
استمتع توتنهام هوتسبير 
ببعض األوق���ات السعيدة في 
أس��ب��وع مضطرب للنادي بعد 
أن سجل هيونغ مني سون هدفا 
متأخرا من ركلة ج��زاء ليمنح 
فريقه الفوز 2-1 على ضيفه 
ساوثامبتون األربعاء لينعش 
آماله في إنهاء املوسم باملربع 
ال��ذه��ب��ي ل���ل���دوري اإلن��ك��ل��ي��زي 

املمتاز لكرة القدم.
وبعد إق��ال��ة امل���درب جوزيه 
مورينيو يوم االثنني وانضمام 
ت��وت��ن��ه��ام ل������دوري ال��س��وب��ر 
األوروب�����ي ال���ذي أث���ار غضبا 
واسعا في عالم كرة القدم يحاول 
امل���درب امل��ؤق��ت راي���ان ميسون 

قيادة السفينة لبر األمان.  
وبدا أن العب وسط توتنهام 
ال���س���اب���ق، ال������ذي س��ي��ت��ول��ى 
امل��س��ؤول��ي��ة ل��ن��ه��اي��ة امل��وس��م، 
سيتجرع الهزمية ح��ني وضع 
دان��ي إينغز ساوثامبتون في 
امل��ق��دم��ة ب��ش��ك��ل م��س��ت��ح��ق في 

الشوط األول )30(.  
لكن غاريث بايل، الذي أعاده 
ميسون للتشكيلة األساسية 
ألول مرة منذ منتصف مارس/
أذار، أدرك التعادل بعد مرور 
س��اع��ة ب��ع��د أن حت��ّس��ن أداء 
توتنهام عقب شوط أول مخيب 
)60(.   وسجل سون هدفا ألغاه 
احلكم بسبب التسلل )75( لكن 
الالعب الكوري اجلنوبي حسم 
األمور لتوتنهام من ركلة جزاء 
)90(.   وتقدم توتنهام للمركز 
ال���س���ادس ب��رص��ي��د 53 نقطة 

متأخرا بنقطتني عن تشيلسي 
الرابع الذي لعب مباراة أقل.  

وأع��رب راي��ان مايسون عن 
أم��ل��ه ف��ي أن ي��ت��ع��اف��ي مهاجم 
الفريق هاري كاين الذي يعاني 
من إصابة بالكاحل، في الوقت 
امل��ن��اس��ب مل��واج��ه��ة مانشستر 
سيتي في نهائي كأس الرابطة 

األحد.
وتعرض كاين هداف الفريق 
إلصابة في كاحله خالل مباراة 
فريقه ضد إيفرتون في نهاية 
األس��ب��وع امل��اض��ي، آخ��ر مباراة 
حتت قيادة البرتغالي جوزيه 
مورينيو قبل إقالته، وغاب عن 
املباراة التي فاز فيها توتنهام 
ب��ش��ك��ل م��ث��ي��ر األرب���ع���اء على 

ساوثهامبتون 1-2.
وبات مايسون أصغر مدرب 
يشرف على تدريب أحد االندية 
في ال���دوري االنكليزي املمتاز 
منذ انطالقته موسم 93-1992، 

بعمر 29 ع��ام��اً و312 ي��وم��اً، 
علماً بأنه كان العباً سابقاً في 
ص��ف��وف س��ب��ي��رز ل��ك��ن اص��اب��ة 
بالغة في رأسه عندما كان يدافع 
ع��ن أل���وان ن��ادي ستوك سيتي 
اضطرته الى االعتزال في سن 

مبكرة.
ورغ���م ذل���ك، ف���إن مايسون 
مسرور خلوض املباراة النهائية 
األح����د ض��د م��ت��ص��در ال����دوري 

اإلنكليزي.
وق��ال »عندما تدخل مباراة 
ك��ب��ي��رة م��ث��ل ي���وم األح����د، فمن 
األفضل دائماً أن تخوضها وأنت 

آت من فوز«.
وأض��اف »اعتقد أن الطريقة 
التي فزنا بها ب��امل��ب��اراة تقول 
الكثير ع��ن الفريق، واإلمي���ان، 
واالل���ت���زام، وال��ط��اق��ة. لقد كنا 
رائعني في الشوط الثاني، وأنا 
فخور جداً بالفريق على اجلهد 

الذي أظهره«.

