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 يرفع أرسنال شعار «اخلطأ ممنوع» اليوم 
عندمــا يحل ضيفا على كريســتال باالس في 
«البوكسينغ داي» غداة عيد امليالد في املرحلة 
العشرين من الدوري االجنليزي لكرة القدم.

  وســيكون الغانرز مطالبــا بالفوز لضرب 
عصفوريــن بحجر، أولهما العودة الى طريق 
االنتصارات بعــد تعادله الصعب في اجلولة 
املاضية مع ليڤربول ٣-٣، وثانيهما الضغط 
على فرق املقدمة حلجز مقعد يؤهله الى دوري 

األبطال املوسم املقبل.
  ويحتل مان سيتي الصدارة بفارق كبير عن 
منافسه، وبذلك فإن أرسنال فقد نظريا املنافسة 
على لقب الدوري االجنليزي املمتاز، وتتنافس ٥ 
فرق على املراكز الثالثة املتبقية املؤهلة للبطولة 
األوروبية األهم، وهي: مان يونايتد (الثاني ٤٣ 
نقطة)، تشلسي (الثالث ٤٢ نقطة)، ليڤربول 
(٣٨ نقطــة)، توتنهام (اخلامــس ٣٧ نقطة)، 

بينما يحتل أرسنال اآلن 
املركز السادس برصيد 

٣٤ نقطة.
  وستكون املباراة في 
متنــاول «املدفعجية» 
أمام مضيفه كريستال 
باالس الســادس عشر 
برصيد ١٨ نقطة، والذي 

تعادل في املرحلة املاضية أمام سوانزي سيتي 
.١-١

  كأس أيطاليا
  بات التسيو، وصيف بطل املوسم املاضي، أول 
املتأهلني الى الدور نصف النهائي ملسابقة كأس 
ايطاليا بفوزه علــى ضيفه فيورنتينا ١-٠ أول 
من امس. فعلى امللعب االوملبي في العاصمة روما 
حسم التسيو تأهله بهدف مبكر سجله املهاجم 
البوســني سيناد لوليتش في الدقيقة اخلامسة 
عندمــا تلقى كــرة داخل املنطقــة فتالعب بأحد 
املدافعني وســددها بيمناه داخل املرمى. ويلتقي 
التسيو في الدور املقبل أحد قطبي مدينة ميالنو، 
ميــالن او انتر ميالن. وأحرز التســيو اللقب ٦ 
مرات آخرها عام ٢٠١٣، وخســر النهائي ٩ مرات 
آخرها العام املاضي امام يوڤنتوس ٠-٢، وظفر 
به فيورنتينا ٦ مرات أيضا آخرها عام ٢٠٠١  كما 
خسر ١٠ مباريات نهائية 
آخرهــا عــام ٢٠١٤ على 
يد نابولــي ١-٣. ويقام 
الدور نصف النهائي في 
٣١ يناير املقبــل ذهابا، 
و٢٨ فبرايــر ايابا، على 
ان تقام املباراة النهائية 

في ٩ مايو املقبل. 

 هل يرحل كراسكو عن أتلتيكو؟ 

 مورينيو: ٣٠٠ مليون ال تكفي! 

 كشفت تقارير صحافية إسبانية أن إدارة نادي أتلتيكو 
مدريد ناقشــت ملف الالعبني الراحلني عن الفريق األول 
لكرة القدم في يناير املقبل مع مديره الفني، األرجنتيني 
دييغو سيميوني. وقالت صحيفة «أس» اإلسبانية امس 
إنه باإلضافة إلى الالعبني لوسيانو ڤيتو ونيكو جايتان 

يتعني على أتلتيكو مدريد االستغناء عن العب آخر.
  وأشــارت الصحيفة إلى أن الالعب الكرواتي شــيمي 
فرساليكو كان يبدو األقرب للرحيل عن النادي املدريدي 
ولكن إدارة النادي أعطت لسيميوني حرية االختيار بني 
فرســاليكو والبلجيكــي يانيك كراســكو ليختار املدرب 
األرجنتيني االحتفاظ باألول. وواجه كراســكو، الذي لم 
يستعن به سيميوني في املباريات األخيرة صعوبات كبيرة 
في التعامل مع زمالئه في مناسبات مختلفة، حيث دخل في 
مشادات قوية مع بعض الالعبني مثل كوكي وغابي خالل 
العام األخير. ورغم أنه أحد أبرز الالعبني في الفريق، يدرك 
سيميوني صعوبة السيطرة على كراسكو، كما أن التحاق 
فيكتور ماتشني بيريز «فيتولو» بصفوف أتلتيكو مدريد 
منح املدرب األرجنتيني فرصة التمتع بوجود العب كبير 

