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«فيروس كورونا» يضرب أتلتيكو مدريد

جانب من تدريبات أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد اإلسباني عن اكتشاف
حالتي إصابة بفيروس كورونا املستجد في
صفوفه ،وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد اليبزيغ األملاني
في لشبونة.
وقال أتلتيكو في بيان إنه بعد سلسلة من
الفحوص «اكتشفنا من النتائج التي عرفناها
حالتني إيجابيتني وقد عزال نفسهما في املنزل
ومت إب�لاغ اسمهما على الفور إل��ى السلطات
الصحية اإلس��ب��ان��ي��ة ،البرتغالية ،اليويفا
(االحت����اد األوروب����ي ل��ك��رة ال��ق��دم) ،االحت��اد
االسباني ،االحتاد البرتغالي واملجلس األعلى
للرياضة».
وك��ان من املفترض أن يسافر أتلتيكو الى
العاصمة البرتغالية اإلث��ن�ين ،وق��د أق��ر أن
احلالتني اإليجابيتني قد تؤديان إلى تغييرات
في اللحظة األخيرة بخصوص ج��دول السفر
وكذلك خطط اإلق��ام��ة في لشبونة ،موضحاً
«النادي سينسق اجلداول اجلديدة مع االحتاد

كيكي سيتني في تدريبات برشلونة

لم يتوقف يوفنتوس بطل إيطاليا طويال ،لبحث أسباب
ومالبسات اخل��روج من دوري أبطال أوروب��ا ،وسريعا
اتخذ القرار باالستغناء عن خدمات امل��درب مارويسيو
ساري ،وتعيني أندريا بيرلو بدال منه.
وجاء قرار التخلي عن املدرب ،بعد أسبوعني فقط من
فوزه بلقب الدوري احمللي ،ليذكر بأن جناح كبرى األندية
األوروبية ،يتحدد فقط بنا ًء على دوري األبطال.
وينطبق هذا الواقع أيضا على بايرن ميونخ ،الفائز
بآخر  8ألقاب في الدوري األملاني ،وباريس سان جيرمان
الذي حصد  7من آخر  8ألقاب في ال��دوري الفرنسي ،إذ
يتعني عليهما حتقيق النجاح على املستوى األوروب��ي،
لتأكيد تفوقهما الفعلي.
وستكون الضغوط في البطولة األوروب��ي��ة األول��ى
لألندية ،هذا املوسم ،مركزة بصورة أكبر ،بينما تتجمع
فرق ربع النهائي في لشبونة هذا األسبوع ،حلسم اللقب،
مع إقامة النهائي يوم  23أغسطس اجلاري.
وسيواجه سان جيرمان ،ال��ذي لم يسبق له جتاوز
الدور قبل النهائي ،أتالنتا األربعاء املقبل.
ومن شأن فوز الفريق القادم من بيرجامو على النادي
الباريسي ،صاحب اإلنفاق الضخم ،فتح باب النقاش
حول مستقبل مدربه توماس توخيل.
ولم يكن الفوز بلقب الدوري احمللي ،كافيا ملدربي سان
جيرمان السابقني ،كارلو أنشيلوتي ولوران بالن وأوناي
إميري ،عندما فشلوا في حتقيق النجاح بدوري األبطال.
وامل��واج��ه��ة األب���رز ف��ي دور الثمانية ستكون يوم
اجلمعة ،وستجمع بني برشلونة وبايرن ميونخ ،املتوج
كل منهما بلقب البطولة خمس مرات.
وبالتأكيد ،فعل هانز فليك مدرب بايرن ،الذي تولى
املهمة في نوفمبر تشرين الثاني املاضي خلفا لنيكو
كوفاتش ،ما يكفي خالل هذه الفترة القصيرة ،من أجل
جتاوز آثار أي خيبة أمل.
لكن األم��ر رمب��ا ال ينطبق على كيكي سينت ،م��درب
برشلونة.
فقد تولى املهمة قبل أشهر فقط ،لكن اخلروج من دور
الثمانية بدوري األبطال ،بعد احتالل املركز الثاني في
ال��دوري احمللي ،بالتأكيد سيثير تساؤالت حول مدى
جدارته باالستمرار في املهمة.

