
أك��د امل��درب الفرنسي زي��ن الدين زي��دان أن فريقه 
ريال مدريد اإلسباني متعطش أكثر من أي وقت مضى 
إلحراز لقب دوري أبطال أوروب��ا في كرة القدم، على 
رغ��م تتويجه ف��ي البطولة ث��اث م��رات ف��ي األع��وام 

األربعة املاضية.
ويسعى ريال إلى حتقيق إجناز بإحراز اللقب للمرة 
الثالثة توالياً، وذلك عندما ياقي ليفربول اإلنكليزي 
في النهائي السبت في العاصمة األوكرانية كييف. 
ولم يسبق ألي فريق أن أحرز لقب املسابقة بصيغتها 
احلالية )بدءاً من 1992-1993( ثاث مرات توالياً، 
علماً أن ه��ذا اإلجن��از حققه ري��ال نفسه في الصيغة 
السابقة )خمس مرات بني 1956 و1960(، وأياكس 
أمستردام الهولندي )ثاث مرات بني 1971 و1973(، 

ومثله بايرن ميونيخ األملاني )بني 1974 و1976(.
ويحمل النادي امللكي اإلسباني الرقم القياسي لعدد 
األلقاب برصيد 12 لقباً، وتوج في 2014 و2016 على 
حساب جاره أتلتيكو مدريد، وفي 2017 بتغلبه على 
يوفنتوس اإليطالي، بينما يخوض ليفربول املتوج 

بخمسة ألقاب، النهائي األول له منذ عام 2007.
وقال زيدان في مؤمتر صحافي الثاثاء في العاصمة 
اإلسبانية »ال ميكن ألحد أن يقول لنا إننا أقل حماساً. ال 
ميكنني احلديث عن منافسينا، لكننا نريد أن نؤكد أن 
لدينا دائماً احلافز ذاته، كما هو احلال دائماً، وال ميكن 

ألحد أن يقول لنا أننا أقل تعطشا من اآلخرين«.
وتابع »نحن ريال مدريد، وعلى رغم ما لدينا )من 
ألقاب(، فنحن دائماً نريد املزيد، وسنقدم كل شيء 

لنكون أفضل«.
وي��دخ��ل ري��ال امل��ب��اراة ف��ي العاصمة األوكرانية 
متسلحاً بخبرة العبيه على الصعيد األوروبي السيما 
في املراحل احلاسمة، بينما لم يسبق ألي من العبي 
ليفربول الذين يشرف عليهم امل��درب األملاني يورغن 
كلوب، أن بلغ هذه املرحلة. كما يبرز زيدان أيضاً على 
صعيد اإلجنازات الشخصية، بعدما نال جائزة األفضل 

في العالم ثاث مرات كاعب ومدرب.
وسيكون زي��دان أمام فرصة أن يصبح أول مدرب 
في تاريخ املسابقة األوروبية يحرز اللقب ثاث مرات 
توالياً. وتوج اإليطالي كارلو أنشيلوتي باللقب ثاث 
م��رات )2003 و2007 مع ميان اإليطالي، و2014 
مع ريال(، واإلنكليزي بوب بايسلي )1977 و1978 

و1981 مع ليفربول(.

وتابع امل��درب الفرنسي »أمضيت 18 عاماً كاعب 
داخ��ل غ��رف تغيير املابس مع العديد من املدربني 
والاعبني، الذين امتلكوا حجم الغرور نفسه مثلي، أنا 
أعرف غرف تبديل املابس وأعرف عقل الاعب وهذا 

أمر مهم بالنسبة إلي، لكنه ليس األمر الوحيد«.
وأضاف »لست افضل مدرب تكتيكي، لكن لدي أمور 

أخرى - شغف ودافع - وهي أمور أكثر أهمية ».
ويترقب املتابعون املواجهة في املباراة بني جنم 
ريال وأفضل العب في العالم خمس مرات البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، وجنم ليفربول املصري محمد 
ص��اح أفضل الع��ب وه��داف ال���دوري االنكليزي هذا 

املوسم.
ورداً على سؤال عما إذا كان يبادل رونالدو بصاح، 
اكتفى زيدان بالقول »ال«، معتبراً أن تأثير البرتغالي 
في مباراة السبت سيكون »على أقصى درجة ممكنة. 

