
أش�����اد اإلي���ط���ال���ي ك��ارل��و 
أنشيلوتي، املدير الفني لريال 
م��دري��د، بتجربته الثانية في 

العمل مع النادي امللكي.
وق��ال أنشيلوتي، في حوار 
أج���راه م��ع صحيفة »ك��وري��ري 
ديلو سبورت« اإليطالية: »العمل 
مجدًدا مع ريال مدريد؟ العرض 
كان مفاجأة رائعة بالنسبة لي، 
رغم أنني لم أتوقف عن التواصل 

مع النادي أبًدا«.
وأض�����اف: »إذا ك���ان األم��ر 
بيدي، سأبقى هنا مدى احلياة.. 
ال يوجد مكان أفضل من مدريد 
للعمل في كرة القدم، والعيش 

أيًضا«.
وواصل: »كل شيء هنا ثابت، 
وال يتغير س���وى امل���درب���ون.. 
ل��ك��ن ه��ن��اك ن��ف��س امل��ع��اجل��ن 
والعمال والصحفين، والرؤية 
ذات��ه��ا، ونفس الطموح العالي 
رغ��م أض��رار ك��ورون��ا، حيث أن 
البرنابيو اجلديد سيكون جاهًزا 

خالل عام«.
وع��م��ا إذ ك���ان فلورنتينو 
بيريز، رئيس ال��ن��ادي امللكي، 
لديه نوايا جادة لضم إيرلينج 
ه��االن��د وكيليان مبابي مًعا، 
أج��اب ضاحًكا: »فلنتحدث عن 

ذلك الحًقا«.
وبشأن تصريحات ليوناردو، 
املدير الرياضي لباريس سان 
جيرمان، عن عدم احترام ريال 
م��دري��د للنادي الفرنسي، قال 
أنشيلوتي: »إذا كنا ف��ي وقت 

آخ���ر، كنت س���أرد عليه بشكل 
مختلف.. لكنني في مرحلة من 
احلياة، أريد خاللها أن أكون في 

سالم مع العالم فقط«.
وأردف: »أن��ا ف��ي عالم كرة 
القدم منذ عام 1977، وأمضيت 
30 عاًما في التدريب، وجتاوزت 
1200 م��ب��اراة، وفقدت القدرة 
على العد.. لذا ليس لدي الوقت 
أو الرغبة في القتال، وعندما 
يريد فلورنتينو بيريز إقالتي، 

لن أغضب«.
التغييرات الكروية

وبخصوص مشروع السوبر 
ليج والتغييرات احملتملة في 
ع��ال��م ك���رة ال��ق��دم، رد امل���درب 
املخضرم: »يجب أن تتطور كرة 
القدم بسرعة، وتخفيض عدد 
املباريات أول ش��يء نحتاجه، 

حيث أنها باتت كثيرة للغاية«.

وتابع: »لقد انخفض األداء، 
ال ميكن لالعبن حتمل ذلك بعد 
اآلن، وهناك من يرفض الذهاب 
إل��ى املنتخب ال��وط��ن��ي بسبب 
التعب واإلص��اب��ات، كما توجد 
م��ب��اري��ات تنتهي 10-0.. هذا 

يكفي«.
واس��ت��رس��ل: »إق���ام���ة ك��أس 
العالم ك��ل ع��ام��ن؟ أك���رر: ال بد 
من تقليل ع��دد امل��ب��اري��ات، وأن 
يكون هناك توقفان فقط من أجل 
املنتخبات الوطنية.. لقد حتدثت 

مع فينجر حول ذلك«.
واخ��ت��ت��م أن��ش��ي��ل��وت��ي: »أن��ا 
متأكد من أن العبي ك��رة القدم 
سيخفضون روات��ب��ه��م، إذا مت 
تقليل ع��دد امل��ب��اري��ات، وكذلك 
املدربن.. اللعبة ال ميكنها حتمل 
ذل��ك، كما أن فكرة السوبر ليج 

ُوجدت من أجل طلب التغيير«.

