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كلوب 
»يتوسط« 

حلل 
مشكلة 
التذاكر

أنشيلوتي: كاريزما زيدان
ال تكفي حلصد األلقاب

طلب األملاني يورغن كلوب مدرب ليڤربول من مجلس 
ادارة النادي املنتمي للدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
البحث عن حل يرضي اجلماهير بعد تزايد املخاوف بشأن 
أسعار التذاكر في أنفيلد املوسم القادم. واجته نحو عشرة 
آالف متفرج نحو مخارج الستاد أثناء املباراة التي تعادل 
فيها ليڤربول 2-2 مع ضيفه س����ندرالند اعتراضا على 
سعر 77 جنيها استرلينيا )نحو 111 دوالرا( ألعلى تذكرة 
في املوسم القادم. ونفى كلوب أن يكون خروج اجلماهير 
يوم السبت املاضي أثر على العبيه في أرض امللعب بعدما 
أهدر ليڤربول تقدمه بهدفني لتهتز شباكه مرتني في آخر 
عشر دقائق. وقال كلوب لوسائل إعالم بريطانية »ليس 
من املفترض التفكير بهذه الطريقة. شاهدت األسباب في 
أرض امللعب وليس لها عالقة بذلك. املوقف مختلف متاما 
عما حتدثنا عنه قبل عدة أشهر.« وأضاف »توجد كلمات 
قليلة من ناحيتي في هذا الشأن لكن يجب علينا التفكير 
في األمر واحلديث عنه. أعلم  أن ايان اير املدير التنفيذي 
للنادي أجرى بعض احملادثات لكن نحن على اتصال وهذا 
مهم للغاية«. وتابع »نحن نرغب في ايجاد حل. يجب أن 
نتحدث بهذا الشأن ونتمنى أن جند حال يرضي اجلميع 
في النهاية. من النادر وجود حل يرضي جميع األطراف. 

يجب التوصل حلل وسط. هكذا تسير األمور«.

امت����دح املدير الفني اإليطالي الس����ابق لريال مدريد 
اإلسباني كارلو أنشيلوتي، الفرنسي زندين زيدان، وقال 
عنه إنه ميتلك »كاريزما وشخصية« لقيادة امللكي، بعد 
أن تولى مسؤوليته بالفعل منذ بداية العام خلفا لرافاييل 
بنيتيز. صرح أنش����يلوتي لدى تس����لمه جائزة »ميجل 
موني����وث« كأفضل مدرب في الدوري اإلس����باني العام 
املاضي عندما كان يتولى مسؤولية ريال مدريد: »أفضل 
ش����يء قد يقال عن زيدان هو أنه ال ميتلك خبرة، مثلما 
كنت أنا أيض����ا عندما بدأت التدريب أو اللعب بش����كل 
احترافي، أقول إن زيدان ميتلك كل الصفات املمكنة كي 
يصبح مدربا كبيرا«. أضاف: »لديه التنافسية والكاريزما 
والشخصية ويعرف كرة القدم جيدا، لديه كل القدرة على 
قيادة ريال مدريد«. لكن كارليتو رفض الرد على سؤال 
حول توقعه بنجاح زي����دان مع امللكي: »انتصار املدرب 
يأت����ي عندما يبذل الالعبون كل م����ا لديهم وزيدان لديه 
الكاريزما والش����خصية والالعبون سيقدمون أقصى ما 
لديهم من أجله«. عن اجلائزة، قال: »أختتم مرحلة لي في 
مشواري التدريبي وكانت رائعة مع فريق كبير والعبني 
كبار. أنا س����عيد للغاية لتسلم هذه اجلائزة وأيضا ألن 
لدي ذكريات جيدة للغاية خالل العامني اللذين قضيتهما 
في ريال مدريد«. تابع: »حظيت بتدريب فريق كبير وهذا 
يجعلني سعيدا للغاية بكل ما حدث، العيش هنا كان أمرا 
رائعا ولكن الرزق يغلق من باب ويفتح من آخر. حياة 

املدرب تسير بهذا الشكل«.

جماهير ليڤربول تهدد باالمتناع عن 
حضور املباريات بسبب غالء التذاكر

ڤينغر يؤكد أن فريقه سيكون منافسا شرسا على اللقب

ڤينغر: ليستر يستحق
لقب »البرميييرليغ«

يعتقد مدرب أرسنال آرسني ڤينغر أن ليستر 
سيتي قد بذل مجهودا هذا املوسم يستحق عليه 
التقدير بالتتويج بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز، 
حيث كان الفريق األكثر قدرة على حصد النقاط 
واللعب باتزان وثبات في املس���توى جنبا إلى 

جنب فريقه.
وقال ڤينغر: »بالطبع كنا بحاجة للفوز على 
بورمنوث وذلك لس���ببني، األول هو أننا لم نفز 
منذ فترة من الوقت، كانت لدينا 4 مباريات دون 
أي فوز، وعندما تلعب على الصدارة عليك حصد 
كل نقطة وحتقيق االنتصارات بشكل متتال، لذا 
فالبق���اء دون أي فوز ل���� 4 جوالت متتالية هي 
فترة طويلة أدت النخفاض الثقة بعض الشيء، 
أما الشيء الثاني فهو مطاردة ليستر سيتي قبل 
مواجهته األسبوع املقبل على ملعبنا )اإلمارات( 
ستكون مباراة مثيرة لالهتمام، كان من املهم جدا 

أن نهزم بورمنوث قبل استقبال ليستر«.

