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الكالسيكو ال يزال محط األنظار رغم غياب ميسي ورونالدو قمة مرتقبة بني مانشستر يونايتد
وليفربول في أولدترافورد

يلتقي ع��م�لاق��ا ال��ك��رة اإلس��ب��ان��ي��ة
(برشلونة) و(ريال مدريد) اليوم األحد
في أول م��ب��اراة (كالسيكو) بالدوري
اإلسباني هذا املوسم واألولى بعد عودة
اجلماهير بشكل كامل إلى مالعب كرة
القدم اإلسبانية بعد جائحة فيروس
(كورونا املستجد  -كوفيد .)19
ويعود (الكالسيكو) بأفضل حلة منذ
بدء اجلائحة في مارس عام  2020وسط
توقعات كبيرة مع ص��دى عاملي حيث
ينتظر ان يتابعه  650مليون شخص
على شاشات التلفزيون ح��ول العالم
فيما سيوظف في نقل وقائعه كاميرات
تصوير سينمائي باحلركة البطيئة
وطائرة هليكوبتر وطائرة بدون طيار.
ويقبل الكتالونيون على اللقاء بعد
فوز ضعيف رغم أهميته في دوري أبطال
أوروبا ضد (دينامو كييف) بهدف دون
رد بينما يدخل الفريق املدريديستا بعد
فوز ساحق في أوكرانيا على (شاختار
دونيتسك) بخمسة أه��داف دون رد في
إطار اجلولة الثالثة من دور املجموعات
باملسابقة األوروبية األغلى.
ويحتل (ري��ال مدريد) املركز الثالث
ف��ي الترتيب ال��ع��ام ل��ل��دوري (الليغا)
بفارق ثالث نقاط خلف املتصدر (ريال
سوسيداد) فيما يحتل (برشلونة) املركز
ال��س��اب��ع ب��ف��ارق نقطتني خلف غرميه
التقليدي وخمس نقاط خلف املتصدر
علما بان لدى كليهما مباراة مؤجلة في
املسابقة.
وب��ع��د رح��ي��ل ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي عن
برشلونة وسيرخيو راموس ريال مدريد
فإن األنظار تتوجه اآلن إلى العروض
ال��ك��روي��ة ال��ت��ي سيقدمها أن��س��و فاتي
وممفيس ديباي من جهة (برشلونة)
وفينيسيوس جونيور وك��رمي بنزمية
من جهة (ريال مدريد).
وعلى صعيد احلصيلة التهديفية فقد
سجل (ريال مدريد)  22هدفا في الدوري
هذا املوسم مع تصدر الفرنسي بنزمية
لقائمة هدافي املسابقة برصيد تسعة
أه���داف بينما سجل (ب��رش��ل��ون��ة) 14
هدفاً بقيادة ممفيس الذي سجل أربعة
أه��داف لكن شباك الريال استقبلت 10
أهداف مقارنة بثمانية أهداف في شباك
(برشلونة).
وستجرى امل��ب��اراة في إط��ار اجلولة
العاشرة على ملعب (كامب نو) الذي
يتطلع إلى امتالء املدرجات باملتفرجني
وتنشيط آلة اإليرادات املالية واستعادة
جزء مهم من الدخل بعد جفاف املوسم
املاضي وتراكم الديون.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��س��م��اح بامتالء
املالعب املفتوحة باجلماهير بنسبة 100
في املئة من سعتها فقد تابع مباراة يوم
األحد املاضي ضد (فالنسيا) في الدوري
3ر 47أل��ف متفرج فيما تابع 9ر45
ألف متفرج املباراة األخيرة في دوري

