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نافسة باالحتاد اإلسباني لكرة القدم غرامة مالية على برشلونة كما { مدريد  –وكاالت: فرضت جلـنة ا
وجـهت حتـذيـرا شـديـد اللـهـجـة لـلـنادي الـكـتـالـوني عـلى خـلفـيـة بـعض الـتـجـاوزات التي شـهـدتـهـا مـباراة
اضي الكالسيـكو األخيرة ضد ريال مدريد. وانتهت مباراة برشلونة وريال مدريد التي أقيمت األربعاء ا
بالـتـعادل الـسـلبـي بيـنـما شـهـدت إلقـاء الـعديـد من الـكرات من مـدرجـات البـارسـا. وقررت الـلـجنـة تـغر
بـرشلونـة مبلغ  1500يورو بـينما وجـهت حتذيرا إلدارة الـنادي بإغالق مـلعب كامب نـو. وبحسب صـحيفة
مونـدو ديبورتيـفو اإلسبانـية فوفقًـا للمادة  101.2من لـوائح العقوبـات التي تنص على أن إلـقاء الكرات أو
ة باراة قد توقفت أم ال يعتبر جر درجات بغض النظر عما إذا كانت ا لعب من ا أي عنصـر آخر إلى ا
لـعب. وتـوقفت خطـيـرة تسـتـوجب فـرض غرامـة مـاليـة قـد تصل إلى  3آالف يـورو والتـحـذير مـن إغالق ا
ـدة دقيقة و 30ثانـية بعدمـا ألقيت الـكرات من مدرجات بـرشلونة إلى مـباراة الكالسـيكو في الـدقيقة  ?55
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{ بــرلـ  –وكــاالت: بــ عـامي 2009
و 2016 كـــــان جنم بــــايـــــرن مــــيــــونخ
ســاطــعًـا في ســمــاء الـكــرة األوروبــيـة
ــاني ومــحــكــمًــا بــقــضــبــة الـدوري األ
والـيوم تـغيرت األمـور فأصـبح الفريق
ـستـوى الـقاري يـعـاني مـحلـيًـا وعـلى ا
بـــات بـال بـــصـــمـــة تـــذكـــر مـــنـــذ آخـــر
إجنــازاته بـلــقب دوري األبـطـال .2013
كـــيف قــضى الـــفــريق الــبـــافــاري عــلى
فــلـســفــته بـنــفـسـه?.. ذلك كـان الــسـؤال
ـديـر الـنادي الـبـافـاري من قبل ـوجه  ا
انـية صـحـفيي مـجلـة شبـورت بـيلـد األ
عـن فلـسـفة نـاديه في إطـار الـبحث عن
مـدرب جديد عـقب إقالة نيـكو كوفاتش.
وردّ كـارل هاينز رومينيجه قائلًا: نحن
نـبحث عن مـدرب يرفع من طـريقـتنا في
االسـتـحـواذ عـلى الـكـرة وذلك إلى ذات
ــسـتـوى الـذي كـنــا عـلـيه حتت قـيـادة ا
كــارلــو أنــشـيــلــوتي ويــوب هــايــنـكس
وبـيب جـوارديـوال. إنـهـا فلـسـفـة بـايرن
مـيونخ. من يستـمع إلى كالم رومينيغه
ـدرب الـثالثـة عمـلـوا على يـعـتقـد أن ا
خط واحـد وأنهم تعـاقبوا عـلى الفريق
إلتــمـام مـا أجنــزه اآلخـر لـكن في واقع
األمــر كل مــدرب كـان يــغــني عــلى كـرته
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مـؤسس فـلسـفة االسـتحـواذ على الـكرة

فـي بـــايــرن وبـــدون مـــنـــازع هـــو بـــيب
جـوارديـوال. مـعه عـرف البـايـرن تـطورًا
لــسـيــاسـة الــلــعب الـتــمـوضــعي الـذي
ـدرب الـهـولــنـدي لـويس أدخــله قـبـلـه ا
فـان خـال. وجنح جوارديـوال في إنـشاء
اني مـنظومة متطورة داخل النادي األ
لـكنها بقيت جتربة غير مكتملة برحيله
فـي عام  2016 إلـى مـانشـسـتـر سـيـتي

