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جدل أوروبي حول مقترحات تغيير نظام دوري األبطال

قدمت األندية السويسرية أدا ًء تسبب
في تبديد طموحات أندية أوروبية عمالقة
في دوري أبطال أوروب��ا ،وهو ما يلخص
رحلة الطموح واألحالم في لعبة كرة القدم.
لكن الرئيس التنفيذي لرابطة ال��دوري
السويسري أب��دى خشيته أن ينتهي هذا
الطموح في ظل مقترحات جديدة طرحها
االحتاد األوروبي للعبة.
وخ��س��رت أن��دي��ة مانشستر يونايتد
وبايرن ميونخ وليفربول على ملعب فريق
ب��ازل ،كما جنح يانغ بويز هذا املوسم في
الفوز على يوفنتوس ليستعيد اجلمهور
السويسري ذك��ري��ات تسعينيات القرن
املاضي ،حني تعثر بايرن ميونخ على ملعب
نيوشاتل في ذلك الوقت.
ويثبت التاريخ أن يانغ بويز وزوريخ
تأهال إلى الدور قبل النهائي من كأس أوروبا
(النسخة القدمية من دوري األبطال).
لكن الرئيس التنفيذي لرابطة ال��دوري
السويسري ،كالوديوس شايفر ،يخشى أن
تفقد األندية السويسرية فرصة التأهل إلى
البطولة متاما ً بسبب مقترح االحتاد القاري
للعبة ،وال��ذي سيؤدي في واق��ع األم��ر إلى
استحداث بطولة دوري مغلقة اعتبارا ً من
.2024
وق��ال شايفر إن على رواب���ط ال��دوري
واألندية واجلمهور والالعبني أن يتحدوا
معا ً لتشكيل “حركة” للتصدي لهذا املقترح
الذي قال إنه “يتعارض مع قوانني االحتاد
األوروب����ي ل��ك��رة ال��ق��دم نفسها وامل��ب��ادئ
األس��اس��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم في
أوروبا”.
وأض��اف “نحتاج إل��ى حركة ألن لدينا
العديد من األندية التي تنتقد بشدة هذه
املقترحات أو تقف ضدها من األساس.
“يجب تكاتف كل من يهتم بحماية كرة
القدم حاليا ً”.

جدل كبير حول تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

وقال االحتاد األوروبي لكرة القدم ،الذي
لم يعلق على الفور ،إن “املناقشات املبدئية
تدور عن شكل البطوالت القارية بعد انتهاء
الفترة احلالية في  2024دون الكشف عن

مزيد من التفاصيل”.
وأشارت تقارير اجتماع عقد بني االحتاد
القاري للعبة وممثلني عن روابط بطوالت
الدوري الوطنية في أوروبا األربعاء املاضي

ركالت الترجيح تصعد بأستون فيال
للنهائي بحث ًا عن بطاقة «البرمييير ليغ»

فرحة العبي أستون فيال

حجز أستون فيال أولى بطاقتي نهائي الدورة
الفاصلة املؤهلة للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة
القدم “البرمييير ليغ” في املوسم املقبل (-2019
 ،)20وذلك بعد مباراة ماراثونية في إياب نصف
النهائي أم��ام مضيفه وس��ت بروميتش ألبيون
امتدت لركالت الترجيح على ملعب هاوثورنز.
وكانت مباراة الذهاب السبت املاضي على ملعب
فيال بارك ،انتهت بفوز أستون فيال ( ،)1-2قبل أن
يفوز وست بروميتش بهدف نظيف ،ليلجأ الطرفان
لشوطني إضافيني لم يسفرا عن جديد على مستوى
النتيجة ،لتقول ركالت الترجيح كلمتها في النهاية.
حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع املدافع كريج
داوس����ون ف��ي ال��دق��ي��ق��ة  29ب��رأس��ي��ة م��ن داخ��ل
املنطقة مرت من اجلميع واستقرت داخ��ل شباك

“الفيالنس” .وبهذا يستمر “الفيالنس” في مشوار
البحث عن العودة للبرمييير ليج بعد  3سنوات من
الغياب ،حيث سينتظر في مباراة التتويج املتأهل
من مواجهة املربع الذهبي األخ��رى األربعاء بني
ليدز يونايتد وديربي كاونتي على ملعب األول
إيالن رود.
وكان ليدز وضع قدماً في النهائي بعد أن فاز
في عقر دار ديربي كاونتي بهدف نظيف السبت
املاضي.
على اجلانب اآلخر ،سيستمر “الباجيز” ملوسم
آخ��ر ف��ي “التشامبيونشيب” بعد أن هبط من
“البرمييير ليغ” بداية هذا املوسم.
ي��ذك��ر أن ملعب وميبلي سيحتضن امل��ب��اراة
النهائية يوم  27من الشهر اجلاري.