فينسيوس وفاتي أبرز مواهب ريال مدريد وبرشلونة

أبطال أوروب��ا وعليه فإن إدارة النادي
(البلوغرانا) تعول على (الكالسيكو)
الستعادة الزخم اجلماهيري في امللعب
الذي يتسع ل 5ر 99الف متفرج.
وس��ت��ك��ون امل��واج��ه��ة ح��اس��م��ة لكال
الفريقني فيما قد تترك اخلسارة بصمة
قوية ألن (برشلونة) يحتاج إلى نقاط
إض��اف��ي��ة ل�لارت��ق��اء ف��ي سلم الترتيب
وكسب املعنويات بينما يحتاج (ريال
مدريد) إلى حتقيق االستقرار مع نتائج
مقنعة كالتي حققها ض��د (شاختار)
السيما بعد هزميته أمام (إسبانيول) في
اجلولة الثامنة من املسابقة احمللية.
ولم يحقق (برشلونة) الفوز في أي
من مبارياته األربع األخيرة ضد (ريال
م��دري��د) ف��ي ال���دوري م��ع ت��ع��ادل واح��د
وث�لاث هزائم وسيمنى في ح��ال خسر
غدا بأسوأ سلسلة هزائم ضد فريق واحد
في املسابقة منذ مايو عام ( 2008كان
ذلك ضد الريال أيضا بتعادلني وثالث
هزائم).
وم���ن ج��ان��ب��ه ف���از (ري����ال م��دري��د)
باملباريات الثالث األخيرة ضد منافسه
التقليدي في جميع املسابقات ولم يحقق
أربعة انتصارات أو أكثر ضده منذ عام
( 1965عندما حقق سبعة انتصارات

ستة منها في الدوري وانتصار في كأس
امللك).
والتقى الفريقان  246مرة مع تكافؤ
كبير ف��ي النتائج حيث حقق (ري��ال
مدريد)  98انتصارا مقابل  96للفريق
الكتالوني بينما تعادال  52م��رة علما
بان الريال فاز في مباراة (الكالسيكو)
األخيرة التي أقيمت على ملعب (كامب
نو) بثالثة أهداف مقابل هدف.
وج����اءت أول م��ب��اراة (كالسيكو)
في عام  1902في العاصمة مدريد مع
فوز للفريق الكتالوني ( )3-1غير ان
االحت��اد اإلسباني امللكي لكرة القدم ال
يعتمدها مباراة رسمية وعليه فإن أول
(كالسيكو) رسمي جاء في  26مارس
من عام  1916في كأس امللك عندما فاز
(برشلونة) ذهابا ( )1-2ثم فاز (ريال
مدريد) إيابا بنتيجة (.)1-4
وللمرة األول��ى منذ موسم -2008
« 2009كالسيكو» من دون ليو ميسي
وكريستيانو رون��ال��دو ف��ي تشكيلي
البرسا وال��ري��ال ،لكن خبير التسويق
واإلع�ل�ام ال��ري��اض��ي خابيير خينستا
ي��ؤك��د أن الكالسيكو «ال ي���زال محل
ترقب مشجعي كرة القدم على مستوى
العالم».

