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برشلونة أول فريق يكسر 
حاجز نصف املليار يورو 

على الرواتب

لقطة من مواجهة سابقة بني الفريقني
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حقق مانشستر سيتي، فوًزا عريًضا على وولفرهامبتون )3-
0(، اإلثنني، على ملعب اإلحتاد، في ختام مباريات اجلولة الـ22 

من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
أحرز أهداف مانشستر سيتي، جابريل جيسوس، في الدقيقتني 

)10، 39(، وكونور كوادي باخلطأ في مرماه، في الدقيقة )78(
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السيتي لـ53 نقطة في وصافة 
البرمييرليج، بفارق 4 نقاط عن ليفربول املتصدر، بينما توقف 

رصيد وولفرهامبتون عند 29 نقطة في املركز الـ11.

وفي الدقيقة 19 تدخل املدافع ويلي بولي العب وولفرهامبتون 
بقوة على بيرناندو سيلفا، ما استدعى جريج باوسون حكم 
املــبــاراة إلخـــراج البطاقة احلــمــراء مباشرة فــي وجــه املدافع 

الفرنسي.

مانشستر سيتي يواصل الضغط على ليفربول 
بثالثية في شباك وولفرهامبتون 

جابريل جيسوس حلظة تسجيله هدف مانشستر سيتي األول

بوغبا مدين لسولسكاير
بعد استعادة مستواه وبسمته

أعلن العب وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا أمس الثالثاء 
أنه مدين ملدرب الفريق اجلديد النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي 

جعله يستعيد مستواه السابق، واألهم من ذلك إعادة البسمة له.
وتألق بوغبا أحد أفراد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، في 
اآلونة األخيرة منذ استالم سولسكاير منصبه خلفا للبرتغالي جوزيه 
مورينيو في 19 ديسمبر املاضي، وسجل أربعة أهداف وصنع مثلها في 

ست مباريات.
وشاب العالقة بني بوغبا ومورينيو توتر كبير لدرجة أن الالعب وجد 

نفسه أسير مقاعد االحتياطيني في مباريات كثيرة بإشراف البرتغالي.
وقال الفرنسي القادم إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس مقابل 114 
مليون دوالر صيف العام 2016، بعد فوز فريقه على توتنهام -1صفر 
ــد على ملعب وميبلي وهــو االنتصار الــســادس في ست مباريات  األح
بإشراف النرويجي، “قبل قدوم املدرب )سولسكاير( كنت في الظل، على 

مقاعد االحتياط وقد قبلت بذلك”.
وأضاف “أمر ممتع أن أعاود اللعب مجددا، اآلن أنا أبتسم بشكل دائم”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” اإلنكليزية أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد 
أعجب بقدرات سولسكاير منذ أن تسلم مهامه، كما أنه يحظى بدعم مطلق 
من الالعبني وبات املرشح رقم واحد الستالم املهمة بشكل رسمي علما بأنه 

عنينّ بشكل مؤقت حتى نهاية املوسم معارا من نادي مولده النرويجي.
واعتبر بوغبا أن النجاحات التي حققها سولسكاير تعود بالدرجة 
األولى إلى كون األخير يعرف النادي جيدا بعد أن دافع عن ألوانه وكان 
ضمن اجلهاز الفني للفئات العمرية، وقال في هذا الصدد “أمر ممتع أن 
نلتقي مجددا به. أعرفه جيدا من األكادميية والفريق الرديف عندما كان 

يطلق عليه لقب االحتياطي السوبر”.
وختم بوغبا “يقوم بعمل جيد جدا. كالعب، هو يعرف عقلية النادي. لقد 

عاد ملساعدتنا واألمور تسير بشكل جيد”.
 

