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ليفربول يقصي بايرن ميونيخ ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

ماني يسجل الهدف الثالث في شباك بايرن ميونيخ بعد متريرة رائعة من محمد صالح

سجل ساديو ماني هدفني ليقود ليفربول
للفوز  1-3على مستضيفه بايرن ميونيخ
ليتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم أول من أمس
وبعد التعادل بدون أهداف في أنفيلد في
ذهاب دور الستة عشر أحكم ليفربول بطل
أوروب��ا خمس م��رات سيطرته في ميونيخ
وتسيد امل��ب��اراة وأب��ط��ل خ��ط��ورة منافسه
األملاني ليصبح الفريق اإلجنليزي الرابع
الذي يبلغ دور الثمانية.
وحتولت املباراة التي كان من املتوقع أن
تكون مثيرة إلى مواجهة متواضعة بعدما
ارتكب الفريقان أخطاء عند االستحواذ على

الكرة لكن بايرن فشل في الضغط وسقط في
اللحظات املهمة.
واستغل املتألق ماني خروجا ال داعي له
للحارس مانويل نوير عن مرماه في مباراته
املئوية بدوري األبطال ليراوغه قبل أن يسدد
في الشباك اخلالية في الدقيقة .26
وتعادل بطل أملانيا بعد  13دقيقة بعد
انطالقة من اجلناح سيرج جنابري الذي
م��رر ك��رة عرضية حولها م��داف��ع ليفربول
جويل ماتيب إلى مرماه باخلطأ.
وحسم امل��داف��ع فيرجيل ف��ان دي��ك ،الذي
غ��اب عن مباراة ال��ذه��اب ،صعود ليفربول
عندما قفز أعلى من اجلميع ليحول ركلة

ركنية بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة
 69قبل أن يختتم ماني األهداف بضربة رأس
في الدقيقة .84
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول ”إنها
ليلة دوري أبطال رائعة لليفربول وهذا أمر
جيد.
”الرغبة كانت استثنائية .وأكدنا الليلة
أن ليفربول عاد إلى قمة الكرة األوروبية“.
رباعي إجنلترا
وأكمل ليفربول وصيف البطل في املوسم
املاضي تأهل جميع الفرق اإلجنليزية إلى
دور الثمانية للمرة األولى منذ موسم -2008
 2009إذ سبق أن صعد كل من توتنهام

هوتسبير ومانشستر يونايتد ومانشستر
سيتي .وك��ان بايرن يعلم أن��ه يجب عليه
املخاطرة عما حدث في أنفيلد لكنه سقط أمام
ضغط ليفربول املستمر في الشوط األول.
وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ”واجهنا
منافسا صعبا وليفربول كان الطرف األفضل
في املواجهتني .متت محاصرتنا ومهاجمتنا
مبكرا ولم نستطع اللعب بحرية .لم نكن في
أفضل أيامنا .وتعرفنا على حدودنا“.
وأض���اف ”ما زل��ن��ا ننافس على لقبني.
نتصدر الدوري وما زلنا في كأس أملانيا“.
وتلقى الفريق اإلجنليزي ،الذي خسر أمام
ريال مدريد في نهائي املوسم املاضي ،ضربة

قوية عندما خرج قائده جوردان هندرسون
بسبب إصابة في الكاحل.
ومنح هدف ماني التفوق للفريق الزائر
لكن ب��دال م��ن مضاعفة ال��ف��ارق عندما كان
الطرف األفضل اهتزت شباكه بهدف عكسي
من ماتيب ليعود بايرن إلى املباراة عكس
مجريات اللعب.
واحتاج بايرن ،ال��ذي بلغ دور الثمانية
في آخر سبعة مواسم ،إلى هدف آخر إذ كان
ليفربول متأهال بفضل قاعدة الهدف خارج
األرض.
لكن ليفربول واص���ل ضغطه وكوفئ
على ذل��ك عندما سجل الهولندي ف��ان ديك

بايرن ميونخ يتحرك لضم حكيم زياش

حكيم زياش

يبدو أن حكيم زي��اش يعيش أيامه األخيرة
مع أياكس أمستردام ،إذ أن النجم املغربي أصبح
مطلبا ً مُلحا ً للعديد من األندية األوروبية العمالقة،
على غرار بايرن ميونخ األملاني ،الذي بدأ التحرك
لضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في فترة
االنتقاالت الصيفية املقبل.
وأوردت صحيفة “سبورت بيلد” األملانية أن
بايرن ميونخ ،بدأ التحرك من أجل الظفر بخدمات
جنم أياكس أمستردام حكيم زي��اش ،الذي جلب
إليه األنظار بقوة في اآلونة األخيرة ،وذلك بفضل
تألقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
أوضحت “سبورت بيلد” ،بناء على معلومات
مستقاة من وسائل إع�لام إسبانية ،أن النادي
ال��ب��اف��اري رب���ط االت��ص��ال م��ع ال��ن��ج��م املغربي
بهدف ضمه إلى الفريق ،إذ يريد بايرن ميونخ
ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في فترة
االنتقاالت الصيفية.
وتابع نفس املصدر أن بايرن ميونخ ،سيشهد
عدة تغييرات نهاية هذا املوسم ،إذ من املتوقع
رحيل ع��دة أسماء كبيرة عن الفريق على غرار

