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أثنى قائد برشلونة، النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، أول من 
أمس على احلالة الطيبة التي مير بها الغرمي التقليدي ريال مدريد 
خالل اآلونــة األخيرة، حيث أكد أنه سيصل ملواجهة »كالسيكو 

األرض« األسبوع املقبل على ملعب الكامب نو »بقوة كبيرة«.
وأشــار النجم األرجنتيني في تصريحاته خالل مشاركته في 
حدث دعائي إلحدى العالمات التجارية الرياضية »أنتظر نسخة 
قوية للغاية من ريال مدريد، بعد نتائجه الطيبة مؤخراً. مواجهات 
برسا-الريال والريال-برسا لها حسابات خاصة، بغض النظر عن 

حالتهما قبل اللقاء، ولكن الفريقان ميران حاليا بفترة طيبة جداً«.
كما حتدث صاحب الكرة الذهبية السادسة في مسيرته عن 
مستقبل البالوجرانا في دوري األبطال، السيما بعد فشل الفريق 
في آخر نسختني بنفس »السيناريو« تقريبا أمام روما اإليطالي 

وليفربول اإلجنليزي، على الترتيب.
وشدد »ليو« على ضرورة نسيان ما حدث في املاضي و«البدء 

من الصفر« قبل األدوار اإلقصائية في النسخة احلالية.
وأشــار »لكي أكــون صريحا، املاضي يظل عالقا في األذهــان، 
ولكن علينا أن نبدأ من الصفر. نحن في عام جديد، وبطولة جديدة، 
وعلينا أن نتعلم من أخطاء املاضي، ولكن مع التفكير في احلاضر، 
ونسيان ما حدث سابقا، ألن الوقوع في هذا األمر سيكون خطئاً 

كبيراً«.
وحضر »البرغوث« للحدث رفقة الكرة الذهبية التي حصدها 
مؤخرا، وهي اجلائزة التي وصفها بـ«اخلاصة بالنظر للفترة« التي 

مير بها »على املستويني الشخصي والرياضي«.
وقال في هذا الصدد »كل اجلوائز لها طابع خاص، وكل منها لها 

طابعها املميز. هذه اجلائزة مميزة بالنظر للفترة التي أمر بها على 
املستويني الشخصي والرياضي«.

ــت مضى من  يــبــدو ليفربول أقـــرب مــن أي وق
الظفر بلقب الدوري اإلنكليزي لكرة القدم الغائب 
عن خزائنه منذ 30 عاما، إال أن ذلــك لم يحد من 
طموحاته القارية والرغبة في الدفاع عن لقبه في 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتخطى فريق املدرب األملاني يورغن كلوب عقبة 
مضيفه سالسبورغ النمساوي بصعوبة مساء 
الثالثاء بنتيجة 2-0، ليتصدر مجموعته اخلامسة 

ويبلغ الدور ثمن النهائي من دوري األبطال.
وسيتجنب بذلك مواجهة بايرن ميونيخ األملاني، 
برشلونة اإلسباني، يوفنتوس اإليطالي، باريس 
سان جيرمان الفرنسي ومواطنه مانشستر سيتي 
في سحب قرعة دور الـ16 االثنني، وضمن أيضاً 

خوض لقاء اإلياب على ملعبه في »أنفيلد«.
ــدول مباريات  ويستعد »الفريق األحــمــر« جل
مــزدحــم فــي ديسمبر اجلـــاري سيخوض خالله 
املباريات في ثالث بطوالت مختلفة، مبا فيها ربع 
نهائي كأس الرابطة االنكليزية ونصف نهائي كأس 

العالم لألندية في غضون يومني األسبوع املقبل.
ويلعب الريدز ضد واتفورد في املرحلة 17 من 

الدوري اإلنكليزي السبت املقبل.
ــزج كــلــوب بتشكيلة يافعة  مــن املــتــوقــع أن ي

ملواجهة أستون فيال خارج الديار في كأس الرابطة، 
ــى قطر خلوض  فيما سيسافر الــفــريــق األول إل
نصف نهائي مونديال األندية. وظهر ذكاء كلوب 
بالتغييرات العديدة التي أجراها في اآلونة االخيرة 
على التشكيلة األساسية في املباريات من دون أن 

تشهد نتائج الفريق أي تراجع.
وقال مدرب بوروسيا دورمتوند االملاني السابق 
»نعرف اجلــدول،  نعرف أين علينا الذهاب - منذ 
ثالثة أيام لعبنا مباراة صعبة، وأخرى منذ ستة 
أيــام. وبعد اربعة ايام لدينا مواجهة صعبة جداً 
ومن ثم نسافر الى قطر كل ذلك صحيح ولكن ال 

