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باالكوف مدربًا لبلغاريا

الخميس  11رمضان 1440هـ
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ذكر رئيس االتحاد البلغاري لكرة القدم بوريسالف ميهايلوف أول من امس أن العب الوسط الدولي
السابق كراسيمير باالكوف ُعين مدربا للمنتخب.ويخلف قائد المنتخب سابقا في منصب المدرب
زميله السابق بيتار هوبتشيف الذي بدأ مهمة اإلشراف على المنتخب عام  ،2016وذكرت تقارير أنه
سينتقل لتدريب نادي ليفسكي صوفيا .وكان باالكوف أحد أفراد المنتخب البلغاري الذي بلغ الدور
نصف النهائي من كأس العالم عام  1994في الواليات المتحدة .وداف��ع عن أل��وان اندية سبورتينغ
لشبونة البرتغالي وشتوتغارت وبالوفن االلمانيين.

«يويفا» يدرس تعديل دوري األبطال
كتب عدنان يوسف

ً
اقتراحا لتغيير نظام دوري
يدرس االتحاد األوروبي لكرة القدم
األبطال ابتداء من موسم  2025 – 2024بطريقة من شأنها أن
تغلق المسابقة على أندية النخبة ،وتقلل من مشاركة األندية
الصغيرة في البطولة الرئيسة في القارة العجوز ،كما يتضمن
ً
ً
االقتراح شكال جديدا لمسابقات االتحاد االوروبي.
ون �ش��رت وك��ال��ة «أس��وش �ي �ت��د ب� ��رس» أب� ��رز م��الم��ح ال �ب �ط��والت
المقترحة ال�ت��ي ستضم  128ن� ً
�ادي��ا ،س�ت�خ��وض م��ا مجموعه
على
تتوزع
2025-2024
 647مباراة تبدأ في موسم
مسابقات
3
ً
ق��اري��ة بحيث ي�ش��ارك  32ن� ً
�ادي��ا ف��ي دوري األب �ط��ال ،و 32فريقا
ف��ي بطولة مماثلة ل�ل��دوري األوروب ��ي و 64ن� ً
�ادي��ا ف��ي مسابقة
ثالثة مستحدثة ستكون مقسمة إلى أربع مجموعات تتحدد
جغرافيا وقد تحمل اسم ال��دوري االوروب��ي  ،2علما بأن لجنة
المسابقات اعتمدت استمرار النظام الحالي حتى .2024
ف��ي دوري األب �ط��ال ال�م�ق�ت��رح ،تنطلق المسابقة ف��ي أغسطس
حيث تتوزع األندية ال�  32على  4مجموعات تضم كل منها 8
فرق تلعب  14مباراة في الجولة التمهيدية ،والنقطة المثيرة
للجدل هي أن  4فقط من األندية المشاركة ستتأهل من خالل
بطوالتها الوطنية بينما تصعد  4أندية أخرى من خالل بلوغ
ال��دور نصف النهائي م��ن مسابقة المستوى الثاني (ال��دوري
األوروبي).
أم��ا ال�م�ق��اع��د ال� �  24المتبقية ستخصص ل�ل�ف��رق ال �ت��ي تحقق
نتائج ج�ي��دة ف��ي النسخة السابقة م��ن دوري األب �ط��ال بحيث
تتأهل تلقائيا الفرق التي تحقق المراكز الخمسة األول��ى في
مجموعاتها  ،اضافة ال��ى دور ملحق يتكون من  4مواجهات
( ال �س��ادس ض��د ال�س��اب��ع ف��ي ك��ل مجموعة) يتأهل على اثرها
الفائزون االربعة الى المسابقة في الموسم المقبل .
وت��رك��زت االن �ت �ق��ادات ع�ل��ى ال�ج��زئ�ي��ة ال�خ��اص��ة بتخصيص 24
ً
مقعدا لالندية التي شاركت في النسخة السابقة ،فيما يخشى
المتابعون من ان هذا النظام سيتسبب في احتكار االندية في
اوروب��ا اماكنها ب�ص��ورة شبه دائ�م��ة ،وبالتالي زي��ادة الفجوة
ف��ي ت��وزي��ع االم � ��وال ألن ال�ن�ص�ي��ب االك �ب��ر س�ي��ذه��ب ال ��ى نخبة
قليلة ،األمر الذي يضر بالتوازن التنافسي والقيمة التجارية
وتضييق االهتمام جماهيريا في دائرة أصغر مما عليه حاليا .
وبالنسبة لمسابقة ال��دوري االوروب��ي  ،يتوزع ً 32
ناديا على
 8م�ج�م��وع��ات م�ك��ون��ة م��ن  4ف ��رق ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال �ف��رق األرب �ع��ة
ال �خ��اس��رة م��ن دور ال�م�ل�ح��ق وال �ف��رق األرب �ع��ة ص��اح�ب��ة ال�م��رك��ز
الثامن (االخير) في دوري االبطال  ،والفرق األربعة التي خسرت
ف��ي دور رب��ع النهائي ف��ي ال ��دوري االوروب ��ي ال�م��وس��م السابق
فضال عن  20ناديا تتأهل من مسابقاتها المحلية .
وتضم مسابقة المستوى الثالث في القارة (ال��دوري االوروبي
 64 ) 2ن��ادي��ا تتأهل م��ن مسابقاتها المحلية وت�ت��وزع على 4
مناطق في كل منطقة  4مجموعات تضم كل منها  4ف��رق في
كل قسم ،تلعب الفرق في مجموعاتها االربع ثم تخوض الفرق
الفائزة دوريي ربع ونصف النهائي ثم المباراة النهائية ،فيما

