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بارتوميو :قلق بشأن اعتزال ميسي ..وخيار واحد حيسم مصري فالفريدي
أبدى جوسيب ماريا بارتوميو ،رئيس برشلونة ،قلقه من اليوم
الذي سيقرر فيه ليونيل ميسي اعتزال كرة القدم ،مشيرًا في
الوقت ذاته إلى وجود بند في عقد إرنستو فالفيردي املدير الفني
مينح الطرفني حرية االنفصال.
وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية« :
أنا قلق بشأن اليوم الذي سيرحل فيه ميسي عن برشلونة

(ينهي مسيرته)».وأضاف« :أرغب في التوقيع معه على عق ٍد
جديد ،فهو ال يزال أمامه الكثير ،لقد حتدثنا عدة مرات ،وليس
لديه مشكلة لالستمرار في برشلونة».وأكد« :أنا كذلك ليس
لدي أي شك في استمراره هنا (برشلونة) حتى االعتزال ،لقد
التزم بذلك ،وبنا ًء عليه ،ال أشك في أن األمر سينتهي هنا،
وينتهي عندما يريد».وتطرق بارتوميو للحديث عن فالفيردي،
وأملح إلى أن موسمه لن يكون جي ًدا إذا لم يفز بكل البطوالت.

ميزانية ضخمة لتشيلسي يف
املريكاتو الشتوي
يستعد نادي تشيلسي إلى تخصيص ميزانية ضخمة إلبرام صفقات
مميزة خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.وكانت محكمة التحكيم
الرياضي ،قد قررت أمس اجلمعة ،قبول استئناف تشيلسي ،ليصبح
قادرًا على إبرام صفقات في امليركاتو الشتوي املقبل.وبحسب صحفية
«صن» ،فإن النادي اللندني خصص  150مليون جنيه إسترليني ،لتدعيم
الفريق في يناير/كانون ثان املقبل.ويعكف فرانك المبارد مدرب البلوز،
خالل األسابيع القليلة املقبلة ،على حتديد الصفقات التي يحتاجها
الفريق خالل الفترة املقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن بن تشيلويل العب
أيضا ضم مهاجم
ليستر ،يتمتع باهتمام متزايد من المبارد ،الذي يريد ً
جديد .وقال المبارد «لدي بالفعل ترشيحات لبعض الالعبني في ذهني،
لدينا كشافني يعملون طوال الوقت على حصر أبرز العناصر في سوق
الالعبني».

صفقة
تبادلية جتلب
أوباميانج
لريال مدريد

بريق رونالدو مهدد
بالتالشي يف يوفنتوس

كشف تقرير صحفي فرنسي ،عن
رغبة ريال مدريد في عقد صفقة
تبادلية ينتقل على إثرها ،اجلابوني بيير
إمييريك أوبامياجن ،مهاجم آرسنال ،إلى
قلعة سانتياجو برنابيو.وبحسب موقع
« ،»le10sportفإن ريال مدريد قرر عرض
مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش على
آرسنال ،مقابل احلصول على خدمات
الفهد اجلابوني.ويرى املسئولون في
ريال مدريد ،أن لوكا يوفيتش لم يقدم
املستويات املتوقعة منه ،منذ قدومه
للفريق امللكي في امليركاتو الصيفي
املاضي قاد ًما من آينتراخت فرانكفورت
األملاني مقابل  60مليون يورو.وأشار
املوقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل
اتصاالته مع وكالء أوبامياجن ،من أجل
االتفاق على تفاصيل الصفقة.يذكر
أن أوبامياجن من األسماء املطروحة
في برشلونة لتعزيز هجوم الفريق
الكتالوني ،في ظل البحث عن خليفة
للويس سواريز.

الفيفا يعلن تغيري ملعب نهائي كأس
العامل لألندية
قال االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان اليوم السبت ،إن استاد املدينة التعليمية في
قطر لن يستضيف مباريات كأس العالم لألندية هذا الشهر ،بعد تأجيل افتتاحه إلى وقت
الحق في .2020وأوضح الفيفا أنه رغم اكتمال العمل في بناء استاد املدينة التعليمية ،إال
أن عملية إصدار الشهادات الالزمة استغرقت وقتًا أطول من املتوقع ،ولذلك لم يستضف
االستاد مباريات جتريبية.وكان استاد املدينة التعليمية سيستضيف ثالث مباريات بالبطولة
التي تقام بني يومي  11و 21ديسمبر /كانون األول اجلاري ،وتشمل مباراة الدور قبل النهائي،
وتضم ليفربول بطل أوروبا يوم  ،18بجانب مباراة حتديد املركز الثالث واملباراة النهائية.
وسيستضيف استاد خليفة اآلن هذه املباريات.

