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أكد املدير الفني لفريق ليڤربول اإلجنليزي، 
األملاني يورغن كلوب، انه كان يتعني على العبي 
فريقه تقدمي كل ما في وسعهم للفوز ببطولة 
كأس الســوبر األوروبــي، وهو ما ســاهم في 
حصول »الريدز« على اللقب للمرة الرابعة في 
تاريخه عقب فوزه على تشلسي 5-4 بركالت 
الترجيح بعد انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي 

بالتعادل ٢-٢ في اسطنبول.
وحرص كلوب على اإلشادة باحلارس أدريان 
كاستيو على املباراة املذهلة التي قدمها وعلى 
شــخصيته، خاصة بعد ان متكن من التصدي 

لركلة اجلزاء اخلامسة لفريق تشلسي.
وقــال كلــوب فــي املؤمتــر الصحافي عن 
احلارس: »إنه ليس حارسا عظيما في امللعب 
فقــط، فهو لديه شــخصية عظيمــة في غرفة 
تغيير املالبس، حتــدث بصوت أعلى مني في 
فترة اســتراحة ما بني الشوطني، إنه يستحق 
هــذا، أداؤه طــوال ١٢٠ دقيقة كان اســتثنائيا 
وتصديــه لركلــة اجلــزاء كان مبنزلة تتويج 

ملجهوده الرائع«.
وحرص كلوب علــى تهنئة احلكمات الـ 3 
الالتي أدرن املباراة وهن: ســتيفاني فرابارت 
ومانويال نيكولوســي وميشيل أونيل، وقال: 
»قلــت لهن لــو لعبنا بنفس طريقــة إدارتهن 
للمباراة لفزنا ٦-٠، كن رائعات، عندما واجهن 

ضغوطا في حلظة تاريخية كن هادئات وفعلن 
ما كان يتعني عليهن فعله«.

هندرسون يشيد بأدريان
مــن جهته، أشــاد قائد ليڤربــول جوردان 
هندرســون بأدريان بقوله: »ســعيد من أجل 
أدريان، لقد انضم للتو الى النادي وهو البطل«.

وأضاف: »نريد الفوز بأكبر عدد من األلقاب 
وبالتالي سنستمتع الليلة )مساء األربعاء( قبل 
ان نحاول اســترجاع عافيتنا ملباراة الســبت 

)في الدوري(«.
أما أدريان فقال: »أهال وسهال في ليڤربول، 

لقد عشت أسبوعا جنونيا«.

المبارد متفائل
من جهته، أبدى مدرب تشلسي فرانك المبارد 
تفاؤله واستخرج العبر اإليجابية على الرغم 
من خســارة فريقه الكأس السوبر األوروبية، 
وواسى مهاجمه الشــاب أبراهام بعدما أضاع 
الركلة اخلامسة واحلاسمة، حيث قال: »سيعود 
أقوى، ما حصل جزء ال يتجزأ من كونه العبا 

على أعلى مستوى وهو ما أصبح عليه تامي 
)أبراهام( اآلن«.

وتذوق المبارد مرارة خسارة الكأس السوبر 
األوروبية للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما فشل 
في الفوز بالكأس كالعب مرتني مع تشلســي، 
منها خســارة بركالت الترجيــح أمام بايرن 

ميونيخ االملاني عام ٢٠١3، وخسر أيضا أمام 
أتلتيكو مدريد اإلسباني ١-4 عام ٢٠١٢.

مباراة ماراثونية
افتتــح  تشلســي  وكان 
التســجيل بواســطة مهاجمه 

الفرنســي اوليفييــه جيرو 
)3٦( قبل ان يدرك ليڤربول 
التعــادل مطلــع الشــوط 
السنغالي  الثاني بواسطة 

ساديو ماني، ثم أضاف الالعب 
ذاته الهدف الثاني لفريقه )٩5(، 

ليعــادل فريــق »البلوز« بواســطة 
اإليطالي جورجينيو )١٠١ من ركلة جزاء(، 

ثــم جلأ الفريقــان إلــى ركالت الترجيح التي 
ابتسمت لـ »الريدز« بعد أن كان تامي أبراهام 
الالعب الوحيد من الطرفني الذي أهدر ركلته، 
بعدما جنح حارس ليڤربول اإلسباني أدريان 

في صد كرته.

