
ــادي 22  ــة ن ــىل صال ــت ع اختتم
ــات البطولة التنشيطية  مايو منافس
ــز لعبة الكاراتيه للفئات  ألندية ومراك
ــرع االتحاد  ــي نظمها ف ــة  الت العمري
ــة  بمشارك ــة  العاصم ــة  بأمان ــام  الع
ــز وأندية (أهيل  ــوا مراك ــاً مثل 45العب
ــز  الشعب-املرك ــو-  22-ماي ــاء  صنع
ــت شعار (  ــز 22مايو) تح العام-مرك

عامان من الصمود اليمني ).
ــس  ــى رئي ــام ألق ــل الخت ويف حف
ــد الرداعي  ــة أحم ــاد اللعب ــرع اتح ف
ــه بنجاح  ــرب فيها عن سعادت كلمة ع
ــدوان  ــل الع ــا يف ظ ــة وإقامته البطول
ــرا فرع  ــا، شاك ــىل بالدن ــل ع املتواص
ــة  البطول ــم  تنظي ــىل  ع ــاد  االتح
ــة  باللعب ــا  واهتمامه ــة  التنشيطي
ــا شكر ادارة  ــة اإلمكانيات كم رغم قل
ــل تنظيم  ــىل تعاونها وتسهي ــو ع ماي

البطولة عىل صالة النادي املغطاة..
ــرع االتحاد  ــني عام ف ــا ألقى ام كم
ــة  كلم ــع  مجيدي ــن  الرحم ــب  مجي
ــة  ــوى البطول ــا اىل مست ــرق فيه تط
ــذي كان جيدا تنافس فيها  الفني وال
ــة  ــة يف رسال ــروح رياضي ــون ب الالعب
ــات  ــزم وثب ــد ع ــدوان تؤك الع ــدول  ل
ــم الحرب، مؤكداً  الشباب اليمني رغ
عىل حرص االتحاد يف إرشاك الفئات 
ــة  ممارس ــرص  ف ــم  ملنحه ــة  العمري
ــس بعد فرتة من غياب  اللعبة والتناف
ــع وسنستمر  الوض ــب  النشاط بسب
ــة  إلقام ــة  املتاح ــات  اإلمكان ــق  وف

بطوالت قادمة.
ــرى  ــي ج ــل الختام ــب الحف وعق
ــات العمرية وذلك  تكريم أبطال الفئ

عىل النحو التايل:
الرباعم تحت 11سنة

ــا عبد اللطيف- أهيل  األول / زكري
صنعاء.

الثاني / جالل جالل- مايو.
الثالث/ إياد حسن- مركز مايو.

ــب  شع ــوان-  دب ــام  وس ــع/  الراب
صنعاء.

تحت12سنة

ــيل  أه ــرادي-  امل ــل  أصي  / األول 
صنعاء.

الثاني/ عيل الخويل- مركز مايو.
ــي-  السمح ــم  إبراهي ــث/  الثال

22مايو.
العاريس-  ــن  ــد الرحم الرابع/ عب

املركز العام.
تحت13سنة 

األول / سهيل الخويل- مايو.
الثاني/ إسماعيل األمري- األهيل.

ــز  ــي- مرك ــيل الحطام ــث/ ع الثال
كلية.

ــي- شعب  ــع / جمال العرام الراب
صنعاء.

الناشئني 
تحت وزن 45

األول / أسامة املرادي- األهيل.
ــيل-  القفي ــن  ــي/ عبدالرحم الثان

22مايو.

ــى- املركز  ــه مثن ــث/ عبدالل الثال
العام.

تحت وزن 50
األول / ابو بكر السمحي- مايو.

الثاني/ عبدالله السمحي- مركز 
مايو.

ــب  ــوان- شع ــد دب ــث / احم الثال
صنعاء.

تحت وزن 55
األول / يوسف املسيكي- األهيل.

ــه- املركز  ــزة عبدالل ــي/ حم الثان
العام.