نتوقع أي تراجع«.
وقد أراح كلوب املصري محمد صالح والبرازيلي 
ــالل دربـــي »ميرسيسايد«  روبــرتــو فيرمينو خ
أمام إيفرتون منتصف االسبوع املاضي، وساهم 
البديالن لهما البلجيكي ديفوك أوريجي بهدَفيه 
والسويسري شــيــردان شاكيري بهدف بقيادة 
الفريق للفوز بنتيجة 5-2 وكانت املرة األولى التي 
يسجل فيها ليفربول خمسة أهداف في مرمى جاره 

منذ 1982.
وأجــرى كلوب سبعة تبديالت أخــرى ملواجهة 
السبت أمام املضيف بورمنوث حيث خرج ليفربول 

بالنقاط الثالث إثر الفوز بنتيجة 3-0، وسجل كل 
من الغيني نابي كيتا وألكس أوكساليد تشامبرالين 

هدفاً بعد مشاركتهما أساسيني.
وسجل كيتا مــجــدداً أمــام فريقه السابق في 
سالسبورغ مانحاً التقدم للضيوف بعد أن أهدر 
صالح العديد من الفرص احملققة، علماً أن املصري 

سجل الهدف الثاني الذي أنهى اللقاء.

مستوى صالح
وسجل صالح بعد خطأ دفاعي سمح له بالتوغل 
في اجلهة اليمنى وتخطي احلــارس قبل أن يسدد 
من زاويــة صعبة جداً في الشباك اخلالية برجله 
اليمنى. ورغم اضاعته للعديد من الفرص، يبدو 
املصري بحال جيدة بعد معاناته من اصابة في 

الكاحل حّدت من مستواه في األسابيع املاضية.
وإذا مــا جنــح الــدولــي املــصــري فــي استعادة 
مستواه املعهود واالرتقاء إلى املستويات املميزة 
التي يقدمها زميله السنغالي ساديو مانيه هذا 
املوسم، قد يجد ليفربول نفسه مبتعداً في صدارة 
الـ »برمييرليغ« مع عودة منافسات دوري األبطال 

العام املقبل.

ويبدو ليستر سيتي املتوج بطالً إلنكلترا عام 
2016 املنافس األكبر لليفربول هذا املوسم، في ظل 
ابتعاد  مانشستر سيتي بطل املوسمني املاضيني 

بفارق 14 نقطة عن الصدارة في املركز الثالث.
وحقق ليستر انتصاره الثامن على التوالي 
ــدوري احمللي األسبوع املاضي بفوزه على  في ال
أستون فيال وهو رقم قياسي للنادي، وميتلك في 
هذه املرحلة )16( نقاطاً أكثر من املرحلة ذاتها حني 
حقق اللقب في موسم 2015-2016، إال أنه يجد 
نفسه مبتعداً بفارق ثماني نقاط عن ليفربول في 

املركز الثاني.
وقال كلوب »يجب أن نعمل جاهداً لتحقيق ما 
نريد أردنا بلوغ الدور التالي )من دوري األبطال(، 
كــان ذلــك مهما، ولــم يكن مخططنا أن نكون في 
صدارة الــدوري اإلنكليزي في ديسمبر، إال أنه من 

الرائع أن نكون )في هذا املركز(«.
ولم يخسر كلوب أي مواجهة من مباراتني )ذهاباً 
وإياباً( في البطوالت األوروبية منذ توليه منصب 
املدير الفني في ليفربول عام 2015، وبلغ خالل 
هــذه الفترة املــبــاراة النهائية في ثــالث مناسبات 
ــال ومـــرة فــي الـــدوري  ــط ــان فــي دوري االب ــرت )م

األوروبي »يوروبا ليغ«(.

ليفربول أمام حتديات كبيرة بعد التأهل إلى ثمن نهائي دوري األبطال

إنفانتينو يؤكد عدم دعم أي 
مشروع إلقامة »دوري سوبر«

أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السويسري جاني 
إنفانتينو أول من أمس أن احتاده ال يدعم أي مشروع إلقامة مسابقة 
»دوري سوبر« مغلق مثل الذي يدافع عنه رئيس نادي ريال مدريد 
اإلسباني فلورنتينو بيريز، مؤكدا انفتاحه على مناقشة كل شيء 

مع اجلميع.
ووفــقــا لصحيفة نيويورك تاميز األميركية، اقــتــرح بيريز 
»بدعم من إنفانتينو« إنشاء درجتني تضم كل واحدة 20 فريقاً من 
الدوريات األوروبية اخلمس الكبرى )أملانيا وإنكلترا وإسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا(، كما ستتم دعــوة بعض األندية األخــرى من 

