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«يويفا» سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

ذك��رت صحيفة “نيويورك تاميز” أن
االحت���اد األوروب����ي ل��ك��رة ال��ق��دم سيوصي
باستبعاد مانشستر سيتي بطل ال��دوري
اإلنكليزي من مسابقة دوري أبطال أوروبا
بسبب خ��روق��ات��ه ل��ق��وان�ين ال��ل��ع��ب امل��ال��ي
النظيف.
وبحسب الصحيفة األميركية ،فإن االحتاد
األوروب��ي يرغب في استبعاد ملوسم واحد
بطل الدوري اإلنكليزي في العامني األخيرين
من املسابقة القارية العريقة التي لم يسبق
له الظفر بلقبها.
وأض��اف��ت أن االحت��اد االوروب���ي سيعلن
قراره اعتبارا ً من هذا األسبوع.
وأوض��ح��ت نيويورك تاميز أن��ه “ليس
واضحاً ما إذا كان هذا االستبعاد ،في حال
إق���راره ،سينفذ بأثر ف��وري املوسم املقبل
( )2020-2019أو امل��وس��م بعد املقبل
(.)2021-2020
وتابعت الصحيفة األميركية استنادا ً إلى
“أشخاص مقربني من امللف” دون تسميتهم
أن االحتاد األوروبي يريد معاقبة مانشستر
سيتي ،اململوك منذ عام  2008من اإلماراتي
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،على إدالئه
بتصريحات خاطئة خ�لال حتقيق سابق
ومبالغته في تقدير عقود الرعاية.
ويخضع مانشستر سيتي لتحقيق جديد
من االحتاد األوروبي بخصوص “العديد من

االنتهاكات املزعومة” لقواعد اللعب املالي
النظيف منذ مطلع مارس املاضي .كما أعلن
بعدها الدوري اإلنكليزي املمتاز ،الذي يدير
بطولة إنكلترا ،أنه يحقق أيضاً في الشؤون
املالية ملانشستر سيتي.
ويعتبر ال��ن��ادي اإلن��ك��ل��ي��زي م��ع فريق
باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي
أحد األندية التي وجهت إليها أصابع االتهام
“تسريبات فوتبول ليكس” التي كشفت أن
أبوظبي تعمدت التحايل على قوانني اللعب
املالي النظيف لالحتاد األوروب��ي ،من خالل
السماح ألطراف راعية له في اإلمارات ،بضخ
أم��وال نقدا ً لتغطية عجز ميزانيته ،قدرتها
بنحو  2.7مليار ي��ورو ف��ي سبع سنوات
خصوصا ً عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وك���ان سيتي وب��اري��س س��ان جيرمان
امل��م��ل��وك م��ن ش��رك��ة ق��ط��ر ل�لاس��ت��ث��م��ارات
الرياضية ،أكثر األندية حتت مجهر االحتاد
ال��ق��اري ف��ي م��ا يخص ق��اع��دة اللعب املالي
النظيف ،وقد فرض على كل منهما عام 2014
غرامة بقيمة  60مليون يورو بسبب مخالفة
هذه القاعدة ،لكن االحتاد القاري والناديني
توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ  40مليونا ً
في حال التزم األخيران ببنود التسوية.
كما عوقب النادي االنكليزي بتسجيل 21
العباً فقط ب��دالً من  25في مسابقة دوري
أبطال أوروبا في املوسم التالي.