الثالث/ أمري محمد- 22 مايو.
الشباب
تحت 50

ــن  عبدالرحم ــد  احم األول/ 
السمحي

الثاني/ بشري عبدالله محمد
وزن تحت 55 

األول / عماد املعدني 
الثاني/ عيل الرويض
فوق 55

األول /هشام سليم
الثاني/ عبدالعيل كشمان

الرتتيب العام 
األول / أهيل صنعاء 

الثاني / 22مايو
الثالث / شعب صنعاء 

ــاء  أعض ــام  الخت ــل  حف ــرض  ح
ــي  السمح ــن  عبدالرحم ــاد  االتح
ــي  ــرشف الفن ــرازي وامل ــد الح ومحم
ــاء الفرع مانع  صفوان الوجيه وأعض

البيضاني وصالح العمري.
تصوير/عبدالرحمن 
حويس.

11رياضةرياضةالثــــورة
بمشاركة منتخبي بالدنا لكرة القدم:

وكيل محافظة الحديدة:

اليوم قرعة تصفيات آسيا للناشئني والشباب

القصر يتأهل لنصف نهايئ بطولة التحرير الكروية 

وجدنا تفهمًا كبريًا ملطالب الحديدة 
الرياضية ونثمن تفاعل الوزير

شباب البيضاء يقهر العروبة يف بطولة كأس الوحدة

إيرادات وخسائر قياسية للربيميريليج 

اختتام البطولة التنشيطية للكاراتيه باألمانة

إعالن التشكيلة املثالية إلياب ربع نهايئ األبطال

كلوب ينفي التعاقد مع حارس املان سيتي

اليوم.. سحب قرعة نصف نهايئ 
دوري األبطال 

يف إياب ربع نهايئ األبطال

يوفنتوس ُيقصي برشلونة ويتأهل برفقة موناكو
الثورة/ خالد النواري

ــر  بمق ــة  الجمع ــوم  الي ــب  تسح
ــدم  الق ــرة  لك ــوي  اآلسي ــاد  االتح
ــة كواالملبور قرعة  املاليزي بالعاصمة 
ــني  للناشئ ــة  اآلسيوي ــات  التصفي
ــة  ــات بطول ــا وتصفي ــت 16 عام تح
ــاب تحت 19 عاما املؤهلة  آسيا للشب
ــاب  للشب ــا  آسي ــأس  ك ــي  لبطولت

والناشئني 2018م.
ــاص باتحاد كرة  ــاً ملصدر خ ووفق
ــة االتحاد  ــت مخاطب ــدم فإنه تم الق
ــىل  ع ــد  والتأكي ــة  للعب ــوي  اآلسي
ــي  لفئت ــا  بالدن ــي  منتخب ــة  مشارك
ــة  البطول يف  ــاب  والشب ــني  الناشئ
ــن مشاركة  ــذار ع ــد االعت ــة بع القاري

املنتخب األوملبي يف وقت سابق.

ــاد اآلسيوي  وبحسب بيان االتح
ــات الناشئني  ــإن تصفي ــرة القدم ف لك
 (24  -  16) ــرتة  الف ــالل  خ ــام  ستق
ــا ستقام بطولة  ــرب املقبل ، فيم سبتم
فئة الشباب خالل الفرتة (31 أكتوبر 

- 8 نوفمرب) 2017م.
ــات املشاركة  ــم توزيع املنتخب ويت
ــات  مستوي ــة  أربع إىل  ــة  القرع يف 
ــي  الت ــات  املنتخب ــج  نتائ ــب  وبحس
شاركت يف آخر نسخة من البطولتني 
ــل منتخبي بالدنا  والتي شهدت تأه
ــات  ــاب إىل النهائي ــني والشب للناشئ
ــة الحائزة  ــن املنتخبات الخمس ضم
ــز ثاني يف التصفيات  عىل أفضل مرك

التمهيدية.
ــن  م ــة  الحالي ــة  النسخ ــد  وتشه
ــع  توزي ــة  آلي يف  ــري  تغي ــات  التصفي
املنتخبات املشاركة عىل املجموعات 

