع لـلعودة إلى اللـعب مع نادٍ فرنـسي مشيرا إلى أنه يـفضل "الذكريـات اجلميلـة 

أوليمبيك ليون".
ـا حول عـودة محـتمـلة لـكـرة القـدم الفـرنسـية وفي مقـابلـة مع التـلـفزيـون احمللي قـال بنـز
"األمر صـعب للـغايـة فأنا أبـحث عن مـستـوى مرتفـع جدا في فـرنسا فـقط أعشـق ليون..
أحظى بذكـريات رائـعة لـلغايـة مع هذا الـنادي وأتمـنى االستـمرار في احلـفاظ علـيهـا بهذا

الشكل".
ــنـتــخب بالده وريـال مــدريـد رغم أنه قـال إن وكــشف أنه يـلــعب كـرة الـقــدم حـالــيـا فـقط 

تلكون "جيال جديدا والعب جدد". "الديوك" اآلن 
نـتخــــــــب اآلن ألنـني مـشــــــجع لـكرة الـقــــــدم" ـشــــــاهـدة مـباريـات ا وقال "أكـتفي 
ـشـاركـة مع الـفـريق الـوطـني الـذي تـوج بـطال لـلـعـالم الـعـام لـكـنه أقـر بـأنـه كـان يـتـمـنى ا

اضي. ا

الذي يضم كافة األندية الكبرى في
القارة إلعـادة هيكـلة البـطولة عقب
نـهــايـة جـدول الــبـطـوالت الــدولـيـة

 Æ2024 احلالي في
ــبــدئي شـكال ويــنـاقش االقــتـراح ا
قــريـبــا من دوري األبــطــال احلـالي
لـكــنه واجه رفــضـا من الــعـديـد من
روابط الـدوري احملـلـية ألنـه يصب
في مــصـــلــحــة األنـــديــة "الــغـــنــيــة

هيمنة".  وا
وقــال تــشــيــفــرين في بــيــان عــقب
االجــتــمـاع مـع رؤسـاء  55احتـادا
محـلـيـا في بودابـست "لن نـقرر أي
شيء بــدون مــراعــاة آراء اجلـمــيع

واتخاذها في احلسبان".
وواصل: "عـمـلـيـة الـتـشـاور جـاريـة
ونتطلع لتـلقي األفكار من األطراف
ـعـنـيــة األخـرى مـبـاشـرة بـدال من ا
جتميعها من البيانات اإلعالمية".
ــثـلي بـطـوالت وقـال الــعـديـد من 
الــدوري الــذين حـضــروا اجــتــمـاع
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سيلـتقي سيـسكا موسـكو الروسي وهو أحـد أقطاب كرة
الــسـلـة فـي أوروبـا مع أنــاضـولـو إيــفـيس الــتـركي الـذي
يـخـوض نـهـائـيـات الـدوري األوروبي ألول مـرة في نـهائي
الـبـطـولـة الـيـوم األحـد. واسـتـطـاع سـيـسـكـا الـتـفوق عـلى
حــامل الـلــقب ريــال مـدريـد (90-95) في مـبــاراة رائـعـة
بـالـدور قبـل الـنهـائـي عقـب تـغلـب أنـاضولـو إيـفـيس عـلى
مـنــافـسه احملــلي فــنـربــخـشـة (73-92) في نــفس الـدور
بـفــضل تـسـجــيل شـ الركن الالعـب الـسـابق في دوري
كـرة الـسلـة األمـريكـي للـمـحتـرف 30 نـقـطـة وإرساله 7
تمريـرات حاسمة لـصالح الفائز. واسـتطاع سيـسكا الثأر
ــوسم مـن ريــال مـــدريــد الـــذي هــزمه فـي قــبل نـــهــائـي ا
ــاضي بــعـد أن تــمــكن من قــلب الـدفــة في آخــر خـمس ا
دقـائق عقب تراجعه بفارق 13 نـقطة في النصف الثاني.
وحـل سـيــرجـيــو رودريـجــيــز بـديال لــيـقــسـو عــلى فــريـقه
الـسابق ريال مدريد ويسجل 23 نقطة وهو نفس رصيد
زمــيــله الــفــرنـسي نــانــدو دي كــولــو بـيــنــمــا أضـاف ويل

كليبورن 18 نقطة. 
ــلـعـب "كـانت وقـال دي كــولــو في مــقــابـلــة عــلى جــانب ا
مـباراة صـعـبة لـكنـنـا كنـا نـدرك ذلك.. لم نسـتـسلم وأديـنا
مـهمـة عظـيمة الـليـلة ويـجب أن نحـول تركـيزنـا إلى نهائي

اليوم األحد".

اضي االحتاد األوروبي األسبوع ا
إنــهم تــقــدمــوا بــاقــتــراحـهـم الـذي
يتـضـمن إقـامة دوري من 3 أقـسام

يشهد صعودا وهبوطا بينها.
ــوازي ويــتــضــمن الــقــسم األول ا
لدوري األبـطال 32 فريـقـا يحـتفظ
أفـــضل 24 فــــريـــــــقــــا مــــنـــــــــــهم
ــوسم الــتــالي مـا بــأمــاكـنــهم في ا
يــنــهي الـتــقــلـيــد الـقــاضي بــتـأهل
األنــديـــة إلى دوري األبــطـــال عــبــر

بطوالتهم احمللية.
ورفــضت روابط بــطــوالت الــدوري
اني والفـرنسي االقـتراح بيـنما األ
أعــلـنت رابــطـة الــدوري الـفــرنـسي
أنـهــا سـتـقـتــرح بـديال خالل األيـام

قبل.  القليلة ا
وأضـــاف تــشــيــفـــرين "كــان هــنــاك
الــعـديــد من اآلراء اخملـتــلـفــة الـتي
أعرب عنها اجملتمـعون وسنضعها
في االعتـبـار عن التــــفـكيـر في هذا

األمر".

مــع عــــــــــــــــــــودة
البلـجيـكي كيفن
دي بـــــروين إلى
ــــلــــعب وسط ا

إال أن مـــــحــــرز لـــــديه
أيـــضًـــا الـــفـــرصـــة في

الظهور.
ـــا يـــضع جـــوارديــوال فـي عــ ور
االعــــتـــبـــار تـــصـــريـــحـــات الالعب
األخــيـرة الــتي أكــد فـيــهـا رغــبـته
بـالـبـقـاء رغم عـدم حـصـوله عـلى
دقــائق مــعــقــولــة لــلــعب تــلــيق
بإمكانياته الـفنية ويشركه في

الشوط الثاني.
وفي ظـل تـــســـلـــيط األضـــواء
على العب أفارقة آخرين في
ـيـرلــيج" مـثل مـحـمـد الـ"بـر
صالح وساديـو مـاني وبيـير
ــيــريـك أوبــامــيــاجن فــإن إ
التألق أمام واتفـورد سيعيد
مـحــرز إلى الـصــورة مـجـددًا

لــيـثــبت أنه مــوهـبــة اسـتــثـنــائـيـة ال
يجوز إنكارها.
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