أع��ل��ن رئ��ي��س ن����ادي ري����ال م��دري��د 
اإلس��ب��ان��ي ودوري السوبر األوروب���ي 
فلورنتينو بيريز أن مشروع املسابقة لم 
يفشل بل »مجّمد«، وذلك في مقابلة مع 

إذاعة »كادينا سير« اإلسبانية.
وقال بيريز إن »املشروع مجّمد. املنظمة 
)دوري السوبر( ال تزال موجودة«، مؤكداً 
أن »يوفنتوس وميالن لم يغادرا نحن 

جميعاً معاً، نفكر ونعمل«.
وأم���ا ع��ن انضمام ن���ادي برشلونة، 
فأشار بيريز إل��ى أن��ه حت��دث مع رئيس 
ب��رش��ل��ون��ة ج����وان الب���ورت���ا األرب��ع��اء 

و«بالطبع ال يزال منخرطاً في املشروع«.
وف��ي ح��ني كانت األن��دي��ة اإلنكليزية 
الستة أول املنسحبني من بني املؤسسني 
ال�12 ل����دوري ال��س��وب��ر ل��ي��ل ال��ث��الث��اء 
األربعاء، أوض��ح بيريز أنه »عمل حتى 
وقت متأخر، حتى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل. عملنا على هذا املشروع 
لسنوات. رمبا لم نتمكن من شرحه. رمبا 

سأفعل ذلك بشكل أفضل اليوم«.
ورداً على سؤال ملعرفة ما إذا كان يجب 
التوجه إليه بصفته رئيساً لريال مدريد 
أو ل��دوري السوبر، ق��ال بيريز »ال، ال. 

رئيس ريال مدريد. هذا جيد«.
وأض���اف »ل��م أش��اه��د عدائية مماثلة 
ق��ط م��ن قبل رئيس االحت���اد األوروب���ي 

لكرة القدم )يويفا( ورؤس��اء البطوالت 
)األوروبية( مثل إسبانيا. بدا األمر وكأنه 
شيء منظم. بدا األم��ر وكأننا أردن��ا قتل 
ك��رة القدم، وكأننا أسقطنا للتو قنبلة 
ذرية بينما كنا نحاول ببساطة إنقاذ كرة 

القدم«.
 كما أكد رئيس نادي ريال مدريد بأنه 
ال ميكن ألي فريق التعاقد م��ع كيليان 
مبابي وآيرلينغ هاالند من دون إقامة 

دوري السوبر األوروبي.
وع��ن بطولة ال��س��وب��ر ل��ي��ج، ص��رح: 
»عملنا على هذا املشروع لسنوات عديدة، 

ورمبا لم نتمكن من شرحه جيدا«.
وتابع: »أن��ا حزين. ال ميكن املساس 
بالليجا، لكن نظام دوري األبطال جتاوزه 
الزمن، واجلمهور لم يعد يهتم بالبطولة 

سوى من الدور ربع النهائي«.
وأضاف: »خسرنا املوسم املاضي 650 
مليون يورو، وتوصلنا إلى بطولة تلعب 
بها أفضل فرق أوروبا، وميكننا احلصول 

على املزيد من األموال«.
وأوض��ح: »لم أر قط مثل هذا الهجوم 
من رئيس االحت��اد األوروب���ي، تهديدات 
وإهانات كما لو أننا قتلنا شخًصا، يجب 

إنقاذ كرة القدم«.
وعلق: »أري��د رئيسا مثقفا ال يهني... 

كان عليه أن يكون قدوة«.