ساوثغيت :نهائي دوري األبطال رمبا
يتسبب في ارتباك منتخب إجنلترا

الفيفا يوقف رئيس احتاد
غواتيماال السابق
ق��ال االحت���اد ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم (الفيفا) إن رفائيل
سالغيرو رئيس احتاد غواتيماال السابق عوقب مبنعه من
مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة ملدة سبع سنوات على
املستويني احمللي والدولي بعد تورطه في احلصول على
رشى .وبجانب اإليقاف ،الذي بدأ تنفيذه بأثر ف��وري ،مت
تغرمي العضو السابق باللجنة التنفيذية في الفيفا واحتاد
أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)
 100ألف فرنك سويسري ( 100ألف دوالر).
وذكر الفيفا في بيان “توصلت جلنة القيم املستقلة إلى
أن رفائيل سالغيرو م��دان بقبول رشى في انتهاك مليثاق
األخالق بالفيفا”.
وأضاف “أسفر التحقيق مع السيد سالغيرو عن اكتشاف
حاالت رشى في الفترة بني  2006و 2014متعلقة مبسابقات
الكونكاكاف والفيفا بجانب إعادة بيع تذاكر مباريات كأس
العالم بطرق غير قانونية”.

كوفاتش يرصد
الثنائية احمللية عقب
اخلروج األوروبي

مدرب بايرن ميونيخ األملاني الكرواتي نيكو كوفاتش

أك��د م��درب بايرن ميونيخ األمل��ان��ي ،الكرواتي
نيكو كوفاتش ،أن فريقه سيركز على التتويج
بلقبي الدوري والكأس احملليني ،عقب خروجه من
الدور  16ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
قال كوفاتش عقب اخلروج املؤلم“ :أريد أن أهنئ
ليفربول ،كان الفريق األفضل في املباراتني الذهاب
واإلياب ،نستحق اخلسارة”.
وأض��اف“ :ضغطوا علينا في منتصف ملعبنا

وك��ان��وا متضامنني وصعبوا األم��ور ج��دا ً علينا،
واجهنا فريقاً قوياً ج��دا ً ،يجب تهنئة ليفربول
وك��ل��وب ،ل��م نكن ف��ي يومنا ،ليفربول فريق من
املستوى العالي في أوروبا ،وأظهروا محدوديتنا”.
لكن كوفاتش أردف قائالً“ :ال تزال لدينا فرصة
التتويج بلقبني وسنركز عليهما ،هدفنا اآلن الفوز
بهما معاً ،علينا اخلروج من دوري أبطال أوروبا
اآلن ،والعودة مرة أخرى العام املقبل”.

برناردو سيلفا ميدد تعاقده
مع سيتي حتى 2025

االحتاد اإلجنليزي يتهم
برمنغهام وأستون فيال

جاريث ساوثغيت

ق���ال ج��اري��ث س��اوث��غ��ي��ت م���درب إجن��ل��ت��را إن
استعدادات بالده خلوض قبل نهائي دوري األمم
األوروب��ي��ة أم��ام هولندا في ال��س��ادس من يونيو
حزيران رمبا تتأثر بشكل سلبي إذا وصل فريقان
إجنليزيان إلى نهائي دوري األبطال.
وسيقام نهائي دوري األبطال في مدريد في أول
يونيو بينما ستلعب إجنلترا قبل نهائي دوري األمم
في البرتغال بعدها بخمسة أيام.
وقال امل��درب البالغ عمره  48عاما للصحفيني
”رمبا يحدث ارتباك .دعونا نقول إنه إذا وصل
فريقان من فرقنا إلى نهائي دوري األبطال لن يكون
من املمكن أن يلتحق الالعبون بالتشكيلة قبل يوم
االثنني ،في أفضل حال ،بينما سنلعب اخلميس.
”وفي ظل املشاعر املتعلقة (بنهائي دوري

