
 فان ديك 

يتجه مانشستر سيتي حامل 
لقب ال����دوري اإلنكليزي إلى 
مدينة غلسنكيرشن األملانية 
ملواجهة شالكه اليوم األربعاء 
ف��ي ذه���اب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك 
قبل موقعة تشيلسي األح��د 
في نهائي كأس رابطة األندية 
اإلنكليزية على ملعب وميبلي 

الشهير.
وبعد حتقيقه لقب ال��دوري 
اإلنكليزي املمتاز أكثر من مرة، 
بات الفريق السماوي في حاجة 
إلى إحراز لقب املسابقة القارية 
للمرة األولى في تاريخ النادي 
إذ أصبحت البطولة ذات أولوية 

كبرى بالنسبة له.
ف��م��ع ال��ه��ي��م��ن��ة ال��ك��اس��ح��ة 
على ال���دوري امل��وس��م املاضي 
ووصوله إلى حاجز املئة نقطة، 
يسعى فريق امل��درب اإلسباني 
الفذ جوسيب غ��واردي��وال إلى 
حتقيق حلم التتويج برباعية 
ن��ادرة تتخطى ثالثية يتغنى 
بها غرميه األحمر في املدينة 
مانشستر يونايتد في موسم 

.1999-1998
ب��ع��د أس��ب��وع��ن م��ن سحقه 
تشلسي ال��ق��وي -6صفر في 
ال�������دوري احمل���ل���ي، س��ي��ك��ون 
م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي م��رش��ح��اً 
قويا لنيل لقب ك��أس الرابطة 
نهاية األس��ب��وع احل��ال��ي، كما 
من املتوقع أن يتخطى مضيفه 
شالكه املتقوقع في املركز الرابع 

عشر في الدوري األملاني.
كما بلغ سيتي رب��ع نهائي 
مسابقة الكأس بعد فوزه املريح 
على نيوبورت 4-1، فيما يحتل 
ص���دارة البرمييرليغ بفارق 
األهداف عن ليفربول الذي لعب 

مباراة أقل.
وع��ن م��ح��ارب��ة فريقه على 
أرب��ع جبهات ب��دال من التركيز 
على دوري األبطال وال��دوري 
احمللي على غرار ليفربول الذي 
ودع مسابقتي الكأس احملليتن، 

أصر غوارديوال “من األفضل أن 
نكون في هذا الوضع”.

ت���اب���ع م�����درب ب��رش��ل��ون��ة 
اإلس��ب��ان��ي وب��اي��رن ميونيخ 
األملاني السابق “من الهام أن 
نبقى ف��ي أرب���ع مسابقات في 
فبراير. نذهب اآلن إلى املسرح 
الكبير، دوري األبطال، وسنرى 
)م�����اذا س��ي��ح��ص��ل( ف���ي م��اي��و 

ويونيو”.
وب���دالً م��ن ال��ق��اء ال��ل��وم على 
االره���اق واحمل��ارب��ة على أربع 
ج��ب��ه��ات، يحظى غ��واردي��وال 
مبروحة واسعة من اخليارات 

بتشكيلته احلالية.
سجل األملاني ل��وروا سانيه 

)العب شالكه السابق( واليافع 
فيل فودين واجلزائري رياض 
محرز ف��ي مواجهة نيوبورت 
األخيرة، وذلك بعد أسبوع من 
غيابهم عن الفوز الكبير ضد 
تشيلسي، وبالتالي حصلوا 
على أحقية خ��وض مواجهة 

شالكه في غلزنكيرشن.
لكن خالفاً لرصيده احمللي 
اخل��ارق ب��إح��راز لقب ال��دوري 
احمللي سبع م��رات ف��ي تسعة 
مواسم مع برشلونة وبايرن 
وسيتي، يعاني غوارديوال لنقل 
جناحه إل��ى املسابقة القارية 
األولى بعد تتويجه في 2011 

مع برشلونة.

