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يسعى لتأكيد عودته القوية من إجازة األعياد

الريال يبحث عن الرقم القياسي
أمام إشبيلية في كأس إسبانيا
�سيكون ري��ال مدريد ام��ام فر�صة
االنفراد بالرقم القيا�سي للمباريات
املتتالية دون هزمية ،عندما يحل
اليوم �ضيفا على ا�شبيلية يف اياب
الدور ثمن النهائي مل�سابقة ك�أ�س
ا�سبانيا.
وع��ل��ى ملعب رام���ون �سان�شي�س
بي�سخوان ،ي�سعى ري��ال مدريد
مت�صدر ال��دوري ،لت�أكيد عودته
القوية من اج��ازة االعياد عندما
يحل �ضيفا على ا�شبيلية و�صيفه،
يف لقاء �سيتكرر االحد يف املرحلة
 18من الدوري.
وا�ستهل النادي امللكي  2017من
حيث انهى العام املا�ضي ،اذ �سحق
ا�شبيلية يف ذه��اب هذا ال��دور من
الك�أ�س بثالثية نظيفة ،على رغم
غياب جنمه الربتغايل كري�ستيانو

رونالدو والعبني بارزين.
ثم جنح فريق امل��درب الفرن�سي
زين الدين زيدان يف تخطي عقبة
غرناطة  0 - 5ال�سبت يف الدوري،
معادال الرقم القيا�سي الذي �سجله
بر�شلونة « 39مباراة متتالية دون
هزمية» يف مو�سم .2016-2015
وبعد الفوز على غرناطة ،اعترب
زيدان الذي امت اال�سبوع املا�ضي
عاما اول مثاليا مع ري��ال احرز
خالله ثالثة القاب ،ان «ال حدود»
لفريقه.
اال ان ال��ت��ح��دي ل��ن ي��ك��ون �سهال
على ار�ض ا�شبيلية الذي ا�ستعاد
توازنه بعد مباراة الك�أ�س امام
ن��ادي العا�صمة ،واكت�سح ريال
�سو�سييداد القوي  0 - 4االحد يف
ال��دوري بف�ضل ثالثية للفرن�سي

و�سام بن يدر.
و�سي�سعى النادي املدريدي لتفادي
تكرار �سيناريو زيارته االخرية
الى «رامون �سان�شي�س بي�سخوان»،
حيث �سقط املو�سم املا�ضي ،3-2
اوال لرغبته يف ك�رس الرقم القيا�سي
للمباريات املتتالية دون هزمية،
وثانيا لعدم منح العبي املدرب
االرجنتيني خورخي �سامباويل
دفعا معنويا قبل املواجهة املقبلة
معهم يف الدوري.
و�ستكون م��ب��اراة الفريقني يف
ال����دوري االح���د اك�ثر اهمية من
الك�أ�س.
فالتقدم املريح للنادي امللكي
يف ذه��اب ال��ك��أ���س ،يجعل مهمة
التعوي�ض بالن�سبة الى ا�شبيلية
�أ�صعب .اال ان الفارق بينهما يف

الدوري هو اربع نقاط « 40لريال
مقابل  36ال�شبيلية ،علما ان لالول
مباراة م�ؤجلة».
ومل تت�أكد م�شاركة رونالدو يف لقاء
اليوم ،اذ ان زيدان ا�شار اال�سبوع
املا�ضي ،الى عزمه اراحته ب�شكل
اكرب خالل الفرتة املقبلة ،حفاظا
على لياقته يف الربنامج املكثف
للفريق خالل اال�سابيع املقبلة.
وقال «كري�ستيانو العب ذكي جدا.
فكرتي هي اين اريد لكري�ستيانو ان
يكون يف و�ضع جيد «بدنيا» على
ام��ت��داد املو�سم .ان تخو�ض 20
مباراة يف غ�ضون  70يوما ،ف�أنت
يف حاجة احيانا لبع�ض الراحة».
ويلعب ال��ي��وم �سلتا فيغو مع
فالن�سيا « 1-4ذهابا» ،وايبار مع
او�سا�سونا «.»0 - 3