ــة منتخبات  ــا ال يزيد عن خمس وبم
ــا كانت  ــدة بعدم ــة الواح يف املجموع
ــد مشاركة  ــات تشه ــض املجموع بع
ــخ املاضية  ــات يف النس ــة منتخب ست
يف  ــب  الجان ــذا  ه ــاة  مراع ــت  وتم  ،
ــة بحيث تضم أغلب  البطولة الحالي

املجموعات أربعة منتخبات.
ــات  املنتخب ــة  مقدم يف  ــت  وكان
ــا يف التصفيات  التي أكدت مشاركته
اآلسيوية للناشئني والشباب املؤهلة 
لنهائيات 2018م (األردن، السعودية، 
العراق، أوزبكستان، إيران، البحرين، 
طاجيكستان، اإلمارات، قطر، اليمن، 
فلسطني، سلطنة عمان، بنغالديش، 
ــا،  سرييالنك ــان،  تركمانست ــان،  لبن
ــا، الهند،  ــال، سوري ــان، نيب أفغانست

قريغيزستان).

الثورة/ عبدالرقيب فارع 
ــي القرص إىل نصف  ــل فريق ح تأه
ــح الكروية التي  ــة الصال نهائي بطول
ــة  ــاب والرياض ــب الشب ــا مكت ينظمه
بمديرية التحرير بمشاركة1600العباً 
ــم _ناشئني  ــات براع ــون ثالث فئ يمثل

_شباب.
ــق الصقر إثر فوزه  جاء تأهل فري
ــان بركالت الرتجيح 5  عىل فريق عرف
ــع الفريقني  ــذي جم ــاء ال / 4 يف اللق
ــد  ــب الشهي ــىل ملع ــس ع ــرص أم ع
دور  ــات  مباري ــار  إط يف  ــرايف  الظ

الثمانية من البطولة.
الوقت األصيل للقاء انتهى بتعادل 
ــه، سجل لعرفان  ــني بهدف ملثل الفريق
ــرص  ــي الق ــل لح ــد، وسج ــد قائ خال
ــان  ــم الفريق ــد، ليحتك ــد مساع محم

ــي القرص،  ــي ابتسمت لفريق ح ــح والت ــالت الرتجي لرك
وبهذه النتيجة يخطف فريق حي القرص بطاقة التأهل 

الثانية إىل نصف النهائي للبطولة.
ــده أكرم الجودة  ــاء محمد الصائدي وساع أدار اللق

ومحمد عتيق وعصام أمني حكماً رابعاً.
ــوم يلتقي الحرس الجمهوري وفريق اتحاد القاع  الي

لتحديد املتأهل الثالث إىل املربع.
تصوير/ احمد النعمان

الحديدة/قاسم البعييص
ــة الحديدة  ــل محافظ ــد وكي أك
ــاب والرياضة صدام  لشؤون الشب
نارص آل راشد أنه وجد تفهماً كبرياً 
ملطالب الحديدة عاصمة الرياضة 
ــه بوزير الشباب  وذلك خالل  لقائ
ــد بالعاصمة  ــن زي ــة حس والرياض

صنعاء.
ــاب  الشب ــر  وزي أن  إىل  ــرياً  مش
أبدى استعداده الشخيص والتزام 
ــة الصعاب من  ــوزارة بتذليل كاف ال
ــة  الرياضي ــة  الحرك ــودة  ع ــل  أج
ــل عام  ــوى الوطن بشك ــىل مست ع
ــدة بشكل خاص  وملحافظة الحدي
ــد  الوحي ــاب  والب ــذ  املنف ــا  كونه
ــة  لرياض ــة  الحقيقي ــة  لالنطالق

اليمن.
ــش خالل  ــل أنه ناق ــني الوكي وب
ــات  واحتياج ــات  متطلب ــاء  اللق

محافظة الحديدة تمهيداً إلعالنها 
ــة اليمنية، وتهيئة  عاصمة الرياض
ــدة  الحدي ــة  رياض ــام  أم ــواء  األج
ــة  واستضاف ــا  نشاطه ــرار  واستم
ــار  إط يف  ــة  الوطني ــات  الفعالي

الحديدة عاصمة الرياضة اليمنية 
وتجسيدها واقعاً ملموساً.