وقال« :لقد رأيت الكثير من املدربني ،كلهم جادون ،ألن مسؤولية
تدريب برشلونة هائلة».وأوضح« :كل عام ال متلك أي خيار سوى
الفوز بكل شيء ،فإما أن تربح كل شيء ،أو سيكون موسمك
ليس جي ًدا».
وأمت «فالفيردي لديه عقد حتى نهاية املوسم املقبل ،ولكن
في الربيع املقبل ،هناك بند في العقد سيقرر من خالله هو أو
النادي االنفصال من عدمه».

يبدو أن كريستيانو رونالدو مطالب باستعادة بريقه املفقود في أقرب
وقت ممكن ،وإال سيجد نفسه خارج حسابات مدرب يوفنتوس ،ماوريسيو
ساري.ويعيش رونالدو ،بداية فترة عصيبة مع يوفنتوس ،حيث أنه ال يقدم
األداء املنتظر منه ويهدر الكثير من الفرص ،فضلاً عن غضبه الواضح
من ساري الذي استبدله في مباراة ميالن بالكالتشيو ،مما فجر غضب
الدون وقتها.وذكرت صحيفة «ذا صن» ،أن لعب كريستيانو رونالدو في
تشكيلة يوفنتوس األساسية بشكل مستمر أصبح مهددًا.ونقلت
الصحيفة عن ساري قوله «اللعب بثالثة مهاجمني (رونالدو وهيجواين
وديباال) أمر صعب اآلن بسبب خصائص هؤالء الالعبني».وأضاف ساري
«ال ميكن منع ديباال من اللعب في العمق ،وفي نفس الوقت خصائص
رونالدو ليست للعب في العمق بشكل كبير .يجب علينا اتخاذ بعض
االحتياطات من أجل حشد منطقة اجلزاء بشكل أكبر».وأفادت «ذا صن»
بأن ديباال يقدم أداء قويا من مباراة إلى أخرى رغم عدم حصوله على
دقائق لعب كافية.وأضافت أن املهاجم اآلخر هيجواين يعد املُفضل
لدى املدرب ماوريسيو ساري ،وبالتالي قد يجد رونالدو نفسه على دكة
البدالء ،بسبب اعتماد ساري على الثنائي ديباال وهيجواين.

رينارد يستشهد بليفربول ويوضح حقيقة اخلالف مع الدوسري
أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب املنتخب
السعودي ،أنه يستهدف التتويج بلقب
خليجي  24للمرة الرابعة في تاريخ األخضر،
عندما يواجه املنتخب البحريني غدا ،األحد ،في
نهائي البطولة.وقال رينارد ،في املؤمتر الصحفي
التقدميي للمباراة ،اليوم ،السبت« ،نحن سعداء
للوصول إلى النهائي ،وأعتقد أننا نستحق
ذلك ،وهدفنا منذ البداية أن نفوز بالبطولة
وليس املشاركة ،وعلينا أن نكون جاهزين في
املباراة وأن نركز بصورة كبيرة لتحقيق ذلك».

وأضاف «مباراة النهائي تختلف عن مواجهة
البحرين بدور اجملموعات في كل شيء ،وعلينا
أن نكون في أفضل جاهزية والتسجيل من أجل
حتقيق الفوز ،الكل شاهد كيف فاز ليفربول
بنهائي دوري أبطال أوروبا حيث سجل بعد 3
دقائق فقط ،ونحن ال ننظر إلى أننا تفوقنا على
البحرين في لقاء الدور األول وإمنا ننظر إلى أننا
نواجه منتخبا في النهائي يطمح في اللقب
مثلنا».وعن وجود خالفات مع سالم الدوسري
العب الفريق ،بسبب تغييره في لقاء عمان،

قال رينارد« :في عصر وسائل اإلعالم احلالية
يتم تضخيم األمر واحلقيقة ال توجد خالفات،
والالعب سيشارك في النهائي غ ًدا ،ونحن نعدل
من طريقتنا حسب املنافس الذي نواجهه».
وعن اللعب أمام البحرين بصورة دفاعية بنفس
طريقة اللعب ضد قطر ،قال رينارد« :منتخب
قطر واجهناه على أرضه وبني جماهيره وهذا ما
اضطرنا إلى الدفاع ،واآلن نحن نلعب النهائي
وال مجال للتعويض واألهم أن نكون حاضرين
ونحقق لقب غاب عن اململكة من عام .»2003