وق���ال خينستا «رغ���م أن غيابهما
سيصنع فارقا من الناحية الترفيهية ،إال
أن لقاء برشلونة وريال مدريد ينتظره
الكثيرون ألنه مباراة جتمع بني عالمتني
عامليتني بعد».
ويتوقع أن يتابع «الكالسيكو» 650
مليون شخص ستصلهم إش��ارة البث
عبر  85شركة مختلفة على شاشات
التلفزيون.
وف��ي جميع األح���وال يؤكد خينستا
«ه��ن��اك أس����واق ع��امل��ي��ة ت��رك��ز ب��رام��ج
املشاركة التسويقية (العالقة بني األندية
الرياضية واجلمهور وال��رع��اة) على
الالعب أكثر من النادي .وهذا ما قد يكون
له تأثير على أسواق بعينها مثل الصني
والواليات املتحدة».
لكن حتى مع رحيل رونالدو وميسي،
م��ازال «البرسا والريال يقدمان جنوماً
ج��دد صاعدين بوسعهم إض��ف��اء ملسة
على «الكالسيكو» وحالة الترقب التي
حتدثها مواجهة الفريقني».
واعتبر اخلبير أن برشلونة بدأ بالفعل
في اتخاذ اخلطوات الصحيحة «وكان
قرار التجديد لبيدري وآنسو فاتي صائبا ً
وكذلك طريقة تقدميهما .وإذا سارت
األمور على ما يرام للشباب ،فلن تتأثر
عالمة البرسا من ناحية القيمة .خاصة
وأن هذين الالعبني ميثالن نفس قيمة
ميسي».
وعما إذا كان يتوقع رؤية «كالسيكو»
بعد  20عاماً دون حتول الناديني إلى
كيانات هادفة للربح ،بدا خينستا أكثر
تشاؤما بتأكيده «ال استطيع تخيل ذلك
ألن السرعة التي تتغير بها كرة القدم
تدفعنا للتفكير في أن برشلونة وريال
مدريد سيحتاجان إلى شركاء جتاريني
وتسويقيني ملد خطوط أعمالهما والظفر
بصدارة العائدات».
وأكد خينستا أن «الريال يعمل بشكل
س��ري بالفعل بسبب طريقة اختيار
مجلس إدارت��ه .ففلورنتينو بيريز هو
م��ن ي��أم��ر وم��ن ي��ص��دق .أم��ا ف��ي حالة
البرسا فمن الواضح أن منوذج امللكية
قد يسبب له بعض املشكالت مثلما حدث
في تخصيص  1.500مليون يورو من
أج��ل م��ش��روع (إس��ب��اي ب��رس��ا) أو بيع
جزء من معامل تصوير النادي (برسا
ستوديوس)».
وي��دور احلديث في أروق��ة برشلونة
عن ضرورة تغيير منوذج امللكية واتباع
نهج مشابه لبايرن ميونخ ال��ذي يعد
الشريك األكبر لكنه ميتلك أسهم أيضا
ف��ي ش��رك��ات ب��اف��اري��ة مثل (أدي���داس)
و(أودي) و(أليانز) .إال أن خينستا يرى
أن «البرسا سيكون من الصعب عليه
بشدة أن يجد في كاتالونيا شركات مثل
(أودي) و(أليانز) متثل نفس القيمة
اإلقليمية للنادي وتتشارك نفس األفكار
املؤسسية».

صالح :أود البقاء مع ليفربول ..وال ميكنني القول بأنني األفضل في العالم
ق��ال ال��دول��ي امل��ص��ري محمد ص�لاح،
مهاجم ليفربول ،إنه يرغب في االستمرار
مع النادي ،حتى اعتزاله لكن مستقبله في
ملعب آنفيلد ليس بيده.
ويرتبط صالح ،الذي يتقاسم هدافي
ال��دوري املمتاز هذا املوسم بـ  7أه��داف،
بعقد مع ليفربول حتى يونيو ،2023
باإلضافة إلى  5أه��داف في دوري أبطال
أوروبا ،علمًا بأنه صنع  4أهداف آخرين.
وقال صالح 29 ،عامًا ،لشبكة «سكاي
سبورتس»« :أود البقاء حتى اليوم األخير
من مسيرتي الكروية لكن ال ميكنني قول
الكثير عن ذلك .األمر ليس بيدي .يعتمد
األمر على ما يريده النادي ،وليس عليَّ ».
وأضاف «في الوقت احلالي ال أستطيع
أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على
اإلط��ل��اق .سيصيبني ه���ذا ب��احل��زن.
األم��ر صعب .ال أري��د التحدث عنه ،لكنه
سيجعلني حزينًا للغاية .دعونا نرى ما
سيحدث في املستقبل».
وسيحل ل��ي��ف��رب��ول ،ص��اح��ب املركز
الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي املتصدر،
ال��ي��وم األح����د ،ض��ي� ًف��ا ع��ل��ى مانشستر
يونايتد ،ال��ذي يحتل امل��رك��ز السادس
ويتأخر بـ 4نقاط خلف غرميه ليفربول
بعد ثماني مباريات.
من ناحية أخ��رى ،علق ص�لاح ،على
وص��ف م��درب��ه ي��ورج��ن ك��ل��وب ،ل��ه بأنه
ال�لاع��ب األف��ض��ل ف��ي العالم ف��ي الوقت