ريبيري و بواتينغ ،وأضاف أن الفريق البافاري
يريد تعزيز كتيبته الكروية بزياش وأسماء
أخرى ،من أجل إعادة بناء الفريق واعتالء منصات
التتويج.
وكان بايرن ميونخ تلقى هزمية قاسية على
ملعبه أمام ليفربول ( ،)3-1ليودع بذلك النادي
البافاري مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن
خزائن الفريق منذ سنة .2013
ون����وه ن��ف��س امل��ص��در إل���ى أن جن��م أي��اك��س
أمستردام ،يعد هدفا ً للعديد من األندية األوروبية
ال��ك��ب��ي��رة ،إذ ت��ري��د أن��دي��ة ب��روس��ي��ا دورمت��ون��د
وآرسنال الظفر بخدمات النجم املغربي ،الذي
يبدو أنه يعيش موسمه األخير مع فريق العاصمة
الهولندية.
اجل��دي��ر ذك��ره أن حكيم زي��اش ( 25ع��ام�اً)،
يرتبط بعقد م��ع أي��اك��س أم��س��ت��ردام ميتد حتى
صيف  ،2021وتبلغ القيمة امل��ال��ي��ة للدولي
املغربي حالياً حوالي  35مليون ي��ورو ،وفق ما
أشار إليه موقع “ترانسفر ماركت” اإللكتروني،
الذي يُعنى بشؤون الالعبني.

هدفه الثالث في آخر أربع مباريات بجميع
املسابقات.
وقال ماتس هوملز مدافع بايرن ”الفريقان
لعبا بحذر لكن الهدف الثاني أنهى آمالنا .قبل
ذلك كانت مواجهة متكافئة .لكن بعد تقدم
(ليفربول)  1-2لم نستطع قلب األمور“.
وأك��م��ل ماني ال��ف��وز ال��رائ��ع عندما قابل
مت��ري��رة محمد ص�لاح العرضية املتقنة
بضربة رأس داخل الشباك ليمدد ليفربول
سجله اخلالي من الهزمية في دور الستة
عشر إل��ى ثماني م��ب��اري��ات منذ خسارته
1صفر أم��ام ضيفه برشلونة في موسم.2007-2006

األب��ط��ال) هل يكون بوسع الالعبني من الناحية
العملية خوض مباراة مساء اخلميس معنا؟“
وتأهل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير
ومانشستر سيتي وليفربول إلى دور الثمانية في
دوري األبطال في أول ظهور ألربعة فرق إجنليزية
في هذا الدور منذ .2009
وت��ض��م تشكيلة ساوثغيت ال��ت��ي ستخوض
مباراتني في تصفيات بطولة أوروب��ا هذا الشهر
 13العبا من هذه األندية على رأسهم القائد هاري
كني وج��وردان هندرسون قائد ليفربول ورحيم
سترلينج العب مانشستر سيتي.
وستلعب إجنلترا مع جمهورية التشيك في
وميبلي ي��وم  22م��ارس قبل أن تسافر للعب في
ضيافة منتخب اجلبل األسود بعدها بثالثة أيام.

اتهم االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم ،ناديي برمنغهام
سيتي وأس��ت��ون فيال بـ”عدم السيطرة على سلوكيات”
العبيهما ،بعدما دخلوا في مشاجرة األح��د املاضي ،أثناء
املباراة التي جمعت الفريقني ضمن منافسات “التشامبيون
شيب”.
وأثناء املباراة التي انتهت بفوز أستون فيال على ضيفه
( ،)0-1تعرض أيضاً قائد الفريق ،جاك غريليش العتداء
من جانب مشجع قفز من املدرجات إلى أرض امللعب ووجه
لكمة في ظهر الالعب .وحدثت املشاجرة التي دفعت االحتاد
اإلجنليزي لتوجيه اتهامات للفريقني ،في الدقيقة اخلامسة
من زمن اللقاء ،قبل االعتداء على قائد أستون فيال ،عقب خطأ
لالعب الوسط الهولندي مايكل كييفتنبيلد على غريليش.
وسيكون أمام الفريقني مهلة حتى اإلثنني املقبل ،للرد على
االتهامات ،وقد يواجها عقوبة من االحتاد.

البرتغالي برناردو سيلفا يوقع عقوده اجلديدة

وقع البرتغالي برناردو سيلفا عقدا ً جديدا ً مع
مانشستر سيتي ميتد إلى صيف عام 2025
وقال بيرناردو بهذه املناسبة“ :إنه لشرف
لي أن أقوم بتمديد عقدي مع مانشستر سيتي،
يقدم هذا النادي كل ما يحتاجه الالعب لتحقيق
طموحاته وال يوجد مكان آخر أريد أن أكون فيه”.
وأضاف”مبجرد أن سمعت أن سيتي يريد مني
أن أبقى لفترة أط��ول ،كان عقلي مكشوفًا ،أحب

النادي واملدرب والالعبني واملشجعني”.
وتابع “أسلوب ك��رة القدم ال��ذي نلعبه هنا
يثيرني ،وأن���ا مصمم على ال��ف��وز مب��زي��د من
اجل��وائ��ز ،سيتي يعطيني أفضل فرصة للقيام
بذلك”
انضم العب خط الوسط البرتغالي البالغ من
العمر  24عاماً ،إلى سيتي في صيف عام 2017
ولعب  93مباراة حتى اآلن.