إذا كانت هناك مباراة تلخص التناقض 
احملير لباريس سان جيرمان وماوريسيو 
بوتشيتينو، فهي هزمية دوري أبطال 

أوروبا األربعاء أمام مانشستر سيتي.
وفي حن قدم الفريق الفرنسي بعض 
حلظات التألق وحتى ك��ان لديهم زمام 
امل��ب��ادرة في فترات منها، غير أن أخطاء 

الفريق كلّفته غاليا في النهاية.
كما ظهرت عيوب السيتي، إذ فشلوا 
في حتويل هيمنتهم على الكرة وسلسلة 

فرصهم إلى أهداف.
في الواقع، كان أصحاب األرض األفضل 

بكل املقاييس تقريًبا -حصلوا على ضعف 
عدد التسديدات وصنعوا 16 فرصة مقابل 
6 فرص لباريس سان جيرمان- لكنهم 

افتقروا إلى احلسم وهز الشباك.
وم��ع ذل��ك، ك��ان أداء مانشستر سيتي 
مبنيا على خطة واضحة صاغها مدربهم 
اإلسباني بيب غ��واردي��وال، وهي اخلطة 
التي يلعب بها ع���ادة، إذ سيطر العبو 
»السيتيزنز« على الكرة وخنقوا خصومهم 
من خ��الل حركات سريعة وحتى تفكير 
أس��رع. في املقابل لم تكن هناك أي أفكار 

واضحة في أداء سان جيرمان.

وب����دالً م��ن ذل���ك، ف���إن ب��اري��س س��ان 
جيرمان فريق تفاعلي بشكل واضح. غالًبا 
ما يحاول البقاء مضغوًطا، لكن هذا يؤدي 
في كثير من األحيان إلى طريقة سلبية 
في اللعب. وأظهرت هزمية األربعاء أمام 
مانشستر سيتي 1-2، ذل��ك، حيث ترك 
الضيوف مساحات واس��ع��ة م��ن وسط 

امللعب.
وأسهم كليان مبابي وليونيل ميسي 
ونيمار ببراعة بتحقيق ال��ه��دف ال��ذي 
وضع سان جيرمان باملقدمة في الشوط 
الثاني، لكن هذا الثالثي كان أيًضا املصدر 

األساسي ألكبر مشاكل فريقهم ضد أبطال 
الدوري اإلجنليزي املمتاز.

فعلى امل��درب األرجنتيني وضع خطة 
خ��اص��ة لتعويض 3 مهاجمن ب��ارزي��ن 
يظلون متقدمن في أغلب األحيان، بغض 

النظر عن مجريات املباراة.
وف���ي ال��ه��ج��م��ات امل���رت���دة، مي��ن��ح ه��ذا 
الثالثي سان جيرمان قوة قاتلة وحاسمة 
في تسجيل األهداف، لكنه يضع الكثير من 
الضغط على الالعبن الثمانية اآلخرين 
ف��ي امللعب ويجعلهم ع��رض��ة لألعباء 
الزائدة، إذ سحب العبو الفريق الباريسي 
مراًرا وتكراًرا إلى اليسار وتركوا رياض 
محرز في مساحة كبيرة يسرح وميرح 
فيها، ومن املؤكد أنها ليست الطريقة التي 

يريد بوتشيتينو أن يلعب بها فريقه.
ي��ش��ار إل��ى أن بوتشيتينو استغرق 
حوالي عام إلع��ادة تشكيل توتنهام على 
صورته. من خالل هذا اإلجراء، من املمكن 
أن يطبق فكر وأساليب األرجنتيني قريًبا 
في »حديقة األم��راء« مع اقتراب الذكرى 
السنوية األول��ى لتعيينه في العاصمة 

الفرنسية في يناير املقبل.
وم���ع ذل���ك، ك��ان��ت ل���دى بوتشيتينو 
احلرية للتخلص من الالعبن الذين لم 

يوافقوا على أفكاره في توتنهام.
والوضع مغاير في سان جيرمان ألن 
الالعبن الذين ال يطبقون أفكاره هم مبابي 
وميسي ونيمار، وال ميكن لعاقل أن يفكر 
مجرد التفكير في التخلص من 3 جنوم 

يخطب ودهم كبار أوروبا.
ليس هناك شك في قدرات بوتشيتينو 
ك��م��درب، لكن ال��س��ؤال امل��ط��روح والتي 
ي��ح��ت��اج إلج��اب��ة واض��ح��ة: ه��ل امل���درب 
األرجنتيني هو الرجل املناسب لقيادة هذه 
املجموعة من العبي سان جيرمان في هذه 

اللحظة؟
امل��ب��اري��ات املقبلة ف��ي دوري األبطال 
ستحسم اإلجابة رغم أن املؤشرات تقول 

إن هذا املشروع أكبر منه.

