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يعد جنم ريال مدريد اإلسباني، البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، أكثر العبي العالم دخال في موسم 2017-2016، 
بقيمة 87 مليون ونصف مليون يورو، ليتخطى ألول مرة 
أيقونة برشلونة )76 مليون ونصف مليون ي��ورو(، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للقائمة التي نشرتها 

»فرانس فوتبول« اإلثنني.
ويتفوق كريستيانو، الفائز بالنسخة األخيرة من جائزة 
الكرة الذهبية، بهذه الطريقة في النسخة رقم 19 من قائمة 

دخول النجوم التي تنشرها املجلة الفرنسية.
ويأتي في املركز الثالث، وبفارق كبير، العب برشلونة، 

البرازيلي نيمار، ب�55 مليون ونصف مليون يورو.
ويحتل املركز الرابع الع��ب ال��ري��ال، الويلزي غاريث 
بيل، ب�41 مليون يورو، ثم العب هيبي فورشن الصيني، 
األرجنتيني إزكييل الفيتسي، ب�28 مليون ونصف مليون 

ي��ورو. وقالت املجلة إن إجمالي دخ��ول أصحاب املراكز 
الثالثة األولى لم يصل أبدا ل�219 مليون ونصف مليون 
يورو. يشار إلى أن الدخول في هذه القائمة حتتسب على 

أساس املرتب الصافي واملكافآت واملكاسب الدعائية.

إيقاف ميسي
في تطور جديد بشأن أزمة األرجنتيني ليونيل ميسي 
مع االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، أكدت مصادر داخل 
االحتاد األرجنتيني للعبة أن مهاجم برشلونة اإلسباني 
قد يتلقى عقوبة إيقاف تتراوح بني مباراة إلى 4 مباريات 
بداعي قيامه بإهانة طاقم التحكيم ملباراة منتخب بالده 
وتشيلي األخيرة في تصفيات أمريكا اجلنوبية املؤهلة 

ملونديال روسيا 2018.

كان الفيفا أبلغ االحت��اد األرجنتيني لكرة القدم بأنه 
سيفتح حتقيقا مع ميسي على خلفية اإله��ان��ات، التي 
وجهها األخير إل��ى الطاقم التحكيمي بقيادة ساندرو 
ريتشي، وحتديدا إلى البرازيلي إميرسون أوجوستو، 

احلكم املساعد للمباراة املذكورة.
وذكرت صحيفة »ال ناسيون« األرجنتينية أن الفيفا جلأ 
إلى تطبيق املادة 77 من الالئحة التأديبية، التي تخول له 
حق توقيع عقوبة على أي العب يرتكب مخالفة جسيمة، لم 

يتمكن احلكام من رصدها.
ومن جانبه، نفى االحتاد األرجنتيني لكرة القدم بشكل 

قاطع كل االتهامات املوجهة مليسي من قبل الفيفا.
وقال االحتاد األرجنتيني لكرة القدم في بيان له نقلته 
وكالة »تيالم« لألنباء »في حال إذا ما كان السلوك مهني، 
كان من املفترض على احلكم املساعد أن يطالب مبعاقبة 

الالعب على الفور«.
وقرر الفيفا فتح حتقيق في الواقعة بعد مرور 4 أيام 
على انقضاء مباراة األرجنتني أمام تشيلي، بعد أن استلم 
مقطعا مصورا »فيديو«، يظهر فيه ميسي وهو يهني احلكم 

املساعد.
وأض��اف االحت��اد األرجنتيني لكرة القدم مدافعا عن 
ميسي »إذا كان قام بهذا، فهذا لم يكن بقصد إهانة شخص 
احلكم، من املستحيل أن يكون احلكم قد غفل عن إدراك 
اإله��ان��ات في ظل تواجد الطرفني بالقرب من بعضهما 

البعض«.
ورغم رد احتاد الكرة األرجنتيني على اتهامات الفيفا، 
يتشكك املسؤولون في هذا االحتاد في إمكانية جناة ميسي 

من العقوبة، التي يقدرونها مبباراة أو اثنني.
فيما أكدت صحيفة »ال ناسيون« األرجنتينية أن عقوبة 

ميسي ستكون أغلظ مما هو متوقع، مشيرة إنه قد يتلقى 
عقوبة إيقاف تتراوح بني مباراتني و4 مباريات.

