
ق���ال ث���روت ي��اردم��ج��ي ن��ائ��ب رئيس 
االحتاد التركي لكرة القدم إن بالده تستحق 
استضافة بطولة أوروبا 2024 ألنها متثل 
”جبهة جديدة“ ستحقق مكاسب اقتصادية 
كبيرة  متجاوزا مخاوف بشأن سجل البالد 

في مجال حقوق اإلنسان.
وسيتخذ االحتاد األوروبي لكرة القدم 
قرارا نهائيا بشأن البلد الذي سيستضيف 
بطولة أوروبا 2024 عندما جتتمع اللجنة 
التنفيذية اخلميس املقبل في مقر االحتاد 
في مدينة نيون السويسرية. وإلى جانب 
تركيا فإن أملانيا هي الدولة الوحيدة التي 

قدمت عرضا الستضافة البطولة.
وأخفقت تركيا في السابق في استضافة 
نسخة البطولة في 2016 كما لم ينجح 
عرضها الستضافة األل��ع��اب األوملبية 
الصيفية في 2020 في حني حصلت أملانيا 
على حق استضافة كأس العالم في 2006 
وه��ي البطولة التي وصفت على نطاق 

واسع بانها كانت ناجحة.
لكن ي��اردم��ج��ي ال���ذي ي��ق��ود العرض 
التركي الستضافة بطولة أوروب��ا 2024 
يعتقد أن بالده تتمتع بجاذبية ألنها مقصد 
لم يستغل حتى اآلن من جانب االحت��اد 

األوروبي.
وقال ياردمجي في مقابلة مع رويترز 
”أملانيا متلك سجال حافال في استضافة 

االحداث لكن تركيا سوق جديدة.
”تركيا متثل جبهة جديدة متاما ألن 
االحت��اد القاري للعبة يريد ج��ذب املزيد 
من اجلماهير وال��رع��اة وخلق أج��واء من 
احل��م��اس واإلث����ارة. وسيوفر ه��ذا قيمة 
تضاف إل��ى اإلي���رادات التي يبحث عنها 
االحت���اد. فبكل تأكيد سيحظى االحت��اد 
مبكاسب مالية أكثر مما لو أقيمت البطولة 

في أي دولة أوروبية أخرى“.
وسيفتح إقامة البطولة في بلد ميتد 
جغرافيا عبر قارتي أوروب��ا وآسيا الباب 
لتشجيع ت��وس��ع ك��رة ال��ق��دم األوروب��ي��ة 
على الصعيد العاملي في الوقت الراهن. 
وتخطط رابطة ال��دوري اإلسباني لكرة 
القدم إلقامة مباريات رسمية في الواليات 
املتحدة بينما يناقش االحتاد القاري للعبة 

إمكانية لعب نهائي دوري أبطال أوروبا 
في نيويورك.

وق��ال ياردمجي ”)تركيا( هي الدولة 
الوحيدة العضو في االحت��اد األوروب��ي 
التي تربط الغرب بالشرق. اسطنبول هي 
أيضا بوابة عظيمة على الشرق األوسط 

وافريقيا“.

 مخاوف سياسية
ومن بني العقبات احملتملة أمام العرض 
ال��ت��رك��ي سجل ال��ب��الد ف��ي م��ج��ال حقوق 
اإلن���س���ان إذ تتضمن م��ع��اي��ي��ر االحت���اد 
األوروب���ي بنودا تتعلق باحترام حقوق 
اإلنسان في وقت تواجه فيه تركيا ضغوطا 

متزايدة منذ محاولة انقالب ضد الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان في 2016.