اإلبقاء على ايقاع املنافسة
وفي معظم مواسمه املاضية، 
كان غوارديوال يضمن منطقياً 
لقب ال��دوري احمللي في فبراير 
وي��ت��ف��رغ مل��ن��اف��س��ة ق��اري��ة لم 
تبتسم له بعد تركه التشكيلة 

الذهبية لبرشلونة.
ل��ك��ن اآلي�����ة ان��ق��ل��ب��ت ه��ذا 
امل��وس��م، فبعد ث��الث خسارات 
في أرب��ع مباريات في ال��دوري 
في ديسمبر، منح سيتي األمل 
لليفربول بإحرازه لقبه األول 
بعد ان��ت��ظ��ار مستمر منذ 29 

عاما.
ويرى البعض أن بقاء سيتي 
متأهبا ملنافسته احمللية حتى 

األسابيع األخيرة من املوسم، 
سيبقي الع��ب��ي��ه ض��م��ن إي��ق��اع 
املواجهات الكبرى ويعزز من 
حظوظه في الوصول الى لقب 

املسابقة القارية الثمينة.
مخاطرة قد يرغب غوارديوال 
بعيشها إذا أراد دخ��ول تاريخ 
ال��ك��رة األوروب��ي��ة م��ج��دداً بعد 

اجنازاته مع ميسي ورفاقه.
والتقى الفريقان في نصف 
نهائي كأس الكؤوس األوروبية 
1970، ففاز شالكه على أرضه 
-1صفر قبل أن يعوض سيتي 
بنتيجة ساحقة 5-1، ثم يتابع 
املشوار نحو النهائي حيث أحرز 
لقبه القاري الوحيد. وفي كأس 

االحتاد األوروبي 2009، التقى 
الفريقان في دور املجموعات 

حيث فاز سيتي بهدفن.
وانتهت آخر ثالث مشاركات 
لشالكه في دور ال�16 وهو يأمل 
ف��ي ت��ك��رار إجن���ازه ف��ي 2011 

عندما بلغ نصف النهائي.
وح�����ل ش���ال���ك���ه وص��ي��ف��اً 
مل��ج��م��وع��ت��ه وراء ب���ورت���و 
البرتغالي، فيما تصدر سيتي 
ب��ف��ارق خمس نقاط ع��ن ليون 
الفرنسي وبلغ الدور اإلقصائي 
للموسم السادس توالياً، علماً 
بأنه ودع امل��وس��م امل��اض��ي من 
رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي أم���ام مواطنه 

ليفربول. 

يجدد غريزمان املوعد مع 
رونالدو عندما يحل األخير مع 
فريقه اجلديد اليوم األربعاء 
ض��ي��ف��ا ع��ل��ى م��ل��ع��ب “واندا 
متروبوليتانو” ف��ي ذه��اب 
ال���دور ثمن النهائي ب��دوري 

أبطال أوروبا.
واع��ت��ق��د امل��ه��اج��م ال��دول��ي 
الفرنسي أن��ط��وان غريزمان 
أن��ه تخلص نهائيا م��ن عقدة 
م��واج��ه��ة ال��ن��ج��م البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بانتقال 
األخير من اجل��ار اللدود ريال 
مدريد اإلسباني الى يوفنتوس 
اإلي��ط��ال��ي، لكن شبح أفضل 
الع��ب في العالم 5 م��رات عاد 
ليطارده بعد وق��وع أتلتيكو 
مدريد في مواجهة بطل إيطاليا 

في ثمن نهائي دوري األبطال.
ويجدد غريزمان املوعد مع 
رون��ال��دو عندما يحل األخير 
م��ع فريقه اجل��دي��د األرب��ع��اء 
ض��ي��ف��ا ع��ل��ى م��ل��ع��ب “واندا 
متروبوليتانو” ف��ي ذه��اب 
ال��دور ثمن النهائي، مع رغبة 
كبيرة من الفريقن بالعودة 
الى هذا املسرح مرة جديدة في 
األول من يونيو حن يستضيف 
امل��ب��اراة النهائية للمسابقة 
األهم على اإلطالق على صعيد 