ــث  بح ــه  أن ــل  الوكي ــاف  وأض
ــاء جوانب أخرى  ــاً خالل اللق أيض
الريايض  إمكانية االستثمار  أهمها 
ــال املال واألعمال  بالرشاكة مع رج
ــم  دع يف  ــني  للراغب ــال  املج ــح  وفت
ــع  باملشاري ــدة  الحدي ــة  رياض
ــل  سب ــن  م ــا  وغريه ــة  الرياضي
الشبابي  ــاع  للقط التجاري  الدعم 

والريايض.
ــدام حديثه  ــم الوكيل ص واختت
ــاب أثمر  ــع وزير الشب ــأن لقاءه م ب
ــة  لعب ــة   بمشارك ــة  املوافق ــىل  ع
رياضة الكيك بوكسنج  يف البطولة 
ــي  ستقام يف   ــة الثامنة  والت العربي
ــر القادم  ــف الشه األردن يف منتص
ــادي شباب الجيل   ــذي يمثله ن وال

بالحديدة.

الثورة/ عبدالرقيب عبدالسالم
ــه فريق العروبة  ــر فريق شباب البيضاء خصم قه
بهدف وحيد متيحاً الفرصة لفريق22مايو للمنافسة 
عىل املركز الثاني يف اللقاء الذي جمع الفريقني عرص 
ــادي 22مايو  ــدة التي ينظمها ن ــس يف بطولة الوح ام
ــارس اىل 22مايو ضمن املجموعة  ــالل الفرتة من 7م خ
ــع  يرف ــة  النتيج ــذه  وبه ــة  الرابع ــة  الجول ويف  االوىل 
ــاط خلف فريق  ــده اىل اربع نق ــاء رصي ــاب البيض شب
ــارق االهداف  ــك نفس الرصيد وبف ــذي يمتل 22مايوال
ــل فريق العروبة بنفس الرصيد  ملصلحة مايو فيما ظ

السابق 6نقاط يف املركز الثاني.
سيطرة عرباوية

ــات الشوط االول  ــرة العرباوية ملجري ــم السيط رغ

ــي عرين  ــاك حام ــن لدغ شب ــوا م ــم يتمكن ــم ل اال انه
شباب البيضاء احمدمحمدالهدار بعدان تناوب عىل 
اضاعة الفرص ايمن الجرب وايمن املطري وتامر حنش 
ــاب البيضاء عىل الهجمات  باملقابل اعتمد فريق شب
املرتدة بواسطة الالعبني توفيق املزيد وعىل العبيدي 
ــح الصامطة ليظل االداء البناء العروبة يف بقية  وصال
ــر لينتهي القسم  ــق اي يشء يذك ــق دون تحقي الدقائ

االول بالتعادل السلبي .
هدف بيضاوي 

ــاب البيضاء  ــي تفوق مدرب شب ــم الثان يف القس
ــدرب  ــالم م ــق س ــريه شفي ــىل نظ ــواس ع ــد ام احم
ــول كافية  ــاع ان يخرج بحل ــذي استط ــة ال العروب
ــاراة من  ــوط ليغري مجرى املب ــذا الش ــة يف ه وشافي
ــة وبرز العبو شباب  ــالل وضع الخطط التكتيكي خ
ــات عىل  ــن الهجم ــو العديدم ــن شن ــاء الذي البيض