ريادة ريال مدريد
وأردف قائال: »أحد األندية اإلجنليزية 
الستة لم يكن مقتنعا حقا باملشروع، مما 

تسبب في نقل ذلك لبقية األندية«.
واسترسل: »ظهرت حملة تقول إننا 
سننهي كرة القدم، لكن احلقيقة أن بعض 
األشخاص لديهم امتيازات وال يريدون 
أن يخسروها. أعتقد حًقا أن��ه ال يوجد 
حل آخر، ومن لديه حل فليقدمه. مالكو 
األندية اإلجنليزية أمريكيون ويحبون 

الرياضة«.
وأردف: »ال�12 ن��ادي��ا وق��ع��وا عقًدا 
ملزًما، وميكننا استيعاب ف��رق أخ��رى. 
األندية انسحبت ألن )يويفا( قدم عرًضا، 
ولن نكشف عنه على أي حال، وال ميكن 
أن تكسب األندية أم��واال وأندية أخرى 

تخسر«.
 واستكمل: »لدي مسؤولية أن يكون 
ريال مدريد رائًدا، وإذا كان هناك مال فهو 
للجميع، واملشروع في وضع االستعداد 
ونحن نفكر في املستقبل، ويوفنتوس لم 

ينسحب«.
وعن هجوم رئيس نادي فياريال، علق: 
»كرة القدم حتافظ عليها األندية الكبرى، 
وه��و ليس على ح��ق ف��ي تصريحاته، 
فلعبة التنس ُيحافظ عليها النجوم 
الكبار، وإذا كان ميلك فكرة تدر لنا املال 

فعليه الكشف عنها«.
وأسهب: »األندية الدائمة هي األكثر 
ج��م��اه��ي��ري��ة ع��ل��ى وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، وهناك مباريات ال ُيشاهدها 

أحد«.
وكشف: »حتدثت مع أنييلي رئيس 
يوفنتوس ال��ي��وم 3 م���رات، وال أشعر 
بالوحدة، ونحن نرى بأي طريقة ميكننا 
جني األم��وال، وسيكون من اخلطأ إذا لم 

نفكر بهذا الشكل«.
وأك��د أن االنتظار حلني تعديل نظام 
دوري األبطال في عام 2024 لن يجدي 

نفعا.
وب��نّي: »علينا أن نفعل ذلك اآلن، وال 
ميكننا االنتظار 3 سنوات، فاملال يأتي 
م��ن امل��ب��اري��ات اجل��ي��دة، وي��ج��ب خوض 
مباريات مثل فيدرر ضد نادال التي تهم 

اجلماهير«.
وعن البورتا رئيس برشلونة، كشف: 
»لقد حتدثت معه، وبالطبع هو مستمر 

معنا في املشروع بشكل طبيعي«.
وأوضح: »لست خائفا من أي انتقام، 
وكنت قلقا حني حت��دث رئيس االحت��اد 
األوروبي عن اللعب املالي النظيف، فهو 
أم��ر أس��اس��ي، ويجب أن يكون صارًما 

وليس مرًنا«.
وعن الهجوم ضد البطولة، علق: »لقد 
واجهنا عدوانا رهيًبا، وحني يحدث ذلك 
على أرض الواقع سنرى النتيجة. األندية 
ستخسر أكثر من ملياري يورو في الفترة 

املقبلة«.
واس��ت��رس��ل: »م���ن املستحيل إب���رام 
صفقات كبيرة إذا ل��م تتدفق األم���وال، 
ولم مينحونا الفرصة لنشرح أكثر عن 

البطولة، وسنواصل العمل إلمتامها«.
وح��ول هجوم خافيير تيباس رئيس 
رابطة الليجا، رد: »لقد جئت ألبني ولدّي 
مصداقية معينة، ول��ن أفعل أي شيء 

للضرر بكرة القدم بعد 20 عاما«.
وبسؤاله عن اجتماع الليجا أج��اب: 
»ري���ال م��دري��د ل��ن يحضر حيث ل��م تتم 
دعوتنا، وعلى السيد تيباس أن ُيعيد 
النظر«. وأكمل: »يجب تخفيض الرواتب 
ألن ال��وض��ع خطير للغاية، والبعض 
يقول إنه ال شيء يحدث، وأنا فقط أطلب 
الشفافية، ففي الدوري األمريكي حملترفي 
ك��رة السلة، يتم نشر روات��ب الالعبني 
وامل��دي��ري��ن وميكن رؤي��ة اجل��ه��ود التي 

بذلوها«.