رونالدو :أصبحت جزءاً

زيدان غير مهتم بالتعاقد
مع أوباميانغ مهاجم بروسيا
ذك��رت تقارير �صحافية� ،أن
زين الدين زي��دان ،مدرب ريال
م��دري��د ،غ�ير مهتم بالتعاقد
مع الغابوين بيري �أوباميانغ،
مهاجم بورو�سيا دورمتوند،
ال�صيف املقبل.
وقالت �صحيفة «�سبورت بيلد»
الأملانية« :،هناك الآن خرب �سار
جلميع م�شجعي دورمتوند قادم
من �إ�سبانيا ،حيث �إن زيدان
يرف�ض التعاقد مع �أوباميانغ
هداف البوند�سليغا».
و�أ�ضافت« :يف يونيو املقبل،
�سريفع احلظر عن تعاقدات ريال
مدريد .التعاقد مع �أوبامياجن
نوق�ش داخ���ل �أروق����ة النادي

امللكي ،لكن زيدان ميلك خطط
�أخرى».
وت��اب��ع��ت« :امل���درب الفرن�سي
لي�س يف ح��اج��ة �إل���ى مهاجم
ب�رسعة الربق ،مثل بيري ،فلديه
عاما»
كري�ستيانو رونالدو «31
ً
عاما» مبثابة
وغاريث بيل «27
ً
�صاروخني يف خط الهجوم».
مهاجما
و�أردف��ت« :زي��دان يريد
ً
حقيق ًيا ،وعلى الرغم من تعر�ض
كرمي بنزمية للنقد يف الن�صف
الأول من املو�سم� ،إال �أن �أداءه
يف الفرتة الأخرية حت�سن وات�سم
باالنتظام ،كما �أن لديه �ألفارو
موراتا ،وبديل �آخر هو ماريانو
دياز».

• تدخل قوي بني بنزمية وحارس اشبيلية

من تاريخ كرة القدم

و �أك��م��ل��ت« :ا لأخ���ب���ار جيدة
ل��دورمت��ون��د ،لكنها �سيئة
لأوب���ام���ي���ان���غ ،ح��ي��ث يعد
حلما
االنتقال لريال مدريد
ً
ل�ل�أخ�ير ،وع��ل��ى ال��رغ��م من
امتداد عقد ال��دويل الغابوين
مع دورمتوند حتى � 2020إال
�أن ذلك لن مينع وجود �أندية
مهتمة ب�ضمه».
و�أمت���ت« :االنتقال �إل��ى ال�صني
غ�ير وارد على ج���دول �أعمال
�أوبامياجن ،لكن باري�س �سان
جريمان ،هو الأقرب يف ال�سباق،
كما �أن الالعب ال يزال على قائمة
بيب ج���واردي���وال ،مان�ش�سرت
�سيتي».

• أوباميانغ يصافح مارسيلو في لقاء سابق

�أط���ل���ق ه����داف ري����ال م��دري��د
«كري�ستيانو
ال��ت��اري��خ��ي
رونالدو» ،العنان لنف�سه بعد
فوزه بجائزة الكرة الذهبية،
ك�أف�ضل الع��ب يف العامل لعام
معتربا
 2016من قبل الفيفا،
ً
تتويجه باجلائزة الفردية الأهم
على م�ستوى العامل �أربع مرات،
جعله �ضمن النجوم الأف�ضل على
مر التاريخ.
كبريا يف فوز
دورا
الدون
ولعب
ً
ً
ال��ن��ادي امللكي بك�أ�س دوري
�أبطال �أوروب���ا للمرة احلادية
ع�رش ،قبل �أن ُيعانق اليورو
مع منتخب بالده الربتغايل يف
فرن�سا ،ويف نهاية املو�سم قاد
املرينغي مبونديال الأندية،

ليحتكر اجل���وائ���ز ال��ف��ردي��ة
املرموقة للعام املنق�ضي.
وق��ال ���ص��اروخ م��ادي��را ملوقع
الفيفا الر�سمي «لي�س لدي �أدنى
جزءا
�شك �أنني بالفعل �أ�صبحت
ً
من تاريخ كرة القدم ،هذا كان
�م��ا منذ �أن
ه��ديف الرئي�سي دائ� ً
ب��د�أت اللعب ،مل يكن هديف �أن
�أكون جمرد العب ،كنت �أحلم �أن
ودائما �أعمل لأكون
جنما،
�أكون
ً
ً
�أف�ضل� .أعتقد �أنني فعلت ذلك
وجوائزي تتحدث عن نف�سها،
���س��واء الأل��ق��اب اجلماعية �أو
اجلوائز الفردية ،هذا يجعلني
�أ�شعر بالفخر ويحفزين على
اال���س��ت��م��رار يف عملي بنف�س
الطريقة ليكون القادم �أف�ضل».