يخ�سى �ملتابعون �أن يت�سبب �لنظام �جلديد يف �حتكار �أندية �لنخبة لدوري �أبطال �وروبا
تجمع الفائزين األربعة دورة مصغرة مع حصول الفرق األربعة
ال�ف��ائ��زة على ترقية إل��ى منافسات الفئة الثانية ف��ي الموسم
التالي.
ولم يتضح في تقرير «اسوشيتد برس « كيفية تحديد الفرق
المشاركة في دوري أبطال أوروب��ا في نسخته االول��ى المعدلة
ال�ت��ي ي�ب��دو أن�ه��ا ستعتمد على زي��ادة ع��دد ال�م�ب��اري��ات مقارنة
بالنظام الحالي ،وبالتالي ارتفاع دخل التذاكر والرعاة والنقل
التلفزيوني ،بينما يصر رئ�ي��س االت �ح��اد األوروب ��ي ألكسندر
س�ف�ي��ري��ن ع�ل��ى إن ت�ف��اص�ي��ل خ�ط�ت��ه ال�م�ق�ت��رح��ة ق�ي��د المناقشة

(�أ .ف .ب)

والمشاورات وان الردود الغاضبة من بعض االتحادات ال تخدم
عمل االتحاد االوروبي .
وف��ي تصريح ل�»اسوشيتد ب��رس» ح��ذر سفيرين من «الطاقة
السلبية» التي يبديها منتقدو أي إصالح لدوري أبطال أوروبا
ودافع عن الرغبة المستمرة لتحسين المنافسات األوروبية الن
«يويفا» منظمة حيوية تستكشف دائما افضل الطرق لتطوير
عملها ،مطالبا الذين يوجهون اليه النقد باالهتمام بكرة القدم
في بالدهم .
وي �ت ��زع ��م االت � �ح� ��اد االس� �ب ��ان ��ي ال �م �ع��ارض �ي��ن ل �ف �ك��رة س�ي�ف��ري��ن