فلورنتينو بيريز
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ريال مدريد يثأر من قادش 
بثالثية في »الليغا«

كرمي بنزميا تألق وأحرز ثنائية

مجمد هو  بل  يفشل  لم  السوبر  دوري  مشروع  بيريز: 

عاد ريال مدريد لطريق االنتصارات، بالفوز 
)3-0( خالل مواجهة قادش، األربعاء، في إطار 

منافسات اجلولة 31 من الليجا.
وسجل لريال مدريد، كرمي بنزميا »هدفني« 
ف��ي الدقيقتني )30 م��ن رك��ل��ة ج���زاء و40(، 

وأودريوزوال في الدقيقة 33.
وبهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده ل�70 
نقطة بينما جتمد رصيد قادش عند 36 نقطة في 

املركز ال�13.
ب��دأت امل��ب��اراة بهدوء من كال الطرفني، رغم 
محاوالت ريال مدريد في التقدم ملنطقة قادش، 
قبل أن يأتي أول تهديد ألصحاب األرض في 
الدقيقة 11، حيث سدد خايرو العب قادش كرة 

تصدى لها تيبو كورتوا حارس امليرجني.
وطالب فينيسيوس جونيور مهاجم ريال 
مدريد، باحلصول على ركلة جزاء في الدقيقة 
28، بعد تدخل من إيزاك مدافع قادش، وجلأ حكم 
املباراة لتقنية الفيديو، التي أثبتت صحة ركلة 

اجلزاء.
وان��ب��رى ك��رمي بنزميا لتنفيذ ركلة اجل��زاء، 
حيث س��دد أسفل ميني ليديسما ح��ارس مرمى 

قادش، ومنح التقدم لريال مدريد.
وضاعف ألفارو أودري��وزوال النتيجة لريال 
مدريد في الدقيقة 33، حيث تلقى كرة عرضية 
من الطرف األيسر من زميله كرمي بنزميا، وسدد 
ك��رة رأسية بني قدمي ليديسما ح��ارس مرمى 

قادش.
وأه���در كاسيميرو فرصة تسجيل الهدف 
الثالث لريال مدريد في الدقيقة 37، حيث تلقى 
متريرة داخل املنطقة من بنزميا، لكنه سدد بقوة 

زائدة لتمر الكرة أعلى مرمى قادش.
وجنح كرمي بنزميا في تسجيل الهدف الثالث 
للميرجني ف��ي الدقيقة 40، بعدما أرس��ل له 
كاسيميرو ك��رة عرضية، وس��دد ك��رة رأسية 

أقصى ميني ليديسما حارس مرمى قادش.
وانتهى ال��ش��وط األول بتقدم ري��ال مدريد 

بثالثية دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد 
الضغط من أجل زيادة غلته التهديفية، وحصل 
امليرينجي على ركلة حرة مباشرة على حدود 
املنطقة، نفذها كرمي بنزميا الذي مرت تسديدته 

أعلى مرمى قادش في الدقيقة 52.
وأه��در أنتوني لوزانو مهاجم قادش فرصة 
تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 58، إذ تلقى 
ك��رة عرضية م��ن ال��ط��رف األي��س��ر، وس��دد كرة 
رأس��ي��ة م��رت بجانب القائم األمي���ن لكورتوا 

حارس ريال مدريد.
وأض��اع البديل ماريانو دي��از مهاجم ريال 
مدريد، فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 
75، حيث تلقى كرة في العمق وانفرد بحارس 
قادش ليديسما وراوغه، لكنه سدد خارج املرمى 

بطريقة غريبة.
 وأرسل رودريجو مهاجم ريال مدريد تسديدة 
من داخل منطقة اجل��زاء، برعونة شديدة، لتمر 
بجانب القائم األيسر ملرمى قادش، في الدقيقة 
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واستمر ضغط واس��ت��ح��واذ امليرجني على 
اللعب، دون أي تهديد حقيقي من جانب قادش، 
ليحصد الريال 3 نقاط ثمينة في مشور احلفاظ 

على لقبه.