اإلجنليزي. 
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بــعــد رحــيل جــوارديــوال سـارعت إدارة
الـنادي إلى التـعاقد مع اإليـطالي كارلو
ـهـمـة التـي أوكلـت إليه أنـشـيـلـوتي. وا
هي تـلـي مـنظـومة بـيب احملكـمة نـحو
خــلق مـسـاحــات أفـقـيًــا. هـذه احملـاولـة
جنــحت في الــبـدايــة لــكـنــهــا أثـبت عن
فـشـلـهـا بـعـد ذلك ألن أنـشـيـلـوتي فـشل
في تـطويـر خطـته وكان عـليـه الذهاب
وهـذا يــعـني أن مـبـاد فـلـسـفـة الـلـعب
الـتموضعي التي  الـعمل بها من قبل
فــان خـال إلى يــوب هـايـنــكس ثم بـيب
جـوارديـوال تـبـخـرت مـع الـهـواء. وكان
هـــذا هــو األســـاس الـــذي مــنح بـــايــرن
تـميزًا وقوة حتى باتت األندية الكبرى
تـخـشاه والـدليل إقـرار مـدرب أتلـتيـكو
مـدريــد ديـيـجـو سـيـمـيـوني في مـوسم
 بــأنـه في دوري األبــطـال 2015-2016
ـنـافـسـ على واجـه واحدًا من أقـوى ا

اإلطـالق. بــتــســلم أنــشـــيــلــوتي دخــلت
ـاكينة البـافارية مرحلـة التعطل وبدا ا
ذلـك واضـــحًـــا حــــ اســـتـــلـم صـــديق
رومـيـنـيـجه يـوب هـايـنـكس بـعـد ذهاب
ـــكن ـــدرب اإليـــطــــالي إلنـــقـــاذ مـــا  ا
إنــقـاذه لـكن هـايــنـكس فـشل في إعـادة

نظومة الى سابق عهدها. ا
WMO U*« qDFð

وتـــدهـــورت األمـــور بـــشـــكل مـــلـــحــوظ
ـدرب نـيــكـو كـوفـاتش بــالـتـعـاقــد مع ا
وهــو الـقـرار الـذي لم يـنـجم عن دراسـة
ـستـلزمات وضع الـفريق بقـدر ما كان
حــلًـا تـوافـقـيًـا فـي ظل صـراع الـسـلـطـة
الـدائر خلف أروقة أليـانز أرينا. وكانت
الـنتـيجـة فشل ذريع لـلتـجربـة وهذا لم
يـفـاجئ أحدًا بـحكم أن مـدربًـا بفـلسـفة
كنه إعـادة تشغيل الـلعب الدفـاعي ال 
مـاكـينـة بـنـظام غـريب عـنه. آثار ذلك لم
تــظــهــر عــلى مــســتــوى دوري األبــطـال
فــــحـــسـب بل حــــتى عـــلـى مـــســــتـــوى
لكـة األسد التي عادة الـبوندسـليجـا 
ـنـفـرده.هـنـاك ظـهر مـا يـتـجـول فـيـهـا 
مـدربون جدد بأفكار متطورة وعصرية
مـقابل جـمود بـافاري مـلفت والـنتـيجة
أن حــتى فــريــقــا مــثل فــرايــبــورج بـات

يشكل حتديا لعمالق األمس. 
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في تـصـريح لـبـطل العـالم في مـونـديال

دافع جـيروم بـواتينج إن 2014  قـال ا
هـانـزي فـلـيك في طـريـقه لـيـصـبح يوب
هـانــكـيس اجلـديـد في شـهـادة تـكـشف
عـن الـكـثـيـر وتــوحي بـأن إدارة الـنـادي
بـدأت تعي أخطاء األعوام األخيرة. منذ
تـولي فـلـيك قيـادة الـسـفيـنـة البـافـارية
عـاد الفريق إلى طريقـة لعبه قبل موسم
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صالح وحتس نظام اللعب توحيد ا
وحـتى الـتـأقـلـم علـى األجـنـدة الـدولـية
وتـمـك  50فــريـقـا من جـمـيع الـقـارات
ـستوى تـقريبا. من أن يـكونوا بـنفس ا
ـــوقع الـــرســـمي لـ(فـــيــفـــا) عن ونـــقل ا
إنـفـانتـيـنو قـوله خالل تـصريـحات في
الــعــاصــمــة الـقــطــريــة الــدوحـة حــيث
يـحــضـر مـونـديـال األنـديـة حتـدثت إلى
ــثــلي هـذه عــدد كــبـيــر من الــنـاس و
ــصـالح اخملــتـلــفـة لــلـغــايـة ولـم يـبـد ا
أحـدهم راضـيـا جـدا جتـاه سـيـر األمور
بـاريات. حـالـيا; ال الـنـظام وال أجـنـدة ا
وواصل يـشكو النـاس من سهولة توقع
ـبـاريـات ب الـبـطـوالت احملـليـة وأن ا
ا ـنـتخـبات الـقـوميـة ليـست مـثيـرة  ا
يـكـفي. واعتـبـر إنفـانـتيـو أن الـتغـيرات
الـتي شـهـدتـها كـرة الـقـدم أسـهمت في
ــيــة ذات حتـــويل األنـــديــة لــــقــوى عـــا
مــصــالـح في كل الــكــوكب. وأضــاف أن
هـنـاك  10أو  12فـريـقـا من خـمس دول
أوروبـية بـلـغت مسـتوى مـعيـنا بـينـما
يأتي الباقي خلفها بفارق كبير للغاية.