يذكر أن العب وسط تشيلي ج��اري ميدل كان اعتدى 
لفظيا على احلكم األرجنيتني نيستور بيتانا في إحدى 
مباريات التصفيات في 2016 لينال على إثر ذلك البطاقة 

احلمراء، ويعاقب باإليقاف ألربع مباريات.
ويتأثر املنتخب األرجنتيني كثيرا بغياب ميسي عن 

تشكيلته األساسية.
وحتتل األرجنتني املركز الثالث في ترتيب تصفيات 
أمريكا اجلنوبية املؤهلة للمونديال برصيد 22 نقطة، 

بفارق 8 نقاط عن البرازيل، صاحبة الصدارة.
وتتأهل املنتخبات األربعة األولى إلى املونديال مباشرة، 
فيما يخوض صاحب املركز اخلامس مباراة فاصلة أمام 

أحد منتخبات أوقيانوسيا حلسم بطاقة التأهل األخيرة.

87 مليونا ونصف املليون يورو رونالدو حقق دخال سنويا بقيمة 

أك��د القائد السابق لليفربول، 
ستيفن ج���ي���رارد، أن ف��ري��ق��ه لم 
يفقد األم��ل في التتويج بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا 
املوسم، رغ��م تعثره في املسابقة 
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام، كما ش��دد على 
أهمية اإلب��ق��اء على الع��ب الوسط 

فيليب كوتينيو.
وقال جيرارد اإلثنني: »بكل تأكيد 
لم نفقد األم��ل.. مر الفريق ببعض 
األوق���ات الصعبة لكنه يستطيع 
تخطي ذل��ك وأعتقد أن املباريات 

املقبلة ستكون في غاية األهمية«.
ويحتل ليفربول، الذي لم يتوج 
باللقب منذ 1990، املركز الرابع 
ب��ف��ارق 13 نقطة ع��ن تشيلسي 
امل��ت��ص��در، لكنه يبتعد بنقطتني 
فقط عن توتنهام هوتسبير ثاني 
ال��ت��رت��ي��ب، وبنقطة واح����دة عن 

مانشستر سيتي الثالث.
وأض��اف ج��ي��رارد، ال��ذي اعتزل 
اللعب ف��ي نوفمبر امل��اض��ي بعد 
رحيله عن لوس آجنليس غاالكسي 
األمريكي: »ليفربول ميلك فريقا 
كبيرا ومدربا قويا، لذا من املمكن أن 

يحقق إجنازا كبيرا«.
وط��ال��ب ن��ادي��ه باحلفاظ على 
جنمه البرازيلي كوتينيو، الذي 
تشير تقارير صحفية إلى إمكانية 

انتقاله إلى برشلونة اإلسباني.
وتابع جيرارد: »كوتينيو العب 
إعجازي ويقوم بأشياء سحرية 
بالكرة.. تدربت معه بشكل يومي 
من قبل وإذا حقق ليفربول جناحا 

في الفترة املقبلة سيكون كوتينيو 
ج��زءا من هذا النجاح.. أعتقد أنه 
من املهم ألي فريق احلفاظ على 
أفضل العبيه وكوتينيو كان العبا 
مهما في الفريق في آخر موسمني 
وأصبح من أكثر الالعبني املوهوبني 
في العالم وميكن أن تبني فريقا 

حوله«.
ول��م يفز ج��ي��رارد ب��ال��دوري 
املمتاز مع نادي طفولته، لكنه 

توج معه بدوري أبطال أوروبا 
وك����أس االحت�����اد األوروب������ي، 
إض��اف��ة إل��ى لقب ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي مرتني وكأس رابطة 

األندية ثالث مرات.
وع��اد ج��ي��رارد )36 عاما( إلى 
ل��ي��ف��رب��ول مطلع ال��ع��ام اجل���اري 
لينضم إل���ى ال��ط��اق��م التدريبي 

ألكادميية الناشئني.
وعن هذه التجربة قال القائد 

السابق ملنتخب إجنلترا: »أنا 
متحمس للغاية.. الدور اجلديد 
يسمح ل��ي ب��ال��ت��ط��ور ك��م��درب 
وسأسعى ألك��ون م��درب��ا جيدا 
يوما ما.. أنا محظوظ بالوجود 
بالقرب من يورغن كلوب )مدرب 
الفريق األول( كونه واح��دا من 
أفضل مدربي العالم، ومتأكد 
م��ن أن��ه سيبذل ك��ل م��ا بوسعه 

ملساعدتي«.