ــذي  ــن ال ــان عزالدي ــة عثم ــارس العروب ــى ح مرم
ــات فريقه حينما  ــو ودفاع ــان يف موقف محرج ه ك
ــرية عىل مرماهم  ــد من الكرات الخط خلصوا العدي
ــري البناء شباب  ــط الهجومي الكب وبعد هذا الضغ
ــف الثالث  ــو خط ــراد وه ــم امل ــق له ــاء تحق البيض
ــد يف املباراة مطلع  ــاط وتسجيل الهدف الوحي النق
ــة 85 بواسطة الالعب املتميز-عيل العبيدي  الدقيق
وحاول ابناء العروبة تعديل النتيجة لكن الوقت لم 
ــال وثمني للرهيب  ــم لينتهي اللقاء بفوز غ يسعفه

البيضاوي بهدف نظيف.
ــدة حميد عثمان  ــب بمساع ــاء عيل النقي اداراللق
ــوي الحرازي وراقبها فنيآ  وطالل املسوري ورابعآ عل

محمداملطري واداريآ نبيل املاوري.
ــار ويسعى  ــي فريقا22مايو وفتح ذم ــوم يلتق والي

ابناء مايو الستعادة املركز الثاني من الصاعق. 

ــارات  لالستش ــت  ديلوي ــة  مؤسس ــت  قال
ــرادات أندية  ــا السنوي إن إي ــة يف تقريره املالي
ــرة القدم وصلت  ــدوري االنجليزي املمتاز لك ال
ــت 3.6 مليار  ــوى قيايس جديد إذ بلغ إىل مست
ــار دوالر) يف املوسم  ــه إسرتليني (4.6 ملي جني
ــني  ــة 110 مالي ــرست مجتمع ــا خ ــايض لكنه امل
ــم الرضائب وهو رقم  جنيه إسرتليني قبل خص

قيايس أيًضا.
ــات تدفع مرة  ــر مدفوع ــب يف الخسائ وتسب
ــاح بينما  ــن تحقيق األرب ــد عامني م واحدة بع
أشار التقرير إىل أن الرواتب ارتفعت بنسبة 12 

يف املئة لتصل إىل 2.3 مليار جنيه إسرتليني.
ــال دان جونز املسؤول عن قسم األعمال  وق
ــد  ــرت يونايت ــت إن مانشس ــة يف ديلوي الرياضي
ومانشسرت سيتي تسببا يف أكرث من 50 يف املئة 

من الزيادة يف اإليرادات.
ــد يف  ــرت يونايت ــة مانشس ــاف: "مشارك وأض
ــة  ــا 2016-2015م باإلضاف ــال أوروب دوري أبط
ــرادات التجارية أدت إىل  ــادة كبرية يف اإلي إىل زي
ــرادات لتصل إىل 515  ــادة يف اإلي ــة زي 30 يف املئ
ــل النادي يف  ــه إسرتليني. هذا جع مليون جني

ــة كرة القدم  ــز األول لقائمة ديلويت ألندي املرك
ــذ 2004-2003م كأعىل األندية  ــرة األوىل من للم

تحقيقا لإليرادات."
ــايل  امل ــع  التوزي ــادة  زي ــت  "وتسبب ــع:  وتاب
ــوالت األوروبية  ــة يف البط ــىل األندية املنافس ع
ــي وفقا للدورة  ــوق البث التليفزيون مقابل حق
الجديدة لالتحاد األوروبي لكرة القدم وخاصة 
ــرت سيتي الذي بلغ الدور قبل النهائي  مانشس
ــايض إىل زيادة  ــم امل ــال يف املوس ــدوري األبط ل

إيرادات الدوري االنجليزي."
ــت  وصل ــت  ديلوي ــة  لرشك ــة  إحصائي ويف 
اإليرادات يف املوسم قبل املايض 3.4 مليار جنيه 

إسرتليني.
ــرتض أن  ــر يف ــز إىل أن الخسائ ــار جون وأش
ــة وأن عقود البث  ــىل أنها بسيط ينظر إليها ع
التليفزيوني الجديدة من املفرتض أن تؤدي إىل 

تحقيق أرباح من جديد.
ــود  العق ــق  أن تحق ــع  "نتوق ــز:  ــال جون وق
ــزي  ــدوري اإلنجلي ــدة لل ــة الجدي التليفزيوني
ــودة للربحية  ــة أعوام ع ــاز عىل مدار ثالث املمت

بصورة قياسية يف موسم 2017-2016م."