ماوريسيو بوتشيتينو
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أرتيتا: آرسنال ال يفكر ببيع 
بيبي في امليركاتو الشتوي

نيكوالس بيبي 
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هل بوتشيتينو هو املدرب املناسب لقيادة مشروع سان جيرمان؟

ق��ال اإلسباني ميكيل أرتيتا م��درب أرسنال 
اإلنكليزي إن فريقه اللندني ال يفكر في بيع 
مهاجمه نيكوالس بيبي صاحب صفقة االنتقال 
القياسية على مستوى ال��ن��ادي خ��الل فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة في يناير رغ��م أنه 

ليس في أفضل أحواله.
وكان بيبي انضم إلى أرسنال قادماً من ليل 
الفرنسي في 2019 مقابل مبلغ قدرته وسائل 
إعالم بنحو 72 مليون جنيه إسترليني )96.05 
مليون دوالر( وتقاسم ص��دارة قائمة هدافي 
النادي في املوسم املاضي برصيد 16 هدفاً في 

جميع املنافسات.  
لكن مستواه تراجع في املوسم احلالي وأحرز 
هدفا وحيدا في تسع مباريات لعبها في جميع 

املنافسات.  
ورداً على س��ؤال ح��ول أداء بيبي باملقارنة 
مع مبلغ التعاقد معه قال أرتيتا أمس اجلمعة 
»سنرى خالل املواسم القليلة املقبلة مدى قدرته 
على حتقيق ما توقعناه منه. لكن ه��ذه إجابة 
صعبة ليس فقط بالنسبة له بل بالنسبة ألي 

العب«.  
وأض��اف أرتيتا »الربط بن األداء والقيمة 
املادية أمر في غاية اخلصوصية« ألنه يتعلق 
بعدة جوانب مختلفة.   وتراجعت مشاركة بيبي 
بسبب تألق إميل سميث رو وبوكايو سكاكا هذا 
املوسم وحتدثت تقارير إعالمية عن قرب انتقاله 
في يناير لكن أرتيتا أكد أن ناديه ال يفكر في بيع 

الالعب في الوقت احلالي.  

حث مدرب ليفربول اإلجنليزي، يورغن 
كلوب، مهاجمه ساديو ماني على التحكم في 
أعصابه عندما يحاول املنافسون استفزازه 

والرد عليهم في امللعب.
ودخ���ل ك��ل��وب ف��ي م��ش��ادة م��ع م��درب 
آرسنال ميكل أرتيتا، خالل فوز ليفربول 4-
0 األسبوع املاضي، بعد محاوالت من بدالء 
آرسنال لدفع احلكم التخاذ إجراء ضد ماني، 
بسبب تدخل قوي في الهواء ضد تاكيهيرو 

تومياسو.
وق��ال امل��درب األملاني إن العبي املنافس 
كثيراً ما يحاولون استفزاز ماني، الذي 
سجل تسعة أه���داف ف��ي 17 م��ب��اراة مع 

ليفربول في كافة املسابقات هذا املوسم.
وق��ال كلوب لوسائل إع��الم بريطانية: 
»ه��ذا األم��ر يحدث منذ فترة طويلة، حتى 
عندما ال يكون واضحاً ملن خ��ارج امللعب، 

ميكنك أن ترى أنه في املباريات يذهبون له 
الستفزازه«.

