
كانت هزمية يوفنتوس في 
دور الثمانية ل���دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم أمام تشكيلة 
شابة ألياكس أمستردام الشهر 
املاضي أكثر من مجرد نتيجة 
صادمة بل كانت أشبه بدرس 
كروي لفريق فرض هيمنته على 
دوري الدرجة األولى اإليطالي 

لكرة القدم هذا املوسم.
وفي الواقع كان من الواضح 
أن ال��ف��ري��ق ال��ه��ول��ن��دي، ال��ذي 
يعتمد على التمريرات السريعة 
والقصيرة، ميلك شيئاً يفتقده 
منافسه اإليطالي، وهو السالسة 

في اللعب.
ورغ��م ال��ف��وز بلقب ال��دوري 
اإليطالي للموسم اخلامس على 
اإلي��ط��ال��ي، ل��م يكن مفاجئاً أن 
يعلن النادي يوم اجلمعة رحيل 
مدربه ماسيميليانو أليغري في 
نهاية املوسم اجلاري وقبل عام 

واحد من نهاية عقده.
وسبق أن ق��ال أليغري )51 
عاماً( كثيراً إنه “ال يجب التقليل 
من حصد األلقاب الكبيرة، لكن 
س��اد ش��ع��ور ب��ع��دم ال��رض��ا عن 
مسيرة الفريق خ��الل املوسم 

اجلاري”.
ولم يقدم يوفنتوس عروضاً 
ممتعة على طريقة مانشستر 
سيتي أو أي��اك��س ول���م يلعب 
باحلماس الذي يقدمه ليفربول 

مثال حتت قيادة يورغن كلوب.
واع���ت���م���د ي��وف��ن��ت��وس في 
املقابل على مرونته، وحلظات 
من اإلب��داع الفردي للبرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو )أفضل 
العب في العالم 5 مرات(، إضافة 

إل��ى احل��ظ ف��ي بعض األح��ي��ان 
األخرى. وكان ذلك كافياً حلصد 
لقب الدوري احمللي مرة جديدة، 
وهي املرة الثامنة على التوالي 
من بينها خمس مرات منذ تعيني 
أل��ي��غ��ري، ل��ك��ن ل��م ي��ك��ن كافيا 
حلصد لقب دوري األبطال وهو 
ما كان ميثل أولوية للنادي بعد 
اخلسارة في النهائي القاري في 

2015 و2017.
وأخفق يوفنتوس أيضاً في 
حصد لقب ك��أس إيطاليا هذا 
امل��وس��م بعدما أصبح أليغري 
املوسم املاضي أول م��درب في 
البطوالت اخلمس الكبرى في 
أوروب��ا يفوز بالثنائية احمللية 

أربع سنوات متتالية.
ول��م يتم الكشف ع��ن سبب 
رح��ي��ل أل��ي��غ��ري بينما سيعقد 
الطرفان مؤمتراً صحفياً اليوم 
ال��س��ب��ت، ورمب���ا ي��ك��ون غياب 

الدوافع وراء هذا القرار.
وعندما يسيطر فريق على 
املسابقة احمللية بنفس طريقة 
يوفنتوس ويكون لقب دوري 
األبطال هو هدفه األساسي فهذا 
يعني أن املوسم ال يبدأ بشكل 
عملي قبل فبراير )ش��ب��اط(، إذ 

تنطلق األدوار اإلقصائية.
وأي ش��يء قبل ذل��ك، س��واء 
فيما يتعلق بتصدر ال��دوري أو 
اجتياز دور املجموعات، يصبح 

واجباً وليس حتدياً أمام الفريق.
سياسة االنتقاالت

وتكهنت صحيفة الغازيتا 
ديلو سبورت أن أليغري كان 
ي��ري��د التحكم بشكل أك��ب��ر في 

سياسة االنتقاالت بالنادي.
وأن��ف��ق يوفنتوس أك��ث��ر من 
250 مليون ي��ورو )278.90 
م���ل���ي���ون دوالر( ف����ي س���وق 
االنتقاالت قبل انطالق املوسم 
اجل��اري، لكن لم ينجح النادي 

في تدعيم خط الوسط.
وفي الهجوم انضم رونالدو 
مقابل 117 مليون يورو، وجاء 
دوغ����الس ك��وس��ت��ا م��ق��اب��ل 40 
مليون يورو، بينما أنفق النادي 