يضاهي في إمكاناته الالعب الدولي البلجيكي.
  وحتدثت التقارير الصحفية عن وجهات عدة قد يلجأ 
إليهــا الالعب البلجيكي إذا ما رحل عــن أتلتيكو مدريد، 
وكان أبرزهــا نادي بايرن ميونيخ األملاني، باإلضافة إلى 

أندية أخرى في مسابقة الدوري اإلجنليزي. 

 اعتبر مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو أن ناديه 
لــم ينفق الكثير مــن املال لينافس جاره مان ســيتي 

املتصدر على اللقب في نهاية املوسم.
  وقال مورينيو «هذا ليس كثيرا.. هذا ليس كثيرا»، 
وذلك ردا على ســؤال حول مبلغ الـ ٣٢٠ مليون يورو 
الذي أنفقه يونايتد منذ قدومه إليه في صيف العام ٢٠١٦.

  وأضاف «هناك تفاوت كبير في األسعار التي تدفعها 
األندية الكبيــرة. األندية الكبيرة تاريخيا عوقبت في 
ســوق االنتقاالت بسبب تاريخها. مان سيتي يشتري 

املدافعني بسعر املهاجمني».
  وختم مورينيو «أن تكون ناديا كبيرا.. شيء، وأن 
تكون فريقا كبيرا بني أفضل الفرق في العالم.. شــيء 

آخر». 

 أكد مدرب أرسنال الفرنسي أرسني ڤينغر ان مهاجمه 
ومواطنــه أوليفييه جيرو ســيغيب عن املالعب حتى 
منتصف يناير إلصابته بتمزق في العضلة اخللفية.

  وكان جيــرو تعرض لالصابة خالل فوز أرســنال 
على وست هام ١-٠ في ربع نهائي مسابقة كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة في ١٩ اجلاري، ومن املتوقع 
أن يعود خلوض املباراة ضد كريســتال باالس في ٢٠ 

من يناير.
  وكشف ڤينغر ان مدافعه االسباني ناتشو موتريال 
والعب وســطه الويلزي آرون رامزي ســيغيبان عن 
املباريات املقبلة، اذ ســيبتعد األول لنحو عشرة أيام، 
بينما يعود الثاني في النصف االول من الشهر املقبل. 

 موتكو يستقيل من رئاسة اللجنة
  املنظمة ملونديال ٢٠١٨ 

 احتاد الكرة يلغي العقوبات 
والغرامات املالية 

 القادسية تصدر ممتاز «الطائرة»
  بفوز مستحق على اليرموك 

 أعلن نائب رئيس احلكومة الروسية فيتالي موتكو 
املبعد مدى احلياة عن األلعاب األوملبية من قبل اللجنة 
األوملبيــة الدولية امس اســتقالته من رئاســة اللجنة 
احمللية املنظمة لكأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨ في روسيا.

  ونقلت وكاالت األنباء الروسية عن موتكو قوله ان 
«(مدير اللجنة املنظمة أليكســي) سوروكني سيكون 
رئيسا» لها. وأشار موتكو إلى أنه سيركز «على عملي 
فــي احلكومة»، في أعقاب هذه اخلطوة التي تأتي بعد 
يومــني من تعليقــه مهامه كرئيس لالحتاد الروســي 

 قــرر مجلس إدارة احتاد الكــرة إلغاء جميع 
العقوبــات املتخــذة بحــق اإلداريــني والفنيني 
والالعبني (إنذارات، طرد، إيقاف)، وذلك باستثناء 

العقوبات االنضباطية.
  كمــا قــرر مجلــس إدارة الكرة إلغــاء جميع 
الغرامات املالية املتخذة بحق اإلداريني والفنيني 
والالعبني واألندية. وجاء القرار من أجل التخفيف 
عن األندية الرياضية وتهيئة األجواء لبذل مزيد 

من اجلهد خلدمة الكرة الكويتية. 