وعقب فشل محاولة االنقالب تعرض 
نحو 50 أل��ف شخص للسجن بانتظار 
احملاكمة وجرى طرد أو إيقاف نحو 150 
ألفا آخرين من وظائفهم. ومنحت إعادة 
ان��ت��خ��اب اردوغ����ان ف��ي يونيو ح��زي��ران 
املاضي الرئيس التركي قوة إضافية رغم 
معاناة االقتصاد التركي من أزمة في عملته 

احمللية في اآلونة األخيرة.
لكن ي��اردم��ج��ي نحى جانبا ك��ل هذه 

املخاوف السياسية.
وقال ”ليس مبقدرونا أن نغير النظرة 
السلبية جت��اه تركيا م��ن خارجها. لكن 
تركيا دولة تتمتع باستقرار ورسوخ كبير 

من الناحية السياسية“ مضيفا أنه يعتقد 
أن االحتاد االوروب��ي لكرة القدم سيبحث 

القضية ”من منظور رياضي بحت“.
ومتكنت تركيا من إقناع االحتاد القاري 
للعبة هذا العام بإقامة نهائي دوري أبطال 
اوروب���ا 2020 على ملعب أت��ات��ورك في 
اسطنبول متفوقا على ملعب النور في 
لشبونة. كما ستقام مباراة كأس السوبر 
األوروبية 2019 على ملعب بشيكطاش 

في اسطنبول أيضا.
وأض���اف ي��اردم��ج��ي ”الثقة موجودة 
بالفعل. فحصول تركيا على حق استضافة 
مباراتني نهائيتني في 2019 و2020 يعني 
أن االحتاد األوروبي لكرة القدم منح تركيا 

الدعم والثقة“. 
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يخوض تشيلسي وليفربول اختبارا صعبا يكشف 
عن املزيد من مالمح الفريقني وقدراتهما في وقت مبكر من 

املوسم، حيث يلتقيا في مباراتني خالل أربعة أيام.
ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول مبلعب »آنفيلد« 
اليوم األربعاء في ال��دور الثالث من بطولة كأس رابطة 
احمل��ت��رف��ني اإلجن��ل��ي��زي��ة، ث��م يتجدد ال��ل��ق��اء على ملعب 
»ستامفورد بريدج« يوم السبت املقبل، ضمن منافسات 

املرحلة السابعة من الدوري اإلجنليزي.
ويتصدر ليفربول جدول الدوري اإلجنليزي برصيد 18 
نقطة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست األولى، 
كما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة 

دوري أبطال أوروبا.
أم��ا تشيلسي، فقد أخفق في مواصلة حصد العالمة 
الكاملة بالدوري اإلجنليزي، إثر تعادله مع ويس تهام 

سلبيا أمس األول األحد، لكنه ميكنه انتزاع الصدارة من 
ليفربول في حالة الفوز عليه في مباراة يوم السبت.

لكن قبل مباراة السبت، يلتقي الفريقان اليوم في مباراة 
حاسمة ببطولة كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية، التي 

تشكل فرصة للتتويج املبكر في املوسم.
لكن م��ب��اراة اليوم تشكل فرصة أيضا لكال الفريقني 

إلراحة بعض الالعبني األساسيني.
وستكون مباراة اليوم هي الرابعة لليفربول من سبع 
مباريات يخوضها الفريق خ��الل 23 يوما، ويرجح أن 
يستغلها املدير الفني يورجن كلوب في اختبار مدى قوة 

الفريق.
ومنح كلوب فرصة املشاركة لشيردان شاكيري وجويل 
ماتيب في مباراة الفريق أم��ام ساوثهامبتون مطلع هذا 

األسبوع، ورمبا يواصل االعتماد عليهما في مباراة اليوم.

كذلك يحتمل أن يحصل العب خط الوسط فابينيو على 
فرصة املشاركة بالتشكيلة األساسية لليفربول للمرة 
األول��ى، كما يحتمل مشاركة سيمون مينيوليه وناثانيل 

كالين وألبرتو مورينو.
ورمب��ا يدفع كلوب باملهاجم دانييل ستوريدج ضمن 
التشكيلة األساسية مع إراح��ة واحد أو أكثر من الثالثي 

محمد صالح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
وقال كلوب عقب الفوز على ساوثهامبتون يوم السبت 
املاضي »إنه أمر جيد بالنسبة لنا أن الفرصة متاحة إلجراء 
تغييرات، نفوز معها باملباريات، كنا نعرف ذلك من البداية 
ولكن أحيانا يتحتم عليك إثبات قدراتك وهذا ما جنحنا فيه 