املرشحون
وال تثار أسئلة من ه��ذا القبيل ،ح��ول مستقبل مدرب
برشلونة األسبق ،بيب جوارديوال ،املدير الفني ملانشستر
سيتي .لكنه أيضا يتوق بكل قوة للفوز بلقب البطولة
من جديد ،بعد تسعة أعوام من تتويجه بلقبه األوروبي
الثاني مع البلوجرانا.
ويدخل سيتي ،ال��ذي تفوق بجدارة على ري��ال مدريد
في دور الستة عشر ،هذه املرحلة كمرشح للفوز على
ليون .وإذا جت��اوز سيتي املنافس الفرنسي ،فإن
ج��واردي��وال سيواجه في قبل النهائي واح��دا من
فريقيه السابقني ،برشلونة أو بايرن.
وسينافس أيضا في هذه املرحلة
بلشبونة ،األرجنتيني املخضرم
دي��ي��ج��و س��ي��م��ي��ون��ي ،م���درب
أتلتيكو مدريد ،ال��ذي يعرف
جيدا هذه األجواء.
وس��ب��ق لسيميوني
ال��وص��ول إل��ى نهائي
دوري األب���ط���ال،
م��رت�ين ،إل��ى جانب
ف��وزه مرتني بلقب
ال��دوري األوروب��ي،
كما أنه خالل املوسم
احل��ال��ي ،تفوق على
حامل اللقب ليفربول.
وسيلتقي أتلتيكو مدريد
اخلميس املقبل مع اليبزيج ،الذي
يظهر في دور الثمانية ألول مرة في
تاريخه.
وسيضرب ف��ري��ق سيميوني
موعدا مع أتالنتا أو باريس سان
جيرمان ،إذا ما جت��اوز املنافس
األملاني .وستقام املباريات خلف
أب���واب مغلقة ودون جمهور،
غوارديوال
في ملعبي سبورتنج لشبونة
وبنفيكا.

ويليان يعلن رحيله عن تشيلسي
بعد قضاء سبع سنوات

ويليان

كلوب يروي كواليس دموعه بعد التتويج بالبرمييرليغ
أفصح األملاني يورجن كلوب ،املدير الفني
لليفربول ،عن كواليس حلظاته االستثنائية
التي عاشها مع الريدز ،عقب التتويج بلقب
الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وحسم ليفربول لقب البرمييرليج هذا
املوسم قبل  7ج��والت من نهاية املسابقة،
وللمرة  19في تاريخه ،واألول��ى منذ 30
عامًا.
وساهم تشيلسي في تتويج ليفربول
بلقب ال��ب��رمي��ي��رل��ي��ج ب��ع��دم��ا تغلب على
مانشستر سيتي بنتيجة  ،1-2في اجلولة
 37من عمر املسابقة.
وقال كلوب في تصريحات لقناة ليفربول:
«ليس لديك أي فكرة عما سيكون عليه األمر
قبل حدوثه ،كانت فرحة خالصة ،ارتياح
هائل في الثانية التالية ،ثم بدأت في البكاء،
لذلك ذهبت واتصلت بزوجتي».
وأضاف« :اتصلت بأسرتي قبل  10ثوانٍ
من نهاية املباراة ،وشاهدناها معً ا ،قلت لهم
حسنًا ،أحبكم جميعً ا ،ووضعت الهاتف

يورجن كلوب

األوروب��ي لكرة القدم ومبجرد أن تكون هناك
خطة جديدة سيتم اإلعالن عنها».
وأضاف «كما نطلب أقصى درجات االحترام
في ما يخص هوية احلالتني االيجابيتني».
وتنطلق البطولة املصغرة التي فرضها
«كوفيد ،»-19األربعاء بإقامه مواجهات ربع
ونصف النهائي من مباراة واحدة في لشبونة
من دون جمهور ،وصوالً إلى النهائي املقرر في
 23أغسطس.
وسبق للجار اللدود ري��ال مدريد أن أعلن
عن إصابة مهاجمه ماريانو دي��از بفيروس
«كوفيد »-19قبل خ��وض إي��اب ثمن نهائي
املسابقة القارية األم.
كما أعلن الفريق اإلسباني اآلخ��ر إشبيلية
إصابة أحد العبيه بالفيروس ب��دون الكشف
عن اسمه ،ما أثار القلق بإمكانية التأثير على
استكمال مسابقة ال��دوري األوروب��ي «يوروبا
ليغ» التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتبارا ً
من ربع النهائي في أملانيا.

على الطاولة ،وقلت لزوجتي أتركي هاتفك
مفتوحا حتى تتمكني من رؤي��ة ما يحدث
ً
هنا».
وتابع« :لقد اتصلت بها على الهاتف أولاً
لكنني كنت أبكي لم أكن أعرف ملاذا ،ال يوجد
ل��دي فكرة ،كنت ف��خ��ورًا بذلك وكنت قلقًا
بشأنه ،لكنني لم أستطع التوقف ،لم يسبق
لي أن واجهت في حياتي موقفا لم أستطع
فيه التوقف عن البكاء».
ويعتقد كلوب أن الدموع انهمرت بسبب
الضغط الهائل ال��ذي كان يتعرض له قبل
تتويج ليفربول بلقبه األول في ال��دوري
اإلجنليزي املمتاز منذ  30عامًا.
وأوضح« :لم أكن أعرف السبب بالضبط،
لذلك ذهبت لبضع دقائق في غرفتي ،ألنني
لم أرغ��ب في إظهار ذل��ك أم��ام اجلميع ،ثم
أدركت أنه كان هناك بعض الضغط ،وهو ما
ال أشعر به حقًا عندما أكون في هذا املوقف».
وأمت« :لكن كوني مدربًا لهذا النادي فهو
شرف كبير».