الجديدة ،ألن النظام المقترح سيقتل المنافسة في الدوريات
المحلية ،السيما التي تتمتع بأربع أو ث��الث مقاعد تأهيلية،
واس �ت �ض��اف االت �ح��اد االس �ب��ان��ي االس �ب��وع ال �م��اض��ي اجتماعا
لرابطة االندية االوروبية لتنسيق المواقف والتصدي للمقترح
الجديد ،غير ان سفيرين الذي يجد مقترحه دعما بشكل خاص
ً
من نادي يوفنتوس هدد بانه سيمضي قدما باعتماد المقترح
في اللجنة التنفيذية باالتحاد االوروبي ،بغض النظر عن آراء
ً
االندية اذا لم تتسم المشاورات بالعقالنية ،خصوصا انه قدم
ً
المقترح مبكرا ليحظى بوقت واسع من تبادل االفكار والنقاش.

غريزمان سيترك أتلتيكو
أع � �ل � ��ن ال � �م � �ه ��اج ��م ال � �ف ��رن � �س ��ي أن � �ط � ��وان
غريزمان أول من امس أنه سيترك ناديه
ال�ح��ال��ي أتلتيكو م��دري��د ،ث��ان��ي ال ��دوري
اإلس�ب��ان��ي وال ��ذي ي��داف��ع ع��ن ال��وان��ه منذ
خ �م��س س � �ن� ��وات ،م �م �ه��دا ال �ط ��ري ��ق أم ��ام
انتقال محتمل الى برشلونة.
ونشر غريزمان ( 28عاما) شريط فيديو
ع�ل��ى م��وق��ع ال �ن��ادي ع�ب��ر ت��وي�ت��ر ق��ال فيه
«ك��ان��ت خمس س�ن��وات ال ت�ص��دق ،شكرا

ل �ل �ج �م �ي��ع ،س �ت �ب �ق��ون دائ� �م ��ا ف ��ي ق �ل �ب��ي».
وتابع «بعد ان تحدثت باالمر مع شولو
(م��درب��ه دييغو سيميوني) ،م��ع ميغيل
ان�خ��ل ج�ي��ل (ال �م��ال��ك االس��اس��ي ل�ل�ن��ادي)
وم � ��ع م��وظ �ف��ي ال � �ن� ��ادي.ات � �خ� ��ذت ق � ��راري
بالرحيل من اجل اكتشاف أشياء أخرى
وم��واج �ه��ة ت �ح��دي��ات ج ��دي ��دة».وأوض ��ح
«إنه قرار صعب لكن هذا ما أحتاج إليه
وأود توجيه الشكر لكم للعاطفة التي

غ �م��رت �م��ون��ي ب �ه��ا ع �ل��ى م� ��دى ال �س �ن��وات
الخمس».
من جانبه ،أص��در ال�ن��ادي بيانا أك��د فيه
«ق ��ام أن �ط��وان غ��ري��زم��ان ب��إع��الم ال �ن��ادي
ب ��أن ��ه ل� ��ن ي� ��داف� ��ع ع� ��ن أل � ��وان � ��ه ال �م��وس��م
ال �م �ق �ب��ل» .وي��رت �ب��ط غ��ري��زم��ان ب�ع�ق��د مع
ات �ل �ت �ي �ك��و م � ��دري � ��د ي �م �ت��د ح� �ت ��ى ،2023
ويتضمن بندا جزائيا بقيمة  120مليون
يورو.