40 مليون ي��ورو لضم الظهير 
األمي���ن ج���واو كانسيلو، و35 
مليون ي��ورو الستعادة املدافع 

ليوناردو بونوتشي من ميالنو.
لكن لم يتم تدعيم خط الوسط 
وظهر في أرضية امللعب مدى 

معاناة يوفنتوس في هذا اخلط.
وع���ن���دم���ا ت���ول���ى أل��ي��غ��ري 
املسؤولية منذ خمس سنوات 
ك��ان خط الوسط يضم أندريا 
بيرلو وأرت����ورو ف��ي��دال وب��ول 

بوغبا.
واليوم ال يزال هذا اخلط يضم 
العديد من الالعبني الدوليني مثل 
ميراليم بيانيتش ورودريغو 
بنتانكور وإمي��ري ك��ان وبليز 
ماتودي لكن هذا لم يكن كافياً 
لفريق يحلم بإحراز لقب دوري 

األبطال.
وق��ال منتقدون إن أليغري 
يتحمل جزءاً من املسؤولية ألن 
أسلوبه الدائم في التغيير رمبا 
يكون منع الالعبني من التطور 

بشكل واضح.
وكانت أولى كلمات أليغري 
إل��ى برنامج إيطالي كوميدي 
بعد اإلعالن عن قرار االنفصال، 
وق���ال: “استغرق األم��ر خمس 
س��ن��وات لبناء ه��ذه التشكيلة 
ليوفنتوس.. لكن هكذا تسير 

األمور وهكذا هي احلياة”.
وأض���اف امل���درب اإليطالي: 
“سأذهب إل���ى م��ن��زل��ي اآلن 
وسأحصل على فترة قصيرة 
من الراحة عند البحر.. ال أعلم 
من سيتابعني لكن يوفنتوس 
س��ي��خ��ت��ار م���درب���اً رائ���ع���اً ألن 

يوفنتوس فريق كبير”.

ي������دور ص������راع ق�����وي حل��ج��ز 
بطاقتني مؤهلتني إلى دوري أبطال 
أوروبا وجتنب الهبوط إلى الدرجة 
الثانية، في املرحلتني األخيرتني من 
الدوري اإليطالي، على وقع رحيل 
م���درب يوفنتوس ماسيميليانو 

أليغري.
وبعد ضمان يوفنتوس إح��راز 
اللقب للمرة الثامنة تواليا، بفارق 
كبير عن نابولي الثاني الضامن 
أي��ض��ا م��ش��ارك��ت��ه ف���ي امل��س��اب��ق��ة 
األولى، تتنافس خمسة أندية على 

البطاقتني الثالثة والرابعة.
ل��ك��ن أك��ث��ر امل��رش��ح��ني خل��وض 
البطولة املرموقة انتر الثالث )66 
نقطة( وأت��االن��ت��ا مفاجأة املوسم 
)65(، فيما يبتعد ك��ل م��ن روم��ا 

وميالن مع 62 نقطة.
وب��ح��ال ف��وز انتر ال��ي��وم األح��د 
على أرض نابولي في املرحلة 37 
قبل األخيرة، سيضمن عودته لدور 
املجموعات، لكن مواجهة العبي 
املدرب لوتشانو سباليتي لن تكون 

سهلة ع��ل��ى اإلط����الق ع��ل��ى أرض 
الوصيف في جنوب البالد. ويحوم 
الشك ح��ول مشاركة جن��م هجوم 
انتر األرجنتيني م��اورو ايكاردي 
املصاب بحسب ما أش��ارت شبكة 

“سكاي” الرياضية.
وت��ت��رك��ز األن��ظ��ار على م��ب��اراة 
أخ��رى اليوم أيضا بني يوفنتوس 
البطل وأتاالنتا الباحث عن تأهل 

تاريخي إلى دوري األبطال.
وإل��ى أهمية امل��ب��اراة بالنسبة 
ألت����االن����ت����ا، س��ي��خ��ط��ف م����درب 
يوفنتوس ماسيمليانو أليغري 
األن��ظ��ار ب��ع��د اإلع����الن ع��ن تركه 

“السيدة العجوز”.
وأصدر النادي العريق اجلمعة 
بيانا أش��ار فيه إلى ان أليغري لن 

يكون مدربه املوسم املقبل.
بدوره، يخوض أتاالنتا املباراة 
ب��ع��د خ��س��ارت��ه ن��ه��ائ��ي مسابقة 
ال��ك��أس ض��د الت��س��ي��و، وذل���ك بعد 
فترة رائعة لم يخسر فيها العبو 
امل���درب جانبييرو غاسبيريني 

