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ذكرت صحيفة ذا تاميز البريطانية أنه من املنتظر أن يستفيد 
تشيلسي حامل لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم مادياً 

في حال إمتام انتقال املصري محمد صالح العب روما اإليطالي.
وبات ليفربول قريباً من إنفاق رقم قياسي للنادي لضم صالح 
البالغ عمره 25 عاماً والذي ذكرت تقارير أنه وصل إلى إنكلترا 

الثالثاء للخضوع للفحص الطبي.
وانضم صالح لروما من تشيلسي مقابل 12 مليون جنيه 
إسترليني )15.15 مليون دوالر( في 2016 بعد فترة إعارة 

ناجحة في فيورنتينا.
وقالت صحيفة ذا تاميز إن النادي اللندني تفاوض آنذاك 

للحصول على 10 باملئة من الربح في أي صفقة مقبلة.
ووس��ط توقعات بأن يسجل ليفربول رقماً قياسياً يجتاز 
ما أنفقه في 2011 عندما تعاقد مع ندي ك��ارول من نيوكاسل 

يونايتد فإن تشيلسي سيستفيد مببلغ جيد.
وسجل صالح 15 هدفاً مع روما في ال��دوري املوسم املاضي 

وساعده على احتالل املركز الثاني.
وذكرت تقارير أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يضع الالعب 
املصري ضمن أهم أولوياته لتدعيم الصفوف في ظل وجود جناح 

واحد صريح بالفريق هو السنغالي ساديو ماني.

تشهد اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثانية في ك��أس ال��ق��ارات املقامة في روسيا 
نهائيا مبكراً اليوم اخلميس بني أملانيا وتشيلي، 
في حني ستحاول في امل��ب��اراة الثانية كل من 
ال��ك��ام��ي��رون وأس��ت��رال��ي��ا تعويض خسارتها 

األولى.
على ملعب ق��ازان آري��ن��ا، تلتقي أملانيا مع 
تشيلي وهدف كل منهما احدى بطاقتي التأهل 
إل��ى نصف النهائي بعد أن حققتا الفوز على 
أستراليا )3-2( والكاميرون )-2صفر( في 

اجلولة األولى.
وتضع التوقعات بطلة العالم )2014( 
وبطلة أم��ي��رك��ا اجلنوبية م��رت��ني متتاليتني 
)2015 و2016( كمرشحني طبيعيني حلجز 
بطاقتي التأهل عن املجموعة الثانية، وحان اآلن 
وقت احلسم بينهما الذي يغيب عنه جنوم أملانيا 

األساسيني.
وفضل امل��درب األملاني يواكيم لوف خوض 
البطولة بقائمة شابة هي األصغر بني املنتخبات 

املشاركة يبلغ متوسط أعمار العبيها 24 عاماً 
وأرب��ع��ة أش��ه��ر، وت��ض��م فقط ث��الث��ة متوجني 
مبونديال 2014 ف��ي ال��ب��رازي��ل ه��م املدافعان 
ماتياس غينتر وشكودران مصطفي واملهاجم 

يوليان دراكسلر.
وعلى العكس متاماً، تشارك تشيلي بتشكيلة 
متوسط أعمار العبيها هو األعلى )29 عاماً 
وشهر واحد( في النسخة احلالية وفي تاريخ 
البطولة ب��ه��دف االس��ت��ف��ادة ق��در االم��ك��ان من 
اجليل الذهبي احلالي بكامل عناصره باستثناء 
احل��ارس كالوديو برافو ال��ذي لم يشارك ضد 
الكاميرون، وك��ان غ��اب عن نهاية املوسم مع 
فريقه مانشستر سيتي االنكليزي بسبب اصابة 

عضلية.
وصرح رئيس االحتاد التشيلي للعبة ارتورو 
صالح الثالثاء أن »كالوديو )برافو( لم يتعاف 
بالكامل، لكن خط تعافيه يسير في االجت��اه 
االيجابي. الضوء األخضر هو من اختصاص 

الكادر الطبي«.

