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كأس القارات لكرة القدم
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بالتر نادم على بقائه طوياًل
في رئاسة »فيفا«

ميسي يعود لتجديد عقده

 أرسنال يعرض ١٢5 مليونًا 
لضم مبابي

أنشيلوتي يعثر على بديل ألونسو

يرى مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي أن كورينتني 
توليســو العب الفريق اجلديد يستطيع أداء الدور الذي 
كان يقدمه تشابي ألونسو الذي اعتزل نهائيا بعد نهاية 

املوسم املاضي.
وانتقل توليسو صاحب الـ ٢٢ عاما إلى صفوف بايرن 
ميونيــخ قادمــا من ليون مقابــل ١.5 مليــون يورو ملدة 

خمس سنوات.
وقال أنشــيلوتي في تصريحات صحافية: »توليسو 
العب وسط رائع من وجهة نظري، كان واحدا من أفضل 

اخليارات في خط الوسط وجنحنا في التعاقد معه«.

أعرب السويســري جوزيف بالتــر في تصريحات 
نشرت األحد عن ندمه للبقاء طويال على رأس االحتاد 
الدولــي لكرة القــدم )فيفا(، وهي املهمــة التي توالها 
بني العامــني ١998 و٢٠١5 قبل االطاحة به على خلفية 

فضائح فساد.
وقال بالتر )8١ عاما( في تصريحات نشرتها صحيفة 
»سونتاغســلبيك« السويســرية أمس »كان يجدر بي 
التوقف قبل ذلك«، في إشارة الى استقالته في نهاية ٢٠١5 
بعد انتخابه لوالية خامسة على رأس الهيئة الدولية، 
وايقافه عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك.

وكان بالتر يعد أبرز النافذين في عالم اللعبة عامليا 
حتى قبل توليه رئاسة الفيفا رسميا، السيما في ضوء 
منصبه كأمني عام لالحتاد خالل عهد رئيســه السابق 

البرازيلي جواو هافيالنغ.
وأشــار بالتر فــي املقابلة الى ان أحــد الصحافيني 
السويسريني حذره في وقت سابق من وجود »تاريخ 
صالحية« لرئيــس الفيفا، وانه يجــدر عليه الرحيل 
بحلول العام ٢٠١4. اال ان الرئيس السابق لالحتاد رد 
على محدثه بالقول »بعض املنتجات يكتب عليها انها 
قابلة لالستخدام بعد تاريخ انتهاء الصالحية، فيما لو 

حفظت في مكان بارد«.
وردا على ســؤال عن تقرير ملجلة »دير شــبيغل« 
االملانية يلمح الى احتمال إقالة خلفه السويسري جاني 
انفانتينو من رئاســة االحتاد، رد بالتر »ال أعرف، كل 
ما أعرفه ان متعاونني ســابقني مع الفيفا تواصلوا مع 
جلنة األخالقيات بسببه، وبعد أسابيع متت إقالتهم«.

وأرغم بالتر على االستقالة اثر حتقيق داخلي للفيفا 
أظهر انه قام بدفعة غير مشروعة الى الرئيس السابق 
لالحتاد األوروبي الفرنسي ميشال بالتيني بقيمة مليوني 
دوالر عام ٢٠١١، لقاء عمل استشاري قدمه األخير قبل 
تسعة أعوام من ذلك للسويسري. ومت ايقاف بالتيني 

في القضية نفسها.
وفتح التحقيق الداخلي في يونيو ٢٠١5 بعدما أعلن 
مكتب املدعي العام السويسري ووزارة العدل األميركية 
فتح حتقيقات في مزاعم بشأن سلوك إجرامي والرشوة 

وفساد في عالم كرة القدم.

يعود جنم كرة القــدم األرجنتيني الدولي ليونيل 
ميســي إلى مدينة برشلونة اإلسبانية للحصول على 
قسط من الراحة والتوقيع على متديد عقده مع فريق 
برشــلونة اإلسباني، حســبما أفادت وســائل اإلعالم 

اإلسبانية.
وكان ميســي تزوج رســميا من صديقته أنتونيال 
روكوزو في حفل مثير مبدينة روساريو األرجنتينية 

مسقط رأس العروسني.
وذكرت صحيفتها »موندو ديبورتيفو« و»سبورت« 
اإلسبانيتان، أن ميسي وزوجته أنتونيال سيبدآن رحلة 

العودة برفقة طفليهما إلى مدينة برشلونة.
وأوضحت »سبورت« أن عائلة ميسي ستعود إلى 
برشلونة بهدف احلصول على قسط من الراحة لعدة 
أيــام بعد اإلجهاد الــذي تعرض له العروســان خالل 

االستعدادات حلفل الزفاف.