األندية.
وميني غريزمان النفس بأن 
ال يجد نفسه مجددا في الفريق 
اخل��اس��ر ض��د رون��ال��دو ال��ذي 
ت��وج م��ع ري���ال بطال ل��دوري 
األبطال عام 2016 على حساب 
الفرنسي ورفاقه في أتلتيكو، 
ثم بكأس أوروبا بعدها بأشهر 
معدودة على حساب “غريزي” 
ورفاقه في منتخب “الديوك” 
على الرغم من أن البرتغالي 
لم يكمل املباراة النهائية بسبب 

اإلصابة.
وحتى عندما توج غريزمان 

بكأس العالم الصيف املاضي 
ف���ي روس���ي���ا ع��ل��ى ح��س��اب 
ك��روات��ي��ا، وان��ت��ه��اء م��ش��وار 
رون���ال���دو وب����الده ع��ن��د ثمن 
النهائي على يد األوروغ��واي، 
جاء الفرنسي ثالثا خلف النجم 
البرتغالي ف��ي السباق على 
جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب في العالم والتي ذهبت 

للكرواتي لوكا مودريتش.

ويأمل الفرنسي البالغ 27 
عاما أن ينجح ه��ذه امل��رة في 
التفوق على منافسه البالغ 
34 عاما، لكن املهمة لن تكون 
سهلة ضد بطل إيطاليا الذي 
يستضيف ل��ق��اء اإلي����اب في 
12 م��ارس املقبل على ملعبه 

“اليانز ستاديوم”.
وي��ب��دو غ��ري��زم��ان متفائال 
بقدرته على أن يفرض نفسه 

مرشحا حقيقيا على جائزة 
أفضل العب في العالم، مؤكدا 
“أنا على امل��س��ار الصحيح، 
وص��ل��ت ال��ى منصة التتويج 
مرتن”، ف��ي اش���ارة منه الى 
نيله املركز الثالث ايضا عام 
2016. ورأى املهاجم الفرنسي 
أنه “علي العمل، أن ألعب جيدا 
في امللعب وبعدها سنرى ما 

سيحصل”.

»العب استثنائي«
    وب��ع��د أن رف��ض الصيف 
امل��اض��ي ع��رض��ا لالنتقال إلى 
العمالق الكاتالوني برشلونة، 
يواصل غريزمان ف��رض نفسه 
كأحد األعمدة التي ال غنى عنه 
ف��ي تشكيلة أتلتيكو وم��درب��ه 
األرجنتيني دييغو سيميوني، 
مسجال 9 أه��داف في املباريات 

ال�11 األخيرة التي خاضها في 
جميع املسابقات.

بالنسبة لسيميوني ف��إن 
“غريزمان الع���ب استثنائي 
يتأقلم م��ع ك��اف��ة احتياجات 
الفريق” بحسب ما أشار السبت 
بعد الفوز على رايو فايكانو -1
صفر في ال��دوري احمللي بهدف 
سجله الفرنسي بالذات، ما جعله 
يتقدم على ف��رن��ان��دو توريس 

في املركز اخلامس على الئحة 
أفضل هدافي النادي )130 هدفا( 
خلف لويس أراغونيس )172 
ه��دف��ا(، وادري����ان إس��ك��ودي��رو 
)150( وباكو كامبوس )144( 
وخ��وس��ي��ه أول��وغ��ي��و غ��ارات��ي 

.)135(
وكان غريزمان “سعيدا جدا 
مبواصلة كتابة تاريخ أتلتيكو 
م��دري��د وأن أك���ون ب��ن أسماء 

أسطورية من هذا النوع”.
وع��ل��ى رغ��م أع��وام��ه ال�34، 
ال يبدو أن رون��ال��دو فقد شيئا 
م��ن غريزته القاتلة بانتقاله 
م��ن بطولة إسبانية هجومية 
الى بطولة معروفة بعدم ترك 
مساحات حترك للمهاجمن، إذ 
يتصدر الالعب ال��ذي ق��اد ريال 
ال���ى ل��ق��ب دوري األب��ط��ال في 
املواسم الثالثة املاضية، ترتيب 
هدافي “سيري أ” ب�19 هدفا في 