محرز يرغب في االستمرار مع سيتي
رغم اللعب لفترات قصيرة

مانشستر سيتي يواجه العديد من االتهامات بخرق قواعد اللعب املالي النظيف

مدرب يونايتد يرفض التخلي
عن مساعديه
أعلن املدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اإلجنليزي لكرة
القدم ،أولي جونار سولشار ،أمس الثالثاء بقاء مايكل كاريك
وكيران ماكينا ومارك دميبسي ضمن جهازه الفني املعاون ،في
املوسم املقبل.
وتولى سولشار تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفا ً
جلوزيه مورينيو في ديسمبر املاضي ،وبعدها جرى تعيينه
مديرا ً فنيا ً دائما ً للفريق في مارس املاضي.
وبعدما دخل مانشستر املربع الذهبي بالدوري اإلجنليزي
املمتاز ،تراجعت نتائجه في األسابيع األخيرة ،واختتم املوسم
أم��س األول األح��د بالهزمية على ملعبه أم��ام ك��اردي��ف سيتي
 2-0في اجلولة الثامنة والثالثني األخيرة من الدوري ،لينهي
مانشستر املسابقة في املركز السادس.
ورغ���م ال��ب��داي��ة القوية ال��ت��ي حققها سولشار ف��ي تدريب
مانشستر يونايتد ،اعترف امل��درب بأن الكثير من العمل يجب
إجنازه بالفريق.
وأش��ار سولسكاير إلى أن الفريق خضع الختبار صعب في
 ،2019-2018مضيفا ً أن “أكبر وأفضل ناد بالعالم ،بحاجة إلى
إعادة البناء بشكل سريع”.

هيريرا :على مانشستر يونايتد
التعلم من ليفربول

رياض محرز

ق��ال ري���اض م��ح��رز إن��ه ال ي��رغ��ب في
الرحيل عن مانشستر سيتي بطل الدوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بحثا عن
فترة أطول من اللعب بعدما ساعد فريق
بيب ج��واردي��وال على إح��راز اللقب يوم
األحد املاضي.
ودخ��ل م��ح��رز ،ال��ذي أصبح صاحب
أغلى صفقة في تاريخ سيتي منذ عام
واح��د عندما انضم مقابل ح��وال��ي 60
مليون جنيه إسترليني ( 77.78مليون
دوالر) ،التشكيلة األس��اس��ي��ة لسيتي
 14مرة فقط في ال��دوري في ظل رغبة
ج��واردي��وال في البدء برحيم سترلينج
وب��رن��اردو سيلفا أو ليروي ساني في
اجلناحني.
وأح����رز ال�لاع��ب اجل���زائ���ري سبعة
أهداف في الدوري وصنع أربعة أهداف
هذا املوسم ،وهز الشباك خالل االنتصار
 1-4أمام برايتون آند هوف ألبيون في
اللقاء احلاسم للقب يوم األحد وقال إنه ال
يخجل من املنافسة على مكان بالتشكيلة
األساسية.
وأبلغ محرز الصحفيني بعدما أحرز
سيتي اللقب للموسم الثاني على التوالي
”أنا سعيد جدا هنا .لن أذهب إلى مكان
آخر ألني ال ألعب.

”هذا ج��زء م��ن اللعبة .أح��ت��اج إلى
أن أكون قويا وأبقى قويا .هذا جزء من
شخصيتي“.
وأكد محرز ،الفائز بجائزة أفضل العب
في استفتاء رابطة الالعبني احملترفني
عندما ق��اد ليستر سيتي إلح���راز لقب
ال��دوري موسم  ،2016-2015أنه كان
يدرك مدى صعوبة اللعب في التشكيلة
األساسية الرائعة لسيتي.
وك���ان سيتي ق��د أح���رز أي��ض��ا لقب
ال��دوري املوسم املاضي برصيد قياسي
بلغ  100نقطة حيث فاز في  32مباراة
وأحرز  106أهداف.
وأض����اف م��ح��رز ”ليس م��ن السهل
الدخول في فريق متجانس ومميز ..هذه
التشكيلة فعلت كل شيء املوسم املاضي.
”كنت أدرك أن األم��ر لن يكون سهال
في عامي األول لكني أشعر بثقة كبيرة
ف��ي نفسي ول��ي��س ل��دي أي ش��ك��وك في
إمكانياتي“.
وستكون الفرصة متاحة أمام سيتي،
ال���ذي أح���رز أي��ض��ا لقب ك��أس الرابطة
هذا املوسم ،لتحقيق ثالثية من األلقاب
احمللية في إجنلترا حيث يواجه واتفورد
في نهائي كأس االحت��اد اإلجنليزي يوم
السبت املقبل.