محمد صالح خالل احتفاله بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد في لقاء سابق

احلالي.
وقال «األمر رائع ،لكنه يبقى دائمًا رأي.
ال ميكنني قول بأنني األفضل في العالم،
سيتفق البعض وسيرفض اآلخر».
وتابع« :أنا فقط سعيد باملستوى الذي
أقدمه حاليًا ،ودائمًا ما يكون طموحي أن
أصبح األفضل في العالم .ه��ذا يدفعني
للعمل بجد ،وأن أظهر أفضل نسخة لي».
وأمت« :ف��ي عقلي ،أن��ا األفضل دائمًا،
أحب أن أحتلى بتلك الثقة ،وال يهم ما إذا

كان البعض يتفق أم ال».
من جهته أشاد األملاني يورجن كلوب،
م��درب ليفربول ،بقدرات املصري محمد
صالح ،جنم الريدز ،في املراوغة وإحراز
األه���داف .وق��ال ك��ل��وب ،ف��ي تصريحات
أبرزها موقع «ليفربول إيكو» البريطاني:
«صالح محترف بشكل رائع .إنه حقًا أول
العب يصل هنا وغالبًا ما يكون األخير في
املغادرة بني جميع الالعبني».
وأض����اف« :ص�ل�اح مهتم دائ��م��ا بكل

األشياء التي يستطيع القيام بها أو يتعني
عليه القيام بها ،للحفاظ على مستواه أو
حتسينه .أعتقد أنه ال ي��زال لديه الكثير
ليمنحه للفريق بنسبة .»100%
وت��اب��ع« :ه��ذه األم���ور تساعد صالح
بالتأكيد ،واألم��ر كذلك يتعلق بالفريق
الذي يلعب معه في ذلك الوقت ،وآمل أن
يكون معنا في املستقبل».
وواصل« :صحيح أنني كنت محظوظً ا
بالعبني رائعني خالل فترة وجودي ،لكن
مو مختلف» .وأردف« :هدف صالح ضد
أتلتيكو؟ عندما مرت الكرة فوق جميع
الالعبني في هذا الهدف ،كان على صالح
أن يركض بسرعة كبيرة للحصول عليها،
قبل خط التماس ثم تغيير وضع جسده».
وأكمل« :هذه اللعبة لم تكن تبدو لي
أنها فرصة مناسبة لتسجيل هدف ،لكن
صالح تطور إلى هذا املستوى من خالل
حت ٍد وراء آخر ،وهذا الفرق بني اللحظة
التي ال تكون فيها القوة الكبيرة في فريقك،
وعندما تكون القوة في فريقك».
واستطرد« :األم��ر كله يتعلق بجودة
صالح في هذه اللحظة لتسجيل الهدف.
إن عليك تخيل م��دى معرفة ك��ل العبي
أتلتيكو بقدرات مو ،وأنهم أرادوا الدفاع
ضده بشكل متهور ،لكنهم ما زال��وا غير
ق��ادري��ن على فعل ذل��ك» .وختم امل��درب
األملاني« :ما يفعله صالح أمر استثنائي
جدًا ،وجميل جدًا».