أكد أنه لن يعيش في مدينة لندن

كورتوا يلمح برغبته في العودة لمدريد

• كورتوا يتصدى لهاري كني

أتلتيكو مدريد حجز أولى
البطاقات لربع النهائي

�أكد البلجيكي تيبو كورتوا ،حار�س مرمى فريق
ت�شيل�سي الإنكليزي� ،أن��ه لن يعي�ش يف مدينة
لندن ،يف امل�ستقبل ،مف�ضال العي�ش يف مدينة
مدريد الإ�سبانية.
و�أ�شارت تقارير �صحفية ،خالل الفرتة املا�ضية،
�إلى �سعي �أتلتيكو مدريد ال�ستعادة خدمات كورتوا
خالل الفرتة املقبلة ،بالإ�ضافة لوجود اهتمام
كبري من ريال مدريد ،بالتعاقد مع البلجيكي،
ال�صيف املقبل.
و�شدد الإي��ط��ايل �أنطونيو كونتي املدير الفني
للبلوز ،رف�ضه التام التفريط يف كورتوا خالل
الفرتة احلالية ،ب�سبب كونه �أحد الأعمدة الرئي�سية
للفريق اللندين.
وق��ال كورتوا ،خالل ت�رصيحاته ملوقع ناديه
الر�سمي�« :أحب احلياة يف مدريد ،و�س�أقوم بذلك
حني �أنهي م�سريتي يف كرة القدم».
وت��اب��ع« :يف احلقيقة� ،أح�ت�رم املدينة والفن

حجز �أتلتيكو مدريد �أولى البطاقات امل�ؤهلة لربع نهائي ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا ،رغم خ�سارته �أمام ال�س باملا�س  3-2يف �إياب ثمن النهائي
الذي �أقيم على �أر�ضه ملعب في�سنتي كالديرون.
وو�ضع الفرن�سي �أنطوان جريزمان فريقه يف املقدمة بهدفه «ق ،»49قبل
�أن يعادل الكرواتي ماركو ليفايا النتيجة بهدف ل�صالح ال�س باملا�س
«ق ،»57ثم تقدم الأرجنتيني �أنخل كوريا لفريق العا�صمة جمددا بهدف
ثان «ق.»61
لكن ال�س باملا�س انتف�ض يف الدقائق الأخ�يرة من امل��ب��اراة ،حيث
ع��ادل ليفايا النتيجة من جديد بهدف ثان له ولفريقه «ق ،»89ثم
�أ�ضاف الأرجنتيني ماتيو �إيثيكيل جارثيا الهدف الثالث لال�س باملا�س
«ق.»90
ورغم الفوز� ،إال �أن ال�س باملا�س ودع البطولة ،حيث كان قد خ�رس ذهابا
على �أر�ضه بهدفني لال�شيء ،لتذهب بطاقة الت�أهل �إلى �أتلتيكو.

• رونالدو بعد تسلم جائزة أفضل العب

الصحف اإلسبانية كشفت األمر خالل فترة االنتقاالت الشتوية

الغزو الصيني يحاصر رودريغيز براتب خيالي
ك�شفت تقارير �صحفية �إ�سبانية،
اهتمام فريق هيبي فور�شن
ال�صيني ،ال��ذي يقوده فن ًيا
الت�شيلي مانويل بليغريني،
بالتعاقد مع الدويل الكولومبي
خامي�س رودريغيز ،العب خط
و�سط ريال مدريد الإ�سباين،
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
احلالية.
ووف���قً���ا ل�����ص��ح��ي��ف��ة «�آ������س»
الإ�سبانية ،ف�إن �إدارة النادي
ال�صيني ،عر�ضت  30مليون
يورو كراتب �صايف يف املو�سم،
حيث يح�صل رودريجيز على
 3.5م�لاي�ين يف امل��و���س��م مع
ريال مدريد.
وح����اول م�����س ��ؤول��و ال��ن��ادي
ال�����ص��ي��ن��ي ،ح�����س��م �صفقة
رودريغيز ال�شهر املا�ضي،
�أثناء تواجد فلورينتينو برييز
رئ��ي�����س امل��ل��ك��ي ،وخ��ورخ��ي
مينديز وك��ي��ل ال�لاع��ب ،يف