هو األفضل ولذلك سيكون تأثيره بحده األقصى«.

املدرب الفرنسي زين الدين زيدان

15 alwasat.com.kwرياضة

وقع املنتخب األرجنتيني في مجموعة صعبة 
مبونديال روسيا، ال��ذي ينطلق الشهر املقبل، 
إلى جانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، وإذا 
متكن من التأهل إلى دور الثاني، فإنه سيتجنب 
مواجهة البرازيل وأملانيا وإجنلترا حتى املباراة 

النهائية. 
وفيما يلي حقائق عن منتخب األرجنتني قبل 

كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.
تصنيف الفيفا: 5 )حتى السابع من يونيو(

البطوالت السابقة
شاركت األرجنتني في كأس العالم 16 مرة، 
وف��ازت باللقب مرتني على أرضها في 1978، 
وبعد 8 سنوات في املكسيك، عندما قادها دييجو 
مارادونا لتخطي إجنلترا قبل أن تتغلب 2-3 

على أملانيا في نهائي مثير.
بلغت األرجنتني، النهائي 3 م��رات، وكانت 

أول م��رة في النسخة األول��ى في 1930، وفي 
إيطاليا 1990، وقبل 4 سنوات في البرازيل، 

عندما خسرت أمام أملانيا بعد وقت إضافي.

املدرب: خورخي سامباولي
ت��ول��ى امل���درب البالغ م��ن العمر 58 عاما، 
املسؤولية قبل عام من النهائيات في روسيا، في 
وقت صعب، وأصبح املدرب الثالث الذي يقود 
الفريق منذ رحيل اليخاندرو سابيا بعد كأس 

العالم 2014.
قاد امل��درب قصير القامة، تشيلي إلى لقبها 
الدولي األول عندما فازت بكأس كوبا أمريكا في 
2015، معتمدا على أسلوب الضغط السريع، 
وه��و م��ا يعكس حتركاته ه��و نفسه شديدة 

النشاط خارج امللعب.
لكنه واج��ه صعوبات ف��ي تنظيم منتخب 
األرجنتني بالطريقة ذاتها، وأظهر فوز وحيد 

في 4 مباريات رسمية باإلضافة إلى هزميتني 
ثقيلتني أم��ام نيجيريا وإسبانيا، أن��ه بحاجة 

للكثير من العمل.

 أهم الالعبني
ليونيل ميسي: سيحتفل ميسي بعيد مياده 
31 خال البطولة، ورمبا تكون فرصته األخيرة 
حلصد اللقب الكبير ال��وح��ي��د ال���ذي ينقص 

خزائنه.
ال يشك كثيرون في أن أفضل العب في العالم 
5 مرات سيهز الشباك في كأس العالم. السؤال 
املهم هو هل سيمتلك زم��اؤه القدر الكافي من 

اإللهام للوصول إلى مستواه أم ال؟
ويلي كاباييرو: كانت حراسة املرمى مشكلة 
بالنسبة لألرجنتني لعدة سنوات، ورغم اعتماد 
املدربني على سيرجي روميرو، فإنه لم يكن أبدا 

احلل املناسب.