جــديـدة لالرتـقــاء بـالــلـعـبــة في جـمـيع
أنـحاء العـالم وأنها جـذبت اهتمام 16
شـركـة للـتـعاون في هـذا الـصدد. ووجه
إنــفــانـــتــيــنــو دعــوة لــلــحــوار من أجل

{ الــــدوحــــة  –وكـــــاالت: أكــــد رئــــيس
االحتــاد الــدولي لــكــرة الــقــدم (فــيــفـا)
جـيـاني إنفـانتـينـو اول امس اجلمـعة
أن بـطـولـة كأس الـعـالم لألنـدية مـنـصة
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ـيزة في بـأن الـفـريق حـقق نـتـائج 
ـنـصـرم خــاصـة مع كـثـرة ـوسـم ا ا
أهــداف جــادون ســانـــشــو ومــاركــو
رويس. وأكـمل: هذه الـثـنائـيـة كانت
قوية للغاية لكن من الصعب ضمان
اســتــمــرارهــا لألبــد فــعــلى ســبــيل
ثال سجل كـاي هافيرتز  17هدفًا ا
اضي ـوسم ا مع بـاير لـيـفركـوزن ا
ـرحـلـة صـعـبـة خالل لـكــنه سـيـمـر 
قـبلـة فحـاله كحـال سانـشو ـدة ا ا
كالهــمـــا في سن صــغـــيــرة. وأبــدى
براندت سعادته بتحوله مؤخرًا إلى
العـب وسط مع دورتـــمـــونـــد حـــيث
قــال: هـذا حل مـثـالي بــالـنـسـبـة لي
وأشـعــر بــراحــة أكــبـر بــســبب ذلك
ولقد انتـظرت طويلًـا إلظهار قدراتي
ـركــز. واسـتــطـرد: الــلـعب فـي هـذا ا
كـمـهـاجم لـيس سـهـلًـا بـالـنـسبـة لي
فأنـا لست مـثل روميـلو لـوكاكـو لذا
أشــــعــــر اآلن بــــأنــــني في طــــريــــقي
الستعادة قوتي وأفضل مستوياتي.

{ بـرل  –وكــاالت: قـــلل جــولــيــان
بـــرانــــدت العب وسـط بـــوروســــيـــا
دورتموند من شـأن تراجع مستوى
ـوسم مـؤكـدًا أنه بـات فـريـقـه هـذا ا
ـرحـلـة أكــثـر قـوة بـعـد نـهــايـة تـلك ا
الصعبة. وحتدث براندت في مقابلة
مع صحيفـة سبورت بيلـد قائلًا: لقد
دة إعـداد مـثـالـية كـمـا أنـنا قـمـنـا 
وسم بـالفوز بـكأس الـسوبر بدأنـا ا
ـاني على حـسـاب بايـرن مـيونخ األ
وانــتـصــرنـا في مـســتـهل مــشـوارنـا
بالـبونـدسلـيجـا على أوجـسبورج-5
وأكـــمل: هــنــاك دائــمًــا مــراحل ال .1
تــمـضي األمـور فـيـهــا بـشـكل مـثـالي
ـوسم لـذا كـان الـنـادي أكـثر خالل ا
دة أكـثر ـا وخرجـنا من هـذه ا هدوئً
قـــوة. وبـــســــؤاله عـــمـــا تـــغـــيـــر في
ـــاضي ـــوسـم ا دورتـــمــــونـــد عـن ا
ــكـنـني احلــكم عـلى هـذا أجـاب: ال 
األمــر بــدقــة ألنــني جــئت إلى هــنــا
ـكنني القول اضي لكن  الصيف ا