بالفعل«.
ول��ك��ن ال��رغ��ب��ة ف��ي احل��ف��اظ على اإلي��ق��اع ومواصلة 
االنطالقة، قد تدفع كلوب إلجراء تغييرات أقل من املتوقعة، 

خاصة في ظل حقيقة أن الفريق لم يخسر على ملعب آنفيلد 
منذ أبريل 2017 ويتطلع إلى مواصلة النتائج اإليجابية 
على ملعبه. وأكد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، 
أن أي العب يحصل على فرصة املشاركة، سيبذل كل ما 

بوسعه لوضع بصمة.
وقال هندرسون »هؤالء )االحتياطيني بفريق ليفربول( 
بانتظار الفرصة، ومبجرد دخولهم إل��ى أرض امللعب، 

سيبذلوا كل ما لديهم من أجل الفوز باملباريات«.
وأضاف »نحن بحاجة إلى املضي قدما، مثلما أقول في 
كل أسبوع، أمامنا اختبار صعب آخر في منتصف األسبوع 

في بطولة مختلفة«.
كذلك يحتمل أن تشهد تشكيلة تشيلسي تغييرات، لكن 
املدير الفني ماوريسيو ساري انشغل بشكل أكبر بالتقليل 

من شأن التوقعات قبل املواجهتني أمام ليفربول.

وقال اإليطالي ساري »إنهم يلعبون حتت قيادة نفس 
املدرب منذ أربعة أعوام... أما نحن، فقد بدأنا العمل سويا 
قبل 35 أو 40 يوما، لذلك أرى أن الوقت ال يزال مبكرا على 

التوقعات«.
وأضاف »علينا أن نعمل ونتطور، وبعدها رمبا نصبح 

خالل عام واحد على نفس مستوى ليفربول«.
ويرجح أن يفتقد ساري جهود بيدرو في مباراة اليوم، 
لكنه يأمل في ع��ودة الالعب للجاهزية قبل مباراة يوم 

السبت.
وقال ساري »بيدرو مهم للغاية بالنسبة لنا، ألنه أفضل 
العب لدينا يتحرك بدون ك��رة... نحاول جتهيزه للعودة 
قبل نهاية األسبوع، ولكن هذا أمر ليس محسوما بالنسبة 
لي اآلن، رمبا أجلأ لتغيير التشكيلة األساسية بالكامل، 

ورمبا أجري خمسة تغييرات فقط، اآلن ال أعرف«.

2024 مكاسب اقتصادية مفتاح تركيا الستضافة يورو 

2024 استعدادات واسعة في تركيا من أجل بطولة أوروبا 

لقطة من مواجهة سابقة بني ليفربول وتشيلسي
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اختبار مزدوج يقيس قوة ليفربول وتشيلسي احلقيقية

ليبرون  جيمس : الطريق طويل 
ملنافسة غولدن ستايت

نبه جنم ك��رة السلة األميركي 
ل��ي��ب��رون جيمس، أن��ص��ار ناديه 
اجلديد ل��وس أجنليس ليكرز إلى 
عدم توقع دخول فريقهم املنافسة 
ووضع حد الحتكار غولدن ستايت 
ووري��رز على اللقب في السنوات 

األخيرة في وقت قصير.
وج��اء ك��الم جيمس ف��ي مؤمتر 
صحافي يسبق ان��ط��الق املوسم 
اجل����دي����د ل����ل����دوري األم���ي���رك���ي 

للمحترفني في 16 أكتوبر.
وكان جيمس )33 عاماً( انضم 
إلى ليكرز في يوليو املاضي قادماً 
من كليفالند كافالييرز في صفقة 
ضخمة بلغت 154 مليون دوالر 

بعقد ملدة أربع سنوات.
وان���ض���م ج��ي��م��س إل���ى ليكرز 
الساعي بقوة إلى استعادة أمجاده 
الغابرة بعد س��ن��وات م��ن تراجع 
مستواه بدليل فشله في بلوغ البالي 