أرسنال يتخطى أستون فيال بثالثية في البرمييرليغ
حقق آرسنال فوزا مستحقا على ضيفه
أستون فيال ( ،)1-3اجلمعة ،في افتتاح
اجلولة التاسعة من ال���دوري اإلجنليزي
املمتاز .وسجل أه���داف اجل��ان��رز ك��ل من،
ت��وم��اس ب��ارت��ي ( )23وب��ي��ي��ر إمييريك
أوب��ام��ي��اجن ( ،)6+45وإم��ي��ل سميث رو
( ،)56فيما أح��رز ج��اك��وب رام���زي هدف
أستون فيال الوحيد ( .)82ورفع آرسنال
رصيده بهذا الفوز إلى  14نقطة ،في املركز
التاسع مؤقتا ،بينما جتمد أس��ت��ون فيال
عند  10ن��ق��اط ،ف��ي امل��رك��ز الثالث عشر.
وسنحت أول ف��رص��ة خطيرة ف��ي اللقاء
بالدقيقة الرابعة ،عندما رفع ساكا الكرة من
الناحية اليمنى نحو القائم البعيد ،فقابلها
أوبامياجن مبقصية ،لتعود إلى اإلجنليزي
الذي أطاح بها فوق املرمى.
وألغى احلكم هدفا آلرسنال في الدقيقة
الثامنة أح��رزه أوبامياجن ،بداعي وجود
مخالفة على الكازيت ال��ذي قدم التمريرة
احلاسمة .وأه��در آرسنال فرصة خطيرة

فرحة العبي أرسنال

للتسجيل بالدقيقة  ،20عندما وجه ساكا
كرة أمام املرمى من الناحية اليمنى ،وحاول
مينجز إبعادها لتصطدم بتوانزيبي وتصل
إلى بارتي ،الذي سدد في العارضة.

وافتتح املدفعجية التهديف في الدقيقة
 ،23عندما نفذ سميث رو ركلة ركنية،
ارتقى لها بارتي ووضعها برأسه على يسار
احلارس األرجنتيني ،إمييليانو مارتينيز.

وواص���ل آرس��ن��ال ضغطه ،فيما ح��اول
أس��ت��ون فيال تعديل النتيجة ،لكن هذه
املساعي اصطدمت باحتساب احلكم ركلة
ج��زاء ألص��ح��اب األرض ،بعد االستعانة
بتقنية الفيديو إثر مخالفة بحق الكازيت.
وس��دد أوبامياجن الركلة التي تصدى
لها مارتينيز ،لكن الكرة ارتدت إلى املهاجم
اجلابوني ،الذي تابعها بهدوء في املرمى،
قبل نهاية الشوط األول.
ودخ���ل أس��ت��ون ف��ي�لا ال��ش��وط الثاني
مهاجما ،مع نزول اجلناح اجلامايكي ليون
بايلي ،ومرر تارجيت الكرة إلى واتكينز،
ال��ذي اختار التسديد بدال من التمرير إلى
إجن��ز ،ليتصدى احل��ارس أرون رامسديل
حملاولته في الدقيقة .47
وسرعان ما أخمد آرسنال ثورة الفيالنز،
ف��ي الدقيقة  ،56عندما م��رر أوبامياجن
الكرة إلى سميث رو ،الذي تقدم بها قبل أن
يسددها لترتد من مينجز ،وتخدع مارتينيز
وتدخل املرمى من الزاوية الضيقة.

