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توتنهام يبحث عن انتصار
اعجازي أمام اياكس الليلة
ي��ح��ل ت��وت��ن��ه��ام هوت�سبري
الإنكليزي� ،ضيفًا على �أياك�س
�أم�����س�تردام ال��ه��ول��ن��دي ،م�ساء
ال��ي��وم الأرب���ع���اء ،على ملعب
�أم�سرتدام �آرينا ،يف اياب ن�صف
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وخ�رس الفريق الإنكليزي على
ملعبه يف لقاء الذهاب الأ�سبوع
املا�ضي بهدف دون رد� ،سجله
دوين ف��ان دي بيك الع��ب و�سط
�أياك�س.
ويحتاج توتنهام للفوز بفارق
هدف  -با�ستثناء نتيجة «»0-1
التي تقوده لوقت ا�ضايف  -من
�أجل الت�أهل للمباراة النهائية
لأول م��رة يف ت��اري��خ��ه ،حيث
�سيقام النهائي يف ا�سبانيا على
ملعب «وان��دا م�ترو بوليتانو»
معقل �أتلتيكو مدريد.
ويتمنى اجليل احلايل لتوتنهام
�أن يكرر ما حققه جيل ال�سبريز
عام  ،1981عندما واجه الفريق
ال��ل��ن��دين� ،أي��اك�����س يف ك�أ�س
الك�ؤو�س الأوروبية.
جيل توتنهام التاريخي وقتها
واج��ه �أياك�س يف ال��دور الأول
للبطولة الأوروب��ي��ة ،وف��از يف
لندن بنتيجة « ،»0-3قبل �أن

يكرر فوزه يف �أم�سرتدام بنتيجة
«.»1-3
نتيجة مباراة العودة حتدي ًدا
هي ما يطمع فيه توتنهام ،فتلك
النتيجة هي ما �ستقود ال�سبريز
للمباراة النهائية ،لذا يطمح يف
ارتداء ثوب جيل « »81وتكرارها
من �أجل �صناعة التاريخ والت�أهل
للمباراة النهائية لأول مرة يف
تاريخ توتنهام.
يف املقابل ،هناك رقم �سلبي �آخر
مبثابة كابو�س يطارد توتنهام
قبل موقعة االي��اب ،وهو ن�سبة
ت�أهل الفريق الذي يخ�رس على
ذهابا بهدف دون رد.
ملعبه
ً
ه��ذه الواقعة حدثت  17مرة،
ب��خ�����س��ارة ���ص��اح��ب الأر�����ض يف
الذهاب بهدف وحيد ،ومل ينجح
�سوى فريق واحد يف قلب الطاولة
وال��ع��ودة بلقاء االي��اب وخطف
بطاقة الت�أهل.
ه����ذا ال��ف��ري��ق ك����ان �أي��اك�����س
�أم�����س�تردام ،وحت��دي�� ًدا مو�سم
 ،1996-1995عندما خ�رس على
ملعبه يف الذهاب بهدف نظيف
�أمام باناثينايكو�س اليوناين،
قبل �أن يفوز يف العودة بثالثية
ويت�أهل للمباراة النهائية لكنه

خ�رس اللقب يف النهاية ل�صالح
يوفنتو�س.
وك����ان ق���د �أك����د الأرجنتيني
ماوري�سيو بوكيتينو ،املدير
الفني لتوتنهام الإنكليزي،
�أن فريقه م��ازال لديه احلظوظ
للت�أهل لنهائي دوري �أبطال
�أوروبا.
وق��ال بوكيتينو يف ت�رصيحاته
ل��ل��م��وق��ع ال��ر���س��م��ي ل�لاحت��اد
الأوروب��ي عقب املباراة« :الزال
لدينة فر�صة »0-1« ،لي�ست
نتيجة كبرية .يجب �أن ن�ؤمن
�أننا ذاهبون �إلى هولندا للفوز
فقط».
و�أ���ض��اف «يف ال�����ش��وط الثاين
�ضغطنا بكل قوة ،لكننا مل نخلق
فر�صا كافية .اذا قمت بتحليل
ً
الهدف الذي دخل مرمانا� ،ستجد
�أن متركزنا كان �سي ًئا للغاية،
لكني �أحتمل امل�س�ؤولية الكاملة
لأنني املدير الفني».
ووا�صل بوكيتينو «�أعتقد �أننا
مل ن��ب��د�أ ال�شوط الأول ب�شكل
جيد .لقد �أظ��ه��روا رغبة �أكرب
منا� ،أعتقد �أن اللياقة البدنية
و�ضغط املباريات هو ما �صعب
مهمتنا».