فاغنر يترك تدريب هاردسفيلد 
تخلى مدرب هادرسفيلد تاون الذي يلعب في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم، األملاني ديفيد فاغنر عن منصبه بالتراضي مع إدارة النادي كما 

أعلن األخير االثنني.
وقال النادي الذي يحتل املركز األخير في الدوري احمللي في بيان صادر 
عنه بأن “فاغر يترك هادرسفيلد تاون بعد محادثات مفصلة مع مجلس 
ادارة النادي حيث توصل الطرفان بأن هذا القرار هو اخليار الصحيح 

ملستقبل النادي”.
وأضاف البيان نقالً عن رئيس النادي دين هويل قوله “أود في البدء 
شكر ديفيد على كل ما حققه مع هادرسفيلد تــاون في السنوات الثالث 

ونصف األخيرة”.
وتابع “بإشرافه، حققنا أمــوراً كثيرة تخطت بكثير أقــوى توقعاتي 

كرئيس وكمشجع للفريق”.
وكــان فاغنر صعد بهاردسفيلد الــى دوري الدرجة املمتازة املوسم 
املاضي وجنح في البقاء فيه بقيادته فريقه إلى احللول في املركز السادس 
عشر، لكن الفريق عانى كثيرا هذاً املوسم ولم يحقق سوى الفوز مرتني في 

22 مباراة.

تشيلسي يخضع للتحقيق
من قبل »يويفا«

   
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(، أمس الثالثاء، بدء حتقيقات 
مع نادي تشيلسي اإلجنليزي لكرة القدم إثر أحــداث عنصرية مزعومة 

خالل مباراة الفريق أمام مول فيدي املجري في الدوري األوروبي.
وتــردد أن مشجعني لفريق تشيلسي رددوا هتافات معادية للسامية 
خالل املباراة التي أقيمت في 13 ديسمبر املاضي، وذكر يويفا أن جلنة 

االنضباط التابعة له ستنظر القضية في 28 فبراير املقبل.
وذكــرت تقارير إخبارية أن الهتافات كانت موجهة لفريق توتنهام 

املنافس لتشيلسي في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وذكر يويفا أنه “بدأ إجراءاته بناء على التقرير املقدم من مفوض جلنة 
القيم واالنضباط بيويفا، والذي أوصى بإجراء حتقيقات، تتعلق بأحداث 

عنصرية مزعومة”.

كونستانتاين يتخلى
عن تدريب الهند

قدم املدرب االنكليزي ملنتخب الهند ستيفن كونستانتاين استقالته من 
منصبه بعد فشل فريقه بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا - اإلمارات 

2019، إثر خسارة فريقه أمام البحرين صفر1- اإلثنني.
    وقال ستيفن في مؤمتر صحافي بعد املباراة: “ستيفن كونستانتاين 
سيترك منصبه بعد هذه املباراة، أنا هنا منذ أربع سنوات، هدفي األول كان 

التأهل إلى كأس آسيا، حققت ذلك وحطمت بعض األرقام”.
وتابع املــدرب البالغ 56 عاماً: “أنا فخور بالالعبني، أشكر االحتاد 

الهندي للدعم الذي قدمه لي في آخر أربع سنوات”.
وحققت الهند بداية رائعة بالفوز على تايالند 4-1 قبل أن تخسر أمام 

اإلمارات املضيفة صفر2- في اجلولة الثانية.
وأردف: “أعتقد أن دورتي انتهت، قدمت ما طلب مني وأكثر من ذلك، حان 

الوقت لالنتقال بعد أربع سنوات في الهند”.
وأشرف كونستانتاين على منتخبات ماالوي والسودان ورواندا.

يوفنتوس يواجه ميالن في 
صراع إيطالي بنكهة عربية

بعد أيــام مــن تأهلهما إلــى دور الـ8 مــن كأس 
إيطاليا، يصطدم ميالن ويوفنتوس اليوم األربعاء، 
خارج حدود البالد، على لقب كأس السوبر اإليطالي.
فمرة أخرى، تنتقل مباراة كأس السوبر اإليطالي 
إلى خارج حدود هذا البلد األوروبي، حيث تقام في 
مدينة جدة السعودية، بعد واشنطن ونيو جيرسي 
األمريكيتني وطرابلس الليبية وبكني وشنغهاي في 