كوتينيو ورقة ليفربول الرابحة

أكد ضرورة بقاء كوتينيو..و وصفه باإلعجازي

جيرارد: ليفربول لم يفقد األمل في »البرمييرليغ«
بايرن ميونخ يتطلع لعودة 
دوغالس كوستا بعد أسبوع

يأمل نادي بايرن ميونخ األملاني في استعادة مهاجمه البرازيلي 
دوغ���الس كوستا ف��ي أق��رب وق��ت، بعد غيابه ع��ن م��ب��اراة الفريق 
األخيرة في مسابقة ال��دوري األملاني »بوندسليغا« أم��ام بروسيا 

مونشينغالدباخ.
وق��ال ك��ارل هاينز رومينيغه، رئيس ن��ادي بايرن ميونخ، في 
تصريحات لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( عن الالعب الذي عانى من 
إصابة في الركبة خالل التدريبات: »الالعب بحالة جيدة، طبقا ملا قاله 

األطباء، سيعود إلى املران مطلع األسبوع املقبل«.
ولم يتمكن كوستا أيضا من املشاركة مع البرازيل في تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة للمونديال، حيث غاب عن مباراة أوروغواي 

منذ أيام، كما سيغيب عن مواجهة باراغواي الثالثاء.
وتخلّف الالعب البرازيلي عن معسكر منتخب بالده ليتلقى العالج 

الالزم في ميونيخ.
وأض��اف رومينيغه: »مّت استبعاد العملية اجلراحية وهي غير 
مطروحة، إّنه بحالة جيدة تؤهله إلى العودة للعب في وقت قريب، 
ال أعلم إذا كان سيلحق مبباراة أوغوسبورغ، ولكنه بعد ذلك سيكون 
جاهزا«، في إشارة إلى مباراة هوفنهامي، التي تأتي بعد مباراة الفريق 

البافاري على ملعبه يوم السبت املقبل أمام أوغوسبورغ.

35 ألفا استرلينيا  تغرمي سيتي 
لعدم التحكم في تصرفات العبيه

غرم االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم مانشستر سيتي 35 ألف جنيه 
استرليني )44030 دوالرا( بعد قبوله بتهمة سوء التصرف بسبب 
رد فعل العبيه على احتساب ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 50 من 

املباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري املمتاز.
واتهم االحتاد اإلجنليزي سيتي بسوء التصرف األسبوع املاضي 
بعدما أحاط العبوه باحلكم مايكل اوليفر بعدما احتسب ركلة جزاء 

لصالح ليفربول إثر تدخل جايل كليشي ضد روبرتو فيرمينو.
وسدد جيمس ميلنر العب سيتي السابق ركلة اجلزاء بنجاح بعدما 
حصل كليشي، الذي تدخل بتهور ضد فيرمينو، وديفيد سيلفا على 

انذارين. واستمر اعتراض العبي سيتي بعد ذلك.
وتعادل صاحب الضيافة بعد 18 دقيقة من تلك الواقعة بهدف 

سجله سيرجيو اجويرو.
وذكر االحتاد في بيان »بعد جلسة استماع عقدتها جلنة النظام 
واملسابقات املستقلة.. تقرر تغرمي مانشستر سيتي 35 ألف جنيه 

بعدما أقر باتهامه بسوء التصرف.«
وأض��اف »خالف سيتي امل��ادة 20 من لوائح االحت��اد في حدود 
الدقيقة 50 من مباراة ليفربول في 19 مارس 2017.. عندما أخفق 

النادي في السيطرة على تصرف العبيه بطريقة مناسبة.«
ويحل سيتي ثالث الترتيب ضيفا على ارسنال صاحب املركز 

السادس يوم األحد املقبل.

.. وبرافو ينفي سعيه للرحيل 
نفى ك��الودي��و ب��راف��و ح���ارس م��رم��ى مانشستر سيتي تقارير 
اخبارية أحملت إلى أنه يسعى للرحيل عن النادي املنافس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعدما فقد مقعده في التشكيلة األساسية 

لصالح ويلي كاباييرو الشهر املاضي.
وبعد عدة أخطاء فادحة واثارة شكوك حول قدرته على التعامل مع 
الضغوط قرر املدرب بيب جوارديوال ابقاء برافو على مقاعد البدالء 
وخاض ثالث مباريات فقط في كأس االحتاد االجنليزي ولم يلعب في 