صالح ثالث عربي يحصد اللقب

ماني: ميسي »األفضل«

أصبــح النجم املصــري محمد صالح ثالــث العب عربي 
يحصد كأس السوبر األوروبي، حيث شارك مع ليڤربول 
في اقتناص اللقب على حساب تشلسي. وأصبح صالح 
أول العب مصري يحقق هذا اللقب، لكنه الثالث عربيا بعد 
اجلزائري رابح ماجر، واملغربي أشــرف حكيمي. وكانت 
البداية مــع ماجر، الذي قاد بورتــو البرتغالي للتتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا، عام ١٩87، ثم حصد الســوبر 
األوروبي بعد فوز فريقه على أياكس أمستردام الهولندي، 
ذهابا وإيابــا بنفس النتيجة )١-٠(. ولم يشــارك ماجر 
في املباراتني. وفاز الدولي املغربي أشرف حكيمي بكأس 
الســوبر األوروبي عام ٢٠١7، عندمــا انتصر ريال مدريد 
على مان يونايتد )٢-١(، ولم يشــارك حكيمي أيضا في 
هذه املباراة. من جانبه، ســاهم صالح في إعادة السوبر 
األوروبي الى أحضــان »الريدز«، بعد غياب دام ١4 عاما، 

منذ التتويج باللقب عام ٢٠٠5.

يــرى جنم ليڤربول، الســنغالي ســاديو ماني، 
أن قائد برشــلونة، األرجنتيني ليونيل ميسي 
يستحق التتويج هذا العام بجائزة الكرة الذهبية 

كأفضل العب في العالم.
وقال ماني، في تصريح مقتضب نقلته صحيفة 
»مونــدو ديبورتيفو« الكاتالونية: »ميســي 

يستحق الكرة الذهبية«.
يذكــر أن ماني ليس النجم األول في صفوف 
»الريدز«، الذي يتحدث عن أحقية »البرغوث« 
بالكرة الذهبية، حيث سبقه في ذلك الهولندي 
فيرجيل فان ديك، أفضل العب في »البرميييرليغ« 

املوسم املاضي.

عقب فوز ليڤربول على تشلسي بركالت الترجيح في إسطنبول

»الريدز.. سوبر أوروبا«
وكلوب يكيل املديح ألدريان

ليون يستضيف اجنيه اليوم

سانشيز صداع لـ »اليونايتد«

طرابزون يفاوض ستوريدج

تفتتح مساء اليوم منافسات املرحلة الثانية من الدوري 
الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بني ليون واجنيه على 
ملعب األول. وتستكمل املرحلة غدا السبت، حيث يلعب 
نانت مع مرسيليا، واميان مع ليل، وبوردو مع مونبلييه، 
وميتز مع موناكو، ونيم مع نيس، وتولوز مع ديجون.

رفض العب مان يونايتد، التشيلي أليكسيس سانشيز، الرحيل 
عن »أولد ترافورد« هذا الصيف، رغم عدم حاجة مدربه أولي 

غونار سولسكاير خلدماته.
وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن النجم التشيلي كان 
على وشك االنتقال إلى روما على سبيل اإلعارة، بعد موافقة 
»اليونايتد«، لكن الصفقة لم تتم لعدم رغبة سانشيز في الرحيل.

ويفكر سولسكاير في االعتماد على الثالثي، ماركوس راشفورد، 
وأنتوني مارسيال، وماسون غرينوود، بشكل أساسي هذا املوسم.

يستعد املهاجم اإلجنليزي دانييل ستوريدج للسفر إلى تركيا، 
في وقت الحق، إلجراء مفاوضات مع مسؤولي نادي طرابزون 

سبور التركي، حسبما أفادت تقارير صحافية.
ونقلت شــبكة )سكاي ســبورتس( عن صحيفة )خبر ترك( 
التركية، أن ستوريدج سيســافر إلى تركيا للتفاوض بشأن 

انضمامه للفريق في املوسم اجلديد.
وبات ســتوريدج )30 عاما( العبا حرا بعــد انتهاء عقده مع 

ليڤربول اإلجنليزي في 30 يونيو املاضي.

فرنسا )املرحلة الثانية(
اليوم

٩:45beIN SPORTS HD٦ليون ـ اجنيه

غدا السبت
٦:3٠beIN SPORTS HD٦نانت ـ مرسيليا

٩beIN SPORTS HD٦اميان ـ ليل
٩بوردو ـ مونبلييه

٩beIN SPORTS HD7ميتز ـ موناكو
٩beIN SPORTS HD7نيم ـ نيس

٩تولوز ـ ديغون

أنهى توتنهام هوتسبير طموحات مان سيتي 
األوروبية املوسم املاضي، ويتطلع لعرقلة آمال 
فريق املدرب بيب غوارديوال في الفوز باللقب 
الثالث علــى التوالي للــدوري اإلجنليزي 
املمتاز، عندما يلتقــي الفريقان في ملعب 
»االحتاد« غدا السبت ضمن املرحلة الثانية. 
وحدثت انتكاسة نادرة لـ »السيتي« خالل موسم مذهل 
بخروجــه املثير من الــدور ربع النهائي لــدوري أبطال 

أوروبا أمام توتنهام في أبريل املاضي.
وبدأ الفريقان، الدوري هذا املوسم بفوز رائع، حيث 
ســحق مان سيتي مستضيفه وست هام يونايتد 5-٠، 
بينما عانى توتنهام قبل الفوز على ضيفه أستون ڤيال 