الصني والعاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض ميالن املباراة بصفته الطرف الثاني 
في مباراة نهائي كأس إيطاليا، علما بأنه خسر هذا 
النهائي صفر / 4 أمــام يوفنتوس، الــذي توج في 

املوسم املاضي بلقبي الدوري والكأس.
وتأهل الفريقان إلــى دور الثمانية في بطولة 
ــأس هـــذا املـــوســـم، بالتغلب عــلــى بولونيا  ــك ال
وسامبدوريا يوم السبت املاضي، قبل سفرهما إلى 
مدينة جدة املطلة على البحر األحمر، حيث يلتقيان 
غدا على إستاد “مدينة امللك عبد الله الرياضية” 

)اجلوهرة املشعة(.
واستأنف يوفنتوس نشاطه، بعد أسبوعني من 
الراحة في عطلة الشتاء، بفوز ثمني 2 / صفر على 
بولونيا، ويسعى الفريق حاليا إلى الفوز بلقب كأس 

السوبر للمرة الرابعة في آخر سبع سنوات.

ويتقاسم يوفنتوس وميالن الرقم القياسي لعدد 
مــرات الفوز بالسوبر اإليطالي، برصيد 7 ألقاب 
لكل منهما. وقال ماسيميليانو أليجري املدير الفني 
ليوفنتوس: “أرى أن فيدريكو برنارديسكي بحالة 
ذهنية وبدنية جيدة... دوجالس كوستا أيضا أدى 

بشكل جيد”.
ـــح “سيكون وجــودهــمــا اآلن فــي غاية  وأوض
األهمية، مع غياب ماريو ماندزوكيتش عن هجوم 

الفريق في هذه املباراة لإلصابة”.
وأشــار أليجري: “إنها مــبــاراة واحــدة فاصلة 
ولكننا تدربنا جيدا استعدادا للظهور بشكل جيد، 

نحن جاهزون للمواجهة”.
وقــال تيموي باكايوكو العب خط وسط ميالن 
إن فريقه الذي تغلب على سامبدوريا يوم السبت 
املــاضــي 2 / صفر فــي الــوقــت اإلضــافــي “يحتاج 
إلى التماسك والعمل بجدية ليستحق الفوز على 
يوفنتوس، أفضل فريق فــي إيطاليا خــالل هذه 
ــان ميالن تغلب على يوفنتوس في  الفترة”. وك
مــبــاراة السوبر اإليطالي عــام 2016 بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
وتقام مباراة السوبر اإليطالي غدا للمرة العاشرة 

خارج إيطاليا ولكنها املرة األولى في السعودية.

قالت دراسة ملؤسسة كيه.بي.إم.جي إن برشلونة بطل 
إسبانيا أصبح أول فريق كرة قدم ينفق أكثر من نصف 
املليار يــورو على الرواتب، بعد زيــادة تكاليف الفريق 

بنسبة %42 على مدار العام املاضي.
وحتلل دراســة املؤسسة تشكيلة كل فريق واحلالة 

املالية ألبطال أكبر ثماني بطوالت للدوري في أوروبا.
وتبلغ تكاليف الفريق الكاتالوني، الذي ضم البرازيلي 
فيليب كوتينيو من ليفربول في يناير 2018 مقابل 160 
مليون يــورو )183 مليون دوالر( في صفقة قياسية 
للنادي، 562 مليون يورو في العام. ومع ضم املهاجم 
الفرنسي عثمان دميبلي في أغسطس 2017، وجتديد 
عقود العديد من الالعبني ومــن بينهم الهداف ليونيل 
ميسي زاد إنفاقه بشكل كبير. وجاء باريس سان جيرمان 
في املركز الثاني في قائمة كيه.بي.إم.جي بإنفاق 332 
مليون يورو بزيادة %20. وزاد إنفاق األندية في القائمة 
ما عدا مانشستر سيتي بطل إجنلترا إذ تراجعت رواتب 
الفريق بنسبة %5. وقال التقرير إن سيتي ميلك الفريق 
األغلى بقيمة 1.182 مليار يورو، وإن العبي باريس سان 
جيرمان نيمار )229( وكيليان مبابي )215( هما األغلى 

في العالم ويتبعهما ميسي )203(.