جعلت إص��اب��ة روم��ي��رو واس��ت��ب��ع��اده من 
التشكيلة النهائية، من كاباييرو اخليار األول 

في حراسة مرمى األرجنتني.
اك��ت��ف��ى بلعب دور احل����ارس ال��ث��ان��ي في 
مانشستر سيتي، وبعد ذل��ك ف��ي تشيلسي، 
ويشارك في بطوالت الكأس احمللية لكن مع 
ظهور دف��اع األرجنتني في حالة سيئة، فرمبا 

يكون أمامه الكثير من العمل في البطولة.
جونزالو هيجوين: ميثل هيجوين لغزا في 
منتخب باده، فهو مهاجم يهز الشباك كثيرا مع 
يوفنتوس لكنه يتعثر أمام املرمى عندما يرتدي 

قميص األرجنتني.
سجل هيجوين ال��س��يء م��ع األرج��ن��ت��ني، إذ 
أحرز هدفا واحدا في 9 مباريات في التصفيات، 
ال يضمن له الذهاب إلى روسيا مع سامباولي، 
لكن مستواه الرائع مع يوفنتوس يرجح بأن 
سامباولي لن يستطيع تركه خارج التشكيلة، 
وإذا قدم األداء الذي يقدمه مع ناديه، ستصبح 

األرجنتني خطيرة.

املستوى احلالي
واج���ه���ت األرج���ن���ت���ني ص���ع���وب���ات خ��ال 
التصفيات، وتطور مستواها بالكاد منذ ذلك 
احل��ني، وحققت نتائج متباينة ومتتلك دفاعا 

سيئا.
خسرت 4-2 في نوفمبر وديا أمام نيجيريا 
التي ستواجهها في املجموعة الرابعة، ورغم أن 
الفوز 2-0 على إيطاليا في مارس رفع معنويات 
الفريق، خسرت األرجنتني 6-1 أمام إسبانيا 

بعد عدة أيام عقب أسوأ أداء لها منذ سنوات.

طريقة التأهل
ح��ج��زت مكانها ف��ي روس��ي��ا بفضل 
روع��ة ميسي ال��ذي أح��رز 3 أه��داف في 

آخر مباراة ضد اإلكوادور.
ك��ان��ت بحاجة لانتصار ف��ي تلك امل��ب��اراة 
للتأهل، وساعدها الفوز 3-1 على التقدم للمركز 
الثالث في تصفيات أمريكا اجلنوبية التي تضم 

عشرة فرق.
أحرز املنتخب األرجنتيني 19 هدفا فقط، في 
18 مباراة في التصفيات، رغم وج��ود ميسي 
وباولو ديباال وأنخيل دي ماريا وهيجوين، 
وه��ي صاحبة ثاني أضعف خ��ط هجوم بعد 

بوليفيا.
وبلغت نهائي ك��أس العالم 2014 وكأس 
كوبا أمريكا في 2015 و2016، لكن األرجنتني 
بطلة كأس العالم مرتني في تراجع مستمر منذ 

ذلك الوقت.
لدى األرجنتني ميزة أخرى وهي أنها ستبدأ 
البطولة بعد 3 أيام من االفتتاح في 16 يونيو ، 
ضد أيسلندا، ليحصل العبوها على فرصة أكبر 

للراحة.

جانب من تدريبات املنتخب األرجنتيني

زيدان : ريال مدريد مصمما على إحراز »األبطال«

األرجنتني تبحث عن لقبها الثالث في روسيا

إجراءات تأديبية ضد ليفربول 
وروما بسبب شغب اجلمهور

اتخذ االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( إجراءات تأديبية 
بحق ليفربول اإلنكليزي وروما اإليطالي بسبب األح��داث التي 
رافقت مباراتهما على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي 

من دوري أبطال أوروبا.
وحسم ليفربول املباراة األولى 5-2 في اجواء مشحونة وقد 
أدين صاحب األرض بعد قيام أنصاره بإشعال األلعاب النارية 

وإلقاء املقذوفات على أرض امللعب.
وهوجم أحد أنصار ليفربول ويدعى شون كوكس )53 عاماً( 
من قبل مشاغبي روم��ا خ��ارج أس��وار ملعب أنفيلد قبل مباراة 
الذهاب حيث نقل إلى املستشفى ودخل في غيبوبة وال تزال حاله 

حرجة.
ومت إيقاف اثنني من أنصار روما لاشتباه بقيامهما بهذا اجلرم 
ما دفع بأسطورة روما فرانشيسكو توتي إلى مناشدة أنصار 
الفريق التحلي »بالروح الرياضية، حسن الضيافة واالحترام 
للخصم« وقد جرت مباراة اإلي��اب في امللعب األوملبي من دون 
حوادث تذكر. وحسم روما املباراة الثانية 4-2 لكنه خسر 7-6 
في مجموع املباراتني ليتأهل ليفربول إلى املباراة النهائية ضد 

ريال مدريد اإلسباني املقررة في كييف السبت املقبل.