أخبار النجوم
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دير الـفني لتـوتنهام في { لـندن  –وكاالت:  يـرغب البرتـغالي جوزيه مـورينيـو ا
ـقـبل وفـقـا لـتـقـرير ضم العب بـاريس سـان جـيـرمـان بـشـكل مـجـاني الـصـيف ا
صحـفي إجنليزي. فقد ذكرت صـحيفة ذا صن البريـطانية اول امس اجلمعة أن
مـورينـيـو يسـعى النـتهـاز فرصـة انـتهـاء عقـد اليـفن كورزاوا ظـهيـر أيـسر الـفريق
وسم اجلاري. ورغم امتالك توتنهام للثنائي بن ديفيز وداني البـاريسي بنهاية ا
ـركـز مـثّل مـشـكـلـة لـلـسـبـيـرز في روز في مـركـز الـظـهـيـر األيـسـر إال أن هـذا ا
األشـهـر األخـيـرة. وأشـارت الـصـحـيـفـة إلـى أن وست هـام ومـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
أيـضًـا لـديـهـمـا رغـبـة في ضـم كـورزاوا حـيث شـرعـا بـالـفـعل في مـحـادثـات مع
وكيـله. ويحق لالعب الفرنسي التوقيع ألي نادٍ يريده بدءًا من  1يناير/كانون ثان

وسم. قبل على أن ينتقل له بشكل مجاني في نهاية ا ا
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مـاء الوجـه لفـيـورنـتيـنـا مـيالن بـاديلي
في الـدقيقة  .34ورفع رومـا رصيده إلى
ــركــز الــرابع وتــوقف 35 نــقــطــة في ا
رصـيـد فـيـورنــتـيـنـا عـنـد  17نـقـطـة في

ركز الرابع عشر. ا
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وأبـــرز روبــيـــرتــو مـــانـــشــيـــني مــدرب
ـنـتـخب اإليـطـالي اول امس اجلـمـعة ا
الـــدور الـــســلـــبي لـــوســـائل الـــتــواصل
. االجـتـمـاعي فــيـمـا يـتـعــلق بـالالعـبـ
وقـال مــانــشــيـنـي خالل لــقـاء مع 30
مـدربًـا سـعــوديًـا بـالـريـاض في إطـار
بـرنـامج مـعـايــشـة: مـشـاكل الالعـبـ
تـظهر عـبر السـوشيال ميـديا هذا لم
يـكن يـحــدث سـابـقـا فــاحلـيـاة كـانت
أفـضل من دونـها في بـدايـتي. وتابع:
ـــشـــاكل تـــظـــهـــر لـــكـن اآلن ا
خاللـــــهـــــا ويـــــجب أال
يــكــون ذلـك عــائــقــا..
األهم هـــو الــســـيــر
لــألمــــــــــــــــــام دون
الـتــفـكـيــر فـيـهـا
كـــــمــــشـــــكــــلــــة.
وواصـــــــــــــــل: ال
يــوجـــد حـــالـــيــا
العـبون في خانة
صــــانع الـــــلــــعب
الـــــتــــقـــــلـــــيــــدي
بــــاجلــــودة الــــتي
كـانت مـوجـودة في
ـواهب الــســابق فــا
بــاتـت قــلـــيـــلــة اآلن..
حــــقـــقت طــــريــــقـــة  5-3-2 
إليــــطــــالــــيــــا الــــعــــديــــد من
اإلجنــــــازات وكل مــــــدرب له
أســلــوب مـعــ عــلى حــسب
ــــتــــلــــكــــهـــا. األدوات الــــتي 
واسـتكمـل: الدفاع مـهم للـغاية
والـــكــرة اإليـــطـــالــيـــة امـــتـــلــكت
مـدافعـ من الـطراز الـعـالي لذا
ـــنـــتـــخـب األســـلــوب انـــتـــهج ا
الـدفــاعي.. أمــا اآلن فـغــالـبــيـة
ـدافـعـ بـالـدوري اإليـطـالي ا
أجـــانـب وذلك جـــعل اآلزوري
يستغني عن أسلوبه. وأردف:
ــــــدربــــــ جــــــئت لــــــرؤيــــــة ا
الـسـعـوديـ وعـدد احلـضـور
مـــبـــهـــر.. يـــســـعـــدني تـــقـــد
حـــــــصـص تــــــدريـــــــبــــــيـــــــة في
الـســعــوديـة أو عــمل تــرتـيــبـات
لـلمـدربـ لـزيـارتي بشـكل مـسـتـمر
فـي إيــطــالــيــا وســيــكــون ذلك عــلى
دفـعـات. وتـابع مـانـشـيـني: يـجب عـلى
ـدرب أن يــكــون لـديـه طـمــوح خلـوض ا
جتـــربــة بـــاخلــارج بـــغض الــنـــظــر عن
درب جنـاحها أو فشـلها.. الكـثير من ا
اإليـطـالـيـ لـيـسـوا مـتـفـرغـ لـلـمـجـال
الـتدريـبي وفي بـعض الـدرجات الـدنـيا
ــادي قــلــيال لــلــغــايــة ــردود ا يــكــون ا
فـيضطرون لألعمال اإلضافية. وأضاف:
لم أجـد صعـوبة في الـتأقـلم مع منـتخب
إيـطــالـيــا حـيـث اعـتــمـدت عــلى قـدرات