حكام إيطاليا سيطبقون تعليمات الفيفا اخلاصة مبواجهة العنصرية
ــي  ــال ــط قــــال رئـــيـــس االحتـــــاد اإلي
لكرة الــقــدم أمــس الثالثاء إن احلكام 
واملــســؤولــني اإليــطــالــيــني سيطبقون 
ــدولــي )الفيفا(  ـــاد ال تعليمات االحت
اخلــاصــة بــالــتــعــامــل مــع الــهــتــافــات 
واإلهانات العنصرية التي تصدر عن 

املشجعني في املدرجات.
وأبلغ جابرييلي جرافينا صحيفة 
ــورت أن االحتـــاد  ــب جــازيــتــا ديــلــو س
اإليطالي سيقوم بتبسيط إجـــراءات 

التعامل مع احلــوادث العنصرية بعد 
انــتــقــادات بشأن طريقة التعامل مع 

واقعة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.
ـــب الــســنــغــالــي  ـــالع ـــرض ال ـــع وت
ــات عنصرية وكــذلــك أصـــوات  ــان إله
قردة من اجلماهير خالل مواجهة أمام 
انترناسيونالي فــي ســان سيرو في 

نهاية ديسمبر كانون األول املاضي.
وطـــرد كوليبالي فــي الدقيقة 81 
لــالعــتــراض وقـــال كــارلــو أنشيلوتي 

ــي بــعــدهــا أن خـــروج  ــول ــاب مــــدرب ن
الالعب عن النص جاء بسبب األجواء 
العدائية ضده في امللعب. وثــار جدل 
حــول اخلطوات التي كــان يتعني على 
املسؤولني اتباعها فــي امللعب وقــال 
أنشيلوتي إن مسؤولي نابولي طالبوا 
بإيقاف املباراة ثالث مرات دون جدوى.

وتبنى الفيفا واالحتـــاد األوروبــي 
للعبة ما يسمى اإلجـــراء الثالثي في 
حاالت العنصرية والذي يتضمن إنذار 

اجلماهير وإيــقــاف اللعب ثــم إلغاء 
املباراة.

لكن في األسبوع املاضي قال وزير 
الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني إنه 
ضد فكرة إيقاف املباريات حيث يرى 
أنها ستدفع كرة القدم اإليطالية نحو 

”منحدر“.
وقــال جرافينا ”أحترم رأي الوزير 
لكن االحتاد اإليطالي سيطبق تعليمات 
الفيفا واالحتاد األوروبي. في االجتماع 

املــقــبــل للجنة الــتــنــفــيــذيــة لــالحتــاد 
ــراءات اخلاصة  سنحاول تبسيط االج

بإيقاف املباريات للحكام“.
وتــابــع ”بعد حتــذيــر عبر اإلذاعـــة 
الداخلية للملعب سيتم إيقاف املباراة 
مؤقتا وسيتوجه الفريقان إلى دائرة 
منتصف امللعب وإذا استمرت الهتافات 
ســيــغــادر الــفــريــقــان لــغــرف املــالبــس. 
وبعدها سيقرر رجــال األمــن استكمال 

املباراة أو إلغائها“.

تشك حارس أرسنال يعتزل نهاية املوسم

بيتر تشك 

أعلن بيتر تشك حــارس أرسنال أمس الثالثاء 
أنه سيعتزل في نهاية املوسم بالدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم بعد 20 عاما من اللعب على 

مستوى احملترفني.

وانضم احلارس البالغ من العمر 36 عاما إلى 
أرسنال من تشيلسي في 2015 وال يــزال يحمل 
العديد من األرقام القياسية في الدوري املمتاز من 

بينها أكثر حارس خرج بشباك نظيفة )202(.

وقــال احلـــارس التشيكي على تويتر ”مرت 
20 عاما منذ التوقيع على أول عقد احترافي في 
مسيرتي وأشعر أنها اللحظة املناسبة لالعالن عن 

اعتزالي في نهاية املوسم“.