ــرة  لك ــي  األوروب ــاد  االتح ــف  كش
ــس الخميس، عن  ــدم "يويفا"، أم الق
ــة ملباريات إياب ربع  التشكيلة املثالي
ــي  الت ــا،  أوروب ــال  أبط ــي دوري  نهائ
ــاء  واألربع ــاء،  الثالث ــي  يوم ــت  أقيم

املاضيني.
وتأهلت فرق ريال مدريد، وأتلتيكو 
ــوس، بعدما  ــد، وموناكو، ويوفنت مدري

ــخ، وليسرت  ــرن ميوني ــت عىل باي تفوق
ــد،  دورتمون ــا  ووبوروسي ــي،  سيت

وبرشلونة، عىل التوايل.
ــرة  سيط ــة،  التشكيل ــدت  وشه
ــد 3 من العبيه، هم:  يوفنتوس، بتواج
ــس ساندرو،  ــاردو بونوتيش، أليك ليون

داني ألفيس.
ــن  م ــني  العب ــة  التشكيل ــت  وضم

ــه، وتري  ــريارد بيكي ــا: ج ــة، هم برشلون
ــو، هما:  ــني من موناك ــن، والعب شتيج

كليان مبابي، وتوماس ليمار.
ــل من ريال  ــا ضمت العًبا من ك كم
ــدو،  رونال ــو  كريستيان ــو  ه ــد،  مدري
ــو ليفاندوفسكي،  ــخ، ه وبايرن ميوني
وبوروسيا دورتموند، هو ماركو رويس، 

وأتلتيكو مدريد، هو ساؤول نيجويز.
ــىل  ــة ع ــة املثالي ــاءت التشكيل وج

النحو التايل:
ــن  شتيج ــري  ت ــى:  املرم ــة  حراس

(برشلونة)
ــدرو  سان ــس  أليك ــاع:  الدف
ــه  بيكي ــريارد  ج ــوس)،  (يوفنت
ــيش  بونوت ــاردو  ليون ــة)،  (برشلون
ــس  ألفي ــي  دان ــوس)،  (يوفنت

(يوفنتوس).
ــار (موناكو)،  الوسط: توماس ليم
ــو مدريد)،  ــز (أتلتيك ــاؤول نيجوي س

كليان مبابي (موناكو)
ــس (بوروسيا  ــوم: ماركو روي الهج
ــي  ليفاندوفسك ــرت  روب ــد)،  دورتمون
(بايرن ميونيخ)، كريستيانو رونالدو 

(ريال مدريد).

ــول اإلنجليزي، إمكانية التعاقد مع جو  ــى األملاني يورجن كلوب، املدير الفني لليفرب نف
هارت، حارس مرمى مانشسرت سيتي.

ــدة موسم واحد،  ــرتا معارا لتورينو اإليطايل مل ــارس مرمى منتخب إنجل ــب هارت ح ويلع
ولكن يبدو أنه لن يعود إىل مانشسرت سيتي يف ظل وجود املدرب اإلسباني بيب جوارديوال.

ــريت تكهنات حول استعداد ليفربول لدفع 20 مليون جنيه إسرتليني لضم هارت، 30  وأث
عاما، لكن كلوب استبعد هذه الخطوة يف ظل وجود سيمون مينيوليه، ولوريس كاريوس.

وقال كلوب "دائما نفكر يف قائمة الفريق، وهذا يتضمن مركز حراسة املرمى".
ــدث عن أمور مثل هذه، ولكن يف مثل  ــاف "هل األمر يتعلق بجو هارت؟ عادة ال نتح وأض

هذه الحالة يمكننا القيام بذلك".
ــب اإلنجليزي، لذا فهو صاحب  ــارس مرمى رائع، إنه حارس مرمى املنتخ ــار "إنه ح وأش

كفاءة عالية، لكن لدينا حراس عىل أعىل مستوى هنا".
وأكد "األمر ال يتعلق بنا، ليس يف هذه اللحظة وربما ليس يف املستقبل".