لقطة من مباراة سابقة بني الفريقني

عقد األملاني يورغن كلوب م��درب ليفربول
مقارنة بني مميزات ه��داف فريقه محمد صالح
وجنم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو،
وذلك قبل مواجهة الفريقني اليوم األحد القادم
ف��ي ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة القدم
«البرمييرليغ».
وستشهد امل��ب��اراة ل��ق��اء ط��ال ان��ت��ظ��اره بني
رونالدو وص�لاح ،لكن كلوب قال إنه ال توجد
جدوى من محاولة املقارنة بني الالعبني.
وأضاف «ملاذا يجب املقارنة بني كريستيانو
وص�لاح؟ كالهما العب من الطراز العاملي .أود
ال��ق��ول إن ال��ق��دم اليسرى لصالح رمب��ا تكون
أفضل ،ورمبا تكون ضربات الرأس لدى رونالدو
أفضل ،وكذلك قدمه اليمنى .ومن ناحية السرعة،
فكل منهما سريع ويسعى إلى تسجيل األهداف
دائما».
وي��ت��ص��در ص��ل�اح ق��ائ��م��ة ال���ه���داف�ي�ن في
البرمييرليغ برصيد  7أه���داف مشاركة مع
جيمي فاردي جنم ليستر سيتي ،في حني سجل
رونالدو  3أهداف فقط حتى اآلن.
انتفاضة يونايتد
كما أكد مدرب ليفربول اجلمعة أن مانشستر
يونايتد فريق استثنائي وانتفاضته األخيرة
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتالنتا
أظهرت أن��ه ميلك الكفاءة وال��ق��درة على صنع
املشاكل ألي فريق.
وك���ان يونايتد ت��أخ��ر وس��ط ج��م��ه��وره في
الشوط األول  0-2أمام الفريق اإليطالي في أولد
ت��راف��ورد ،قبل عودته بقوة في الشوط الثاني

ليحسم الفوز  2-3ويتصدر مجموعته.
وق��ال ب��ول سكولز -الع��ب وس��ط مانشستر
يونايتد السابق واحمللل التلفزيوني -إن كلوب
الذي سيزور أولد ترافورد «رمبا شعر بالسعادة
ب�ين الشوطني بعدما شاهد أداء يونايتد في
الشوط األول» ،لكن املدرب األملاني قال إن «احلال
لم تكن كذلك».
إذ قال كلوب للصحفيني «لم أشعر باالرتياح
أو السعادة في أثناء مشاهدة املباراة ،لم يكن
هناك أي سبب لذلك .أتالنتا تسبب في بعض
املشاكل ليونايتد ،لكن -حتى في الشوط األول-
يونايتد سنحت له  3فرص خطيرة وواضحة».
وأضاف «قدم مانشستر يونايتد عرضا قويا
في الشوط الثاني؛ فمع الكفاءة التي يتمتع بها
الفريق ميكنه أن يتسبب في مشاكل ألي فريق.
أعد فريقي ملباراة صعبة أمام منافس استثنائي
وجيد حقا .نحن نعمل منذ فترة معا ون��درك
أننا سنواجه فريقا جيدا حقا ،كما أننا نخوض
املباراة خارج ملعبنا أيضا».
ول��م يحقق يونايتد أي انتصار في آخ��ر 3
مباريات بالدوري اإلجنليزي املمتاز ،حيث خسر
مرتني ليتراجع إلى املركز السادس.
وقال كلوب إن فريقه سيواجه منافسا قويا في
إحدى املباريات البارزة في املوسم.
وأض���اف «يونايتد ض��د ليفربول ..مباراة
هائلة .أعتقد أنهم ليسوا سعداء للغاية بالنتائج
التي حققها الفريق حتى اآلن ،لكن جميعا نعلم
أن يونايتد قادر على القيام بأشياء ال تصدق،
ولقد رأينا ذلك بالفعل».

يوفنتوس يختبر صحوته أمام
إنتر ميالن في «الكالتشيو»