اختار ممثلو الدول املنضوية حتت راية الوكالة العاملية
ملكافحة املنشطات (وادا) وزير الرياضة البولندي ،العداء
السابق فيتولد بانكا ( 34عاماً) ،ليصبح الرئيس املقبل
للوكالة ،حسب ما أعلن املمثلون في بيان.
وسيتم التصديق على هذا اخليار في مجلس مؤسسة وادا
الذي سينعقد في السابع من نوفمبر في مدينة كاتوفيتشي
البولندية.
وسيخلف بانكا ،االختصاصي في سباقات الـ  400متر
والقادم من احلكومة البولندية احملافظة ،في منصب رئيس
وادا البريطاني كريغ ريدي الذي انتخب في  2014والقادم
من صفوف احلركة األوملبية ،الركيزة الثانية للوكالة
العاملية.
ومنذ تأسيسها في  ،1999تخضع وادا ملبدأ امل��داورة
في منصب الرئيس بني احلركة األوملبية (اللجنة األوملبية
الدولية واالحتادات الرياضية الدولية) واحلكومات.
وج��اء في بيان ال��دول “كما تقتضي القواعد” ،تعيني
فيتولد بانكا “سيقدم رسميا ً لوادا قبل  31مايو  2019بهدف
خ��وض االنتخابات التي ستجري خ�لال اجتماع مجلس
املؤسسة في نوفمبر في كاتوفيتشي”.
وس��ي��واج��ه بانكا ،ممثل ال��ق��ارة األوروب��ي��ة ،منافسه
الدومينيكاني ماركوس دياز ،سباح املياه املفتوحة والبالغ
 44عاما ً الذي يشغل منصب معاون وزير الرياضة في بالده
واملرشح عن القارة األميركية.
ومت اختيار بانكا خالل تصويت للدول في مجلس أوروبا
لتمثيل قارته في يناير بحصوله على  28صوتاً مقابل 16
صوتا ً للوزيرة النرويجية السابقة ليندا هيليالند.
وتعرضت وادا املكلفة مبراقبة وتطبيق قوانني مكافحة
املنشطات في العالم ،لهزة عنيفة أواخر العام  2014جراء
فضيحة التنشط املمنهج في روسيا والتي أظهرت عجز
الوكالة .ومنذ ذلك احلني ،اعتمدت االصالحات التي متكنها
في املستقبل من سد الطريق إلى األلعاب األوملبية أمام أي
دولة تعتمد الغش ،وهو ما لم تستطع القيام به ضد روسيا
في أوملبياد ريو  .2016وفي سبتمبر املاضي ،أث��ار قرار
وادا بإعادة روسيا إلى كنف الدول املمتثلة للقانون العاملي
ملكافحة املنشطات ،جدالً حادا ً إذ رأى فيه كثيرون ضعفا ً في
مواجهة موسكو واللجنة األوملبية الدولية.

سيضطر نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي إلى دفع
 12مليون جنيه إسترليني ،إلى الدولي التشيلي أليكسيس
سانشيز ،إلجباره على الرحيل.
انضم سانشيز إلى صفوف يونايتد في يناير  2018قادما ً
من آرسنال ،ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه ،على الرغم من
حصوله على  500ألف جنيه إسترليني.
ووف��ق�اً لصحيفة ميرور البريطانية ،ف��إن يونايتد قد
يضطر إلى دفع نصف راتب الالعب ،من أجل إقناعه بالرحيل
عن النادي.
يرغب مانشستر يونايتد في بيع سانشيز في الصيف
احلالي ،بعدما سجل هدفا ً وحيدا ً مع “الشياطني احلمر” في
املوسم احلالي من “البرمييرليغ” ،وسط اهتمام من إنتر
ميالن اإليطالي بضمه.