وختم بالقول "السبب ال يتعلق بجو، ولكن ألن لدينا حاريس مرمى أقوياء".

ــددت هوّية الفرق األربعة املتأهلة  تح
ــة دوري  ــي لبطول ــل النهائ ــدور قب إىل ال
ــث تقام اليوم  ــال أوروبا 2017م، حي أبط
ــة  ــون السويرسي ــة ني ــة يف مدين الجمع
ــة هذا الدور الذي يضم طريف نهائي  قرع
ــايض، ريال مدريد  ــة يف املوسم امل البطول
ــني،  األسباني ــد  مدري ــو  أتلتيك ــاره  وج
ــا  فرض ــن  آخري ــني  فريق إىل  ــة  باإلضاف
ــوة يف  ــل ق ــة بك ــىل الساح ــا ع نفسيهم
ــا يوفنتوس اإليطايل  الفرتة األخرية، وهم

وموناكو الفرنيس.
ــني األسبانيني  ــول النادي وأصبح وص
ــدوري أبطال  ــي ل ــل النهائ ــدور قب إىل ال
ــرتة األخرية،  ــا يف الف ــرًا روتينًي ــا أم أوروب
فإذا كان ريال مدريد حقق إنجازًا فريًدا 
ــار يف أوروبا  ــة الكب ــد بني األربع بالتواج
ــوايل، فقد وصل  ــىل الت ــع ع ــام الساب للع
ــرة  ــدور للم ــذا ال ــد إىل ه ــو مدري أتلتيك

الثالثة يف آخر 4 سنوات.
إىل  ــو  وموناك ــوس  يوفنت ــل  يص ــم  ول
ــة يف  ــة األوروبي ــي للبطول ــع الذهب املرب
السنوات األخرية، ولكن ال أحد يستطيع 

أن يقول أنهما سيكونان لقمة سائغة.

ريال مدريد هو حامل اللقب ويواجه 
ــة العام الجاري  ــا ضخًما يف نسخ تحدًي
ــون أول فريق يف  ــن البطولة، وهو أن يك م
ــوج بلقب دوري أبطال أوروبا  التاريخ يت
ــذ إقرار  ــوايل، من ــىل الت ــة ع ــرة الثاني للم

النظام الجديد للبطولة.
وعىل الجانب املقابل، لم يعد أتلتيكو 
مدريد أحد مفاجآت البطولة األوروبية، 
التي يشق طريقه فيها من أجل الثأر من 

اخفاقاته السابقة.
ــة الحالية من دوري  وشهدت النسخ
أبطال أوروبا هذا املوسم عودة يوفنتوس 
ــي بعد عامني  ــرى للمربع الذهب ــرة أخ م
ــن وصوله إىل املباراة النهائية يف موسم  م

2015م.
ــدور قبل  ــاب لل ــي الذه ــام مبارات وتق
ــي والثالث من مايو  ــي يومي الثان النهائ
ــودة بعد  ــب مباراتي الع ــم تلع ــل، ث املقب
ــد لتتحدد  ــوع واح ــخ بأسب ــك التاري ذل
هوية الفريقني، اللذين سيلعبان املباراة 
ــو يف مدينة  ــث من يوني ــة يف الثال النهائي

كارديف، عاصمة ويلز.

