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"غريزمان" يتعملق ويهدي اتلتيكو مدريد لقب الـ"يوروبا ليغ"
ليون(-أ ف ب)  :سجل المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان
هدفين وقاد فريقه اتلتيكو مدريد االس���باني الى فوز صريح على
مرس���يليا الفرنس���ي -3صفر واحراز لقب الدوري االوروبي "يوروبا
ليغ" في ك���رة القدم ،االربعاء ،في ليون ،قبل انتقاله المحتمل الى
برشلونة االسباني.
وهو اللقب الثالث التلتيكو في المسابقة بعد  2010على حساب
فوله���ام االنكلي���زي ( )1-2و 2012ضد اتلتيك بلباو االس���باني (-3
صفر) ،وقد نال  6،5مليون يورو مقابل  3,5مليون لمرسيليا.
وال ي���زال لقب دوري االبطال الوحيد الغائ���ب عن خزانة اتلتيكو
ال���ذي احرز ايضا لقب كأس الكؤوس االوروبية  ،1962اذ خس���ر في
النهائ���ي ثالث مرات ف���ي  1974و 2014و .2016كما هو اللقب االول
التلتيكو منذ تتويجه في الليغا المحلية عام .2014
وأح���رز غريزمان ( 27عاما) لقبه الكبي���ر األول وتخلص من عقدة
الخس���ارة في المتر األخير التي عاشها عام  2016في نهائي دوري
أبط���ال أوروبا ضد ري���ال مدريد ،ثم بعدها بأس���ابيع مع بالده في
نهائي كأس أوروبا ضد البرتغال.
وهك���ذا يكون غريزمان الذي ولد ونش���أ في ماك���ون القريبة من
لي���ون ،قد منح فريق العاصمة لقبا قاريا قبل انتقاله المحتمل الى
برشلونة الذي يس���تعد لدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 100
مليون يورو.
وقال قلب دفاع مرس���يليا عادل رامي بع���د المباراة "ال اعتقد ان
النتيج���ة تعكس مجريات المب���اراة .لقد قاتلنا كثي���را ..غريزمان
الرائع صنع الفارق".
اما زميله المهاجم فلوري���ان توفان فاضاف "بدأنا المباراة جيدا
ولالس���ف تلقينا اله���دف االول .نتيجة مؤلمة الن مش���وارنا كان
جميال ..واجهنا فريقا كبيرا وعلينا التعلم امام فرق مماثلة".
من جهته ،س���قط مرس���يليا للمرة الرابعة في نهائي قاري ،بعد
 1991امام النجم االحمر اليوغوس�ل�افي ف���ي كاس االندية البطلة،
و 1999أمام بارما اإليطالي (صفر )3-ثم  2004ضد فالنسيا اإلسباني
(صفر )2-في الدوري االوروبي (كأس االتحاد االوروبي سابقا).
وتجمد رصيد الفريق المتوس���طي عند لق���ب دوري ابطال اوروبا
 1993امام ميالن االيطالي (-1صفر) ،وهو الفريق الفرنس���ي الوحيد
الذي حقق هذا االنجاز ،لكنه عجز ان يصبح اول فريق فرنسي يحرز
لقبي���ن قاريين ،علما بان باريس س���ان جرمان توج بكأس الكؤوس
االوروبية في .1996