إميري مدربا ألرسنال

أعلن نادي آرسنال املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة، 
القدم تعيني املدرب اإلسباني أوناي إميري، لقيادة فريق الكرة، 

وخافة املخضرم أرسني فينجر، أمس األربعاء.
وكتب احلساب الرسمي للنادي اللندني، على موقع »تويتر«: 
»أون��اي إميري هو مدربنا اجلديد، حقبة جديدة، عصر جديد، 

وفصل جديد«.
وم��ن جانبه، ق��ال إمي��ري، في تصريحات للموقع الرسمي 
آلرس��ن��ال: »أشعر بسعادة غامرة لانضمام إل��ى أح��د األندية 

الكبرى في اللعبة«.
وأضاف: »آرسنال معروف ومحبوب في جميع أنحاء العالم 
بسبب أسلوبه في اللعب، والاعبني الشباب، وامللعب الرائع، 
وطريقة إدارة النادي، أنا متحمس جًدا ملنحي املسؤولية لبدء هذا 

الفصل اجلديد املهم في تاريخ آرسنال«.
وت��رك إمي��ري، ال��ذي تولى قيادة باريس س��ان جيرمان في 
2016، فريق العاصمة الفرنسية في نهاية املوسم املنصرم 
بعدما توج بثاثية محلية من األلقاب، كما سبق له قيادة إشبيلية 

اإلسباني إلحراز لقب الدوري األوروبي ثاث مرات.
ورحل فينجر عن آرسنال بعدما قضى حوالي 22 عاًما، في 
منصب املدير الفني، وق��اده للفوز بلقب ال��دوري املمتاز ثاث 

مرات، وبلقب كأس االحتاد اإلجنليزي سبع مرات.

يعتقد رفائيل بنيتز م��درب ليفربول السابق أن 
ثاثي الهجوم اخلطير في التشكيلة احلالية لليفربول 
يجعلها أكثر قوة من تشكيلة قادها املدرب اإلسباني 
إلحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2005 

بعد نهائي شهير في إسطنبول.
وسجل محمد صاح وروبرتو فيرمينو وساديو 
ماني 29 هدفا فيما بينهم في دوري األبطال هذا املوسم 
قبل مواجهة ريال مدريد في املباراة النهائية في كييف 

يوم السبت املقبل.
وق���ال بنيتز ال���ذي ق��اد ليفربول إلح���راز اللقب 
األوروبي للمرة اخلامسة في تركيا عندما انتفض بعد 
التأخر -3صفر وفاز على ميانو بركات الترجيح 
”لقد حققنا ما حققناه. هم يتحدثون عن معجزة 

إسطنبول لكن هذه التشكيلة أفضل“.
وكانت تشكيلة ليفربول آن��ذاك مدججة بالنجوم 

بوجود العبني مثل ستيفن جيرارد وتشابي ألونسو 
لكن بنيتز قال إن تشكيلة املدرب يورجن كلوب متلك 
ع��ددا أكبر م��ن الاعبني ال��ق��ادري��ن على ت��رك بصمة 

مؤثرة.
وقال بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي تولى 
قيادة ريال مدريد لفترة، لوسائل إعام بريطانية ”كنا 
منلك ستيفن بكل تأكيد ومجموعة من الاعبني أصحاب 

اخلبرة واإلمكانيات.. كنا منلك توازنا جيدا.
”هذا الفريق أيضا ميلك التوازن املطلوب لكن ثاثي 
خط الهجوم بوسعهم صناعة الفارق بأنفسهم. كنا 
منلك العبا واحدا بوسعه صناعة الفارق واآلن يتوفر 