كورينتني توليسو

موقع »ترانسفير ماركت« قيّم العبي ريال مدريد بـ 783 مليون يورو

ً كتيبة »امللكي«.. األغلى عامليا
صعد نادي ريال مدريد اإلسباني إلى صدارة 
الترتيب العاملي كأغلى فريق في املوسم املنقضي 
)٢٠١6 ـ ٢٠١٧(، بعد ارتفاع قيمة أغلب جنومه 
في سوق االنتقاالت، وذلك بحسب تقييم ملوقع 
»ترانسفير ماركت«، املتخصص في رصد قيمة 

الالعبني السوقية.
ونشرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية تقرير 
املوقع األملاني الشــهير، والذي كشــف ارتفاع 
القيمة املالية لالعبي ريال مدريد بشــكل الفت 
منذ مجيء املدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 
وتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في 
موســمه األول، قبــل أن ينهي موســمه الثاني 
برباعية تاريخية، إذ جنح في اجلمع بني السوبر 
األوروبي وكأس العالم لألندية وبطولة الدوري 
اإلسباني ودوري أبطال أوروبا، وهي الرباعية 
التي أثرت إيجابا على اغلب الالعبني في بورصة 

الالعبني.
وارتفعت القيمة املالية لنجوم ريال مدريد 
من ٧64 مليون يورو عند بداية املوسم املنقضي 
إلى ٧8٣ مليون يــورو عند نهايته، تزامنا مع 
حتقيق الفريق لثنائية »الدوري احمللي والدوري 
القاري للمرة األولى في تاريخ النادي منذ أكثر 

من نصف قرن«.
وعلى الرغم من تراجع قيمة الثالثي الهجومي 
الشهير بـ »BBC« في بورصة الالعبني، نتيجة 
لتراجع مستويات أفراده ومردودهم التهديفي، 
إال أنهم احتفظوا بالصدارة بعدما بلغت قيمة 
هــذا الثالثي ٢4٠ مليون يــورو، ليبقى هداف 
الفريق املهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
هــو أغلى العبي الفريق بـــ ١٠٠ مليون يورو، 
يليه الويلزي غاريث بيل بـ 8٠ مليون يورو، 
رغم انه قدم موسما متواضعا بسبب تعرضه 
لإلصابة أكثر من مرة، ثم الهداف الفرنسي كرمي 

بن زمية بـ 6٠ مليون يورو.
وفي املقابل ارتفعت أســهم خمســة العبني 
بشــكل الفت، ما يعكس دورهم في اإلجنازات 
التي حققهــا الريال ومكانتهم في احلســابات 
التكتيكية للمدرب زيدان، وعلى رأسهم األملاني 
تونــي كروس، حيــث ارتفعــت قيمته من 5٠ 
مليون يورو إلى ٧٠ مليون يورو، شأنه شأن 
العب االرتكاز البرازيلي كاسيميرو ومواطنه 
الظهير مارسيلو واملهاجم اإلسباني ألفارو موراتا 
والعبي الوسط اإلســبانيني ماركو أسينسيو 
وناتشــو، إذ اســتفادوا هؤالء كثيرا من قدوم 
زيدان وأصبحوا أوراقه الرابحة حتى من دكة 

االحتياط.
وفي املقابل خسر املهاجم الكولومبي خاميس 
رودريغيــز ٢٠ مليون يورو من قيمته املالية، 
بعدما تراجعت قيمته السوقية من ٧٠ مليون 
يورو إلى 5٠ مليون يورو، نتيجة إلبعاده من 
قبل زيدان عن التشــكيلة األساســية للفريق 
وتراجــع أدائــه الفني، مما جعلــه يعمل على 
تغييــر األجواء واالنتقال إلى ناد آخر بدال من 

العمل على تطوير واستعادة مستواه.
أما على صعيد ترتيب األندية، فقد حل نادي 
برشلونة اإلسباني في املركز الثاني، بعدما بلغت 
قيمة العبيه ٧٣٣ مليون يورو، تاله نادي بايرن 
ميونيخ األملاني بـ 566 مليون يورو، ثم نادي 
مان سيتي اإلجنليزي بـ 55٣ مليون يورو، ثم 
أتلتيكو مدريد اإلسباني بـ 5٠٢ مليون يورو، 
بينما بلغــت قيمة بقية األندية أقل من نصف 

مليار يورو.