24 مرحلة.
ويعود “سي آر 7” اليوم إلى 
مدريد بعد شهر على تغرميه 
م��ن قبل السلطات القضائية 
اإلسبانية مببلغ 3،2 مليون 
ي���ورو بسبب قضية التهرب 
ال��ض��ري��ب��ي، اض��اف��ة ال���ى حكم 
ب��س��ج��ن��ه ل��ع��ام��ن م���ع وق��ف 
التنفيذ مت استبداله مببلغ 356 
أل��ف ي���ورو. وأق��ف��ل بذلك امللف 
القضائي بحق النجم البرتغالي 
ال����ذي ات��ه��م ب��ت��ه��رب ضريبي 
وصلت قيمته إلى 14،7 مليون 
ي���ورو م��ن خ��الل ان��ش��اء هيكل 
جت��اري وهمي إلخفاء أرباحه 
في الفترة من 2011 إلى 2014، 
وأصبح بإمكانه صب تركيزه 
على فريقه اجلديد ال��ذي تعاقد 
معه من أجل حتقيق حلم احراز 
لقب املسابقة بعد أن حرمه منه 
البرتغالي ورف��اق��ه ف��ي ري��ال 
بالفوز على “السيدة العجوز” 

في نهائي عامي 2015 و2017.
وي��ع��ول رون���ال���دو، ال��ه��داف 
التاريخي ملسابقة دوري األبطال 
)121 ه��دف��ا(، ع��ل��ى معرفته 
بأتلتيكو وسجله املميز أم��ام 
اجل��ار السابق حيث سجل 22 
هدفا في 31 مواجهة، من أجل 
محاولة تخطي رجال سيميوني 
الذين سقطوا في نهائي املسابقة 
أم��ام البرتغالي وري���ال عامي 

2014 و2016.
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غريزمان

ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شبح رونالدو يطارد غريزمان في موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

رونالدو

االحتاد األملاني يقرر إيقاف 
وتغرمي العب شالكه

تلقى سوات سيردار العب خط وسط شالكه، عقوبة اإليقاف 3 
مباريات إثر حصوله على البطاقة احلمراء مباشرة وطرده، خالل 
املباراة أمام فرايبورج السبت املاضي، ضمن منافسات املرحلة 22 

من الدوري األملاني )بوندسليجا(.
وفرضت عقوبة اإليقاف بحق سيردار أمس الثالثاء من قبل 
االحتاد األملاني للعبة، إلى جانب تغرميه 10 آالف يورو )11 ألف 

و300 دوالر(، وقد أعلن النادي تقبله للقرار.
وكان الالعب البالغ من العمر 21 عاما قد طرد في الدقيقة 42 

من املباراة بسبب تدخل عنيف مع مايك فرانتز.
ويغيب سيردار بذلك عن املباريات املقبلة املقررة أمام ماينز 

وفورتونا دوسلدورف وفيردر برمين.

غندوغان: الفوز بدوري 
األبطال يجعلنا من الصفوة

قال إيلكاي غندوغان العب وسط مانشستر سيتي إنه يجب 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى يصبح فريقه 

ضمن الصفوة في القارة.
وأحرز سيتي لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز ثالث مرات منذ 
انتقال ملكية النادي إلى مجموعة أبوظبي في 2008 لكنه لم 

يصل إلى أبعد من قبل نهائي دوري األبطال.
وقال غندوغان: ”إذا كنا نريد أن نصبح ضمن الصفوة على 

املستوى الدولي... فإننا نحتاج إلى الظفر بهذا اللقب.
”أعتقد أنه إذا فزنا باللقب في يوم ما سيدخل النادي حقبة 
جديدة ويصبح في نفس مستوى ريال )مدريد( وبرشلونة 
وبايرن أو يوفنتوس وهذه األندية التي رمبا تفوقنا بخطوة. 