خالل نحو ثالثة أشهر. وبحظوظ 
أق����ل، ي��ح��ل روم����ا اخل��ام��س على 
ساسوولو العاشر، وذلك بد فوزه 
على يوفنتوس األسبوع املاضي، 
لكن أروق��ة ن��ادي العاصمة يخيم 
عليها ايضا رحيل قائده دانييلي 
دي روس���ي. وعبر جمهور روم��ا 
عن غضبه لعدم جتديد اإلدارة عقد 
دي روسي املقاتل الدائم في وسط 
امللعب. م��ن جهته، يبحث ميالن 
عن نقاط سهلة عندما يستضيف 
فروزينوني وصيف القاع والهابط 

الى الدرجة الثانية.
أما تورينو السابع مع 60 نقطة، 
فسيركز اهتمامه على الصراع على 
املركز السادس والتأهل إلى الدوري 

األوروبي “يوروبا ليغ”.
وف������ي ال�����ق�����اع ح���ي���ث ه��ب��ط 
فروزينوني وكييفو، يدور صراع 
على بطاقة ثالثة بني امبولي )35(، 
جنوى )36(، اودي��ن��ي��زي )37(، 
بارما )38( وكالياري وبولونيا 

وفيورنتينا )40(.
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مهمة صعبى لرجال لوتشانو سباليتي أمام نابولي

إنتر ميالن يستوفي شروط اتفاقية 
التسوية للضوابط املالية

أعلن االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم “يويفا” 
أن نادي إنتر ميالن اإليطالي احترم التزاماته 
املتعلقة باللعب املالي النظيف ولم يعد بالتالي 

خاضعا لشروط “اتفاقيات التسوية”.
   وتعتمد اتفاقية التسوية على سلسلة من 
العقوبات التي يتقبلها النادي ويفرضها االحتاد 

األوروبي خلرق قواعد اللعب املالي النظيف.
ودخلت قواعد اللعب املالي النظيف للمرة 
األول���ى حيز التنفيذ ع��ام 2011 ف��ي محاولة 
ملواجهة ال��دي��ون امل��ت��زاي��دة ألن��دي��ة ك��رة القدم 
األوروب��ي��ة، ويبرز ه��دف ال��ت��وازن املالي الذي 
ينص على أن األندية األوروب��ي��ة ال ميكنها أن 
تتخطى 30 مليون يورو من اخلسائر املتراكمة 

خالل األعوام الثالثة املالية األخيرة.
ووّق��ع إنتر ميالن على اتفاقية التسوية في 
العام 2015 وخضع آنذاك للعديد من االلتزامات 

االقتصادية والعقوبات.
وغّرم النادي اإليطالي مبلغ 20 مليون يورو 
ول��م يتمكن م��ن تسجيل س��وى 21 العبا ومن 
ث��م 22 ب��دال م��ن 25 العبا على ل��وائ��ح االحت��اد 

األوروبي للمسابقات األوروبية.
وال��ت��زم ال��ن��ادي اإليطالي بخفض تكاليف 

موظفيه وتعاقداته مع الالعبني، ولم يعد بإمكان 
النادي اللومباردي تسجيل العبني ج��دد على 

لوائح “ويفا” إال ضمن شروط معينة.
في املقابل أكد “ويفا” أن ناديي بشيكتاش 
ال��ت��رك��ي وأس���ت���ان���ا ال��ك��ازخ��س��ت��ان��ي أوف��ي��ا 

بالتزاماتهما.
وقال في بيان إن األندية الثالثة “مت احلكم 
عليها وفقا للتطابق مع أهداف اتفاقياتها ونتيجة 

لذلك، خرجت من نظام خطة التسوية”.
وسيسمح هذا القرار لألندية املعنية، وحتديدا 
إنتر ميالن وملالكيه األثرياء الصينيني، بالقيام 

بتعاقدات جديدة لها وزنها في سوق االنتقاالت.
ويحتل إنتر ميالن املركز الثالث في ال� “سيري 
أ” خلف يوفنتوس بطل املواسم الثمانية األخيرة 
ونابولي، وحافظ على حظوظه باملشاركة في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل قبل 

مرحلتني من النهاية.
في املقابل، لم يحترم نادي طرابزون سبور 
التركي التزاماته وقد ُرفع ملفه إلى غرفة احلكم 
التابعة لهيئة مراقبة اللعب النظيف، التي 

ستتخذ عقوبات جديدة بحقه.