قال العب وسط مانشستر يونايتد ،أندير هيريرا ،الذي أعلن
رحيله هذا األسبوع عن الفريق ،إن أولي جونار سولشار هو
املدرب الصحيح إلعادة بناء التشكيلة احلالية ،لكنه يحتاج إلى
وقت لكي يصبح بوسع الفريق املنافسة من جديد على األلقاب.
وتولى سولشار قيادة يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر
املاضي ،وفاز عشر مرات في أول  11مباراة قبل أن يحصل على
عقد بدوام كامل في مارس املاضي ،لكن بعد ذلك تراجعت النتائج
بشدة في الفترة التالية.
وخرج يونايتد من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا واحتل
املركز السادس في الدوري اإلجنليزي املمتاز ،بعد مسيرة سيئة
شهدت الفوز مرتني فقط في آخر  12مباراة ،ليثير التساؤالت
حول إذا ما كان املدرب النرويجي هو االختيار الصحيح.
وق��ال هيريرا املرشح لالنتقال إل��ى باريس س��ان جيرمان:
“أنا أثق حقا في أولي ..إنه الشخص املناسب ..أنا أثق حقا ً (في
اجلهاز الفني) لكني أعتقد أن الفريق أمام مهمة صعبة ..سيحتاج
النادي إلى الوقت والثقة والدعم”.
وأعلن هيريرا منذ أيام رحيله عن يونايتد بعد خمس سنوات
من اللعب ،وأشار إلى حاجة منافسي ناديه إلى وقت طويل من
اإلعداد من أجل العودة للمنافسة على األلقاب مجددا ً.
ووصل ليفربول ،الذي احتل املركز الثاني في الدوري بفارق
نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل هذا املوسم ،إلى نهائي
دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وسيواجه توتنهام
هوتسبير في مدريد في األول من يونيو املقبل.
وأضاف هيريرا“ :من املرجح أن يفوز ليفربول بلقب دوري
األبطال ،لكن الفريق لم يحرز أي لقب في خمس سنوات منذ
قدومي إلى هنا ..أدى عمالً رائعاً لكن اجلماهير منحت الفريق
الوقت ..هذا ما يحتاجه هذا النادي يونايتد في الوقت احلالي”.

ساوثامبتون يوقع عقد رعاية قياسي ًا
لقميصه مع شركة صينية
قال نادي ساوثامبتون املنافس
في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة
ال��ق��دم ي��وم االث��ن�ين إن��ه توصل إلى
اتفاق لثالث سنوات لرعاية قميصه
مع شركة إل.دي سبورتس الصينية
في أكبر صفقة في تاريخ النادي.
ول��م يتم إش��ه��ار شركة إل.دي.
سبورتس رسميا حتى اآلن لكنها
ستعمل في مجال احملتوى والترفيه
والتسويق الرياضي في الصني.
وسيظهر ش��ع��ار ال��ش��رك��ة على
قمصان الفريق األول حتى نهاية

بايرن ميونيخ يدخل في مفاوضات مع ديباال
كشفت ت��ق��اري��ر ص��ح��اف��ي��ة عن
دخول نادي بايرن ميونخ األملاني
ف��ي م��ف��اوض��ات م��ع مهاجم ن��ادي
يوفنتوس اإليطالي ،األرجنتيني
باولو ديباال ،في محاولة لتعزيز
هجوم الفريق البافاري بداية من
املوسم املقبل.
بصرف النظر عما إذا كان فريق
ب��اي��رن م��ي��ون��خ يستطيع ال��ف��وز
بلقبه ال��س��اب��ع على ال��ت��وال��ي في
البوندسليغا في نهاية هذا األسبوع،
ف��إن النادي البافاري يريد دخول
س��وق االن��ت��ق��االت الصيفية املقبل
بقوة.
وك����ان ب���اي���رن ع���زز دف��اع��ات��ه
بصفقتني ،إذ تعاقد مع الفرنسيني
لوكاس هرنانديز مقابل  80مليون
ي����ورو وب��ن��ي��ام�ين ب���اف���ارد مقابل
 35مليون ي��ورو ،لكن العديد من
التقارير حتدثت عن خطط النادي
األملاني لتقوية شوكته الهجومية
باحلصول على خدمات األرجنتيني
ب���اول���و دي���ب���اال م���ن ي��وف��ن��ت��وس
اإليطالي.
ف��ي ال��واق��ع ينتهي عقد الالعب
األرجنتيني البالغ من العمر  25عاما ً
م��ع “السيدة العجوز” ف��ي صيف
 ،2022لكن في اآلونة األخيرة كشف
موقع “كالتشيو ميركاتو” اإليطالي
أن العالقة بني الالعب والنادي باتت
مضطربة بشكل كبير.
ويبقى م��ن غير امل��ع��روف بعد
أس��ب��اب ه���ذه ال��ع�لاق��ة امل��ت��وت��رة،