رمبا ليس في أسلوب اللعب لكن كناد على األقل“.
وخرج سيتي من دور الستة عشر ثالث مرات في آخر خمسة 
مواسم بينما جاء ظهوره الوحيد في قبل النهائي عام 2016 

قبل أن يخسر -1صفر أمام ريال مدريد في مجموع املباراتن.
وق��ال الع��ب الوسط األملاني ”اكتسبنا خبرات عديدة في 
دوري األبطال في السنوات األخيرة ولم تكن كلها إيجابية بكل 

تأكيد. كان يجب أن نحرز اللقب مرة واحدة على األقل“.
وأض����اف ”أكبر ض��رب��ة ك��ان��ت اخل����روج أم���ام ليفربول 
املوسم املاضي. لهذا السبب منلك دوافع كبيرة للوصول إلى 
أدوار متقدمة في هذه املسابقة وأعتقد أننا منلك اإلمكانيات 

املطلوبة“.
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مانشستر سيتي ضيفًا ثقياًل على شالكه في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي مرشح لعبور شالكه

تبرع االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( أمس مببلغ 
100 ألف ي��ورو، للجنة الدولية للصليب األحمر، لدعم 
جهود لم شمل األس��ر املشتتة بسبب النزاعات املسلحة 

واملتضررين من أمناط أخرى من العنف.
وسلم الهولندي فيرجيل فان ديك، جنم ليفربول، شيكا 
باملبلغ للصليب األحمر، قبل مباراة فريقه أمس أمام بايرن 

ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال فان ديك، الذي مت اختياره من بن أفضل تشكيلة 
فريق لعام 2018 بواسطة )يويفا( “أعتقد أن )ه��ذه 

اجلهود( مهمة للغاية، ال أعتقد أن منظمات أخرى كثيرة 
تفعل نفس األمر، وأعتقد أنه مشروع جيد لنقوم بدعمه”.

وتابع: “األسرة هي أكثر شيء مهم في العالم، وبعد 
عناء اليوم، تريد أن تكون مع عائلتك.. األطفال يريدون 
اجللوس مع آبائهم وأيضا أمهاتهم، من األهمية مبكان أن 
الصليب األحمر يقوم بهذا العمل، وبشكل أكيد ينبغي علينا 

تشجيع األشخاص الذين يساعدون في هذا الصدد”.
وخ��الل األع��وام العشرين األخيرة، تبرع )يويفا( مبا 

يزيد عن 3.5 مالين يورو للصليب األحمر.

فان ديك يدعم جهود لم شمل األسر 
املشتتة بسبب النزاعات املسلحة

السوبر اإلسباني يخضع
لتغييرات جذرية

ق��ال ل��وي��س روب��ي��ال��ي��س رئ��ي��س االحت��اد 
اإلسباني لكرة القدم أمس الثالثاء إن كأس 
السوبر احمللية ستخضع لتغييرات جذرية 
حيث سيتم توسيع املنافسة لتشمل أربعة 
ف��رق وسيقام ال��دور قبل النهائي والنهائي 
خ��ارج إسبانيا. وق��ال روبياليس في مؤمتر 
صحفي دون الكشف عن تفاصيل أو مكان 
إقامة املباريات ”ستقام كأس السوبر املقبلة 
خ��ارج إسبانيا وسينافس على لقبها أربعة 
فرق“. وخرج روبياليس، الذي مت انتخابه 
رئيسا لالحتاد اإلسباني في مايو 2018، عن 

التقاليد الكروية في إسبانيا العام املاضي 
بعدما جعل كأس السوبر، التي كانت تدشن 
انطالق املوسم اجلديد في إسبانيا وكانت 
تقام بن بطلي دوري الدرجة األول��ى وكأس 
ملك اسبانيا، مواجهة من مباراة واحدة بدال 
من اثنتن وأقيمت في املغرب. وروبياليس 
من أشد املعارضن خلطط إقامة مباريات من 
دوري األضواء االسباني خارج البالد وعرقل 
احت��اده مقترحا إلقامة م��ب��اراة بن جيرونا 
وبرشلونة الشهر املاضي في ميامي بالواليات 

املتحدة.