وعجز مرس���يليا الذي يقات���ل مع موناكو ولي���ون على المركزين
الثاني والثالث في الدوري الفرنس���ي ،عن حجز بطاقته المباش���رة
ال���ى دوري االبطال ،اذ ينص نظ���ام البطولة على منح الفائز بطاقة
التأهل ،علما ب���ان اتلتيكو قد ضمنها نظ���را القترابه منطقيا من
وصافة الدوري االسباني وراء برشلونة البطل.
على ملعب "غروباما" وامام  58الف متفرج حيث تواجد مش���جعو
مرس���يليا بكثافة واقيم���ت المباراة تحت اجراءات امنية مش���ددة،
جل���س م���درب اتلتيكو االرجنتين���ي دييغو س���يميوني الموقوف
والذي تولى تدريبه قبل سبع سنوات ،على المدرجات تاركا المهمة
لمس���اعده ومواطنه جرمان بورغوس ،بعد ط���رده في ذهاب نصف
النهائي ضد ارسنال االنكليزي العتراضه واهانته على الحكم.
وضبط مرس���يليا ايقاع اول ثلث س���اعة ،وسنحت له فرصة بالغة
الخط���ورة الفتتاح التس���جيل ،عندم���ا لعب فلوري���ان توفان كرة
مقشرة في ظهر الدفاع الى زميله الدولي ديمتري باييت ،اهدرها
المهاجم المنفرد فالير جيرمان فوق العارضة (.)4
وفي ظل س���يطرة مرس���يليا ،ارتكب الكاميروني اندريه-فرانك
زامبو انغيس���ا خطأ فادح���ا في ترويض تمريرة الحارس س���تيف
مانداندا ،فاس���تلمها القائد المخضرم غابي ومررها الى غريزمان
الذي عالجها منفردا بسهولة في شباك مرسيليا (.)21
خ���رج باييت العائد من اصابة باكيا اث���ر تعرضه الصابة عضلية
جديدة ،فدخل الش���اب مكس���يكم لوبي���ز بدال من���ه ( )32وحمل
البرازيلي لويز غوس���تافو الذي لعب مدافعا الى جانب عادل رامي
شارة القائد.
مطلع الش���وط الثاني ومع هطول االمت���ار ،أطلق غريزمان رصاصة
ثانية في ش���باك مرس���يليا ،عندما اس���تلم تمريرة كوكي فانفرد
وزرعها ساقطة ذكية فوق مانداندا ،رافعا رصيده الى  6اهداف في
 8مباريات ( .)49واصبح غريزمان اول العب فرنس���ي يسجل هدفين
في مباراة نهائية ضمن الدوري االوروبي او دوري ابطال اوروبا.
حاول مدرب مرسيليا رودي غارسيا تدراك االمور واجراء تعديالت
على تش���كيلته ،فانقذ القائم االيمن حارس اتلتيكو السلوفيني
ي���ان اوبالك بعد رأس���ية جميلة م���ن المهاج���م اليوناني البديل
كوستاس ميتروغولو (.)81
بيد ان "كولتش���ونيروس" عززوا النتيجو بهدف ثالث عن طريق
القائ���د غابي بتس���ديدة ارضية بعد مرتدة س���ريعة وتمريرة من
كوكي (.)89

(ا ف ب)

العبو اتلتيكو مدريد متوجين بالكأس .

الم  :المنتخب األلماني فريق بطوالت ..وال أستبعد العودة لبايرن
ميون���خ (ألماني���ا) ( -د ب أ)  :م���ع بداي���ة المراح���ل األخيرة من
اس���تعدادات المنتخب األلماني بطل العالم لخوض مشوار الدفاع
عن اللقب في كأس العالم  2018لكرة القدم بروسيا  ،أبدى فيليب
الم  ،ال���ذي كان قائ���دا للمنتخب المتوج ف���ي البرازيل قبل أربعة
أع���وام  ،ثقته في قدرة الفريق الحالي على المنافس���ة بقوة على
اللقب تحت قيادة مديره الفني يواخيم لوف.
وق���ال الم في مقابلة لوكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ) إن المنتخب
األلماني س���يخوض المونديال الروسي بثقة هائلة في ظل وجود
لوف على رأس الجهاز الفني وكذلك خبرة الفريق في التعامل مع
البطوالت الكبرى.
وأعل���ن يواخيم لوف أم���س الثالثاء القائم���ة األولية للمنتخب
األلماني الذي س���يخوض المونديال المقرر بروسيا بين  14حزيران
و 15تم���وز  ،وال���ذي يتابعه الم من المدرجات حي���ث أعلن اعتزال
اللعب الدولي عقب التتويج بمونديال  2014بالبرازيل قبل أن يعلن
اعتزال اللعب بشكل عام في العام الماضي.
وقال الم  ،الذي رفع الكأس مرتديا شارة المنتخب األلماني  ،في
البرازي���ل قبل أربعة أعوام "أثق بالمدرب لوف كثيرا .لقد أثبت أنه
مدرب جيد للغاية ويعرف كيفية عمل التوليفة المناسبة للفريق
وإعداده بشكل مثالي ..المنتخب األلماني دائما فريق بطوالت .إنه

واحد من المرشحين باللقب".
ويتنافس المنتخ���ب األلماني في الموندي���ال ضمن المجموعة
السادس���ة مع منتخبات المكس���يك والس���ويد وكوريا الجنوبية ،
ويستهل مشوار الدفاع عن اللقب بالمباراة أمام نظيره المكسيكي
في العاصمة الروسية موسكو يوم  17حزيران.
وق���ال الم "أتطلع إلى كأس العالم وأش���عر باإلث���ارة إزاء متابعة
البطولة كمتفرج للمرة األولى منذ ."2002
وسيشارك الم في أعمال للتليفزيون األلماني من روسيا كما أنه
س���فير ألمانيا بملف طلب اس���تضافة كأس األمم األوروبية (يورو
 ، )2024وال���ذي يتنافس م���ع ملف تركي  ،عل���ى أن يعلن االتحاد
األوروبي الدولة المستضيفة للبطولة في أيلول المقبل.
وذك���ر الم "يجب أن نروج في أوروبا لما نتميز به كدولة  ،بما في
ذلك الحقوق الديمقراطية األساس���ية وحرية التعبير والتس���امح
واالحترام .علينا أن نؤكد على هذه الجوانب اإليجابية".
وأنهى الم مشواره مع بايرن ميونخ في العام الماضي بعد أن توج
معه بثمانية ألقاب بالبوندسليغا وبلقب واحد فى دوري األبطال.
وجرت محادثات بش���أن إمكانية توليه منصب مدير الكرة لكنه
ق���رر الرحيل  ،إال أنه قال إنه ال يس���تبعد الع���ودة للعمل بالنادي
البافاري مستقبال.