الوافد اجلديد 3-١.
وسيشعر »السيتي« بالراحة لغياب الكوري اجلنوبي 

سون هيونغ مني عن »السبيرز« إليقافه 3 مباريات.
وســيحتاج ليڤربــول للتعافــي ســريعا مــن فوزه 
الصعب بركالت الترجيح على تشلسي في مباراة كأس 
السوبر األوروبية في إسطنبول، حيث سينتقل ملواجهة 
ساوثهامبتون. وبدأ فريق املدرب يورغن كلوب املوسم 
بالفوز 4-١ على ضيفه نوريتش سيتي، لكن سيخوض 
املباراة املقبلة بدون حارســه األساسي، البرازيلي 
أليســون بيكــر، الذي تعرض إلصابــة في ربلة 

الساق خالل املباراة االفتتاحية.
ويسعى آرسنال ملواصلة انتصاراته عندما يستضيف 
بيرنلي. وأراح »املدفعجية« العديد من العبيه اجلدد 
أمام نيوكاســل، لكن املدرب أونــاي إميري قد يدفع 
بالثالثي الهجومي املكون من بيير إمييريك أوباميانغ 
وألكسندر الكازيتي والوافد اجلديد اجلناح نيكوالس 
بيبي. ويلعب غدا ايضا، أستون ڤيال مع بورمنوث، 
وبرايتون مع وســت هام، إيڤرتــون مع واتفورد، 

ونوريتش مع نيوكاسل.

»الريدز« في ضيافة ساوثمبتون.. وأرسنال يالقي بيرنلي

قمة الثأر بني »السيتي« و»السبيرز« غداً

إجنلترا )املرحلة الثانية(
غدا السبت

٢:3٠٢beIN SPORTS HDأرسنال ـ بيرنلي
5beIN SPORTS HD7أستون ڤيال ـ بورمنوث
5beIN SPORTS HD8برايتون ـ وست هام
5beIN SPORTS HD١إيڤرتون ـ واتفورد

5beIN SPORTS HD4نوريتش ـ نيوكاسل
5beIN SPORTS HD٢ساوثمبتون ـ ليڤربول
7:3٠beIN SPORTS HD٢مان سيتي ـ توتنهام

ميسي وكريستيانو وفان دايك يتنافسون على جائزة األفضل في أوروبا
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم أمس عن املرشحني الثالثة 
جلائزة أفضل العب في القارة العجوز، وسيتنافس عليها هذا العام 
األرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة( والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو )يوڤنتوس( والهولندي فيرجيل فان ديك )ليڤربول(.
وكان ميسي هداف دوري األبطال األوروبي برصيد ١٢ هدفا 
رغم أن »البارسا« ودع البطولة في نصف النهائي أمام ليڤربول 
بطل النسخة، كما أنه بطل وهداف الدوري اإلسباني )3٦ هدفا( 
وصاحب جائزة احلذاء الذهبي للموسم املاضي )أفضل هدافي 
الدوريــات األوروبية(. مــن جانبه، كان كريســتيانو رونالدو 
هــداف املرحلــة النهائية مــن دوري األمم األوروبية الذي توج 

بــه مع منتخب البرتغال، كما حقق لقب الدوري اإليطالي لكرة 
القدم مع يوڤنتوس. أما فان دايك فاختير أفضل العب في نهائي 
دوري األبطــال الــذي توج به مع ليڤربــول، كما أنه بلغ نهائي 

دوري األمم األوروبية مع هولندا التي سقطت أمام البرتغال.
وجاء اختيار املرشــحني من جانب جلنة حتكيم مشكلة من 
55 صحافيــا باإلضافة إلى 8٠ مدربا شــاركوا في دوري أبطال 
أوروبا ودوري األمم األوروبية، علما بأنه لم يتم الســماح ألي 

منهم بالتصويت لالعبني بفرقهم.
وســيتم اإلعالن عن الفائز باجلائزة على هامش قرعة دور 
املجموعات لدوري األبطال التي ســتقام في ٢٩ اجلاري مبدينة 

موناكو. وجاء ترتيب باقي املرشحني النهائيني على النحو التالي:
4 - أليسون بيكر - ليڤربول )57 نقطة(.

5 - ساديو ماني - ليڤربول )5١ نقطة(.
٦ - محمد صالح - ليڤربول )4٩ نقطة(.
7 - إيدن هازارد - تشلسي )38 نقطة(.

8 - ماتيــس دي ليخت - أياكس آمســتردام/ يوڤنتوس 
حاليا )٢7 نقطة(.

٩ - فرينكــي دي يونغ - أياكس امســتردام/ برشــلونة 
حاليا )٢7 نقطة(.

١٠ - رحيم سترلينغ - مان سيتي )١٢ نقطة(.