أليغري يسقط ضحية ألسلوبه الكروي

صدمة اخلروج من دوري األبطال أطاحت بأليغري من يوفنتوس

إيقاف إبراهيموفيتش في الدوري األمريكي
  ت���ع���رض ال���ن���ج���م ال���س���وي���دي زالت�����ان 
إبراهيموفيتش لعقوبة اإليقاف مباراتني، مع 
تعرضه لغرامة لم يكشف عن قيمتها، بسبب 
السلوك العنيف في مباراة بالدوري األمريكي 

للمحترفني لكرة القدم.
وتوصلت جلنة االنضباط برابطة ال��دوري 
األمريكي إلى أن مهاجم لوس آجنليس غاالكسي، 
إبراهيموفيتش، ت��ورط ف��ي سلوك عنيف في 

الدقائق األخيرة من املباراة التي خسرها فريقه 
أمام نيويورك سيتي في 11 من الشهر اجلاري.

وق��ب��ل أرب���ع دق��ائ��ق م��ن ال��ن��ه��اي��ة اس��ت��دار 
إبراهيموفيتش وأمسك حارس نيويورك سيتي 

من رقبته، قبل أن يسقطا سوياً على األرض.
ويغيب إبراهيموفيتش عن مباراتي غاالكسي 
أمام كولورادو رابيدز وأورالن��دو سيتي خالل 

الشهر احلالي.
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صراع قوي على املقاعد 
األوروبية في »الكالتشيو«

الفرحة ب��إح��راز األه���داف رمب��ا كانت 
مصدر السعادة الوحيدة بالنسبة جلماهير 
ريال مدريد هذا املوسم، وكان بطلها األول 
ص��اح��ب القميص ق��م “9” ك��رمي بنزميا 
بامتياز، بعد أن انتفض املهاجم الفرنسي 
في موسم غاب فيه “امللكي” عن منصات 

التتويج.
وع��ول��ت جماهير ري���ال م��دري��د آم��االً 
كبيرة على بنزميا والويلزي غاريث بيل 
بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس اإليطالي، فنجح 
األول في كسب ثقة عشق ال��ن��ادي، فيما 
أخفق الثاني، وب��ات مهدداً بالرحيل مع 

اقتراب املوسم من نهايته.
وأحرز كرمي بنزميا ل�”امللكي” حتى اآلن 
30 هدفاً من مجموع 52 مباراة خاضها في 

جميع املسابقات.
وق��د ال يكون مبقدور بنزميا أن يزيد 

غلته من األهداف مع ريال مدريد، مع تبقي 
جولة على نهاية املوسم، إذ أنه ومن غير 
املرجح أن يشارك مع فريقه أم��ام ريال 
بيتيس غداً األح��د، نظراً لعدم تعافيه من 
اإلصابة التي تعرض لها في العضلة ذات 

الرأسني بالساق اليسرى.
وكان املدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 
الذي عاد لقيادة سفينة ريال مدريد، قال 
إن كرمي بنزميا “أفضل مهاجم في العالم 
بالقميص رق��م 9، بعد تألقه الكبير في 
ال���دوري اإلسباني، إلح���رازه العديد من 

األهداف”.
وي��ب��دو أن تأثير رحيل رون��ال��دو عن 
“امللكي” كان إيجابياً بالنسبة بنزميا، إذ 
أن الالعب الفرنسي خرج من ظل “الدون 
البرتغالي” باستعادة شهيته لشباك 
امل��رم��ى، بعد م��واس��م سابقة ك��ان معدله 

التهديفي فيها دون املستوى.

تألق “الديك” الفرنسي لم يفاجأ زيدان، 
ال��ذي ق��ال عنه أي��ض��اً: “جميع الالعبني 
يعرفون من هو بنزميا، وما ميكن أن يقدمه 
للفريق، ما يقوم به كرمي ال يفاجئني، ما 
يفعله على املستوى التهديفي أمر مذهل 
في احلقيقة، أنا سعيد من أجله، يتحلى 
بثقة في نفسه، ويعرف أنه ميكنه أن يقوم 

باألمور على نحو أفضل”.
وبالرغم من أن بنزميا كسب الرهان 
هذا املوسم، إال أن فريقه ريال مدريد قدم 
واحداً من أسوء مواسمه على اإلطالق، إذ 
خسر مبكراً املنافسة على جميع األلقاب 
ه��ذا امل��وس��م )ال����دوري اإلس��ب��ان��ي، كأس 
امللك، دوري أبطال أوروبا(، ويحتل املركز 
الثالث في ال��دوري اإلسباني برصيد 68 
نقطة خلف اجل��ار أتلتيكو م��دري��د )75 
نقطة( وال��غ��رمي األزل���ي برشلونة )86 

نقطة(.