{ مدريد  –وكاالت: كـشفت تقارير صحفيـة إسبانية عن احتمـالية غياب الثنائي
ليـونيل ميـسي ولويس سـواريز عن مـباراة ديـربي كتـالونيـا أمام إسـبانـيول عقب
ـيالد عقب ـيالد. وحصـل العبـو بـرشـلـونة عـلى إجـازات أعـيـاد ا إجـازة أعـيـاد ا
قـرر أن يعـود الالعب في ـدة أيام قلـيلـة. ومن ا مبـاراة أالفيس امس الـسبت و
ـكن من أجل االستعـداد للديـربي الكتالـوني أمام إسبـانيول يوم 4 أسرع وقت 
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة خلوض ـقبل قـبل السـفر إلـى ا يـنايـر/ كانـون الـثاني ا
باراة بـ  3 أيام. وأفـاد التقريـر أن الالعب األوروبـي سيعودون الـسوبر عـقب ا
إلى الـتــدريـبـات يـوم  29 ديـسـمــبـر/ كـانــون األول اجلـاري أي بـعـد  7 أيـام من
اإلجازة. في حـ سـيعـود لـيونـيل مـيـسي ولويس سـواريـز وأرتورو فـيـدال يوم 2
قبل أي قـبل يومـ فقط من مبـاراة إسبـانيول وبـالتالي ينـاير/ كانـون الثانـي ا
ومع وجود الـقليل من الوقت قـبل مواجهة إسبـانيول سيـكون من الصعب وليس
ـباراة. على صـعيد اخـر يرفض العب برشـلونة سـتحيل أن يـشاركوا في ا من ا
قـبل مع االلتزام االنتـقال إلى مـيالن على سبـيل اإلعارة في يـنايـر/كانون ثـان ا
بشرائـه وفقا لتقرير صحـفي فرنسي. فحسبما ذكـرت شبكة راديو مونت كارلو
ـدافع الـفـرنـسي جـان كـلـيـر تـوديـبـو االنـتـقـال إلى اول امس اجلـمـعـة يـرفض ا
بذولة مـن جانب األخير لضمه خالل الروسـونيري هذا الشـتاء رغم احملاوالت ا
ـاضـيـة. وأشـارت الـشـبـكـة إلى أن الـالعب لـيس مـقـتـنـعًـا بـاالنـتـقـال إلى األيـام ا
مـيالن في الـوقت الذي يـسـتعـد فـيه مونـاكـو ومانـشـستـر يـونايـتد لـلـدخول في

مفاوضات جادة حوله. 
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{ مــــدن  –وكـــــاالت: فــــاز رومـــــا عــــلى
ـبـاراة مـضـيـفه فيـورنـتـيـنا  1-4خالل ا
الـتي جـمـعتـهـمـا اول امس اجلـمـعة في
ـــرحـــلـــة  17من الــــدوري اإليـــطـــالي. ا
وســجل أهــداف رومـــا إدين دزيــكــو في
الــدقـيـقـة   19وألـكــسـنـدر كـوالروف في

الـدقيقة  21ولـورينزو
بــيــلــيـــجــريــني في

الـــــدقــــيــــقــــة 73
ونـــــيـــــكـــــولــــو
زانـــيـــولـــو في
الــدقــيــقـة .88
فــيـــمــا ســجل
هــــدف حــــفظ
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ـهم أتــلـتــيــكـو أمــا أنــا فــكـان مـن ا
بـالنـسبـة لي الـتحـول إلى نادٍ يـكون
فيه الضغط أكـبر للنـجاح ويدفعني
لبـذل أقـصى ما لـدي من أجل إيـجاد

مكان لنفسي في التشكيل.

وكشف بـرانـدت عن كوالـيس حتوله
إلى العب وسط مع دورتموند حيث
قـال: قــبل مــواجـهــة هـيــرتـا بــرلـ

ـدرب لوسيان فـافر عما إذا سألني ا
كـنت أتـخـيل نـفـسي بـجـوار أكـسـيل
فــيــتــسل كالعب ارتــكــاز وأخــبــرته
بــأنـني جــاهـز لــذلك. وأضـاف: أدرك
مــدى حــاجــتي لـــلــعــمل أكــثــر عــلى
اجلانب الـدفاعي لـكني مـازلت أملك
ـــقـــومــات لـــذلـك وأريـــد أن أطــور ا
نفـسي أكثر. وسُـئل برانـدت عما إذا
كــان وضــعه مـــشــابــهًــا لــلــفــرنــسي
أنــطـوان جـريــزمـان الـذي قــال بـعـد
انـتــقـاله لـبـرشـلـونـة أنه يـريـد تـعـلم
أســلــوب جــديــد فــأجــاب: أتــفــهــمه
بشـكل كامل فـأتلـتيكـو مدريـد يلعب
بطريـقة دفاعيـة ويعتمـد على الدفاع
بعمق وهو أمر مخـتلف عما يحدث
في الــبـارســا. واخــتـتـم: بـرشــلــونـة
ينتهج أسلوب االستحواذ والهيمنة
بـشـكـل كـبـيـر وهـو أمـر مـخـتـلف عن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو

 فــرفع مـسـتــوى الـضـغط وعـاد 2016
إلى فـلـسفـة الـسيـطـرة على الـكـرة. لكن
مـا بقي غـائبًـا تلك الـشبـاك التي يـحكم
بـها الـقبـضة يـقول تـقريـر فوكوس في
إشـارة إلى غـياب الـتركـيبـة األساسـية
وهــذا الــغــيــاب يــوقع بــايــرن فــريــسـة
ـرتـدة التي تـفـقـده توازنه لـلـهـجمـات ا

وبـــــســــرعـــــة. وهـــــو مــــا حـــــدث في
ــاضــيــة في األســابــيع الــقــلــيــلــة ا
مـنـافسـات الـدوري أمام فـرايـبورج
رغـم فـــوزه  1-3 أو قــــبل ذلـك أمـــام
بــايــر لــيــفــركــوزن حــ انــهــزم في

ـــــرحـــــلـــــة 15 مـــــنـــــافــــــســـــات ا
بنتيجـــــــــة  2-1 . 

ـــــوقع { لـــــنــــدن  –وكـــــاالت: أعـــــلن ا
الـرسمي لـليفـربول اول امس اجلـمعة
عن تـعـديل بـعض مـبـاريـات الـفـريق في
ـيـرلــيج خالل شـهـر فـبـرايـر من الـبـر
قـبل االحتاد اإلجنـليزي. يـأتي ذلك بعد
تـأجــيل مـبــاراة وست هــام ولـيــفـربـول
والتي كان مقررًا لها امس السبت في
اجلـولة  18 بـسبب مـشاركـة الريدز في
ـوقع كـأس الـعـالـم لألنـديـة. وبـحـسب ا
الـرسمي لليفربول فقد  تعديل موعد
مـواجـهـة نوريـتش لـتـكـون يـوم الـسبت
مساء 5:30 فـبراير/شباط الساعة  15
بـتـوقـيت جـريـنـتش. بـيـنـمـا يـسـتـضـيف
لـيفـربـول نـظيـره وست هـام في الثـامـنة
ــوافق  24فـــبـــرايــر/ مــســاء اإلثـــنــ ا
شباط ثم يحل ضيفًا على واتفورد في
اخلـامـسـة والنـصف من مـسـاء يوم 29

من الشهر ذاته.
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pOK∫ عاد البايرن إلى طريقة لعبه قبل موسم ٢٠١٦ فرفع  WH K  

مستوى الضغط وعاد إلى فلسفة السيطرة على الكرة
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مـدريد  –وكـاالت: قال تـقـريـر صحـفي إسـبـاني أن عام 2020
سـيـكـون حاسـمًـا بـشـكل كبـيـر في مـسـتـقبـل كيـلـيـان مـبابي
العب بــاريس سـان جــيــرمــان. وبـحــسب صــحــيـفــة مــاركـا
اإلسـبانـية فإن مـستـقبل مـبابي ( 21عـامًا) سـيتم الـتعرف
وسم اجلاري سواء باالستمرار أو الرحيل عليه بنهاية ا
عن بــاريس ســان جـيــرمـان. وأفــادت أن ريـال مــدريـد ال
قـبل يـوجـد لـديه أي نـيـة لـلـتـعـاقـد مع مـبـابي الـصيـف ا
وذلك قـبـل مـوسـمـ من نـهــايـة عـقـده بـســبب عـلـمه بـأن
ـالـيــة سـتـكــون بـاهـظــة. ويـحـاول مـطـالب ســان جـيـرمــان ا
باريس سـان جـيـرمان حـالـيًـا التـوصل التـفـاق مع مـبابي من

أجل جتــديــد عــقــده ولــكن دون جــدوى حــيث يــفــضل الالعب
التـركيز مع الـفريق في الدوري ودوري األبطـال وهو ما يـعتبر في
صـالح ريــال مـدريــد. وفي حـالــة فـشل ســان جـيــرمـان في الــتـوصل

قبل سيكون القرار إما وسم ا التفـاق مع مبابي على األقل قبل نهاية ا
بـيـعه في صيف  2021 أو الـرهان واحلـفـاظ علـيه حـتى صيف  2022 ومن

ثم رحيله مجانًا.