 يعقوب العوضي 
  

  فاز نادي الكويت على كاظمة بنتيجة ٣ أشواط 
دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس األول 
على صالة يوسف شاهني الغامن في نادي كاظمة 
ضمن منافســات اجلولة اخلامســة من الدوري 
املمتــاز للكرة الطائرة، ورفــع األبيض رصيده 
الى ٧ نقاط متساويا مع كاظمة. وفاز القادسية 
على اليرموك بنفس النتيجة ورفع رصيده الى ٨ 
نقاط متصدرا فيها الترتيب العام مؤقتا، وأصبح 
رصيد اليرموك ٦ نقاط، فيما خسر العربي للمرة 
الرابعة تواليا بســقوطه أمام التضامن بنتيجة 
ثالث أشواط لالشيء، ليرفع التضامن رصيده 
إلى ٥ نقاط ويصبح رصيد العربي ٤ نقاط متذيال 

الترتيب العام. 

 كني «هداف ٢٠١٧» يتطلع إلى املزيد في العام اجلديد 

 كارفاخال: «امللكي» قادر على االحتفاظ بـ «الليغا» 

 مبابي يشيد بـ «الدون» ويعلن التحدي 

 «اخلطأ ممنوع» على «الغانرز» أمام باالس اليوم 

 اعتبر مدافع ريال مدريد بطل 
اسبانيا لكرة القدم داني كارفاخال 
ان فريقــه اليــزال قــادرا علــى 
االحتفاظ بلقبه، رغم خسارته 
٠-٣ في الكالسيكو أمام غرميه 
برشلونة املتصدر وتخلفه عنه 

بفارق ١٤ نقطة.
  وقــال كارفاخــال فــي مقابلــة مع 
صحيفــة «آس»: «لم نخســر اللقــب كما ان 
برشلونة لم يفز به (..) فارق النقاط كبير، 
لكننا ســنحاول الفوز مببارياتنا املتبقية 

لنرى ما إذا كان بإمكاننا التتويج به».
  وتابــع: «لقــب الليغــا ال يحســم في 

ديسمبر».
  وتطرق كارفاخال الى اخلسارة الثقيلة 
أمــام برشــلونة على ملعب ســانتياغو 
برنابيو في مدريد، قائال «كانت خســارة 
مؤملة، لكننا ريال مدريد. كان عامنا رائعا 
وتبقى ستة أشهر لنهاية املوسم احلالي».
  وخســر ريــال الســبت املاضــي أول 
«كالســيكو» لهــذا املوســم فــي الدوري 

االســباني، تاركا غرميه التقليــدي يبتعد بالصدارة ٩ 
نقــاط عن أتلتيكو مدريــد الثاني، و١٤ نقطة عن ريال 

مدريد الرابع.
  ويبدو برشــلونة في هذا املوســم أبرز املرشــحني 
إلحــراز لقب الليغا الذي توج به ريال مدريد املوســم 

املاضي للمرة األولى منذ العام ٢٠١٢.
  وكان النــادي امللكي توج بخمســة ألقاب املوســم 
املاضي، فأضاف الى لقب الدوري االسباني لقب دوري 
أبطال أوروبا (للموسم الثاني تواليا) والكأسني السوبر 

احمللية واألوروبية، وكأس العالم لألندية.
  اال ان مدربه الفرنســي زين الدين زيدان الذي قاده 
الى كل هذه األلقاب يتعرض منذ اسابيع الى االنتقادات 
بسبب النتائج املتواضعة للفريق محليا واوروبيا بعد 
خسارته في دوري األبطال أمام توتنهام االجنليزي ما 
أدى إلى وقوعه في قرعة الدور الثاني مبواجهة قوية 
مع باريس ســان جرمان الفرنسي في فبراير ومارس 
املقبلني. واعتبر كارفاخال ان «الدور الثاني امام باريس 
سان جرمان سيكون صعبا جدا، ميلكون العبني رائعني، 

لكننا سنحاول تقدمي كل ما لدينا».
  ويرتبط كارفاخال (٢٥ عاما) بعقد مع ريال مدريد 

حتى العام ٢٠٢٢. 