هيريرا :سولسكاير قادر على إعادة يونايتد
سيكون بمقدور المدرب النروجي أول��ي غونار سولسكاير إعادة
مان يونايتد اإلنكليزي إلى خارطة المنافسة على االلقاب ،بحسب
العبه السابق االس�ب��ان��ي ان��دي��ر ه�ي��ري��را.وي��رى هيريرا ( 29عاما)،
المرتبط اسمه بالرحيل ال��ى باريس س��ان جرمان الفرنسي لعدم
تجديد عقده بعد طلبه رف��ع رات�ب��ه ال��ى  300ال��ف جنيه استرليني
( 388ال ��ف دوالر) اس�ب��وع�ي��ا ،ان شخصية س��ول�س�ك��اي��ر ال�ج�ي��دة
س�ي�ت��رج�م�ه��ا ال �ف��ري��ق ب�م�س�ت��وي��ات أف �ض��ل ع�ل��ى أرض ال�م�ل�ع��ب في
المستقبل.
وب�ع��د ب��داي��ة رائ �ع��ة ،اث��ر ح�ل��ول��ه م��وق�ت��ا ب��دال م��ن ال�ب��رت�غ��ال��ي ج��وزي��ه
مورينيو ف��ي ديسمبر ال�م��اض��ي ،حقق فيها  14ان�ت�ص��ارا ف��ي 17
مباراة ،خفت نجم سولسكاير بعد تثبيت عقده ،اذ خسر  8مرات

في  12مباراة لينهي موسمه في البريميرليغ بفارق  32نقطة عن
البطل جاره اللدود مانشستر سيتي ويعجز عن التأهل إلى دوري
أبطال أوروبا.
وق��ال هيريرا «ه��و م��ن أفضل االش�خ��اص ال��ذي��ن التقيتهم ف��ي كرة
القدم .الجميع يحبه في غرفة المالبس .الجميع يريد القتال ألجله».
ت��اب��ع «عندما تملك العبين وراءك وي��ري��دون القتال ألج�ل��ك ،تكون
قد حققت ج��زءا من وظيفتك ..أثق في الكارما (تأثير النوايا على
المستقبل) وان ��ه اذا ك�ن��ت شخصا ج�ي��دا وص��ادق��ا م��ع الالعبين
والجماهير ،ستنجح االمور عاجال أم آجال» .أردف «أعتقد أن أولي
هو الشخص المناسب النه يمتلك النوعية والمعرفة لكنه أيضا رجل
جيد وشخص رائع».

روبن يفكر باالعتزال
أق��ر ال�ج�ن��اح ال�ه��ول�ن��دي آري�ي��ن روب��ن أن��ه م ��ازال م �ت��رددا ب�ش��أن مصيره عندما يحين
م��وع��د رح�ي�ل��ه ع��ن ف��ري�ق��ه ال�ح��ال��ي ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ،ب�ط��ل ال� ��دوري ف��ي ال�م��واس��م الستة
الماضية ،واعترف بأن فكرة االعتزال تراوده .ويتحضر روبن ،البالغ  35عاما ،لمغادرة
الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي بعدما أمضى  10أع��وام في صفوفه ،كما
ارتبط اسمه بعدة اندية ترغب بالتعاقد معه مثل إنتر اإليطالي ونادي مسقط رأسه
غرونينغن .وقال روبن خالل مؤتمر صحافي أول من أمس في ميونيخ أنه لم يعرف
بعد كيف ستكون حياته بعد الرحيل عن بايرن ،مضيفا «تأخرت باتخاذ قراري بسبب
اصابتي .أردت العودة الى المالعب في البداية» .وغاب روبن عن المالعب منذ نوفمبر
ال�م��اض��ي بسبب االص��اب��ة ،ث��م ع��اود اللعب ام��ام ه��ان��وف��ر قبل اس�ب��وع�ي��ن .وأك��د روب��ن
ً
«زوجتي كانت تفضل خالف ذلك ،لكي أكون صريحا».