مارادونا من تدريب الفجيرة الى
رئاسة دينامو بريست البيالروسي
مينس���ك(-أ ف ب)  :أعلن دينامو بريس���ت البيالروسي ان أسطورة كرة القدم
األرجنتيني دييغو مارادونا وقع معه عقدا لثالثة أعوام يتولى بموجبه رئاسة
النادي ،وذلك بعد نحو أس���بوعين من افتراق الس���بل بينه وبين نادي الفجيرة
االماراتي حول االستمرار في مهامه التدريبية معه.
وتول���ى مارادونا ( 57عاما) تدريب الفجيرة في أيار  ،2017اال انه فش���ل هذا
الموسم في قيادته مباش���رة الى دوري الدرجة األولى ،وأوصله الى الملحق مع
نادي حتا (تمكن الفجيرة من التأهل في نهاية المطاف).
وأعلن الفجيرة بداية في  27نيس���ان إقالة مارادونا بعد الفش���ل في التأهل
مباش���رة ،قبل ان يعلن بعد ثالثة أيام إعادته الى منصبه .وفي الثالث من أيار،
حسم الفجيرة المس���ألة بتأكيده وقف المفاوضات ،واتهامه محامي مارادونا
بعرقل���ة المباحث���ات بين الجانبين الس���يما من خالل طلبه من���ح موكله أربعة
أضعاف ما كان يتقضاه بموجب عقده السابق.
وليل الثالثاء ،أعلن نادي دينامو بريس���ت البيالروس���ي عب���ر "تويتر"" ،نعم،
دييغو معنا" ،مؤكدا تقارير وشائعات سرت منذ نهاية األسبوع الماضي.
وأوضح ان مارادونا سيشرف على "تطوير استراتيجية" الفريق عندما يلتحق
به بعد نهاية كأس العالم في روسيا ( 14حزيران 15-تموز).
ونش���ر مارادونا على انس���تاغرام صورة له وه���و يوقع عق���دا وخلفه العلم
البيالروسي ،مع تعليق جاء فيه "شكرا على الثقة وعلى تفكيركم بي".
ونش���ر النادي الذي اس���تحوذ عليه قبل ثالثة أعوام مالكون جدد يأملون في
كسر احتكار دينامو مينسك وباتي بوريسوف للدوري المحلي ،صورة لمارادونا
حامال العلم البيالروس���ي .وس���ألت المتحدثة باس���م النادي أولغا خيجينوفا
"هل س���يكون مارادونا قادرا على مس���اعدة كرة القدم البيالروسية وعلى وجه
الخصوص نادي بريست؟" ،مضيفة "أعتقد ان الجواب واضح".
وتابعت "نتوقع ان يمضي (مارادونا) معظم وقته في بريس���ت" الواقعة على
الحدود البولندية ،مشيرة الى ان النادي يبحث له عن مسكن.
وتأس���س فريق المدينة الواقعة في جنوب غرب بيالروس���يا عام  ،1960وقد انهى
الموسم الماضي في المركز الرابع ،ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الحالي.

					
مارادونا .

وأضاف الم يقول " إنني في الرابعة والثالثين من عمري .أتمنى
أن أحظى بعمر مديد  .في الوقت الحالي لدي بعض المش���روعات
ولك���ن مثلما قلت  ،أنا في الرابع���ة والثالثين من عمري ويمكنني
توقع ذلك (العودة إلى بايرن)".
وتح���دث الم ع���ن المب���اراة المق���ررة لباي���رن أم���ام آينتراخت
فرانكف���ورت في نهائي كأس ألمانيا يوم الس���بت المقبل  ،والتي
يتطلع م���ن خاللها بايرن إلى إكمال الثنائية المحلية تحت قيادة
هاينكس( 73عاما) بعد أن توج بطال للبوندس���ليغا  ،ليكون وداعا
الئقا للمدرب المخضرم قبل أن يحل مكانه نيكو كوفاتش المدرب
الحالي لفرانكفورت.
وأوض���ح الم "أتوقع أن يفوز بايرن .أنا واثق من أن الفريق يرغب
في منح يوب (هاينكس) وداعا من نوع خاص .كما أن بايرن يتفوق
كثيرا على فرانكفورت في اإلمكانيات".
وسيتابع الم المباراة النهائية المقررة باالستاد األولمبي ببرلين
 ،من المدرجات  ،ولم يبد الالعب حس���رة على عدم النزول إلى أرض
الملعب.
وقال الم "ال أفتقد االستادات وال أفتقد الجماهير أو اللعب داخل
الملعب ..وإنما ما أفتق���ده أجواء غرف تغيير المالبس .فهذا كان
شيئا من نوع خاص .ولكنني قضيت وقتا طويال كالعب محترف".