ثاثة العبني“.
وسيحاول ليفربول حرمان ريال مدريد من إحراز 
اللقب األوروب��ي للمرة 13 في تاريخه والثالثة على 

التوالي. 
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ذكر تقرير إخباري أمس األربعاء، أن السويسري 
جياني إنفانتينو رئيس االحت��اد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، لن ينجح في محاوالته للتوسع الكبير في 
بطولة ك��أس العالم ل��ألن��دي��ة، وزي���ادة ع��دد الفرق 

املشاركة فيها من 7 إلى 24 فريًقا.
وذك���رت صحيفة »سودويتشه تسايتوجن« أن 
زفونيمير بوبان، نائب األمني العام للفيفا واحلليف 
املقرب إلنفانتينو، أبلغ بالفعل أندية أوروبية كبرى 
ب��أن أًي��ا من خطط التوسع في البطولة لن تنفذ في 

املستقبل القريب.
وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ بطل الدوري 

األملاني )بوندسليجا( أكد األمر.
وكان إنفانتينو يخطط للتوسع في مونديال األندية 
إلى جانب إط��اق بطولة عاملية جديدة حتت مسمى 
دوري األمم، باستثمارات متوقعة بقيمة 25 مليار 

دوالر من القارة اآلسيوية.
ومع ذلك، قوبلت تلك اخلطط واملقترحات مبعارضة 
ق��وي��ة، خاصة م��ن جانب االحت���اد األوروب���ي للعبة 

)يويفا(.
وكان إنفانتينو قد كشف عن املقترح أمام مجلس 
الفيفا في اجتماع عقد فى بوجوتا عاصمة كولومبيا 

في مارس.

خطط إنفانتينو ملونديال األندية قد ال ترى النور

قد يكون القائد السلوفاكي لنابولي اإليطالي ماريك 
هامسيك في طريقه لانتقال الى الدوري الصيني حيث 
يثير اهتمام ثاثة أندية، وذلك بحسب ما كشف والده 

الثاثاء.
وق���ال ري��ت��ش��ارد هامسيك لصحيفة »ب���راف���دا« 
السلوفاكية بحسب ما تداولته وسائل االعام اإليطالية 
أنه »في الوقت احلالي، فرصة انتقاله الى الصني تبلغ 
60 %. االهتمام )الصيني( به جدي، لكن املفاوضات 
ليست سهلة. فترة االنتقاالت في الصني ليست اآلن، 
الفترة املقبلة تفتح فقط في الشتاء«. وواصل »بالتالي، 
هناك مشكلة في التوقيت، إضافة الى أن األندية الصينية 

ملزمة بالتوقيع مع ثاثة العبني أجانب فقط«.
ويدافع هامسيك )30 عاماً و103 مباريات دولية( 
عن ال��وان نابولي منذ 2007 بعد انتقاله اليه من 
بريشيا، وخاض معه 500 مباراة في جميع املسابقات 

وأص��ب��ح ه��داف��ه التاريخي على حساب األس��ط��ورة 
األرجنتينية دييغو مارادونا بتسجيله 116 هدفا.

لكن اغ��راءات ال��دوري الصيني والراتب السنوي 
الذي سيصل الى 10 مايني يورو بحسب وال��ده، قد 
يدفعه الى ترك »سان باولو« واملدينة اجلنوبية التي 
شاهدت فريقه يكتفي بالوصافة خلف يوفنتوس رغم 

تصدره للدوري معظم فترات املوسم.
وكشف وال��ده أن »ماريك مرتبط بعقد مع نابولي 
لثاثة أع���وام أخ���رى، بالتالي ك��ل ش��يء ف��ي أي��دي 

اإلداريني وأصحاب العمل )النادي(«.
وق��د يكون ق��رار السلوفاكي مرتبطا ببقاء مدرب 
نابولي ماوريتسيو س��اري في منصبه من عدمه، 
في ظل ارت��ب��اط اسمه بانتقال محتمل ال��ى تشلسي 
اإلنكليزي خلافة مواطنه انتونيو كونتي املتوقع 

رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.