توتنهام يتنفس الصعداء بفوز ثمني على 
ساوثامبتون ومايسون يأمل بتعافي كاين 

قلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه أستون فيال 
وخ��رج ف��ائ��زاً عليه 2-1 األرب��ع��اء في م��ب��اراة شهدت طرد 
العب من كل طرف في املرحلة احلادية والثالثني من الدوري 

اإلنكليزي.
ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 77 نقطة متقدماً بفارق 
11 نقطة عن جاره ووصيفه مانشستر يونايتد الذي خاض 

مباراة أقل.
على ملعب فيال ب��ارك، لم يكن قد مضى 20 ثانية على 
انطالق املباراة حتى سجل االسكتلندي جون ماكغني هدف 
التقدم ألصحاب األرض الذي استمر غياب جنمه جاك غريليش 
عن صفوفه. لكن سيتي الذي خسر أمام ليدز 1-2 في الدوري، 
وأم���ام تشيلسي 0-1 ف��ي مسابقة ال��ك��أس، التقط أنفاسه 
وجنح في إدراك التعادل عبر مهاجمه الشاب فيل فودن بعد 
هجمة منسقة بدأها احلارس البرازيلي إيدرسون )22( وكان 

البرتغالي برناردو سيلفا صاحب التمريرة احلاسمة.
ثم أضاف العب الوسط االسباني رودري الهدف الثاني من 

كرة رأسية )40(.
وتلقى سيتي ضربة بطرد مدافعه الدولي جون ستون أمام 
ناظري مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت، اثر تدخل 
عنيف قبل نهاية الشوط األول بدقيقة ليكمل فريقه املباراة 

بعشرة العبني.
وحل��ق به مدافع آستون فيال ماتي ك��اش حلصوله على 
بطاقتني صفراوين في مدى 3 دقائق مطلع الشوط الثاني، 
ليكمل فريقه بدوره املباراة بعشرة العبني من دون ان تتغير 

النتيجة. فرحة العبي مانشستر سيتي 

مانشستر سيتي يفوز على أستون فيال ويقترب من لقب »البرمييرليغ«

أعلن رئيس االحت��اد األوروب���ي لكرة 
ال��ق��دم )ي��وي��ف��ا( السلوفيني ألكسندر 
تشيفيرين أن م��ب��اري��ات ال���دور نصف 
النهائي في دوري أبطال أوروب��ا املقررة 
إقامتها األسبوع املقبل، غير مهددة، وذلك 
بعد ي��وم��ني م��ن إط���الق م��ش��روع دوري 

السوبر الذي باء بالفشل.
وقال تشيفرين في مقابلة مطولة مع 
قناة »ب��وب تي ف��ي« السلوفينية مساء 
األربعاء إن »هناك فرصة ضئيلة نسبياً 
أن ال تقام املباريات، لكن في املستقبل 

ستكون األمور مختلفة«.
وأوض���ح أن »امل��ف��ت��اح ه��و أن املوسم 
قد بدأ بالفعل. إذا ألغينا اللقاءات، فإن 
القنوات التلفزيونية ستطالب بتعويض 

.«
وك���ان اليويفا ق��د أش���ار س��اب��ق��اً إلى 
إمكانية استبعاد األندية ال�12 املنشقة 
واملؤسسة لدوري السوبر من املنافسات 
احمللية والقارية، وبينها ثالثة تنافس 
حالياً في املربع األخير بدوري األبطال: 
مانشستر سيتي وتشيلسي )إنكلترا(، 

وريال مدريد )إسبانيا(.
وانسحبت األندية اإلنكليزية الستة 
من املشروع، ما عّجل بفشل هذه البطولة 
اخل��اص��ة وشبه املغلقة التي تخيلتها 
األندية الكبرى لتنافس مسابقة دوري 