دي روسي يرحل عن روما بعد  18عام ًا
سينهي دانييلي دي روسي العب
وس��ط روم���ا املقاتل م��ش��واره مع
النادي بعد  18عاما شارك خاللها
في  615م��ب��اراة وسجل  63هدفا
بجميع املسابقات.
وأك���د ال���ن���ادي ف��ي ب��ي��ان أم��س
الثالثاء أن مباراة روما األخيرة هذا
املوسم ،التي ستكون على أرضه
ضد بارما ،هي األخيرة لدي روسي
م��ع ال��ن��ادي ال��ذي انضم إليه عام
 .2000وأضاف روما أن دي روسي
سيواصل اللعب في مكان آخر.
وق���ال جيمس ب��ال��وت��ا رئيس
النادي ”ستنهمر دموعنا جميعا
ح�ين ي��رت��دي قميص روم���ا للمرة
األخ��ي��رة ضد بارما لكننا نحترم
رغبته في مواصلة مسيرته ،حتى
لو كان ذلك بعيدا عن روما.
”أود توجيه الشكر إلى دانييلي
على إخالصه الرائع لهذا النادي

ونؤكد له أن أبوابنا ستظل مفتوحة
لعودته في دور جديد متى يشاء“.
وفاز دي روسي بكأس إيطاليا
مرتني مع روما في  2007و2008
وكان قريبا من لقب دوري الدرجة
األول���ى اإلي��ط��ال��ي ف��ي  2010حني
ت��ص��در روم���ا الترتيب قبل أرب��ع
ج��والت على النهاية لكن جتاوزه
إنترناسيونالي ب��ق��ي��ادة امل��درب
جوزيه مورينيو.
كما ش��ارك دي روس��ي في 117
مباراة مع إيطاليا ،مما يجعله رابع
أكثر العب خوضا ملباريات دولية
في بالده ،ودخل كبديل في الشوط
الثاني في نهائي كأس العالم 2006
عندما تغلب املنتخب اإليطالي
على فرنسا بركالت الترجيح بعد
التعادل .1-1
لكن دي روس��ي غ��اب عن أغلب
البطولة بعد إيقافه ألربع مباريات

عقب اعتدائه باملرفق على العب
منافس في أول مباراة إليطاليا ضد
الواليات املتحدة.
وطُ رد تسع مرات مع روما لكنه
مشهور برؤيته اجل��ي��دة للملعب
وق��درت��ه ع��ل��ى ال��ت��م��ري��ر أك��ث��ر من
سمعته كالعب عنيف.
وخاض دي روسي ،وهو خريج
أكادميية روما ومشجع للنادي منذ
طفولته ،مباراته األولى مع الفريق
في موسم .2002-2001
وأض��اف بالوتا ”ملدة  18عاما
ك��ان دي روس���ي القلب النابض
لفريق روما“.
وتابع ”من مباراته األول��ى في
 2001إلى مسؤولية إرتداء شارة
ال��ق��ي��ادة ،مثل دي روس���ي دائما
جماهير روم��ا على أرض امللعب
ورس��خ أق��دام��ه ك��واح��د م��ن أفضل
العبي الوسط في أوروبا“.

موسم .2022-2021
ول��م يكشف س��اوث��ام��ب��ت��ون عن
قيمة الصفقة لكنه قال إنه مبقتضى
االت��ف��اق سيتم كذلك وض��ع شعار
ال��ش��رك��ة الصينية ع��ل��ى قمصان
العبي فريقي حتت  23عاما و18
عاما إضافة إلى أطقم تدريب الفرق
املختلفة.
وال��ص��ف��ق��ة ج����زء م���ن م��س��اع��ي
س��اوث��ام��ب��ت��ون ل��ت��ع��زي��ز عالمته
التجارية ف��ي الصني حت��ت ملكية
رجل األعمال جيشينغ جاو.