تشيلي »حقًا ممتازة«

وك���ان ه���داف املنتخب التشيلي ألكسيس 
سانشيز دخ��ل في الشوط الثاني من مباراة 
الكاميرون بسبب معاناته بدنياً، لكنه ساهم 
في صناعة الهدف الثاني الذي سجله ادواردو 
فارغاس، في حني سجل آرت��ورو فيدال صانع 
ألعاب بايرن ميونيخ األمل��ان��ي، األول وجنح 
مع تشارلز ارانغيز في مهمة االمساك بوسط 
امللعب ومنطقة املناورات وبتعطيل خطط أبطال 

أفريقيا 2017.
وتعول تشيلي على صالبة خط الدفاع الذي 
يشغله حالياً املخضرم غاري ميديل وغونزالو 

خارا وجان بوسيجور.
وال ي��زال منتخب »ناسيونال مانشافت« 
الشاب يبحث عن ذات��ه ليكون ن��واة »املاكينة 
األملانية« بعد سنوات، في حني يلعب منتخب 
»ال روخا« باسلوب ال«تيكي-تاكا« الذي عرفته 
اسبانيا بني 2008 و2012 وأحرزت باالعتماد 

عليه ك��أس العالم )2010( وك���أس اوروب���ا 
)2008 و2012(.

ويعتمد هذا األسلوب على االستحواذ على 
الكرة والضغط بقوة من خالل متريرات قصيرة 
ومعظم األحيان بلمسة واحدة، وقد أدخله إلى 
تشيلي امل��درب األرجنتيني مارسيلو بييلسا 
خ��الل فترة اش��راف��ه على منتخبها )2007-

.)2011
وح��اف��ظ على األس��ل��وب ذات��ه م��ن خلفه في 
هذا املنصب من مواطنيه مثل كالوديو بورغي 
)أقيل بعد ع��ام واح��د و11 ف��وز و11 خسارة 
و5 تعادالت(، وخورخي سامباولي )2012-
2016،( الذي يشرف حالياً على منتخب بالده 

بعد أن سلم املهمة إلى خوان أنطونيو بيتزي.
وتلخص االح��ص��اءات ق��وة هوية املنتخب 
التشيلي فهو الوحيد حتى اآلن في البطولة 
احلالية الذي استحوذ على الكرة أكبر نسبة في 
املباريات الست )63 باملئة(، وهو أيضاً صاحب 

أكبر عدد من التمريرات )580 متريرة(.

ولم يخف لوف اعجابه باملنتخب التشيلي، 
وقال »انه ميلك مواهب فردية رائعة ومرونة 
تكتيكية ال يتمتع بها اال القليل من املنتخبات، 

ويستطيعون تغيير أشياء كثيرة في املباراة«.
وأضاف »انهم يتمتعون بدينامية هجومية 
ال توصف، ويغيرون أماكنهم في أي حلظة دون 

توقف. اداء منتخب تشيلي هو ممتاز حقاً«.
واعتبر لوف »املباراة ضد تشيلي ستكون من 
مستوى مغاير )عما كان عليه ضد أستراليا(. 
تشيلي تلعب بتنويع غير معقول وبكثافة، 
وعلينا أن نحافظ على ثباتنا مل��دة 90 دقيقة 

وليس 60 فقط«.

لقاء اجلريحني
وبعد أن اطمأن إلى صحة خياراته في خطي 
ال��دف��اع وال��وس��ط، استقر ل��وف تقريبا على 
التشيكلة بدءا من حارس املرمى الذي سيكون 
حسب مبدأ امل��داورة في ال��دور األول املعلن من 

جانبه قبيل انطالق البطولة، مارك اندريه تير 
شتيغن )برشلونة االسباني( أو كيفن تراب 
)باريس سان جيرمان الفرنسي( بعد أن اشرك 

بيرند لينو ضد أستراليا.
ويبقى لوف ال��ذي داف��ع بقوة عن لينو رغم 
الهدفني االس��ت��رال��ي��ني، م��ت��رددا ف��ي م��ا يخص 
الهجوم، وقد اش��رك في املباراة االول��ى الرس 
شتيندل وس��ان��درو فاغنر وك��ان امي��ري جان 

وتيمو فيرنر بديلني.
وتلعب الكاميرون التي أح��رزت كأس األمم 
األفريقية مطلع ال��ع��ام احل��ال��ي ف��ي الغابون 
بتشكيلة شابة على حساب مصر )2-1( وسط 
دهشة جميع املشاركني، مع أستراليا بطلة آسيا 

2015 في مباراة اجلريحني.
ول��م تقدم الكاميرون في مباراتها ما يشي 
بأنها منافسة قوية، في حني أحرجت أستراليا 
األمل��ان مع أن شباكها ك��ادت تستقبل أكثر من 
نصف دزي��ن��ة م��ن األه���داف ف��ي ال��ش��وط األول 

وحده.