					
فليب الم.

(ارشيف)

هازارد يملي شروطه على تشيلسي من أجل البقاء

(ا ف ب)

ودافع ماردونا كالعب في بالده عن ألوان ارجنتينوس جونيور وبوكا جونيورز،
قبل ان يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها برشلونة االسباني
ونابول���ي االيطال���ي الذي قاده الى إح���راز لقب الدوري المحل���ي مرتين (1987
و.)1990
كما دافع مارادونا عن ألوان المنتخب األرجنتيني ،وقاده على وجه الخصوص
ال���ى إحراز لق���ب مونديال المكس���يك .وتولى مناصب تدريبية عدة الس���يما
مع راس���ينغ كل���وب ( )1995ومنتخب االرجنتي���ن ( ،)2010-2008والحقا الوصل
االماراتي بين  2011و ،2012وأخيرا الفجيرة.

برلي���ن ( -د ب أ) :ذك���رت قالت صحيفة "أ س" اإلس���بانية ام���س األربعاء أن
البلجيكي ايدن هازارد ،نجم نادي تشيلس���ي اإلنكليزي ،يش���عر بإحباط كبير
من إخفاق فريقه في تحقيق أي إنجاز هذا الموس���م أو حتى التأهل إلى بطولة
دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد أن كان حامال للقب الدوري اإلنكليزي
في الموسم الماضي.
ونقلت الصحيفة ع���ن الالعب البلجيكي قوله" :نحن تشيلس���ي ونحتاج إلى
تحقي���ق لقب ما في نهاية الموس���م وحتى اآلن لم نحصل على أي ش���يء ،لم
نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ولهذا كان موسما سيئا".
وأش���ارت الصحيفة اإلس���بانية إلى أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في
منتصف  ،2020ولكنها أوضحت أيضا أن الالعب وضع شروطا أمام إدارة النادي
لكي يستمر بين صفوف الفريق حتى نهاية تعاقده.
وأكدت "أ س" أن أول هذه الش���روط وأهمها هو ضرورة حصول تشيلسي على
ألقاب ،وأنه رغم قبول هازارد بإنجاز التتويج بلقب كأس إنجلترا هذا الموس���م
عندما يلتقي تشيلس���ي مع مانشس���تر يونايتد في المب���اراة النهائية هذا
الشهر ،يرى الالعب البلجيكي أن هذا ليس كافيا.
وتبرز أهمية مطلب هازارد هذا ف���ي ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد معه،
وهو الفريق الذي ينجح دائما في التتويج باأللقاب سواء المحلية منها والدولية
وألمحت الصحيفة إلى أن ثاني ش���روط هازارد من أجل البقاء مع تشيلسي هو
قيام األخير بعقد صفقات ضم العبين جدد قادرين على مس���اعدة الفريق على
المنافسة أمام الفرق الكبرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
وقال هازارد" :أتمنى أن يأتي العبون جدد في الموسم القادم ،أرغب في وجود
العبين جيدين ألنني أرغب في الفوز بالدوري اإلنجليزي في الموسم المقبل".
وتأت���ي هوية المدرب في المرتب���ة الثالثة من حيث ترتيب الش���روط التي
وضعه���ا هازارد أمام إدارة تشيلس���ي ،فالالعب يدرك جي���دا ما ينتظر فريقه
في الموس���م المقبل ،ولكن على النادي أن يحسم أوال مصير المدرب اإليطالي
أنطونيو كونتي الذي يبدو أن رحيله باتا محس���وما ولم يتبق له في منصبه إال
أياما قليلة.
وعلى النقيض ،تبدو جميع األمور محس���ومة في هذا الشأن في ريال مدريد،
حيث يتمس���ك النادي الملكي بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان ويضع كامل

ثقته به ،وهو من أعرب هازارد في عدة مناس���بات عن إعجابه به وأنه يرغب في
اللعب تحت قيادته.
ومن جانبه أك���د زيدان أكثر من مرة أن هازارد ه���و أحد الالعبين المفضلين
بالنسبة له.
وبعد الشروط الثالثة المذكورة ،يأتي بند زيادة األجر في المرتبة الرابعة في
قائمة أولويات هازارد.
وأعلن تشيلس���ي أنه مستعد دفع  300ألف جنيه استرليني أسبوعيا لالعبه
البلجيكي من أجل تجديد تعاقده ،أي 8ر 17مليون جنيه استرليني سنويا.