وق�����ال دي��ف��ي��د ت���وم���اس م��دي��ر
العمليات التجارية في النادي في
بيان ”متثل ه��ذه الصفقة حتديا.
نتطلع لالستفادة من شعبيتنا في
ال��ص�ين وك��ذل��ك خبرتنا ف��ي مجال
احمل���ت���وي وال��ت��س��وي��ق ال��رق��م��ي
مل��س��اع��دة عالمتنا التجارية على
حتقيق أهدافها في السنوات الثالث
القادمة“.
واحتل ساوثامبتون املركز  16في
ال��دوري املمتاز هذا املوسم برصيد
 39نقطة من  38مباراة.

األرجنتيني باولو ديباال

لكن األم��ر ي��دور حول عوامل أَزَّم��ت
ه��ذه العالقة أولها احتمالية بقاء
م��اس��ي��م��ي��ل��ي��ان��و أل��ي��غ��ري م��درب��ا ً
لـ”السيدة العجوز” ،وثانيها إعادة
تصميم خط هجوم يوفنتوس ليكون
متوافقاً بشكل متزايد مع متطلبات
ال��ن��ج��م ال��ب��رت��غ��ال��ي كريستيانو
رونالدو.
وف��ي ال��وق��ت ذات���ه ي��ؤك��د املوقع
اإليطالي أن مسؤولي يوفنتوس
باتوا يدرسون اآلن بجدية إمكانية
بيع جوهرة الهجوم األرجنتيني،

كما أن ديباال نفسه يبدو موافقاً على
الرحيل ،بعد أن كان أعلن نهاية العام
املاضي في أكثر من مناسبة متسكه
بفريقه بطل الدوري اإليطالي.
وع��ل��ى رأس األن���دي���ة املهتمة
ب��احل��ص��ول ع��ل��ى خ��دم��ات النجم
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ي��أت��ي ن���ادي ب��اي��رن
ميونخ األملاني .ووفقاً لـ “كالتشيو
ميركاتو” ف���إن ت��ق��اري��ر صحفية
تتحدث عن بدء البايرن مفاوضاته
م��ع دي��ب��اال م��ن أج��ل احل��ص��ول على
خدماته في امليركاتو الصيفي املقبل.

هوليباس مدافع واتفورد يحصل على
الضوء األخضر خلوض نهائي كأس االحتاد
ن��ال خوسيه هوليباس مدافع
وات��ف��ورد ال��ض��وء األخ��ض��ر خلوض
نهائي كأس االحتاد االجنليزي لكرة
القدم أمام مانشستر سيتي بعد إلغاء
بطاقة حمراء حصل عليها أمام وست
هام يونايتد.
وطرد هوليباس في بداية الشوط

الثاني من امل��ب��اراة أم��ام وس��ت هام
في الدوري املمتاز يوم االحد بسبب
مخالفة ض��د ميخائيل انطونيو
حرمت وست هام من فرصة سانحة
للتسجيل .وقبلت جلنة انضباط
مستقلة في االحتاد االجنليزي طعن
واتفورد على العقوبة.

نوير يفقد األمل في العودة

دي روسي يترك روما لكنه لن يعتزل كرة القدم

أق���ر احل����ارس األمل���ان���ي ال��دول��ي
مانويل نوير أنه قد ال يكون جاهزا ً
خلوض مباراة فريقه بايرن ميونخ
احلاسمة ف��ي ال���دوري احمل��ل��ي ضد
إينتراخت فرانكفورت السبت املقبل.
وي��غ��ي��ب ن��وي��ر ع��ن امل�لاع��ب منذ
منتصف أب��ري��ل امل��اض��ي إلص��اب��ة

بربلة ساقه ،وكان يأمل للعودة إلى
صفوف بايرن في مباراته األخيرة
التي تعادل فيها ضد اليبزغ السبت
امل��اض��ي .ويبحث ب��اي��رن ع��ن لقبه
السابع تواليا ً في الدوري ،وسيضمن
ه��ذا اإلجن��از بحال ع��دم تعثره أمام
فرانكفورت.