األبطال التاريخية.
ومن املقرر أن يستضيف ريال مدريد 
تشيلسي ال��ث��الث��اء ف��ي ال����دور نصف 
النهائي، فيما يسافر سيتي إلى باريس 

ملواجهة سان جيرمان األربعاء.
وج��دد أليكسندر تشيفرين، رئيس 
االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم »يويفا«، 

ان��ت��ق��ادات��ه ل��رؤس��اء األن��دي��ة املؤسسة 
للسوبر ليج، لكنه خفف لهجته بخصوص 

برشلونة.
وأوضح تشيفرين، خالل تصريحات 
نقلتها صحيفة »م��ون��دو ديبورتيفو« 
الكتالونية: »رؤس��اء هذه األندية خيبوا 
أملي جميًعا، لكن رمبا برشلونة بنسبة 

أقل«.

وأضاف: »لقد مت انتخاب خوان البورتا 
رئيسا، وحتدثت معه مرتني أو ثالث، 
وكنت مضغوطا بسبب الوضع، فاألمر 
كان موروًثا )في إشارة إلى أن جوسيب 
ماريا بارتوميو، رئيس البارسا السابق، 

هو من شارك في تدشني هذا املشروع(«.
وتابع: »لم يكن خطأ البورتا، لكنه في 
الوقت نفسه مفاوض جيد، حيث وضع 

إستراتيجية التصويت ال��ض��روري من 
قبل اجلمعية العمومية، ليخرج من هذا 

املأزق«.
ول��م يتبق حاليا س��وى ري��ال مدريد 
وبرشلونة ف��ي م��ش��روع السوبر ليج، 
بعد انسحاب بقية األندية املؤسسة، إثر 
انتقادات واسعة وضغوطات حكومية 

وجماهيرية.

لقطة من مباراة توتنهام وساوثامبتون 

 ألكسندر تشيفيرين

تشيفيرين: نصف نهائي دوري األبطال غير مهدد

»الكالتشيو«.. يوفنتوس ينتفض 
بثالثية في بارما 

حقق يوفنتوس، فوًزا ثميًنا، بعدما حول تأخره 
بهدف أمام ضيفه بارما إلى فوز )3-1(، في إطار 

منافسات اجلولة 32 من الدوري اإليطالي.
الفريق الضيف سجل هدًفا في الدقيقة 25 عن 
طريق جاستون بروجمان، لكن اليوفي رد بثنائية 
أليكس ساندرو، قبل أن يضيف ماتياس دي ليخت، 

الهدف الثالث، في الدقائق 43 و47 و68.
وبهذا االنتصار، قفز يوفنتوس مؤقًتا للمركز 
الثالث بوصوله للنقطة 65، فيما جتمد رصيد 

بارما عند 20 نقطة في املركز 19.
اليوفي لم يشكل أي خطورة على مرمى ضيفه 
سوى بعد مرور 7 دقائق عبر تسديدة رونالدو، 
الذي انزلق أثناء محاولته، لكن احلارس كولومبي 

حولها إلى ركلة ركنية.
وعاد حارس بارما، حلرمان رونالدو من فرصة 

هدف محقق، بعدما قابل النجم البرتغالي عرضية 
أرض��ي��ة بلمسة مباشرة، أنقذها كولومبي قبل 

جتاوز الكرة خط املرمى.
وقابل بيلي، عرضية من ركنية، بضربة رأسية 
ق��وي��ة، لكنها م��رت ب��ج��وار القائم األي��س��ر ملرمى 

يوفنتوس.
وم��ع انتصاف الشوط األول، متكن بارما من 
مباغتة اليوفي بهدف التقدم من ركلة حرة، نفذها 
بروجمان بتسديدة رائعة، اكتفى بوفون بالنظر 

إليها وهي في طريقها للشباك.
وأطلق باولو ديباال، تصويبة قوية على حدود 

منطقة جزاء بارما، لكن الكرة علت العارضة.
وك��اد بونوتشي أن يعادل النتيجة ألصحاب 
األرض بضربة رأس��ي��ة متقنة، لكن كرته مرت 

بجوار القائم األمين.
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