الدوري في اخر شهرين.
وأبلغ حارس مرمى منتخب تشيلي البالغ عمره 33 عاما صحيفة 
مانشستر ايفنينج نيوز »كل هذا كذب..احلديث عن بحثي عن مكان 
آخر ألعب فيه ورغبتي في الرحيل. انها أمور غير صحيحة. أنا سعيد 

في اجنلترا وكذلك أسرتي.«
وقال »عندما غبت عن املشاركة.. ظهرت العديد من األنباء غير 

الصحيحة. أمور ليس لهم بها علم في املقام األول.
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ميسي خالل نقاش حاد مع حكم مباراة تشيلي

4 مباريات بسبب إهانة احلكام البرغوث األرجنتيني مهدد باإليقاف 

للمرة األولى.. رونالدو يتخطى ميسي ويصبح األكثر دخال في العالم

إيهيناتشو ينتظر قتاال 
من مانشستر سيتي أمام أرسنال

 قال كليشي إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي إنه فريقه سيكون 
في حاجة إل��ى تكرار قتاله أم��ام ليفربول عندما يلعب في ضيافة 

أرسنال بالدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم األحد املقبل.
ويثق املهاجم البالغ عمره 20 عاما أن فريقه خرج بالكثير من 
اإليجابيات من تعادله 1-1 مع ليفربول في اجلولة املاضية من 
الدوري ويشعر بقدرة سيتي على حتقيق انتصاره 11 خارج األرض 

هذا املوسم عندما يذهب الستاد اإلمارات.
وق��ال املهاجم النيجيري ملوقع سيتي على اإلنترنت قبل مباراة 
فريقه ثالث الترتيب مع صاحب املركز السادس »نحتاج إلى الفوز 
هناك. إنه منافس جيد ولذلك نحتاج للقتال بقوة للخروج بالنقاط 

الثالث.«
وأض��اف »نحن في موقف جيد. لعبنا بشكل رائع أمام ليفربول 
وأظهرنا شخصية ق��وي��ة. نحن ف��ي موقف جيد ب��ال��دوري املمتاز 

وسنواصل القتال والتركيز في املباريات املقبلة.«
وتعاقد املدرب بيب جوارديوال، الذي انضم لسيتي قبل انطالق 
املوسم اجلاري، مع ليروي ساني وجابرييل جيسوس لتدعيم خط 
الهجوم بينما تسبب ذلك في تقليص مشاركات إيهيناتشو الذي دخل 

التشكيلة األساسية لفريقه ثماني مباريات فقط هذا املوسم.
وقال إيهيناتشو رغم ذلك إنه يشعر بتطور مستواه بسبب وجود 
»العبني رائعني« حوله وأكد قدرته على الظهور بشكل قوي عندما 

يحصل على فرصة للمشاركة.
وق��ال املهاجم النيجيري »أن��ا سعيد ج��دا وأشعر بامتنان كبير 
بالوجود في هذا الفريق. أواصل العمل بجدية كبيرة كل يوم وعندما 
أحصل على الفرصة سأثبت للجميع أن��ي أستحق ال��وج��ود في 

التشكيلة.«

فان جال يساعد هولندا في البحث 
عن مدرب جديد للمنتخب

برز اسم لويس فان جال مع تنامي تكهنات وسائل اعالم هولندية 
حول اخلليفة املنتظر للمدرب املقال داني بليند لكن احتاد كرة القدم 

في البالد طلب منه املساعدة في البحث عن بديل.
وانتهت فترة والية بليند التي استمرت 20 شهرا باخلسارة -2
صفر في بلغاريا يوم السبت والتي تركت هولندا في املركز الرابع 

باملجموعة األولى في تصفيات كأس العالم.
ونقلت صحيفة دي تليجراف عن جان بول ديكوسو املدير الفني 
لالحتاد الهولندي لكرة القدم قوله »نأمل في العثور على مدرب جديد 

في أسرع وقت لكنه لن يكون جاهزا خالل أسبوع واحد.
»التعاقد مع مدرب أجنبي من اخليارات املطروحة أيضا. قائمة 
املرشحني ستتضمن أي شخص ميكنه قيادة املنتخب الهولندي إلى 
األمام. ويشمل ذلك بالطبع رونالد كومان على الرغم من معرفتنا بأنه 

يرتبط بتعاقد مع ناديه.«
وكان كومان مدرب إيفرتون املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز 

أبلغ وسائل اعالم هولندية انه يركز مع ناديه.
وأعلن فان جال البالغ من العمر 65 عاما سابقا انه اعتزل التدريب. 
وسبق له تدريب منتخب هولندا مرتني وقاد الفريق للمركز الثالث في 

كأس العالم 2014.