تعثر بيع باليرمو
رفض ماوريتســيو زامباريني مالك باليرمو، الذي 
هبط إلــى دوري الدرجة الثانية االيطالي لكرة القدم، 
بيع النادي رغم مرور أربعة أشهر على إعالنه التوصل 

التفاق إلبرام الصفقة.
وقال زامباريني فــي بيان: إن البنود التي عرضها 

رجل األعمال األميركي بول باكايليني غير مقبولة.
وأشار زامباريني، البالغ عمره ٧6 عاما وتعاقد مع 
4٠ مدربــا في ١5 عاما مع باليرمــو، إلى أنه لم يتمكن 

من النوم.
وأضاف »بداعي احلب واملنافسة أجد أنه يجب علي 
مواصلة العمل إلعادة النادي إلى دوري الدرجة األولى«.

وأعلن زامباريني في فبراير أنه توصل التفاق لبيع 
النادي إلى صندوق اســتثمار بقيادة باكايليني الذي 

عني في منصب رئيس النادي بعد ذلك بقليل.

ذكرت تقارير صحفية أمس أن نادي أرسنال يستعد 
لتقدمي عرض خيالي لضم كيليان مبابي جنم موناكو 

الفرنسي.
وذكــرت صحيفــة »ذي ميرور« أمس أن أرســنال 
على اســتعداد لدفع ١٢5 مليون جنيه استرليني لضم 

مبابي )١8 عاما(.
ويحاول الفرنسي أرسني فينجر املدير الفني ألرسنال 
استغالل عالقاته في بالده من أجل حسم صفقة مبابي، 
وسط منافســة شرســة من جانب العديد من األندية 

مدريد ومان الكبرى فــي أوروبا، وعلى رأســها ريال 
سيتي.

وحتدث فينغر مع ويلفريد 
والــد مبابي، الذي له تأثير 

بالغ على مسيرة ابنه.
وقال فينغر لوالد مبابي انه 

إذا انتقل الالعب لريال 
مدريد، فإنه قد يبقى 
أسيرا ملقاعد البدالء، 
ولكنه ســيحظى 
بفرصتــه كاملــة 

في ارسنال.

تــوج منتخب البرتغال باملركــز الثالث، في 
بطولة كأس القارات في روسيا، بعد فوزه على 
نظيره املكســيكي ٢-١ أمس فــي مباراة حتديد 

املركز الثالث.
وانتهــى الوقت األصلي بالتعــادل ١-١ ليتم 
اللجوء إلى وقت اضافي حسمه املنتخب البرتغالي 

لصاحله.
وتقدم املنتخب املكسيكي بهدف بنيران صديقة 

ســجله املدافع البرتغالي لويــس نيتو بطريق 
اخلطأ في مرمى فريقه في الدقيقة، 55 بعدما اهدر 
اندري ســيلفا ضربة جزاء للمنتخب البرتغالي 

في الدقيقة ١4.
وخطــف بيبي املدافع املخضرم لريال مدريد 
االسباني هدف التعادل القاتل للبرتغال في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع للوقت األصلي.

واحتكــم الفريقان إلى وقت إضافي حســمه 

الفريــق البرتغالــي لصاحله بهــدف من ضربة 
جزاء في الدقيقة ١٠4 عن طريق ادريان سيلفا.

وأنهى الفريقان املباراة بعشرة العبني بعد طرد 
البرتغالي نيلسون سيميدو حلصوله على االنذار 
الثاني في الدقيقة ١٠6، وطرد البديل املكسيكي 
راؤول خيمينيــز في الدقيقة ١١٢ حلصوله على 

انذارين أيضا.
وحقق املنتخب البرتغالي فوزه الثالث مقابل 

تعادلني في مواجهاته املباشرة مع املكسيك، بينما 
فشل األخير في حتقيق أي انتصار على البرتغال.

وغاب عن صفوف الفريق البرتغالي عدد من 
جنومه األساسيني، أبرزهم كريستيانو رونالدو 
هداف ريال مدريد والذي رزق بتوأم قبل عدة أيام.
وشــارك الفريق املكسيكي في كأس القارات 
باعتباره بطل احتاد أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي )كونــكاكاف(، بينما فازت البرتغال 

بلقب يورو ٢٠١6.
والتقــى الفريقان في اجلولة األولى من دور 

املجموعات حيث تعادال ٢-٢.
وتصدرت البرتغال املجموعة األولى برصيد 
سبع نقاط بفارق األهداف عن املكسيك ثم خسرت 
البرتغال في املربع الذهبي على يد تشيلي ٣-٠ 
بركالت اجلزاء الترجيحية، بينما منيت املكسيك 

بهزمية ثقيلة على يد أملانيا 4-١.

البرتغال تقلب الطاولة على املكسيك وحتصد »البرونز«