 قال الالعب الفرنسي الصاعد كيليان مبابي، جنم نادي 
باريس ســان جرمان في مقابلة مع صحيفة «ماركا» 
اإلسبانية إنه يعتبر مهاجم ريال مدريد، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أيقونته منذ أن كان طفال، مؤكدا 
أن زميله البرازيلي نيمار له نفس القدر من التقدير 

وال يقل في إمكانياته عن قائد منتخب البرتغال.
  وقال مبابي متحدثا عن رونالدو: «إنه أيقونتي 
منذ أن كنت طفال وكانت رؤيته شــيئا رائعا عندما 
زرت فالديبــاس (املدينة الرياضية لريال مدريد)، 
ولكنني أعشق املنافسة وكل ما يرغب 
فيه الشخص الذي يهوى املنافسة 
هو الفوز ثــم الفوز ثم الفوز 
ولذلــك ال تهــم هويــة مــن 
يواجهنا، ما نرغب فيه هو 
الفوز». وأضاف: «لقد كنت 
معجبا به عندما كنت طفال 

ولكــن هذا انتهى، اآلن أذهب إلى بيرنابيو (معقل ريال 
مدريد) من أجل اللعب والفوز، ما يجب عليك فعله مع 

شخص فاز بخمس كرات ذهبية هو التعلم منه».

  نيمار ليس أنانيًا
  وانتقل الالعب الفرنسي الشاب إلى احلديث عن نيمار، 
حيث قال: «نيمار بالنســبة لي هو على نفس مستوى 
كريســتيانو، الناس من خارج امللعب ترى نيمار على 
غير صورته احلقيقية، إنهم يرونه يقوم بهذه املراوغات 
ويعتقدون أنه ال يفكر إال في التسلية فقط وأنه شخص 
أناني ال يفكر إال في نفســه، ولكن عندما تشاركه غرفة 

خلع املالبس تدرك أن كل هذا ليس حقيقيا».
  واستطرد مبابي قائال: «إنه شخص ودود في احلقيقة 
يتودد لآلخرين ويلعب لصالح الفريق في املقام األول، 
الكــرة التي يقدمهــا تعتمد على االحتفــاظ بالكرة هذا 
حقيقي، إنه ماهر في املراوغة وال ميكنك أن تقول له ال 

تفعل هذا ألنه يقوم به على نحو جيد للغاية».
  وأكمل: «ال يوجد أحد يراوغ مثله، إنه العب ميكن أن 

يقودنا للفوز باأللقاب ويجب االستفادة منه».

  زيدان «ملهم» فرنسا
  وفي معرض ســؤاله عن مواطنه زين الدين زيدان، 
جنم املنتخب الفرنســي الســابق ومــدرب ريال مدريد 
احلالي، أجاب مبابي قائال: «زيدان كان أيقونة بالنسبة 
لي، ولكن فرنسا بأكملها كانت حتب زيدان، كل من يهوى 
كرة القدم يعرف أنه حالة استثنائية، إنه يقوم بأشياء 
مذهلة منذ أن تولى تدريب ريال مدريد ألننا نعرف أن 

األمور في هذا النادي ليست سهلة».
  وأضــاف: «لقد حتمل الضغط ورمبــا كان ذلك ألنه 
يعــرف النادي جيدا منذ أن كان العبا بني صفوفه، لقد 
حاز احترام اجلميع، أنا سعيد من أجل زيدان ومن أجل 

كل ما حققه». 

 بعد حتطيمه رقما قياسيا مثيرا في الدوري 
اإلجنليزي لكــرة القدم وتفوقه على النجمني 
الكبيرين األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، يتطلع املهاجم اإلجنليزي 
الدولــي هاري كني جنم توتنهام إلى مزيد من 

اإلجنازات في مسيرته خالل العام اجلديد.

  ووعــد كني بأن يقــدم مســتويات وأرقاما 
أفضــل في مســيرته خــالل ٢٠١٨ بعدما أنهى 

٢٠١٧ بإجناز كبير.
  وبعد أن أصبح حامل الرقم القياسي السابق 
ألكبر عدد من األهداف يســجلها أي العب في 
الدوري اإلجنليزي على مدار عام ميالدي واحد 

بـ٣٩ هدفا وبفارق ٣ أهداف أمام األسطورة آالن 
شيرر يتطلع كني ملواصلة هوايته التهديفية 

في العام اجلديد.
  ويشعر النجم االجنليزي الذي أصبح هداف 
أوروبا في ٢٠١٧ برصيد ٥٦ متفوقا على ليونيل 
ميسي أسطورة برشلونة بالفخر بعد جتاوزه 

ميسي ورونالدو في عدد األهداف املسجلة في 
عام واحد. وقال كني: «أشعر بالفخر الشديد... 
هيمن ميســي ورونالدو على عالم كرة القدم 
لفتــرة طويلة، كما أنهما من أعظم العبي كرة 
القدم عبر التاريخ. إنه لشــرف كبير أن أكون 

في مقارنة معهما». 
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