سون يخشى اخلسارة أمام ليفربول

العمر  26عاماً بأن الراحة التي
سيأخذها ال��ف��ري��ق مل��دة ثالثة
أسابيع ستعيد الالعبني إلى
أفضل مستوياتهم أمام ليفربول
على ملعب واندا متروبوليتانو.
واحتل توتنهام املركز الرابع
في ال��دوري املمتاز بعد تعادله
 2-2م��ع إي��ف��رت��ون ي��وم األح��د
ليتأهل للعب في أرفع مسابقة
ل�لأن��دي��ة ف��ي أوروب����ا امل��وس��م
املقبل.
وس��ي��ع��ود إل���ى ال��ت��دري��ب��ات
لالستعداد للنهائي األوروبي.
ورغ��م تسجيله  18هدفاً مع
توتنهام في كافة املسابقات منذ
نوفمبر صام سون عن التهديف

اختيار وزير الرياضة البولندي
رئيس ًا جديد ًا لـ«وادا»

«الشياطني احلمر» في ورطة
بسبب سانشيز

سون يخشى من خسارة
مؤملة أمام ليفربول
ق��ال مهاجم منتخب كوريا
اجل��ن��وب��ي��ة ون����ادي توتنهام
هوتسبيرن سون هيونغ-مني،
إن اخل��س��ارة في نهائي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون
مؤملة لفترة طويلة ،إذ يستعد
الالعب بكل قوة للحيلولة دون
ذلك عندما يواجه ليفربول في
مدريد الشهر املقبل.
ورفض سون التكهن بنتيجة
النهائي ال��ذي سيقام في األول
من يونيو املقبل أمام منافس فاز
بالفعل مرتني على توتنهام في
الدوري املمتاز هذا املوسم ،لكنه
قال إنه “يتعني على فريقه العمل
بكل قوة للتفوق على ليفربول
ال��ذي كان قاب قوسني أو أدنى
من الفوز باللقب احمللي”.
وقال سون لصحيفة إيفيننغ
ستاندرد“ :ال أريد التكهن بالفوز
أو اخلسارة ..أمامنا وقت طويل
لالستعداد لهذه املباراة املهمة..
الفوز ب��دوري األبطال سيعني
لنا الكثير لكن اخلسارة ستكون
مؤملة لفترة طويلة جدا ً ..نرغب
ف��ي االس��ت��ع��داد ج��ي��دا ً وبعدها
ننتظر ما سيحدث ..ليفربول
فريق قوي جدا واألمر سيتوقف
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي س��ن��ؤدي
بها” .ويثق س��ون البالغ من

أن االحت��اد ط��رح بالفعل مقترحا ملموسا
يتضمن إحداث تغييرات جذرية.
وق���ال ع��دد م��ن ممثلي رواب���ط ال���دوري
احمللية الذي حضروا االجتماع إن “االحتاد

في آخر خمس مباريات شارك
ف��ي��ه��ا .وح��ص��ل س���ون بالفعل
على راح��ة أكثر من زمالئه في
توتنهام بعد أن غاب عن املباراة
األولى في عقوبة إيقاف محلية
لثالث مباريات أمام إيفرتون.
وق����ال س����ون“ :أعتقد أن
اجلميع في حاجة إل��ى راح��ة..
نرغب في استعادة كامل لياقتنا
قدر اإلمكان ..من الرائع أن نظهر
في نهائي دوري األبطال ولذلك
أرغب في االستعداد واالستمتاع
بكل حلظة ممكنة ..سنخوض
النهائي خ�لال ث�لاث��ة أسابيع
ومصيرنا في أيدينا وأمتنى أن
أكون في حالة رائعة”.

الكرواتي ستيماتش مدرب ًا
جديد ًا للهند
تعاقد االحت��اد الهندي لكرة القدم مع امل��درب الكرواتي
إيغور ستيامتش لالشراف على املنتخب الوطني خلفاً
لإلنكليزي ستيفن كونستانتني ال��ذي ت��رك منصبه بعد
نهائيات كأس آسيا في اإلمارات مطلع العام احلالي.
وأك��د رئيس االحت��اد الهندي برافول باتل في بيان أنّ
“إيغور هو املرشح املناسب لإلشراف على تدريب النمور
الزرق...تعيش كرة القدم الهندية فترة انتقالية وأنا واثق
من أنّ خبرته الواسعة ستقودنا إلى مستويات أعلى”.
وكان ستيماتش قلب الدفاع السابق مع منتخب بالده،
أش���رف على ت��دري��ب ك��روات��ي��ا خ�لال تصفيات مونديال
البرازيل  2014قبل أن يقال من منصبه بعد أن حصد نقطة
واحدة في آخر أربع مباريات وتأهل إلى امللحق بشق النفس.
يذكر أن كونستانتني استقال من منصبه عندما خرجت
الهند من الدور األول لدور املجموعات في كأس آسيا.