وأضاف: »في أسبوع واحد فقط استطاع ليستر 
س���يتي التفوق على ليڤربول ومان سيتي، هذا 
يعني أنه املفضل للفوز بلقب الدوري اإلجنليزي 
هذا املوسم، وهذا يجعل مباراتنا يوم األحد املقبل 
أمامه���م واحدة من أكبر وأهم املباريات، لقد كنا 
في سباق املنافس���ة على اللقب معهم لكننا لم 
نعد هناك اآلن، نحن ال نستطيع السيطرة على 
آراء الناس، ميكننا السيطرة فقط على عروضنا 
داخل أرض امللعب وإظهار ما ميكننا تقدميه وما 
نومن به، وكما تعلمون أن لدينا اإلمكانية للقيام 
بذلك، وال يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو 

نهاية املوسم«.
وتابع: »أتفق معكم بأن ليستر سيتي اآلن هو 
الفريق املفضل للفوز باملسابقة، لكن لدينا مباراة 
ضخمة أمامه وعلى ملعبنا ووس���ط جماهيرنا، 
ونحن نتمتع باملقومات العصبية والفنية الكفاية 

للتعامل مع هذا الوضع«.

»الدون« باق مع »امللكي« عامني آخرين

رونالدو يتسلم »البتشيتشي«.. وميسي »األفضل«
رحيله عن الفريق امللكي.

وقال رونال���دو احلاصل 
عل���ى جائزة الك���رة الذهبية 
الفض���ل العب ف���ي العالم 3 
م���رات )2008 و2013 و2014( 
في تصريح نشرته صحيفة 
»م���اركا« الرياضية »ما زلت 
مرتبطا مع ريال مدريد بعقد 
ميتد عامني آخرين. بعد ذلك، 

سنرى«.
واضاف »اهم ما اريده هو 
ان ابق���ى هنا عدة س���نوات. 
بالنسبة الى املستقبل، سترون 

ما سيحدث«.
وانتقل رونالدو عام 2009 
الى ريال مدريد قادما من مان 
يونايت���د االجنليزي، وانهى 
املوس���م املاضي 2015-2014 
في ص���دارة الهدافني برصيد 
48 هدفا بفارق 3 اهداف امام 
االرجنتيني ليونيل ميسي جنم 

برشلونة.
ورونال���دو مطلوب من 
اهم االندية في العالم السيما 
باريس سان جرمان الفرنسي 
ومان سيتي االجنليزي، لكن 
عقوب���ة ناديه احلالي بعدم 
ضم العبني ج���دد لفترتني 
)صيفية وش���توية( جتعل 

رحيله غير ممكن.

- مداف���ع ري���ال مدري���د 
سيرخيو راموس أفضل العب 
في املنتخب )جائزة تكرميية 
باسم لويس أراغونيس متنح 

ألول مرة(.
برمودي���ز  س���ونيا   -
)برشلونة( أفضل هداف لدى 

السيدات.
من جهة أخرى أكد رونالدو 
انه سيبقى عامني آخرين ثم 
الوض���ع، قاطعا  »س���يرى« 
التي  الشائعات  الطريق على 
الى احتمال  تشير باستمرار 

برش���لونة  مهاج���م   -
األرجنتيني ليونيل ميس���ي 
أفضل العب في الليغا )جائزة 

دي ستيافو(.
- مهاج���م أتلتيك بيلباو 
أريتز أدوري���ز أفضل مهاجم 
إسباني محلي )جائزة زارا(.

- حارس برشلونة التشيلي 
كالوديو برافو أفضل حارس 

مرمى )جائزة زامورا(.
- اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
أفضل مدرب )جائزة ميغيل 

مينيوز(.

من األسماء الكبيرة من مهاجمني 
ومراكز أخرى مختلفة، أعتقد 
أنه امتياز وفخر كبير لي أن 
أترك  الدوري وأن  ألعب بهذا 

بصمتي التي كانت جيدة«.
وفيما يلي القائمة الكاملة 
للفائزين بجوائز ماركا ملوسم 

:2015-2014
البرتغالي كريستيانو   -
رونالدو أفضل هداف )جائزة 

البتشيتشي(.
- اليخاندرو هيرنندث أفضل 

حكم )جائزة غوروكيتا(.