بطوالت أخرى، كأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.
ويزعم أنه سيكون لهذه البطولة القارية املغلقة، نظام للترقية 
والهبوط بني الدرجتني، ما سيضمن عائدات ربحية وجماهيرية، 

على حساب البطوالت الوطنية اخلاصة باألندية الرئيسية.
ورد إنفانتينو في معرض تواجده في بروكسل على سؤال حول 
املقالة قائاًل: »ال يدعم فيفا أي مشروع. فيفا منظمة دميقراطية 
منفتحة، وهــي منظمة ميكننا مــن خاللها التحدث عــن جميع 
املواضيع، نناقشها مع اجلميع، ولكن عندما يكون لدينا شيء 

القتراحه بشكل ملموس، فسنقوم بذلك«.
ولدى سؤاله عن وجود مناقشات بني فيفا وريــال مدريد على 
وجه التحديد حول هذا املشروع، أجاب »نحن نتحدث مع اجلميع 

وفي كل شيء«.
وأدانت رابطة الدوريات األوروبية لكرة القدم فكرة وجود دوري 
مغلق وأشارت إلى أنها »سئمت من تهديدات بعض األندية الغنية«. 
وقالت »كــرة القدم االحترافية لألندية ليست نشاطاً اقتصادياً 
خاصاً، حيث يتم تخصيصها لعدد قليل من األشخاص املختارين 

فقط على حسب عمق محفظتهم االستثمارية«.
كما مت انتقاد هذا املشروع من قبل رئيس االحتاد األوروبي لكرة 
القدم السلوفيني ألكسندر تشيفرين، الذي اعتبره تهديداً لدوري 

أبطال أوروبا.

نابولي  قيادة  يتولى  غاتوزو 
ألنشيلوتي خلفًا 

عني نابولي املنافس في دوري الدرجة األولى االيطالي لكرة القدم 
جينارو جاتوسو، العب وسط ايطاليا السابق املشهور بشراسته 
داخل امللعب، مدربا جديدا أول من أمس في محاولة إلعادة االنضباط 

بالفريق الذي ضل طريقه بعد انطالقة مبشرة للموسم.
وسيحل املـــدرب البالغ عمره 41 عاما بديال ملواطنه كارلو 
أنشيلوتي، مدرب غاتوزو السابق، والــذي أقيل يوم الثالثاء بعد 
ساعات من فوز نابولي -4صفر على جنك في دوري أبطال أوروبا 

ليتأهل لدور 16.
وقال نابولي، وصيف بطل الدوري االيطالي ثالث مرات في آخر 
أربعة مواسم لكنه يحتل املركز السابع حاليا، عبر تويتر ”مرحبا 

جاتوسو“ مع نشر صورة للمدرب اجلديد.
وخاض جاتوسو، الفائز بكأس العالم 2006 وقضى 13 موسما 
في اللعب مع ميالن العديد منها حتت قيادة أنشيلوتي، جتربة 

واحدة فقط في التدريب بدوري الدرجة األولى االيطالي.
وتولى تدريب ميالن في نوفمبر تشرين الثاني 2017 وتركه في 
نهاية املوسم املاضي قبل عامني على نهاية عقده بعد احتالل املركز 

اخلامس في الدوري ليفشل في التأهل لدوري األبطال.
ــي كريت  ودرب غــاتــوزو في السابق سيون السويسري وأوف
اليوناني وبيزا في الدرجة الثالثة في ايطاليا وقاده للصعود لدرجة 

أعلى.
وقال غاتوزو بعد تقدميه رسميا ”كان من السهل قبول العمل في 

نابولي. إنه فريق رائع وقوي ويحظى بالعبني جيدين.
”99 في املئة من العبيه يناسبون األسلوب الذي أريد تطبيقه“.

وأكــد غاتوزو أنه حتدث مع أنشيلوتي في وقت سابق من يوم 
األربعاء.

ــدي في كــرة القدم  ــاف ”لم يكن هــذا سهال. كارلو مثل وال وأض
وحتدثت معه في حلظات صعبة ولطاملا كان لطيفا ومهذبا“.

وتابع ”ال ميكنني أن أقارن نفسي به. فاز بكل شيء أما أنا مدرب 
شاب وسأكون سعيدا اذا حققت 10 باملئة مما حققه“.

وجاءت إقالة أنشيلوتي بعد شهرين من التوتر في النادي الذي 
خاض تسع مباريات دون انتصار في جميع املسابقات.

وانتقد أنشيلوتي قــرار أوريليو دي لورينتيس، مالك النادي، 
بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق ملدة أسبوع واحد.

وخرج الالعبون من املعسكر بعد منتصف الفترة ورفضوا البقاء 
في الفندق رغم مواصلة املران بشكل طبيعي.