الـشتاء وقيمتـهم السوقية لـيست هيّنة
عـلى اإلطالق أولـهم مـدافع إنـتـر ميالن
ـنتخب السلوفـاكي ميالن سكرينيار وا
الــذي تـبــلغ قــيــمـته  60مــلــيــون يـورو.
ويـتـوجب عــلى الـفـرق الــتي تـبـحث عن
مـدافعـ أصحاب خـبرة طـويلة دون أن
يـتــجــاوزوا الـثالثــ من عــمــرهم عـدم
ــتــألق في ــدافع الــهــولــنـدي ا إغــفــال ا
صـفـوف إنـتر مـيالن سـتـيـفـان دي فري
الـــذي تــقــدر قـــيــمــتـه في الــســوق بـ60
دافع مـليون يورو أيضا. والتعاقد مع ا
الفرنسي الذي ينحدر من غينيا بيساو
دايـوت أوباميكـانو يعـد خيارا مـناسبا
لألنـدية الـتي تـنوي الـبـناء لـلـمسـتـقبل
فـهــو يـقـدم أداء تــصـاعــديـا مـع اليـبـزج
ويـبـلغ من الـعـمر  21عـامـا فـقط وتـبلغ
قـيـمتـه السـوقـية  50مـلـيـون يـورو لكن
ــــاني عـــلى هـل ســـيـــوافق الــــفـــريق األ
الـتـخـلي عــنه قـبل انـطالق مـشـواره في
ثـمن نــهــائي مـســابــقـة دوري األبــطـال?
األمـر نفسه ينـطبق على الظـهير األيسر
اإلسـبـاني خـوسيـه جايـا الـذي يـسـتـعد
فــريـقه فـالــنـسـيــا لـواجـهـة أتــاالنـتـا في
دوري األبـطـال وهـو الـذي تـبـلغ قـيمـته
الـسوقـية كذلك  50مـليون يورو. ودارت
أحـاديث عــديـدة حــول إمـكــانـيــة دخـول
مـانشـستـر يونـايتـد ومانـشسـتر سـيتي
في صـراع شـرس عـلى الـظـهـيـر األيـسر
ـنـتـخب في صـفـوف لـيـسـتــر سـيـتي وا
اإلجنــلــيــزي بن تــشــيــلــويل  22عــامــا
والـذي تـقـدر قـيـمـته بـ 50مـلـيـون يـورو

الالعـب واستـفدت مـنها.. أسـلوبي هو
الـدفاع بـأربـعـة العبـ وصـناعـة الـلعب
بـثالثـة. وختـم بقـوله: هـدفي من الـقدوم
ـؤسـسات إلى هـنـا عقـد اتـفـاقـية بـ ا
الــريــاضـيــة الــســعــوديـة ونــظــيــراتــهـا
بـإيطاليـا من أجل تعاون مشـترك بشأن

التدريب.
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وتـقـتـرب مـدة االنـتــقـاالت الـشـتـويـة من
االنــــطالق وهـــنـــاك أحــــاديث وأقـــاويل
عـديـدة حـول رغـبـة الــفـرق الـكـبـيـرة في
دافـع جـدد. كثـيرة تـعزيـز صفـوفهـا 
هي الفرق التي عانت من ثغرات دفاعية
ـاضية رغم عـلى مدار األشهـر األربعة ا
أن بـعـضـا مـنــهـا عـزز صـفــوفه بـالـفـعل
ـدافع جـدد مثل مانـشسـتر يونـايتد
وآرسـنال في حـ رفـضت أنديـة أخرى
الـرضوخ حلقيقـة حاجتها لـتجديد دماء
خط خـلـفـهـا لـتـدفع الـثـمن غـالـيـا عـلى
غــرار مــانــشــســـتــر ســيــتي. والــقــيــمــة
الـسوقـية لـلمـدافـع في ارتـفاع شـديد
وهــنـاك مـجــمـوعـة كــبـيـرة مـنــهم بـاتـوا
أهـدافـا مـحــتـمـلـة فـي سـوق االنـتـقـاالت
ـدافـعـ أو الـشـتـويـة وتـرتــفع قـيـمـة ا
تـــنـــخــفض وفـــقـــا ألدائــهـم عــلى أرض
ـلـعب وقـوتـهم اإلعالنـيـة إضـافة إلى ا
ـوقع ترانـسفـير ماركت أعـمارهم. وفـقا 
ـتخـصص في تخـمـ قيـمة الالعـب ا

ــدافـعـ قـيـمــة سـوقـيـة في فـإن أكـثـر ا
ن ليفربول الـوقت احلالي هو ظهيـر أ
ـنتـخب اإلجنـلـيزي تـريـنت ألكـسـندر وا