بنزميا صانع البسمة في موسم إخفاقات »امللكي«

بنزميا

ف��ري��ق أي���اك���س أم��س��ت��ردام 
ال��ه��ول��ن��دي، م��ف��اج��أة دوري 
األبطال لهذا املوسم، في خضم 
توديع كبار العبيه، واآلن جاء 
الدور على النجم املغربي حكيم 
زي���اش، إذ ُس��م��ح ل��ه ه��و اآلخ��ر 
بالرحيل ستكون فرصة رائعة 

لبايرن ميونخ، فهل يستغلها؟.
ومي���ك���ن ال���ق���ول إن ن���ادي 
أي��اك��س أم��س��ت��ردام الهولندي، 
يشهد هجرة جماعية لالعبيه 
األساسيني الذين كان لهم الفضل 
ف��ي ب��ل��وغ ال��ف��ري��ق إل���ى نصف 
نهائي دوري األبطال، وذلك قبل 
أن يتعثر النادي الهولندي أمام 
توتنهام اإلجنليزي ويخرج من 

املسابقة األوروبية.
وال��ب��داي��ة كانت م��ع دينامو 
خط الوسط فرانكي دي يونغ، 
تاله املدافع ماتياس دي ليخت 
اللذان سينتقالن إلى برشلونة 

اإلسباني.
واآلن يعلن النادي أن حكيم 
زي���اش ب��إم��ك��ان��ه ال��رح��ي��ل عن 
ال��ف��ري��ق، وق���ال ال��الع��ب: “إلى 
أين؟!، سوف نرى، عندما تتضح 
األم�����ور، س��ي��ع��رف اجلميع”، 
راف��ض��اً التعقيب حتى عّما إذا 
سيلعب بقميص فريقه احلالي 

املوسم املقبل.
وفي املقابل كان مدير الكرة 
بأياكس أكثر وضوحاً حني قال: 
“إنه اآلن في قلب اهتمام األندية 
بفضل أداءه ال��رائ��ع في دوري 
األب��ط��ال.. العديد م��ن األن��دي��ة 
حت���وم ح��ول��ه.. وع��دن��ا حكيم 

باملوافقة على عرض جيد”.
وفي حقيقة األمر، كان اسمه 
ي��ت��ردد م��ن��ذ م���دة ع��ل��ى قائمة 

املرشحني لسوق االنتقاالت.
وك��ان دورمت��ون��د م��ن الفرق 
األوائ���ل التي مّت ال��رب��ط بينها 
وب��ني النجم املغربي، لكن كان 
هذا قبل جناحات نادي األبطال 
وال���ت���ي رف��ع��ت ق��ي��م��ة الع��ب��ي 
أي��اك��س ب��وض��وح، ف��إل��ى غاية 
نهاية عام 2018 وحسب موقع 
تراسفيرماركت األملاني، كانت 
قيمة الالعب بحدود 30 مليون 

يورو، اليوم تتراوح بني 40 إلى 
45 مليون يورو أو أكثر بكثير.

وعلى مستوى البوندسليغا، 
ال يوجد هناك فريق آخ��ر غير 
بايرن ميونخ بحاجة في الوقت 
احل��ال��ي إل��ى مهاجم م��ن ط��راز 
زي���اش، خ��اص��ة وأن جناحيه 
ف��ران��ك ري��ب��ري وآري���ن روب��ني 
يعيشان فترات عهدهما األخيرة 

مع الفريق.

وكشف موقع سبورت بيلد أن 
بايرن بالفعل ربط اتصاالته مع 
النادي الهولندي بشأن زياش، 
خصوصاً بعد أن تعثرت صفقة 
كالون هودتسون أودوي، جنم 

تشيلسي.
ال��س��ؤال امل��ط��روح م��ا م��دى 
استعداد أول��ي هونيس رئيس 
البافاري لفتح خزائن الفريق من 

أجل حكيم زياش؟!.

هل ينجح بايرن في انتزاع جوهرة أياكس؟

حكيم زياش