وت��اب��ع: »لكن يوجد شيئان مختلفان، 
األول ه��و جعل س��ادي��و ع��دوان��ي��اً حقاً في 
املباراة، ورأينا ذلك أمام فالمنغو في نهائي 

كأس العالم لألندية عام 2019«.
وأضاف: »أراد رافينيا الذهاب له عندما 
تسبب لهم في بعض املشاكل عندما واجهنا 
بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروب��ا 
2019، كان ذلك واضحاً من الثانية األولى«.
وقال كلوب إنه حتدث مع ماني عن كيفية 

التعامل مع مثل هذه املواقف.
وأض��اف: »ساديو اآلن في عمر لم يعد 
ينفعل فيه بسهولة على اإلط���الق، لكننا 
جميعاً قد تفلت أعصابنا في بعض األحيان 
لكن نتحكم في ذلك بشكل أفضل وأحياناً 

أقل«. ماني حلظة تسجيل هدفه في أرسنال

كلوب: ماني أكثر الالعبني تعرضًا لالستفزاز!

قالت ممثلة لالدعاء إن شرطة األموال 
العامة اإليطالية فتشت مكاتب ن��ادي 
يوفنتوس -املنافس في الدوري اإليطالي 
لكرة القدم- في مدينتي تورينو وميالنو، 
بحثا ع��ن وث��ائ��ق تتعلق بصفقات بيع 
وشراء الالعبن خالل الفترة ما بن 2019 

و2021.
ويوفنتوس ه��و أكثر أن��دي��ة إيطاليا 
جناحا بعد فوزه بلقب الدوري احمللي 36 
مرة، وتتداول أسهمه في بورصة ميالنو 
في حن متلك »إكسور القابضة« حصة 

األغلبية في أسهمه.
وقالت ممثلة االدع��اء في تورينو، آنا 
ماريا لوريتو، في بيان صدر في ساعة 
متأخرة أمس اجلمعة إن التحقيقات هدفها 
البحث عن أدلة على ادع��اءات بقيام كبار 
مسؤولي يوفنتوس بتقدمي معلومات 
غير صحيحة ملستثمرين، وإصدار فواتير 

تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.
وأضافت لوريتو »التحقيقات تطال 
العديد من صفقات بيع وش��راء الالعبن 
واخلدمات التي قدمها بعض العمالء في 

هذا السياق«.
ولم تعلق إكسور ويوفنتوس على ما 
ورد في البيان عندما طلبت »رويترز« 
منهما ذلك. وقال االدعاء العام في إيطاليا 

الشهر املاضي إن��ه فتح حتقيقا في عدد 
م��ن صفقات بيع وش���راء ال��الع��ب��ن في 
ال��دوري اإليطالي. وق��ال يوفنتوس في 
سبتمبراملاضي إن هيئة الرقابة على 

األس��واق في البالد تدقق في اإلي��رادات 
التي حصل عليها من صفقات تعاقدات 

الالعبن.
وي��ب��دو أن إي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى م��وع��د مع 

فضيحة كروية جديدة، بعد أكثر من 10 
سنوات على فضيحة التالعب في نتائج 
املباريات التي أنهت مسيرة العديد من 

احلكام الدولين والالعبن.

الشرطة تداهم مكاتب نادي يوفنتوس ضمن حتقيقات حول تالعب في التعاقدات

فضيحة التعاقدات تضرب يوفنتوس

أنشيلوتي: سنتحدث عن مبابي 
وهاالند الحًقا.. ولن أغضب إذا ُأقلت

أنشيلوتي

سقط لوس أجنليس ليكرز على أرض��ه بعد 
التمديد ثالث مرات أمام ساكرامنتو كينغز 137-
141، اجلمعة في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفن، فيما عادل فينيكس صنز ثاني أطول 

سلسلة في تاريخه بفوزه اخلامس عشر توالياً.
وشهدت منافسة ملعب ستيبلز سنتر منافسة 

نارية، في ظل التعادل املطلق في أول ربعن.
سجل جنم ليكرز ليبرون جيمس 30 نقطة 
و11 متريرة حاسمة في 50 دقيقة، لكنه أهدر 
رميتن في الوقت القاتل كانتا كفيلتن مبنح 
فريقه الفوز. أضاف للخاسر راسل وستبروك 
تريبل داب��ل مع 29 نقطة و11 متريرة حاسمة 

و10 متابعات، وأنتوني ديفيس 23 نقطة.
في املقابل، برز امل��وزع دي��أرون فوكس لدى 
الفائز مع 34 نقطة و8 متريرات حاسمة، وأضاف 

بادي هيلد 25 نقطة.
وبدا ساكرامنتو أفضل بعد إقالة مدربه ولك 

والتون اثر 8 خسارات متتالية.