ن يــبـــحث عن خـــيــارات أقل أيــضـــا. و
تــكــلـفــة فـهــنـاك مــدافع اليـبــزيج اآلخـر
إبـراهـيــمـا كــونـاتي صــاحب الـعــشـرين
ربـــيــعــا  45مــلــيـــون يــورو والـــتــركي
سـيجالر سويونكو الـذي برز مع ليستر
ـوسم  40مــلـيــون يـورو ســيـتي هــذا ا
والـظــهـيـر األيــسـر فـي صـفــوف بـورتـو
ـوث ألـيـكس تـيــلـيس وقـلب دفـاع بـور

ناثان آكي  35مليون يورو.
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عـلى صعـيـد اخر جنح فـريق هـوفنـها
في الـــفــــوز عـــلى ضــــيـــفه بــــوروســـيـــا
دورتــمــونـد  1-2بــعـد أن كــان مــتــأخـرا
ـبـاراة التـي جمـعـتهـما اول بـهدف في ا
امس اجلـمعة ضـمن منافـسات األسبوع
ــاني لــكــرة الــقـدم الـ 17من الــدوري األ
الـبوندسليجا. وعـلى ملعب (راين نيكار
أريـنـا) تـقــدم الـضـيـوف أوال عن طـريق
مـاريـو جـوتـزه ق .17وفي الـدقـيـقـة 79
تـمــكن اجلـنــاح سـارجـيـس أدامـيـان من
إدراك هـدف التعـادل ألصحاب الـضيافة
هـاجم الكرواتي قـبل أن يسـجل زميـله ا
أنـــدري كــرامـــاريــتـش هــدف الـــفــوز في
الدقيقة  .87وهذا الفوز هو الثاني على
الـتـوالي لـهوفـنـهـا بـعـد انـتـصاره في
ــاضـيـة عــلى يـونـيــون بـرلـ اجلـولـة ا
. وبهـذه الـنتـيـجة رفع بـهدفـ نـظيـفـ
هـوفــنــهـا رصــيـده إلى  27نــقـطـة في
ــركــز الـســادس فـيــمـا جتــمـد رصــيـد ا
ــركـز دورتــمـونــد عــنـد  30نــقـطــة في ا

الرابع. 

أرنـولد حيث تقدر بـ 110مالي يورو.
ويـتفوق ألكسنـدر أرنولد على زميله في
ـنـتــخب الـهــولـنـدي لــيـفــربـول وقـائــد ا
فــيــرجــيل فــان دايك بــفــارق  10مالي
يـورو نـتـيــجـة لـصـغــر سن اإلجنـلـيـزي
الــذي يـبــلغ من الــعــمـر  21عــامــا فـقط.
ويـــواصل لـــيــفـــربــول تـــفــوقـه في هــذه
الـنـاحـيـة حـيث يــأتي الـظـهـيـر األيـسـر
ركز اإلسـكتلندي أنـدي روبرتسون في ا
الثالث مناصفة مع ظهير بايرن ميونخ
ــاني جـوشــوا كـيــمـيش ـنــتـخب األ وا
حـيث تقدر قـيمة كل مـنهما بـ 80مـليون
يـورو. وهـناك  3مـدافعـ تـقدر قـيمـتهم
الــســـوقــيــة بـ 75مــلـــيــون يــورو العب
نتخب الـهولندي ماتياس يـوفنتوس وا
دي لــيــخت وجنم مــانــشــســتــر سـيــتي
ـيـريك البــورت وقـلب دفـاع ـصــاب إ ا
ـنـتـخـب الـسـنـغـالي كـالـيـدو نـابـولي وا
ركز كـوليـبالي. ويـشترك  4العـب في ا
الـثامن بقـيمـة سوقيـة قدرها  70مـليون
يـورو هم لــوكــاس هــرنـانــديــز (بــايـرن
مـيونيخ) وخـوسيه خـيمـينـيز (أتـلتـيكو
مـدريـد) وهـاري مــاجـوايـر (مـانــشـسـتـر
يـونايـتد) ورفـاييل فـاران (ريال مـدريد).
ومن قـائـمة الـالعبـ الـعـشر األوائل ال
يـوجـد العب مــتـاح في الـسـوق أو قـابل
لالنـــــتـــــقـــــال إلى فـــــريـق آخـــــر ســــوى
كـوليـبالي الـذي كـان قريـبا في الـصيف
ــاضي مـن مــانــشــســتــر يــونــايــتـد أو ا
يــوفــنــتــوس. بــيــد أن هــنــاك مــدافــعـ
ــا يــقــبــلــوا الــتــحــدي هــذا آخــريـن ر
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