أملانيا تتحرك ملواجهة العنف ضد احلكام يف مالعب اهلواء
كشف مسؤول أملاني أن الواليات األملانية الــ16
بصدد التحرك ملواجهة العنف في مباريات كرة
القدم للهواة والذي يستهدف احلكام بشكل
خاص.وأضاف كافير ،وزير الداخلية بوالية
ميكلنبرج-فوربومرن ،في تصريحات نشرتها
صحف أملانية اليوم اجلمعة« :العنف في
الرياضة يتزايد ..في كل أسبوع نسمع تقارير

سوزا :قادرون على حتقيق حلم
البحرين يف خليجي 24

أبدى باتريك كلويفرت ،مدير أكادميية «ال ماسيا»،
ضيقه بشأن رحيل الالعب الهولندي الشاب
تشافي سيمونز عن برشلونة ،وانضمامه إلى
باريس سان جيرمان.وجنح سان جيرمان في فترة
االنتقاالت الصيفية املاضية ،في احلصول على
خدمات سيمونز ،بعدما رفض جتديد عقده في
كامب نو.وقال كلويفرت في تصريحات نقلها
موقع « »le10sportالفرنسي« :كان سيمونز على
ما يرام هنا ،من العار أن نفقد الع ًبا مثله ،لكنه
اختار ناديًا آخر».وأضاف« :لم نتمكن من فعل أي
شيء بشأن عرض باريس سان جيرمان ،كان من
الصعب القتال معهم».وتابع« :اتصلوا بوكالء
وقاموا بإنهاء الصفقة لصاحلهم ،لم نتمكن من
منافستهم ،ما يتعني علينا القيام به هو توفير
تدريب أفضل».جدير بالذكر أن هناك تقارير قد
أشارت إلى أن برشلونة عرض على سيمونز (17
عا ًما)  200ألف يورو سنويًا ،لكن الالعب لم يوافق
على العرض ،وقرر الرحيل لباريس.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

أكد البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين ،أن مباراة الغد أمام السعودية في خليجي
 24متثل تاريخً ا لكرة القدم البحرينية ويسعى من خاللها لتحقيق االنتصار والتتويج بلقب
البطولة ألول مرة في تاريخ العنابي.وقال سوزا في املؤمتر الصحفي اليوم السبت« :نحاول
أن نحقق حلول أفضل للتسجيل في اللقاء واحلصول على لقب البطولة وهذا هدفنا من
املباراة ،ونعرف قوة املنتخب السعودي املنافس لنا في النهائي».وأضاف سوزا« :منذ أن وصلنا
إلى قطر ونحن نفكر في هذه اللحظة بالوصول للمباراة النهائية ،ونعرف قيمة البطولة
وأهميتها ألنها بطولة قوية ،وجتهزنا بشكل أفضل عن الدوري احمللي الذي هو نصف محترف،
بالنسبة للدوريات األخرى وأن وصولنا للنهائي أمر مميز يجب أن نكلله باحلصول على اللقب».
وتابع سوزا« :منتخب السعودية قوي ومميز وبه العبون على مستوى عالي ونحن كذلك،
وجاهزون بدن ًيا وفن ًيا وذهن ًيا ،وما يهمنا أن نتوج باللقب ،والالعبون في أعلى جاهزيه فنية
وبدنية خلوض النهائي املنتظر للبطولة».

كلويفرت :خسارة
العب مثل سيمونز
عار

عن اشتباكات أو هجمات ،ضد احلكام على وجه
اخلصوص».ومن املقرر أن يناقش الوزراء عددا
من املقترحات ملواجهة العنف ،اليوم اجلمعة،
في ختام مؤمتر لوزراء الداخلية مبدينة لوبيك
الواقعة شمال أملانيا ،وذلك إثر تلقي العديد
من التقارير املتعلقة بأحداث العنف.وكان
حكام مباريات كرة القدم للهواة في واليتي

برلني وسارالند ،قد نفذوا إضرابا ،تعبيرا عن
احتجاجهم ضد تعرضهم للعنف.وقال كافير:
«احتادات كرة القدم على مستوى الواليات
وكذلك السياسيون استهانوا لفترة طويلة
بالسلوك العدائي في كرة القدم للهواة ،وهذا
يجب أن يتغير».وأشار إلى أن استبعاد املدانني
بالسلوك العنيف من املباريات غير كافي ،وإمنا

يجب معاقبة من يهاجم احلكم».وحظي وزراء
الواليات بدعم وزير الداخلية األملاني هورست
زيهوفر ،الذي صرح قائال« :لن نتسامح إزاء
العنف في مباريات كرة القدم ،سواء بني
املشجعني أو ضد احلكام».وأضاف أنه يجب
تطبيق اإلجراءات األمنية باستمرار وتشديدها
وقت الضرورة.