تسلم البرتغالي كريستيانو 
البتشيتشي  رونالدو جائزة 
التي متنحه���ا صحيفة ماركا 
اإلسبانية لهداف الدوري، وذلك 
عن موسم 2014-2015، فيما 
توج ليونيل ميس���ي بجائزة 
أفض���ل العب ف���ي الليغا عن 

املوسم املذكور.
وسجل الدون 48 هدفا في 
املوسم الذي توج فيه برشلونة 
بطال لليغا، وهي اجلائزة التي 
ينالها ملهم الفريق امللكي للمرة 
الثالثة في مسيرته معادال رقم 

ميسي.
البرغوث عن  بدوره غاب 
احلفل الذي ش���هد أيضا نيل 
امللكي س���ابقا  الفريق  مدرب 
اإليطالي كارلو أنش���يلوتي 
جلائزة أفضل مدرب عن املوسم 

عينه.
وقال رونال���دو بعد نيله 
اجلائ���زة إنه يه���دي اإلجناز 
التدريبي  لرفاق���ه ولل���كادر 
»دونهم لم أكن ألحصل على 

أي من اجلوائز الفردية«.
وأكد كريستيانو على قوة 
الدوري اإلسباني بقوله: »ألعب 
هنا منذ 6 سنوات أعتقد أنه 
الدوري األفض���ل في العالم، 
الكرة تنافسية وهناك العديد 

رونالدو مع جائزة البتشيتشيلقطة جماعية للفائزين في اجلوائز

»البرسا« في نزهة أمام »اخلفافيش«

سواريز يحمل لواء 
البرسا في غياب ميسي

في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا

يسعى برشلونة حامل اللقب 
إلى مترير الوقت في إياب نصف 
نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم 
بعد سحقه ڤالنسيا 7-0 ذهابا 

األسبوع املاضي.
عل���ى ملع���ب »ميس���تايا« 
في ڤالنس���يا، يتوقع أن يسير 
برشلونة من دون أي مشكلة تذكر 
النهائية، ويحطم  املباراة  نحو 
رقما قياسيا حققه في عهد مدربه 
السابق جوس���يب غوارديوال 
في موسم 2010-2011، حيث لم 
يخس���ر في 28 مباراة متتالية، 
وذلك بعد تخطيه ليفانتي 0-2 

في الدوري احمللي.
والعدد مرشح لالرتفاع اكثر 
بإشراف املدرب احلالي لويس 
انريكي الطامح إلى تكرار اجناز 
املوسم املاضي حني قاد فريقه إلى 
احراز خماسية نادرة )الدوري 
والكأس احملليان ودوري ابطال 
اوروبا والكأس السوبر االوروبية 

وكأس العالم لالندية(.
ويتوقع أن يعمد انريكي إلى 
تدوير تشكيلته بالكامل حفاظا 
على اساسييه ملواجهة ارسنال 
االجنليزي في ذهاب ثمن نهائي 
دوري ابطال اوروبا في 23 فبراير 

اجلاري.
وكان برشلونة اعلن االثنني 
أن جنم���ه االرجنتيني ليونيل 
العالم  ميسي، افضل العب في 
خم���س مرات، س���يتبع عالجا 
لتقييم تط���ور وضع حصيات 
الكلى التي ظه���رت لديه خالل 
مشاركته في كأس العالم لألندية 

في ديسمبر املاضي.
وسجل ميس���ي ثالثية في 
الذهاب وأضاف االوروغوياني 
لويس سواريز السوبر هاتريك. 
ويقدم برشلونة موسما رائعا 
عل���ى غ���رار 2015، ف���ي ظ���ل 

الرهيب للثالثي ميسي  التألق 
وسواريز والبرازيلي نيمار، ما 
وضعه مجددا على رأس ترتيب 

الليغا.
وش���دد انريكي الذي احتفل 
الفريق  املئ���ة م���ع  مببارات���ه 
انه  الكاتالوني ض���د ليفانتي، 
س���يلعب من اجل الف���وز كما 
العادة وان كرة القدم علمته عدم 

التسليم في اي مباراة.
من جهة فريق »اخلفافيش« 
الذي كان يحلم ببلوغه النهائي 
الكأس من���ذ 2008  ف���ي  األول 
عندما احرز اللقب على حساب 
البداية  خيتافي 3-1، تتواصل 
الكارثية للم���درب االجنليزي 
غاري نيفيل، اذ عجز ضد مضيفه 
ري���ال بيتيس )0-1( األحد عن 
حتقيق فوزه التاسع على التوالي 

في الدوري.
وكان نيفيل رفض االستقالة 
بعد اخلسارة االخيرة املذلة: »انه 
اكثر ايامي أملا في كرة القدم، لقد 
حصل أمر مش���ابه، منها عندما 

كنت العبا، واالن كمدرب«.
وشرح نيفيل االحتماالت التي 
ال جتعله يفكر باالستقالة، رافضا 
االجابة حول مس���تقبله مؤكدا 
»االيجابي���ة تالزمني دائما في 
حياتي، وعندما اواجه اوقاتا كهذه 
ال استمتع بها على االطالق، كان 

االمر مؤملا«.

وست بروميتش لحسم تأهله في 
»كأس انجلترا«

يحل وست بروميتش ألبيون 
ضيفا على بيتربوروه يونايتد في 
إياب دور ال�32 لكأس اجنلترا.

وكان���ت مب���اراة الذهاب قد 
انتهت بالتع���ادل 2-2 وهو ما 
فرض مباراة اع���ادة في ارض 
النادي املنتمي للدرجة الثالثة.

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كأس اسبانيا )نصف نهائي(
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