• جانب من املباراة

املعماري ،حني كنت الع ًبا يف �أتلتيكو مدريد،
و�إذا مل �أع�ش يف مدريد ،قد �أنتقل �إلى مدينة لو�س
�أجنلو�س الأمريكية».
وعن جناح البلوز ،هذا املو�سم حتت قيادة كونتي
قال« :هذا املو�سم ي�سري ب�شكل جيد ج ًدا ،ونحن
�سعداء بالنقاط التي ح�صدناها حتى الآن».
ووا�صل« :هذا املو�سم ،نحن نقدم �أداء �أف�ضل من
املتوقع بعد الأداء ال�سيء املو�سم املا�ضي».
واختتم حديثه بقوله« :نحن يف �صدارة جدول
الرتتيب ،ب��ف��ارق كبري م��ن النقاط ،م��ن التي
ح�صدناها املو�سم املا�ضي ،و�أك�ثر من التي
ح�صدناها منذ عامني حني كنا نحن الأبطال يف
النهاية ،لذلك ميكنني القول �إننا ن�سري ب�شكل
جيد».
ويحتل البلوز �صدارة جدول الرتتيب بالليغا،
بر�صيد  49نقطة ،وبفارق  5نقاط عن الو�صيف
ليفربول.

مدينة دبي الإماراتية� ،أثناء
حفل ج��وائ��ز جلوب �سوكر،
مقابل  80مليون يورو ،وهي
نف�س القيمة التي دفعتها �إدارة
املريجني ل�ضم رودريغيز من
موناكو ،ولكن رف�ضت �إدارة
امللكي.
وعاد النادي ال�صيني ،لإغراء
رودريغيز برفع العر�ض لـ110
مليون يورو ،ولكن رودريغيز
رف�ض �أي�ضا ،و�أكد �سعيه لإثبات
قدراته مع ريال مدريد.
و�أ�شارت تقارير �صحفية� ،إلى
اقرتاب رودريغيز من الرحيل
عن �صفوف ري��ال مدريد �إلى
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
ال�صيف املقبل ،رغ��م وجود
اه��ت��م��ام ب��ه م��ن ال��ع��دي��د من
ك��ب��ار الأن���دي���ة يف �أوروب����ا،
مثل ت�شيل�سي وباري�س �سان
جريمان ،بالإ�ضافة للإغراءات
ال�صينية امل�ستمرة.

روما رفض بيع مانوالس ألرسنال
�أكد وكيل �أعمال النجم اليوناين لدفاع روما كو�ستا�س
ً
قادما من
عر�ضا
مانوال�س �أن النادي العا�صمي رف�ض
ً
لندن وبالتحديد من نادي �آر�سنال ل�رشاء الالعب الذي
يعترب ً
هدفا للعديد من الأندية داخل وخارج �إيطاليا.
بخالف �آر�سنال ،هناك ت�شيل�سي والإنرت اللذان مازاال
يراقبان و�ضعيته مع اجليالورو�سي عن كثب .قال
جون �إيفاجنلوبول�س ملوقع �سبورت �إم �إ�س «ال يوجد
�شيء جديد لأقوله لو�سائل الإع�ل�ام ،لقد حتدثت
ريا ،ولكن يف ال�صيف من املمكن �أن نرى بع�ض
كث ً
امل�ستجدات».

�أكمل جون «كو�ستا�س يلعب ب�شكلٍ جيد مع روما الذي
م��ازال يحافظ على �أهدافه يف ال��دوري الإيطايل ويف
�أوروبا ،مانوال�س يف �سن جيد ج ًدا وهو من الالعبني
جميعا ،لديه
ذوي اخلربة ولديه خ�صائ�ص نعلمها
ً
الآن فر�صة للعب يف م�ستوى �أعلى ،بالت�أكيد لن يذهب
لل�صني ،ففي �أوروبا هناك �أ�شياء �أهم من املال ،مثل
ال�شهرة واالعرتاف به» .ا�ستطرد جون «خالل ال�صيف
ً
عر�ضا من �آر�سنال بقيمة  40مليون
املا�ضي رف�ض روما
مهتما به �آن��ذاك ولكن بعد ذلك
ي��ورو� ،آر�سنال كان
ً
كانت رغبة روما يف االحتفاظ به �أكرب».

• رودريغيز يحتفل بأحد اهدافه

مباريات اليوم
الفريقان
�سيلتافيغو x
فالن�سيا
ايبار � xأو�سا�سونا
ا�شبيليه  xريال
مدريد
ميالن  xتورينو
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