• جانب من مباراة �سابقة لتوتنهام مع اياك�س

نيمار ودي ماريا في طريق الرحيل عن باريس

يدر�س نادي باري�س �سان جريمان ،التخلي عن خدمات العبه الأرجنتيني
�أنخيل دي ماريا ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وبح�سب �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية ،فان ادارة باري�س �سان جريمان
تفكر يف التخل�ص من دي ماريا ،يف اطار اعادة هيكلة الفريق ،لاللتزام
بقواعد اللعب املايل النظيف.
و�أ�ضافت ال�صحيفة« :النادي حدد قائمة راحلني تت�ضمن نكونو ،مونييه،
ك���ورزاوا ،ن�سوكي ،وجوليان دراك�سلر ،وميكن ا�ضافة دي ماريا
وادين�سون كافاين».
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أنه حال ت�أكدت رغبة ادارة نادي باري�س �سان
جريمان ،يف بيع �أنخيل دي ماريا� ،سي�شتعل ال�رصاع على �ضمه.
و�أفادت ال�صحيفة� ،أن �أنخيل دي ماريا يجذب اهتمام بر�شلونة و�أتلتيكو
مدريد وانرت ميالن ،للح�صول على خدماته ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
كما ذكر تقرير �صحايف ا�سباين� ،أن الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�س
�سان جريمان ،يحاول ايجاد خمرج ي�سمح له بالرحيل عن �صفوف النادي
الباري�سي خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل.
وذكرت �صحيفة «�سبورت»� ،أن نيمار يريد مغادرة �صفوف باري�س �سان
جريمان ،و�سط اهتمام بالغ من ريال مدريد للح�صول على خدماته.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن رحيل نيمار عن باري�س �سان جريمان ،لي�س بالأمر
ال�سهل ،خا�صة و�أن عقده مع الفريق الفرن�سي ال يحتوي على �رشط
جزائي .وتابعت ال�صحيفة �أن عقد نيمار يحتوي فقط على بند ين�ص على
امكانية رحيله يف عام  ،2020مقابل  170مليون يورو.
ونوهت ال�صحيفة �أن ريال مدريد ال يريد الدخول يف �صدام مع باري�س
�سان جريمان ،ولذلك يريد فلورنتينو برييز رئي�س امللكي ،من نيمار،
ممار�سة ال�ضغط من �أجل مغادرة حديقة الأمراء.

• احتفال �سابق لنيمار مع دي ماريا

زيدان يصدم بيل
وسيبايوس ويورنتي
ك�شف تقرير �صحايف ا�سباين ،عن ح�سم الفرن�سي زين الدين زيدان
املدير الفني لريال مدريد ،م�صري الويلزي غاريث بيل ،قبل جولتني
من نهاية املو�سم احلايل.
وبح�سب �صحيفة «ماركا» اال�سبانية ،فان زيدان بد�أ بالفعل يف اخبار
العبيه مب�ستقبلهم ،و�أن �أول من علم كان غاريث بيل.
و�أ�ضافت« :زيدان التقى بيل و�أبلغه ب�أنه لي�س �ضمن م�رشوعه اجلديد،
لكي يبد�أ الويلزي يف البحث عن فريق �آخر».
وا�ستبعد زيدان ،بيل بقرار فني من مواجهة فياريال ،التي فاز بها
املريجني « »2-3الأحد املا�ضي.
ومل تكن عالقة بيل وزيدان على ما يرام ،منذ الوالية الأولى للفرن�سي،
حيث كان الويلزي ُيفكر يف الرحيل عقب نهائي دوري الأبطال املو�سم
املا�ضي ،قبل �أن ي�ستقيل زيدان.
وعلى الرغم من ت�أكيد بيل ورغبته يف اال�ستمرار ،فان ادارة النادي
�سرت�ضخ لرغبة زيدان و�سريحل بيل يف ال�صيف.
و�أ�شار التقرير � ً
أي�ضا �إلى � َّأن زيدان «�أبلغ الثنائي ماركو�س يورينتي،
وداين �سيبايو�س برحيلهما بنهاية املو�سم

األلماني

فيليكس يدير

• فيليك�س
بري�ش

لقاء الليلة

�سيدير احلكم الأملاين فيليك�س بري�ش ،مباراة
�أياك�س �أم�سرتدام وتوتنهام ،اليوم الأربعاء،
يف اي��اب ال��دور ن�صف النهائي ل��دوري �أبطال
�أوروبا ،ح�سبما �أعلن الأحد االحتاد الأوروبي لكرة القدم
«يويفا».
ومل يدر بري�ش �أي مباراة لتوتنهام هذا املو�سم ،يف حني
قاد مباراة وحيدة للفريق الهولندي يف اياب ثمن نهائي
دوري الأبطال �أمام ريال مدريد ،والتي فاز بها الأول
بنتيجة  4ـ 1على ملعب �سانتياجو برنابيو.
ويعد بري�ش « 40عاما» حكما دوليا منذ عام ،2007
وقد �أدار نهائي دوري الأبطال عام  2017وال��ذي فاز
املريينغي به على ح�ساب يوفنتو�س الإيطايل.
و�سيعاون احلكم الأمل��اين يف املباراة التي �ستقام
على ملعب «يوهان كرويف» كل من مواطنيه با�ستيان
دانكرت كحكم فيديو وماركو فريتز كم�ساعد.
يذكر �أن �أياك�س قد فاز ذهابا على ال�سبريز بهدف
نظيف �أحرزه الالعب دوين فان دي بيك.