القاري للعبة اقترح تنظيم دوري قاري
يتألف من ث�لاث درج��ات ويتضمن نظاماً
للصعود والهبوط فيما بينها”.
وسيكون دوري الدرجة األول��ى معادالً

ل��دوري أبطال أوروب��ا في نسخته احلالية
وسيضم  32فريقا ً سيحتفظ  24فريقا ً منهم
مبواقعهم في البطولة في املوسم التالي
وه��و ما يضع ح��دا للنظام التقليدي الذي
ينص على أن الفرق تتأهل للمنافسة القارية
م��ن خ�لال ال��ت��ف��وق ف��ي ب��ط��والت ال���دوري
احمللية.
وأث���ار ه��ذا م��ع��ارض��ة رواب���ط بطوالت
الدوري التي تقول إنهم حتظى بدعم معظم
أندية القارة البالغ عددها  700نادي.
وك��ان رئيس رابطة ال��دوري اإلسباني
خافيير ت��ي��ب��اس ،ق���ال ه���ذا األس��ب��وع إن
“الدوري اإلسباني يواجه خطرا ً بسبب
مقترح االحتاد األوروبي للعبة”.
وأض��اف “سيتم انتقاء عدد من األندية
ستكون دائماً بني الفرق  .32درج��ة القلق
التي أشعر بها تتراوح ما بني سبعة إلى
ثمانية من عشرة.
“هل بطولة الدوري اإلسباني في خطر؟
نعم بال شك .االحتاد األوروب��ي لكرة القدم
ال يجب عليه القيام ب��ذل��ك ون��ري��د إقناع
املؤسسات األخرى بوجوب التصدي لهذه
املقترحات ونعمل على وضع استراتيجية
في هذا اخلصوص”.
أم���ا رئ��ي��س راب��ط��ة ب��ط��والت ال���دوري
األوروب���ي���ة الرس-ك��ري��س��ت��ر أول��س��ون،
فقال األسبوع املاضي إن “الوضع احلالي
يثير القلق أكثر مما ك��ان عليه احل��ال في
تسعينيات القرن املاضي حني هددت األندية
الكبرى بتشكيل رابطة منفصلة.
وق���ال“ :املشكلة أن املناقشات جتري
بني االحتاد األوروب��ي لكرة القدم واألندية
مباشرة وهذا يعني استحداث دوري مغلق
حتت مظلة االحتاد القاري للعبة” .وقال كل
من أولسون وتيباس إن عددا محدودا فقط
من األندية الكبيرة يؤيد مقترحات االحتاد
األوروبي لكرة القدم.

غريزمان يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد

أنطوان غريزمان

ق��ال أن��ط��وان غريزمان مهاجم فرنسا ون��ادي
أتلتيكو مدريد في فيديو نشره على حساب النادي
على تويتر إنه سيغادر الفريق في نهاية املوسم.
ولم يكشف جريزمان ( 28عاما) عن الفريق الذي
سيلعب له املوسم املقبل لكن وسائل إعالم إسبانية
حتدثت على نطاق واسع عن احتمال انضمامه إلى
برشلونة الذي رفض االنضمام له العام املاضي
قبل أن يوقع عقدا جديدا مع أتلتيكو حتى .2023
وقال جريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا
والذي وقع عقدا جديدا خلمس سنوات في يونيو
املاضي إنه أبلغ دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو
واملدير التنفيذي ميجيل انخيل خيل مارين بقراره
ووجه كالمه لعشاق النادي في الفيديو.
وق��ال ”بعد مناقشات مع سيميوني وميجيل
انخيل وامل��س��ؤول�ين ف��ي ال��ن��ادي أرغ��ب ف��ي اب�لاغ
اجلماهير التي منحتني احلب واملساندة بقراري
الرحيل للبحث عن حتديات جديدة.
وتابع ”في احلقيقة كان من الصعب الوصول
إلى هذه النقطة لكني أشعر انني أحتاج لهذا األمر.
أشكركم جميعا على الدعم واملساندة خالل خمس
سنوات قضيتها هنا وفزت خاللها بأول ألقابي“.
ورفض جريزمان عرضا من برشلونة في يونيو
ح��زي��ران امل��اض��ي ووث��ق حيرته الشخصية في
فيلم وثائقي يحمل اسم ”القرار“ انتجته شركة
كوزموس اململوكة جليرار بيكي مدافع برشلونة.
وآخر عقد وقعه رفع الشرط اجلزائي إلى 200
مليون يورو ( 224.06مليون دوالر) لكن العديد
من وسائل االعالم قالت إن هذا الرقم سيتقلص إلى
 120مليون يورو في األول من يوليو متوز.
وانضم جريزمان إلى أتلتيكو من ريال سوسيداد
في  2014مقابل  30مليون ي��ورو طبقا لتقارير