منتخب أملانيا يضم العديد من الالعبني الشبان

محمد صالح

تشيلسي ينتظر نصيبه من صفقة بيع صالح

أملانيا تواجه تشيلي في نهائي مبكر بكأس القارات

رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي 
يطالب بعدم »جترمي« دوناروما

أكد رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي بييترو غراسو أنه »ال ميكن 
جترمي« حارس املرمى جانلويجي دوناروما، الذي تالحقه منذ أيام 

انتقادات عنيفة بسبب رفضه جتديد تعاقده مع ميالن.
وقال غراسو: »كرة القدم ككل تقوم على املال، ال ميكن جترمي العب 
يرغب في تأمني نفسه، حتى لو كان يريد فعل ذلك في أندية أخرى«، 

خالل مقابلة مساء اليوم مع شبكة )راديو راي( احمللية.
وتعرض دوناروما )18 عاماً( النتقادات حادة من جمهور ميالن 
الذي ألقى أوراق نقدية زائفة خالل مباراة األحد املاضي بني منتخبي 

إيطاليا والدمنارك للناشئني حتت 21 عاماً.
وأك��د غراسو »لم يرق لي اجل��زء املتعلق باملال. أعتقد أنه يجب 
دوما منح كل فرصة للشباب«، موضحاً أن الالعبني ليسوا ملزمني 

»باالرتباط مبكان واحد فقط«.
كان امليالن عرض اخلميس املاضي عقداً جديداً على دوناروما ملدة 
خمسة أعوام مقابل أربعة مليون يورو في املوسم، لكن احلارس فضل 

رفض التجديد، وفقا لوكيله مينو رايوال.
وينتهي عقد دوناروما مع امليالن في 30 يونيو 2018 ، لذا فسيكون 
على النادي أن يقرر ما إذا كان سيبيع الالعب في موسم االنتقاالت 

اجلاري أو رحيله بشكل حر العام املقبل.

أعلن االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
تبرئة مانشستر يونايتد اإلنكليزي من 
ارتكاب أي مخالفة في عملية ضم بول بوغبا 
من يوفنتوس، لكنه ق��ال إن��ه ب��دأ إج��راءات 

تأديبية بحق النادي اإليطالي.
وك��ان الفيفا طلب من يونايتد معلومات 
حول انتقال بوغبا القياسي من يوفنتوس 
مقابل 89 مليون جنيه استرليني )112 
مليون دوالر( بعد تسريبات بشأن تفاصيل 

الصفقة الضخمة.
وزعم كتاب بعنوان »تسريبات كرة القدم: 
األعمال القذرة في كرة القدم« أّن مينو رايوال 
وكيل بوغبا حصل على أكثر من 40 مليون 
يورو )44.54 مليون دوالر( من الصفقة منها 

27 مليون يورو دفعها يوفنتوس.
وأب���ل���غ م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ف��ي��ف��ا محطة 
إي.إس.ب���ي.إن التلفزيونية أمس الثالثاء: 
»نستطيع تأكيد بدء اتخاذ إجراءات تأديبية 
ض��د ي��وف��ن��ت��وس. ال ميكن أن ن��دل��ي مبزيد 
من التعليقات أثناء سير التحقيق. نؤكد 
أيضاً عدم اتخاذ أي اج��راءات ضد مانشستر 

يونايتد«.
وذكرت صحيفة غارديان أّن يوفنتوس قد 
يتم التحقيق معه بسبب انتهاك لوائح ملكية 
الطرف الثالث بعدما قال راي��وال في مقابلة 
العام املاضي إّن ال��ن��ادي اإليطالي لم يكن 