أوف في املواسم اخلمسة األخيرة.
وأدى انتقال جيمس الذي خاض 
نهائي الدوري األميركي للمحترفني 
في املواسم الثمانية األخيرة، إلى 
تعزيز حظوظ ليكرز في املنافسة 
على اللقب مجدداً، بيد أن الالعب 
ح���اول التخفيف م��ن التوقعات 
محذراً بأن فريقه يحتاج إلى وقت 
كبير ملزاحمة غولدن ستايت على 
اللقب وقال في هذا الصدد »ال يزال 
الطريق ط��وي��الً أمامنا للوصول 
إل���ى م��س��ت��وى غ��ول��دن س��ت��اي��ت. 
يستطيعون االنطالق من النقطة 
التي وصلوا إليها املوسم املاضي 
بدءاً باملعسكر التدريبي. أما نحن 
فنبدأ من نقطة الصفر وبالتالي 

الطريق طويل أمامنا«.
وتابع »ال نستطيع أن نقلق ملا 
يقوم به غولدن ستايت. غولدن 
ستايت ه��و غ��ول��دن ستايت وهم 

األبطال، الفريق سوياً منذ سنوات«.
وأضاف »نستطيع التركيز على 
االرتقاء مبستوانا على أمل الوصول 
يوماً ما ملستوى يؤهلنا املنافسة 
على اللقب كما فعل غولدن ستايت 

في السنوات األخيرة«.
ورف���ض جيمس م��ق��ول��ة بأنه 
يتعني على ليكرز أن يحرز اللقب 
لكي يكون فريقاً ناجحاً بقوله »ال 
أعتقد ذلك. هناك بطل واحد لكن ذلك 
ال يعني بأن فريقك لم يحقق موسماً 
ناجحاً. ستكون هناك انتصارات 
وهزائم وأشياء من هذا القبيل...
لكن بإمكاننا أن ن��راق��ب طريقة 
استعدادنا يوماً بعد يوم وكيفية 
تطوير مستوانا. نحن فريق جديد ال 

نعرف بعضنا البعض جيداً«.
وق��ال »يتعني علينا أن نعيش 
امل��ط��ب��ات وال��ص��ع��وب��ات س��وي��اً، 
سنعيش أوق��ات��اً ج��ي��دة وأخ��رى 
سيئة، هذا ما يحصل عندما يكون 
الفريق جديداً، لكن إذا تابعنا العمل 
وقمنا بالتضحية من أجل بعضنا 
البعض وبذلنا جهوداً كبيرة، فإننا 

سنصل إلى الهدف«.
وأكد جيمس أن انتقاله إلى لوس 

أجنليس املدينة التي تعتبر عاصمة 
االنتاج التلفزيوني والسينمائي 
ح��ي��ث مي��ل��ك ال��ن��ج��م ال��ع��دي��د من 
املشاريع في هذا الصدد، كان مبنياً 
فقط على ك���رة السلة وال شيء 
سواها وق��ال »ق���راري ك��ان يعتمد 
على عائلتي ولوس أجنليس ليكرز. 
أنا العب كرة سلة، هذا ما أقوم به. 
أما في ما يتعلق باألعمال التجارية، 
ف��إن ه��ذا األم��ر مت االعتناء به قبل 

مجيئي إلى هنا«.
وأح��رز جيمس حتى اآلن لقب 
الدوري ثالث مرات وخاض النهائي 
8 مرات، لكنه خسر آخر نسختني 
ف��ي 2017 و2018 أم���ام غولدن 

ستايت ووريرز.
وخ��اض جيمس 1143 مباراة 
ضمن ال���دور ال��ع��ادي حت��ت أل��وان 
كليفالند وميامي هيت، حيث بلغ 
معدل تسجيله في املباراة الواحدة 
27.2 نقطة 7.4 متابعات و7.2 
متريرات حاسمة. ويحتل جيمس 
املركز السابع في الترتيب التاريخي 
ملسجلي ال��دوري )31308 نقاط(، 
وميلك ذهبيتني أوملبيتني في 2008 

و2012 مع املنتخب األميركي.

ليبرون جيمس