• بيل

كونتي يقترب من العودة

بليند :نلعب كما لو عثرنا
على كنز
احتفل �أياك�س �أم�سرتدام بح�صد �أول لقب
له خالل � 5سنوات بفوزه بك�أ�س هولندا
لكرة القدم مطلع الأ�سبوع احلايل ،وبات
ميلك الآن � اً
آمال كبرية يف ح�صد املزيد من
الألقاب يف الأ�سابيع املقبلة.
وق��ال املدافع دايل بليند عقب ت�سجيله
هدف التقدم يف انت�صار فريقه على فيليم
تيلبورج  0-4يف نهائي الك�أ�س املحلية
يف روتردام« :هذه جمرد البداية ويحدونا
الأمل الآن يف ح�صد املزيد من اجلوائز».
وميكن لأياك�س �أن يحقق الثالثية هذا
املو�سم.
و�سيلتقي الفريق مع توتنهام هوت�سبري
اليوم الأربعاء بح ًثا عن مكان يف نهائي
دوري �أبطال �أوروبا ،بينما يت�صدر ترتيب
دوري ال��درج��ة الأول���ى الهولندي قبل
جولتني على النهاية.
وقال بليند لل�صحافيني« :تبدو الأمور كما
لو �أننا �سنعرث على كنز .كل �شيء ي�صب

يف م�صلحتنا �سواء داخ��ل امللعب� ،أو
خارجه» م�ضي ًفا« :لكننا مل ن�صل لنهاية
امل�شوار بعد .املو�سم يبدو كما لو �أنه
يعد بالأف�ضل».
ولقب ك�أ�س هولندا الذي ناله �أياك�س
�أم�س يحمل رق��م  19اجماال له يف
البطولة والأول منذ  .2010وتوج
الفريق بلقب ال��دوري الهولندي
�آخر مرة عام  ،2014ومل يفز ب�أي
لقب �أوروبي منذ تتويجه بدوري
الأبطال عام .1995
ذهابا
ويتفوق �أياك�س 0-1
ً
على توتنهام عقب لقاء
ال��ذه��اب ال���ذي �أق��ي��م يف
لندن الأ�سبوع املا�ضي،
مع �سعيه لنيل مكان يف
نهائي هذا العام ،الذي
�سيقام يف مدريد يف الأول
من يونيو املقبل.

للدوري اإليطالي

• بليند

ك�شف �أنطونيو كونتي ،املدير الفني ال�سابق لت�شيل�سي،
�أنه مناملحتمل عودته للتدريب ال�صيف املقبل ،مع
فر�صة بن�سبة  %60للعمل يف �إيطاليا.
وقال كونتي ،خالل ت�رصيحات نقلتها �شبكة «�سكاي
�سبورت�س»« :هناك فر�صة جيدة للتدريب يف �إيطاليا،
أي�ضا يف اخلارج ،و�أولويتي هي احل�صول على وظيفة
و� ً
يف ٍ
ناد ي�سمح يل بالقتال حل�صد الألقاب».
و�أ�ضاف« :بن�سبة � %60س�أظل يف �إيطاليا ،و%30
�س�أذهب �إلى اخلارج ،و� %10س�أظل كما �أنا منتظرا».
ؤخرا ،مثل
وارتبط ا�سم كونتي بالعديد من الأندية م� ً
يوفنتو�س ،انرت ميالن ،روما ،ميالن ،باري�س �سان
جريمان.
وعن ذلك ،قال املدرب الإيطايل« :ال ميكنني القول ما
اذا كنت �س�أتولى � ًأيا من هذه الفرق ،لأنه يف الوقت
احلايل ال يوجد �شيء ،و�أنا �شخ�ص ًيا مل �أتوا�صل معي
�أي ٍ
ناد ،الأمر ُمبكر ج ًدا».
واعترب كونتي �أن جنولو كانتي ،العب خط و�سط
ت�شيل�سي� ،أح��د �أف�ضل الالعبني الذين دربهم خالل
م�سريته ،بجانب جيانلويجي بوفون ،وجورجيو
كيليني ،و�أندريا بريلو.