وسائل إعالم .وتصدر قائمة هدافي الفريق في كل
موسم من املواسم اخلمسة التي قضاها في أتلتيكو.
وساعد أتليتيكو على الفوز بالدوري األوروبي
في  2018بعدما هز الشباك مرتني في االنتصار
- 3صفر على أوملبيك مرسيليا في النهائي قبل أن
يساعد الفريق االسباني على الفوز بكأس السوبر
األوروبية.
وفاز جريزمان أيضا بكأس السوبر االسبانية
في .2014
ولعب في نهائي دوري األبطال  2016الذي
خسره أتليتيكو بركالت الترجيح أمام ريال مدريد
واختير كثالث أفضل العب في العالم في ذلك العام.
وأض���اف جريزمان ”أمضيت حلظات رائعة
سأتذكرها دائما .ستبقى جماهير أتلتيكو دائما في
قلبي .ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار“.
وتابع ”أتوجه بالشكر للجميع .استمتعت
كثيرا في السنوات اخلمس األخيرة .بذلت كل ما في
وسعي في أرض امللعب وحاولت دائما أن أحتلى
بشخصية جيدة.
”حاولت ادخ��ال السعادة على قلوب عشاق
النادي في ملعب واندا متروبوليتانو وكذلك على
جماهيرنا في مبارياتنا خ��ارج األرض .أتوجه
بالشكر للجميع من كل قلبي“.
وج��ري��زم��ان أح��دث الع��ب ب��ارز يعلن مغادرة
أتلتيكو في نهاية املوسم.
وأعلن بايرن ميونيخ ضم مدافع فرنسا لوكاس
هرنانديز من أتلتيكو بداية من املوسم املقبل بعد
أن دفع الشرط اجلزائي في عقده البالغ  80مليون
ي��ورو .كما أعلن دييجو جودين قائد أتليتيكو
رحيله عن ناديه في نهاية املوسم اجل��اري بعد
انتهاء تعاقده في يونيو املقبل.

غوارديوال يحرز جائزة أفضل
مدرب في الدوري اإلنكليزي
أح��رز امل��درب اإلسباني بيب
غوارديوال جائزة أفضل مدرب
في إنكلترا ،بعد قيادته األحد
ف��ري��ق��ه مانشستر سيتي إل��ى
لقبه الثاني توالياً في ال��دوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،متفوقاً
على األملاني يورغن كلوب مدرب
ليفربول الوصيف.
واح��ت��ف��ظ سيتي بلقبه في
البرمييرليغ بعد صراع محموم
انتهى بفارق نقطة يتيمة أمام
ليفربول.
وب��ع��د تتويجه بلقب كأس
ال��راب��ط��ة ف��ي ف��ت��رة سابقة من
املوسم ،سيكون مبقدور سيتي
حتقيق ثالثية محلية للمرة
األول��ى عندما يواجه واتفورد
السبت في نهائي كأس انكلترا
على ملعب وميبلي.
وتصدر غوارديوال تصويت
جل��ن��ة م��ن اخل��ب��راء ب��اإلض��اف��ة

بيب غوارديوال األفضل في البرمييرليغ

ال��ى اجلماهير ،متفوقاً أيضا
على األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو مدرب توتنهام الذي
أوصل فريقه إلى نهائي دوري
ابطال اوروبا على غرار كلوب،
ومدرب ولفرهامبتون البرتغالي
نونو إسبيريتو سانتو الذي حل
سابعاً ف��ي موسمه األول بعد
عودته إلى دوري النخبة.
وق��ال غ��واردي��وال البالغ 48
عاماً “يشرفني احلصول على
ه��ذه اجل��ائ��زة .أري��د مشاركتها

مع العبي فريقي النهم النجوم
في كل شيء ،ومع جهازي الفني
ألن��ن��ا قاتلنا مب��واج��ه��ة جميع
املدربني في ال��دوري ،خصوصاً
املذهل يورغن كلوب ال��ذي بقي
يواجهنا حتى النهاية”.
وأص��ب��ح م���درب برشلونة
اإلس��ب��ان��ي وب���اي���رن ميونيخ
األمل��ان��ي ال��س��اب��ق ث��ال��ث م��درب
يحتفظ بجائزته بعد السير
اليكس فيرغوسون والبرتغالي
جوزيه مورينيو.