وهذه املرة الثانية في مباراتن يخوض ليكرز 
وقتاً إضافياً، بعد فوزه على إنديانا األربعاء، 

فاستقّر في املركز السابع ضمن املنطقة الغربية.
وح��ق��ق فينيكس ص��ن��ز، وص��ي��ف املنطقة 
الغربية، ف���وزه اخل��ام��س عشر ت��وال��ي��اً، أم��ام 
مضيفه نيويورك نيكس 118-97 على ملعب 
ماديسون سكوير غاردن الشهير، ليعادل ثاني 
أطول سلسلة في تاريخه. وتبلغ أطول سلسلة 

لفينيكس 17 فوزاً في موسم 2007.
 بوكر يلمع             

 وسّجل للفائز جنمه ديفن بوكر 32 نقطة، 
وأض��اف امل��وزع املخضرم كريس بول 14 نقطة 
و10 متريرات حاسمة والعب االرتكاز دي أندري 

ايتون 14 نقطة و13 متابعة.
ق��ال الع��ب فريق »ك��ل النجوم« بوكر ال��ذي 
يواجه فريقه بروكلن نتس، املرشح للمنافسة 
على اللقب، السبت ف��ي م��ب��اراة قوية »نعرف 
أن خصمنا قوي غداً وارت��اح أكثر منا. يجب أن 

نخوض املباراة بذهنية مماثلة، نطّبق أسلوبنا، 
ندافع على أعلى مستوى كي نحسم املواجهة«.

وعاد ميلووكي باكس حامل اللقب بالفوز من 
أرض دنفر ناغتس 120-109، بفضل جنمه 
اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو صاحب 24 نقطة 

و13 متابعة و7 متريرات حاسمة.
وبدا النيجيري األصل البالغ 26 عاماً واثقاً 
بنفسه، عندما حاول سحق الكرة بتمريرة لعبها 

لنفسه على لوحة السلة.
وساهم بات كونوتون بفوز باكس، مسجالً 

20 نقطة وأضاف كريس ميدلتون 17.
قال العبه جرو هوليداي صاحب 16 نقطة 
»مررنا في بعض اللحظات الصعبة، لكننا نشعر 

باالرتياح اآلن«.
ويغيب ع��ن دنفر عمالقه الصربي نيوكال 
يوكيتش منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر آلالم في 
معصمه، واجلناح مايكل بورتر جونيور الصابة 
في ظهره قد تبعده عن كامل امل��وس��م، فيما ال 

يزال جمال موراي يتعافى من إصابة في الرباط 
الصليبي لركبته منذ العام املاضي.

وهذه سادس خسارة توالياً لدنفر، صاحب 
املركز التاسع في املنطقة الغربية.

وعّوض شيكاغو بولز خسارتن توالياً، بفوز 
ساحق على أرض أورالن���دو ماجيك اجلريح 
123-88، بفضل دميار دي��روزان )23 نقطة( 

وزاك الفن )21(.
ارتقى الفريق األحمر إلى املركز الثاني في 
املنطقة الشرقية، وراء بروكلن نتس، قبل 

مواجهة ميامي هيت الثالث يوم السبت.
وبعد خ��س��ارة ممفيس غريزليز جنمه جا 
مورانت اللتواء في ركبته مطلع مواجهة مضيفه 

أتالنتا هوكس، خسر املباراة 132-100.
أما متصدر الغربية غولدن ستايت ووريرز 
)17-2(، ب��ف��ارق م��ب��اراة ع��ن صنز، فقد حقق 
فوزه السادس توالياً على ضيفه بورتالند ترايل 

لقطة من مباراة لوس أجنليس ليكرز وساكرامنتو كينغز باليزرز 103-118.

»NBA« الـ  في  لفينيكس  تواليًا   15 الـ والفوز  مرات  ثالث  التمديد  بعد  يسقط  ليكرز 