لقطة من مباراة سابقة بني إنتر ميالن ويوفنتوس

استفاق يوفنتوس بعد بداية كارثية للموسم في
الدوري اإليطالي ،لكن فريق املدرب ماسيميليانو
أليجري سيواجه اختبارًا قويًا لصحوته األخيرة
أمام غرميه إنتر ميالن حامل اللقب ،اليوم األحد.
وشهدت عودة أليجري لفترة ثانية في تدريب
يوفنتوس ،بداية كارثية بعد أن أخفق فريقه في
الفوز في أول  4مباريات للدوري ألول مرة في 60
عامًا .ويعتقد املدافع جورجيو كيليني ،أن رحيل
كريستيانو رونالدو ملانشستر يونايتد قبل غلق
فترة االن��ت��ق��االت مباشرة ،لعب دورًا ف��ي بداية
الفريق البطيئة للموسم.
وقال «غادر رونالدو في  28أغسطس ،أعتقد أنه
كان من األفضل أن يغادر مبكرًا عن ذلك لالستعداد
جيدا للموسم .دفعنا ثمن هذا األمر».
وتابع «تسبب رحيله في صدمة ودفعنا ثمن ذلك
من خالل خسارة النقاط في املباريات االفتتاحية».
وم���ع خ���روج رون���ال���دو م��ن ال���ص���ورة ،عانى
يوفنتوس من العقم التهديفي ،لكن هذا األم��ر لم
يؤثر على النتائج األخيرة ،حيث فاز يوفنتوس في
كل مرة مببارياته األربع األخيرة في كل املسابقات
بنتيجة .0-1
ومنذ تعادله املخيب  1-1مع ميالن في سبتمبر

ف��از يوفنتوس ف��ي آخ��ر  4مباريات ف��ي ال��دوري
ليتقدم للمركز السابع متأخرًا بـ  3نقاط عن إنتر
صاحب املركز الثالث ،الذي انتهت بدايته اخلالية
من الهزائم في ال��دوري ه��ذا املوسم أم��ام التسيو
مطلع األسبوع اجلاري.
وتعافى فريق امل���درب سيموني إن��زاج��ي من
اخلسارة  3-1في روما ،بتحقيق أول انتصار له في
دوري األبطال هذا املوسم أمام شيريف تيراسبول
ليمنح نفسه فرصة بلوغ دور خروج املغلوب ألول
مرة في  10سنوات.
ومن بني املباريات البارزة اليوم يلتقي نابولي
وهو الفريق الوحيد في مسابقات الدوري اخلمس
الكبرى في أوروبا ،الذي حافظ على العالمة الكاملة
حتى اآلن مع مضيفه روم��ا ال��ذي يقوده امل��درب
جوزيه مورينيو.
وحطم مورينيو بالفعل ،العديد من األرق��ام
القياسية منذ ال��ع��ودة م��ج��ددا إل��ى التدريب في
إيطاليا ،ليصبح أسرع مدرب يحقق  50انتصارًا في
الدوري اإليطالي.
كما حقق أطول سجل من املباريات دون هزمية
أيضا إلنهاء بداية
على أرضه في املسابقة ،ويسعى ً
نابولي املظفرة.

رابطة الدوري الفرنسي تبحث عن صندوق
يضخ حتى مليار و 500مليون يورو
تعمل رابطة أندية الدوري الفرنسي على إنشاء
شركة جتارية ،وتبحث عن صندوق استثماري
يضخ ما بني مليار و 200مليون يورو إلى مليار
و 500مليون يورو ،بعدما تكبدت األندية خسائر
مالية بلغت قيمتها  730مليون ي��ورو املوسم
املاضي .وقال رئيس نادي ليل ،أوليفيه ليتانغ ،في
تصريحات لشبكة ( )BFMالفرنسية إن «إنشاء
ه��ذه الشركة الفرعية أح��د أب��رز مشاريع رئيس
رابطة األندية الفرنسية ،فنسنت الب��رون» ،رغم
عدم وجود اتفاق بعد بشأن توزيع األموال.

وأض��اف ليتانغ« :ال زلنا بعيدين عن الهدف
ألنه ينبغي علينا التصديق على معايير التوزيع
ومن ثم إيجاد صندوق ميتلك من  8إلى  12%من
قيمة رأس مال هذه الشركة التجارية» .وفي مارس
(آذار) املاضي ،واف��ق املجلس الوطني الفرنسي
على إمكانية قيام رابطة الدوري الفرنسي بإنشاء
شركة لتسويق وإدارة حقوق االستثمار السمعي
والبصري ،لكنها أقرت بأنه ينبغي على الرابطة
امتالك  80%على األقل من قيمة رأس املال وحقوق
التصويت في هذا الكيان اجلديد.