أكد البرازيلي ويليان العب وسط تشيلسي
رحيله ع��ن ال��ن��ادي اللندني املنتمي للدوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعدما قضى سبع
سنوات ”رائعة“ في ستامفورد بريدج .
وكتب الالعب البالغ عمره  32عاما ،الذي
ذكرت تقارير أنه اقترب من االنتقال إلى أرسنال،
خطابا لوداع املشجعني ونشره على تويتر .
وقال ويليان ”لقد حان وقت الرحيل .أنا في
الواقع سأفتقد زمالئي .أرح��ل ب��رأس مرفوعة
وأشعر باألمان أني فزت بأشياء هنا ودائما ما
كنت أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي “ .
وال��ت��ح��ق وي��ل��ي��ان ،ال���ذي ب��دأ مسيرته في
كورنثيانز في ساو باولو بالبرازيل ،بتشكيلة
تشيلسي قادما من أجن��ي ال��روس��ي في 2013
وش��ارك في أكثر من  300مباراة وت��وج بلقب
الدوري اإلجنليزي مرتني .

وانتهى عقد ويليان هذا الصيف ولم يتوصل
التفاق لتمديد التعاقد لفترة طويلة .
وق��ال ويليان ”في أغسطس  2013تلقيت
عرضا من تشيلسي ،واقتنعت أن هذا هو املكان
املناسب لكي ألعب “.
وأض���اف ”اليوم أن��ا متأكد أن��ه ك��ان القرار
السليم .قضيت الكثير من األوق��ات السعيدة،
وبعض األوقات احلزينة ،وفزت بألقاب “.
وأع��ل��ن أيضا اإلسباني ب��ي��درو رحيله عن
تشيلسي يوم األحد بعدما قضى خمس سنوات
في النادي .
ودع��م تشيلسي صفوفه بالفعل وتعاقد مع
حكيم زي��اش جناح أياكس أمستردام وتيمو
فيرنر مهاجم رازن ب��ال ش��ب��ورت اليبزيج،
ويبحث عن صفقات جديدة في ظل املشاركة في
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل .

بيريز يؤكد بقاء زيدان مدربا للملكي

اجتماع مرتقب بني وكيل كريستيانو ومدير سان جيرمان
كشف تقرير صحفي فرنسي ،عن تطور جديد بشأن
تفكير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن
يوفنتوس خالل املوسم املقبل.
وكانت مجلة «فرانس فوتبول» زعمت منذ أيام أن
كريستيانو أراد االنتقال إل��ى باريس س��ان جيرمان
مطلع هذا العام ،إال أن أزمة فيروس كورونا وراء إيقاف
املفاوضات.
وقال موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي ،إن رونالدو
يشعر باإلحباط في يوفنتوس ،عقب الفشل في التأهل
إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.
وأضاف أن صاروخ ماديرا مستعد خلوض جتربة
أيضا في دوري أبطال أوروبا
جديدة مع نا ٍد آخر يعاني ً
(باريس سان جيرمان).
وأش��ار إلى أن البرتغالي خورخي مينديز ،وكيل
رونالدو ،سيلتقي مع ليوناردو املدير الرياضي لسان
جيرمان ،أثناء إقامة مباريات دوري أبطال أوروب��ا
مبدينة لشبونة ،لبحث كيفية إبرام الصفقة.
يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ميتد حتى صيف
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بيريز وزيدان

رونالدو

كشف تقرير صحفي إسباني أول أم��س ،عن
كواليس احل��وار ال��ذي دار بني فلورنتينو بيريز،
رئيس ريال مدريد ،وامل��درب الفرنسي زين الدين
زي��دان ،على منت الطائرة أثناء عودتهم من رحلة
إجنلترا ،عقب وداع دوري األبطال.
وخسر ريال مدريد في إياب دور الـ 16لدوري
األبطال أم��ام مانشستر سيتي  ،1-2وه��ي نفس
أيضا ،ليودع
النتيجة التي خسر بها في الذهاب ً
البطولة مبكرًا.
وترددت شائعات حول احتمالية رحيل زيدان

عن تدريب ري��ال مدريد ،بعد إخفاقه في حتقيق
اللقب األوروبي.
وبحسب موقع «ديفينسا سنترال» اإلسباني،
ف��إن فلورنتينو بيريز طالب زي��دان ب��أال يلتفت
للشائعات ،مؤكدا له أنه سيظل مدربًا لريال مدريد
في املوسم املقبل ،خاصة بعد التتويج ببطولتي
الدوري والسوبر .وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز
حت��دث كثيرًا مع زي��دان خ�لال رحلة العودة إلى
مدريد ،وأبلغه بأن سعيد بكل ما حققه هذا املوسم،
وأنه سيواصل االعتماد عليه.