 22مليون من أتلتيكو إلى لشبونة
واف � ��ق أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د ،ث ��ان ��ي ال � ��دوري
اإلس�ب��ان��ي ،على دف��ع مبلغ 5ر 22مليون
ي � ��ورو ال� ��ى س �ب��ورت �ي �ن��غ ل �ش �ب��ون��ة ب�ش��أن
ان�ت�ق��ال ج�ي�ل�س��ون م��ارت�ي�ن��ز ال��ى صفوفه
مقابل وقف النادي البرتغالي مالحقته
قضائيا ،بحسب م��ا أع�ل��ن ال�ن��ادي��ان أول
من امس.
وقال أتلتيكو في بيان «توصل أتلتيكو
م��دري��د وسبورتينغ لشبونة ال��ى اتفاق
يقضي بقيام النادي البرتغالي بسحب

المالحقة القضائية ت�ج��اه ن��ادي�ن��ا ال��ذي
ك ��ان م�ط��ال�ب��ا ب��دف��ع م�ب�ل��غ م�ع�ي��ن ف ��ي ما
يتعلق بتسجيل عملية انتقال جيلسون
م��ارت�ي�ن��ز ف��ي س ��وق االن �ت �ق��االت الصيف
الماضي».في المقابل أصدر سبورتينغ
ل �ش �ب��ون��ة ب �ي��ان��ا أك � ��د ف �ي��ه أن ال �ن��ادي �ي��ن
توصال ال��ى اتفاق ودي «وتعهد النادي
ال�م��دري��دي ب��دف��ع 5ر 22مليون ي��ورو في
م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ع �م �ل �ي��ة ان� �ت� �ق ��ال ج�ي�ل�س��ون
مارتينز».

كالياري أفلت من العقاب
أف� �ل ��ت ن� � ��ادي ك ��ال� �ي ��اري اإلي� �ط ��ال ��ي م��ن
ال�ع�ق��اب ب�ع��د أن اس�ت�ه��دف��ت جماهيره
ب�ش�ك��ل ع �ن �ص��ري م��وي��س ك �ي��ن م�ه��اج��م
ي��وف �ن �ت��وس خ � ��الل م � �ب� ��اراة ال �ف��ري �ق �ي��ن
ال �ش �ه ��ر ال � �م ��اض ��ي.وأوض � �ح ��ت راب �ط ��ة
ال � � � ��دوري اإلي � �ط ��ال ��ي أن ك ��ال � �ي� ��اري ل��ن
ي �ت �ع��رض ل �ل �ع �ق��اب رغ � ��م أن ج �م��اه �ي��ر
ال� �ف ��ري ��ق ق ��ام ��ت ب ��اس� �ت� �ه ��داف م��وي��س
ب�ش�ك��ل ع�ن�ص��ري خ ��الل ال �م �ب��اراة ال�ت��ي
انتهت ب�ف��وز يوفنتوس بهدفين دون
رد ال�ش �ه��ر ال �م��اض��ي.واع �ت �ب��رت راب �ط��ة
ال� � ��دوري اإلي �ط��ال��ي ألول م ��ن أم� ��س أن
هتافات جماهير كالياري بحق مويس
«كانت محدودة».
وس� � �ج � ��ل ك � �ي� ��ن ( 19ع� � ��ام� � ��ا) ال � �ه� ��دف
ال�ث��ان��ي للفريق ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  85ليقف
ب �ع��ده��ا ف��ات �ح��ا ذراع � �ي ��ه ف ��ي م��واج �ه��ة
ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر ال � �ت� ��ي ه� �ت� �ف ��ت وأط� �ل� �ق ��ت
ص��اف��رات االس�ت�ه�ج��ان ض ��ده ف��ي وق��ت
س��اب��ق م��ن ال �م �ب��اراة .ودف ��ع ل �ي��ون��اردو
ب��ون��وت�ش��ي م��داف��ع ي��وف�ن�ت��وس ،وال ��ذي
س �ج��ل ال �ه��دف األول ل �ل �ف��ري��ق ،بزميله
ك�ي��ن إل��ى وس��ط ال�م�ل�ع��ب ع�ن��دم��ا أطلق
المشجعون اإله��ان��ات ض��ده كما ألقوا
ب� �ق ��ارورات ال�م�ي��اه ف��ي م��واج�ه�ت��ه فيما
تدخل العبو كالياري لتهدئة الموقف.