تقليص عقوبة إيقاف إدميي العب 
مقدونيا من أربع سنوات لعامني

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية االثنني ان عقوبة اريان ادميي 
العب وسط دينامو زغرب ومنتخب مقدونيا مت تقليصها من اربع 
سنوات الى عامني. وسقط الالعب البالغ من العمر 25 عاما في اختبار 
للمنشطات بعد ان مت العثور على مادة ستانوزولول احملظورة في 
عينته عقب فوز فريقه 2-1 على ارسنال في دوري ابطال اوروبا في 
سبتمبر ايلول 2015. واضافت احملكمة ان الالعب القى بالالئمة في 
سقوطه في اختبار املنشطات »على مكمل غذائي وصفه له الطبيب 

عقب اصابته وكان يحتوي على مادة محظورة.«

أع��رب املدافع الفرنسي رافائيل ف��اران عن 
ثقته في أن فريقه احلالي ريال مدريد سيمدد 
عقده، رغم االهتمام الذي أبداه الصيف املاضي 
مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه 

مورينيو، باحلصول على خدماته.
وفي مقابلة لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، 
أكد ف��اران عزمه االستمرار مع ري��ال مدريد، 

الذي يدربه مواطنه زين الدين زيدان.
وأكد املدافع أنه »سيكون من الرائع أن ينهي 
مسيرته الكروية في ريال مدريد، معربا عن 
ثقته في أن الريال سيقوم آخر املوسم احلالي 
بالسعي لتجديد تعاقده املقرر أن ينتهي في 

.»2020
وأض��اف الالعب الفرنسي: »أن��ا في حالة 
رائ��ع��ة ف��ي ري��ال م��دري��د وأرك���ز على الربيع 
احلافل ال��ذي ينتظرنا«، مبينا أنه سيرى ما 

سيحدث في نهاية املوسم.
وكشف املدافع الفرنسي أنه طرح إمكانية 

الرحيل عن »امللكي« الصيف املاضي، مبينا 
أنه »سأل حول مكانه في الفريق وإذا ما كان 
سيلعب أم ال، ولكن رئيس النادي، فلورنتينو 
بيريز، وزي���دان أك��دا له أن األم��ور ستمضي 

بنحو جيد«.
ويرى فاران أن »اللعب في ريال مدريد ميثل 
ميزة، ال ميكنني أن أغفل ما يعنيه ريال مدريد، 
كما أنني في ال�23 من عمري رغم أنني سأكمل 

موسمي السادس هنا«.
وتوجه ف��اران بالشكر إل��ى م��درب الريال 
زيدان، وقال: »هو يشجعني على أن أكون على 

مستوى الثقة التي وضعها بي عبر الدفع بي«.
من جهة أخرى يتابع ريال مدريد اإلسباني 
العب بامليراس البرازيلي، آالن )17 عاما(، 
وأبدى اهتماما بضمه، وفقا ملا ذكرته تقارير 

إخبارية.
وذكرت قناة »إسنب« في نسختها البرازيلية 
أن ال��الع��ب ع��ق��ده مستمر ل��دى ن��ادي��ه حتى 

2019، وتبلغ قيمة الشرط اجلزائي في عقده 
50 مليون يورو.

يشار إل��ى أن آالن س��وزا غيماريش العب 
وسط هجومي، ويلعب في منتخب البرازيل 

حتت 17 عاما.
ويراقب ريال مدريد الالعب منذ عام، خاصة 
منذ تواجه فريقه مع فريق الشباب بريال 
مدريد في نهائي مونديال األندية حتت 17 

عاما.
وإذا م��ا مت��ت الصفقة سيعني ه��ذا األم��ر 
استمرارا لسياسة ريال مدريد األخيرة بضم 
الالعبني الشباب أصحاب املواهب، وآخرها 
أوغ��وس��ت��و غ��ال��ب��ان، األس��اس��ي ف��ي الفريق 
ال��ردي��ف، وال���ذي ي��ت��درب أحيانا م��ع الفريق 

األول.
وذكرت صحيفة »آس« الرياضية اإلسبانية، 
اإلثنني، من جانبها أن هناك إهتماما أيضا من 

مانشستر يونايتد اإلجنليزي بضم الالعب.

أنظار امللكي تتجه صوب موهبة بامليراس البرازيلي

 فاران يثق في جتديد تعاقده مع ريال مدريد