ميتلك حقوق بوغبا مبفرده.
بوغبا

رسميًا.. اليبزيغ وسالزبورغ 
في دوري أبطال أوروبا

سيشارك فريقا رازن بال شبورت اليبزيغ وصيف بطل دوري 
الدرجة األولى األملاني وسالزبورغ بطل الدوري النمساوي في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم املوسم املقبل بعد تأكد االحتاد القاري من عدم 

تأثير وحتكم شركة رد بول ملشروبات الطاقة في الناديني.
وقالت جلنة الرقابة املالية على األندية باالحتاد األوروبي للعبة 
في بيان اليوم الثالثاء، إنه »ال يوجد تدخل فردي أو وجود لكيان 

قانوني« له تأثير حاسم على أي من الناديني.
وال تسمح قواعد االحت��اد األوروب��ي للعبة مبنافسة فريقني في 
بطوالته يعودان لنفس اجلهة املالكة، وفي حالة حدوث ذلك ستكون 
األولوية للفريق البطل في بلده ما يعني أن اليبزيغ سيغيب عن 

البطولة.
واشترى رد بول فريق أوستريا سالزبورغ عام 2005، وأعاد 
تسميته لرد بول سالزبورغ، ثم ماركرانشتيت في 2009 قبل أن 

يصبح اسمه رازان بال شبورت اليبزيغ.
وبعد إع��ادة هيكلة النادي لم يعد للشركة حصة مسيطرة على 

سالزبورغ وانحصر األمر على رعايته فقط.
وسيشارك سالزبورغ في دوري األبطال في ال��دور الثاني من 

التصفيات بعد فوزه بلقب الدوري النمساوي املوسم املاضي.
وسيشارك اليبزيغ في دور املجموعات مباشرة بعد احتالله املركز 

الثاني في الدوري األملاني في موسمه األول بدوري األضواء.
وأض��اف االحت��اد األوروب���ي للعبة أن��ه أج��رى »حتقيقاً شامالً« 
مؤكداً على أن »الناديني أدخال العديد من التغييرات املهمة في اإلدارة 

والتغييرات الهيكلية«.
وتابع االحتاد القاري أنه »سيواصل مراقبة كال الناديني للتأكد من 

احترام قواعد النزاهة بشكل مستمر«.
وأثبتت مساهمة رد بول جناحاً في الناديني، إذ فاز سالزبورغ 
بلقب ال��دوري النمساوي 8 مرات في آخر 11 عاماً، رغم عدم تأهله 

لدور املجموعات في دوري األبطال منذ االستحواذ على النادي.
ورغ��م ذلك تسبب صعود جنم الفريقني في الدولتني في غضب 
اجلماهير التي اتهمتهما بشراء النجاح وتعرضا النتقادات غاضبة في 

العديد من املباريات خارج ملعبيهما.

ستوك سيتي يعتقد أن بويان قد ميلك 
مستقبال بالنادي بعد فترة إعارة

قال تونس سكولز الرئيس التنفيذي لستوك سيتي إن املهاجم 
بويان كريكيتش قد يكون مؤثرا في مشوار الفريق باملوسم املقبل في 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد العودة من فترة إعارة.
وترك بويان فريقه ستوك في يناير كانون الثاني بحثا عن فرصة 
لدخول التشكيلة األساسية لكنه عانى مع ماينتس األملاني وسجل 

هدفا واحدا فقط في 11 مباراة.
وقال سكولز لوسائل إعالم محلية »سيعود بويان في أول يوليو 

ومن يعرف؟ رمبا يكون مؤثرا في مشوار الفريق بالعام املقبل«.
وأض��اف »ب��وي��ان رائ��ع عندما يكون في يومه. ك��ان العبا مهما 

بالنسبة لنا. ورمبا كانت أفضل أيامه قبل اإلصابة«.
وت��رك ب��وي��ان بصمة إيجابية عندما انضم لستوك ق��ادم��ا من 
برشلونة في بداية موسم 2014-2015 لكنه فشل في استعادة 
مستواه بعد تعرضه إلصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في 

يناير املاضي.
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»الفيفا« يبّرئ مانشستر يونايتد من شبهة فساد حول انتقال بوغبا