ــل النهائي  ــدور قب ــه لل ــوس تأهل ــم يوفنت حس
ــادل سلبي مع مضيفه  ــال أوروبا، بتع لدوري أبط
ــاب دور الـ 8  ــب نو يف إي ــىل ملعب كام ــة ع برشلون

مستغًال فوزه ذهاباً يف تورينو بثالثية دون رد.
اللقاء بدأ بتوازن من قبل كال الفريقني، وظهرت 
ــم من وجود ما  ــي يوفنتوس بالرغ الثقة عىل العب
ــة يف ملعب  ــع لربشلون ــن 100 ألف مشج ــرب م يق

الكامب نو.
ــة يف السيطرة عىل مجريات  ــدأ العبو برشلون ب
ــل الطريق إىل مرمى  ــاء بمرور الوقت، ولكن ظ اللق
ــات الكبرية  ــل املساح ــن مفتوحاً يف ظ ــري شتيج ت
ــن رعونة العبي  ــودة يف دفاعات الفريق، ولك املوج
ــات املرتدة  ــيء يف الهجم ــوس واللعب البط يوفنت

أبقى التعادل قائماً بني الفريقني.
ــوة بحثاً عن هدف  ــل برشلونة الضغط بق واص
ــة  ــل املهم ــوط األول يسه ــالل الش ــل خ ــىل األق ع
األداء  يف  ــوس  يوفنت ــر  واستم  ، ــة  للغاي ــة  الصعب
ــه إلغالق املنافذ  ــي والتمركز يف وسط ملعب الدفاع

أمام العبي البلوجرانا.
ــرت الدقائق املتبقية عىل نفس الوترية ليطلق  م
ــوط بالتعادل  ــة الش ــاً نهاي ــه معلن ــم صافرت الحك

السلبي بني الفريقني.
ــوادرادو أن  ــاد ك ــوط الثاني ك ــة الش ــع بداي وم
ــدة  ــة مرت ــن هجم ــوس م ــة ليوفنت ــح النتيج يفتت

رسيعة ولكن كرته مرت بجوار القائم.
ــة دون أي جديد وسط  ــق املتبقي ــرت الدقائ وم
ــي يوفنتوس  ــدي لالعب ــي الحدي ــدار الدفاع الج
ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل 

ــل يوفنتوس للدور قبل  ــي دون أهداف وتأه السلب
النهائي.

ــىل بوروسيا  ــو تفوقه ع ــرر موناك ــن جانبه ك م
دورتموند، وفاز عليه 1-3 ليواصل الفريق الفرنيس 
ــدور قبل النهائي بعد انتصاره  املغامرة، ويتأهل لل

ذهاًبا بنتيجة 2-3 بأملانيا.
ــع الذهبي  ــد املتأهلني للمرب ــل موناكو عق وأكم
ــل  ــد حام ــال مدري ــة ري ــال، بصحب ــدوري األبط ل
اللقب، وجاره أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس اإليطايل.
ــرًا،  ــي مبك ــه األملان ــىل ضيف ــو ع ــز موناك وأجه
ورضبه بهدفني يف وقت مبكر، حيث انطلق الظهري 
ــرة قوية، ارتدت من حارس  األيرس ميندي وسدد ك
ــا  ــي، ليضعه ــان مباب ــد، إىل كيلي ــى دورتمون مرم
ــدف األول بعد  ــال اله ــاك مسج ــة يف الشب بسهول

مرور 3 دقائق.
وقبل أن يفيق الفريق األصفر من هذه الصدمة، 
ــب ليمار كرة عرضية من الجهة اليرسى، انقض  لع
ــة يف الشباك،  ــه قوي ــاو برأس ــل فالك ــا رادمي عليه

مسجال الهدف الثاني يف الدقيقة 17.
الشوط الثاني كان أكرث ندية، حيث نجح ماركو 
ــدف يف الدقيقة 48  ــارق به ــص الف ــس يف تقلي روي
بتسديدة يف املقص األيرس بعد مجهود فردي رائع 

من الجناح الفرنيس الشاب عثمان ديمبيل.
ــل ليمار إزعاجه واستغل  ويف الدقيقة 81، واص
ــد، ليخطف الكرة،  ــاع دورتمون ــأ ساذج من دف خط
ــا فالريي  ــة، ليضعه ــا ليلعبها عرضي ــق به وينطل
جريمان الذي حل بديًال يف الشوط الثاني بسهولة 

تامة يف الشباك، مسجال الهدف الثالث.
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