ــرت وسائل اعــالم ايطالية أن الالعبني عوقبوا بغرامات  وذك
تتراوح بني ربع ونصف قيمة الرواتب الشهرية رغم رفض النادي 

التعليق على العقوبات املزعومة.

ميسي خالل مشاركته في إطالق إحدى العالمات التجارية الرياضية

خاصة حسابات  لها  »الكالسيكو«  مواجهات  ميسي: 

يخطط الفيفا التخاذ اإلجـــراءات القانونية 
مع نهاية العام احلالي أمام القضاء السويسري 
إلجبار الفرنسي ميشال بالتيني الرئيس السابق 
للويفا، على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري 
)1.8 مليون يورو( كان حصل عليها »بشكل غير 
قانوني« خالل فترة تولي السويسري جوزيف 

بالتر رئاسة الفيفا.
ـــف بالتيني )64 عــامــاً( الـــذي تــرأس  وأوق
»يويفا« بني 2007 و2015، عن ممارسة أي 
نشاط يتعلق بكرة الــقــدم لثمانية أعـــوام في 
منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة 
التحكيم الرياضي إلى أربــع سنوات في العام 
التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 
بقيمة 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام 
به عام 2002 لبالتر املوقوف بــدوره 6 أعوام، 

دون أن يكون مرتبطاً معه بعقد مكتوب.
وانتهت عقوبة إيقاف بالتيني في 6 أكتوبر 
املاضي، ومنذ ذلــك احلــني أوضــح جنم منتخب 
فرنسا السابق الذي ترشح سابقاً لرئاسة الفيفا، 

إنه سيعود لعالم كرة القدم.
وأوضــح االحتــاد الدولي في وثيقة مؤرخة 
بتاريخ 25 نوفمبر املاضي اطلعت عليها وكالة 
ــه سيتخذ االجــــرات الكفيلة  ــرس إن فــرانــس ب
»الســتــرداد األمـــوال التي دفعها رئيس الفيفا 
السابق )بــالتــر( إلــى نائب الرئيس السابق 

)بالتيني(«.
ورفض بالتيني التعليق في اتصال مع وكالة 
فرانس بــرس ولكن محاميه فانسان ســوالري 
وصــف في رسالة الكترونية للوكالة، إعالن 

الفيفا بـ«مضايقة« ملوكله.
وأضــافــت الوثيقة أن الفيفا يعتزم أيضاً 
مقاضاة بالتر وسيسعى للحصول على »الفائدة 
ــات التأديبية  ــرام ــغ بالسعر املــنــاســب« و«ال

والتكاليف ... وكالهما مطلوب ولكنه لم يدفع«.
وميلك االحتاد الدولي مهلة حتى 31 ديسمبر 

لرفع دعوى أمام احملكمة.
ورفض بالتر املطالب اجلديدة للفيفا مشيراً 
فــي تصريح لــوكــالــة فــرانــس بــرس أن »هــذه 
القضية متت تسويتها« وأن »الغرامات املستحقة 

والتكاليف القانونية قد دفعت«.
وأضــاف »كل هذه األمــور مرت عبر حسابات 
الفيفا وصادقت عليها اللجنة املالية وذلك خالل 

مؤمتر الفيفا عام 2011«.
وبــدأت السلطات السويسرية التحقيق في 
القضية في عام 2015، بينما اعتبر محققو جلنة 
األخــالق التابعة للفيفا الدفعة »غير قانونية« 

وقرروا إيقاف بالتيني ملدة ست سنوات.
وجلأ بالتيني إلى محكمة التحكيم الرياضي 
التي قلصت العقوبة إلى اربعة أعوام لكنها أكدت 
أنها »لم تكن مقتنعة بشرعية الدفعة، التي لم 
يعترف بها سوى  بالتيني وبالتر«، لكن بالتيني 

أكد دائماً أن املال كان عبارة عن دفعة مشروعة 
ولم يرتكب أي خطأ.

وأصر محاميه سوالري على أن موكله ليس 
ــن الــواضــح  لــديــه أي ديـــون لدفعها. وقـــال »م
أن مزاعم الفيفا ال أســاس لها من الصحة على 
اإلطالق«. وأوضح الفيفا في الوثيقة أن »الدفع 
غير املبرر... ليس له أي أساس في القانون، وقد 
مت إثبات هذه احلقيقة في مختلف احملاكم حتى 

مستوى احملكمة العليا السويسرية«.

بالتيني

متالحقة لتحديات  يستعد  ليفربول  األوروبية..  املهمات  أولى  إنهاء  بعد 

1.8 مليون يورو للفيفا؟ هل يعيد بالتيني 
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