هامسيك يفكر باالنتقال إلى الدوري الصيني
»الفيفا« يؤكد عدم وجود حاالت منشطات 

بني العبي املنتخب الروسي

فتح االحت���اد األوروب���ي لكرة ال��ق��دم »يويفا« 
حتقيقاً في ملف نادي ميان اإليطالي املتهم بعدم 

احترام قواعد اللعب املالي النظيف.
وجاء في بيان اليوفا: »ق��ررت غرفة التحقيق 
التابعة لهيئة الرقابة املالية باالحتاد األوروبي 
إحالة فريق ميان اإليطالي إلى الغرفة القضائية 
إلخاله بقواعد اللعب املالي النظيف، وخاصة 

إخاله بشرط املساواة ».
وأك���د البيان أن���ه: »ب��ع��د فحص دق��ي��ق لكافة 
الوثائق والتفسيرات التي قدمها النادي، اعتبرت 

غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة املالية أن 
حيثيات القضية ال تسمح ب��إب��رام أي��ة اتفاقات 

للتسوية«.
وختم: »إن غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة 
املالية ترى، من بني عوامل أخرى، أنه ماتزال هناك 
شكوك قائمة فيما يتعلق بإعادة متويل القروض 

والصكوك التي سيتم سدادها في أكتوبر املقبل«.
وسيصدر االحت��اد األوروب���ي ق��راره شهر يونيو، 
علماً أن ميان سيكون مهددا باالستبعاد من مسابقة 

اليوروبا ليغ التي تأهل إليها املوسم القادم.

ميالن مهددا باالستبعاد من الدوري األوروبي

أكد االحت��اد الدولي لكرة القدم )فيفا( عدم وجود 
»أي عنصر« يتيح احلديث عن وجود »خرق لقوانني 
مكافحة املنشطات« من قبل العبي املنتخب الروسي 
لكرة القدم الذين سيمثلون بادهم في مونديال 2018 

على أرضها.
وك���ان االحت���اد ال��دول��ي ق��د فتح ب��ش��أن »احتمال 
حصول خ��روق« لقوانني مكافحة املنشطات من قبل 
العبني »حامت حولهم الشبهات«، وحتديدا املرشحني 
للمشاركة في مونديال 2018 )14 يونيو15- يوليو(، 
وذل���ك ف��ي أع��ق��اب تقرير احمل��ق��ق الكندي ريتشارد 
ماكارين الذي كشف وجود برنامج ممنهج للتنشط 

برعاية الدولة في روسيا استمر ألعوام.
وأكد الفيفا ان هذه التحقيقات »انتهت« الثاثاء، 
وبات االحتاد في موقع »يتيح له تأكيد عدم وجود أي 

عنصر يتيح اثبات وجود خرق« لقوانني املنشطات، 
مشيرا ال��ى ان��ه ق��ام برفع تقرير بذلك ال��ى الوكالة 
الدولية ملكافحة املنشطات »التي صادقت على قرار 

الفيفا بإنهاء هذه التحقيقات«.
وه��زت الرياضة الروسية والعاملية في األع��وام 
االخيرة فضيحة منشطات ادت ال��ى ايقاف ع��دد من 
رياضييها وحرمان عدد كبير منهم من املشاركة في 
دورة االلعاب االوملبية الصيفية في ريو دي جانيرو 
صيف 2016، وفرض مشاركة آخرين فيها حتت علم 
محايد، وهو ما تكرر ايضا في االوملبياد الشتوي في 

بيونغ تشانغ بكوريا اجلنوبية في فبراير املاضي.
ونفت روسيا دائما وجود نظام منشطات برعاية 
ال��دول��ة، مؤكدة في الوقت نفسه انها ستعمل على 

التشدد في تطبيق قواعد مكافحة املنشطات.

أوناي إميري


