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غياب مودريتش قد يعزز مشاركة رونالدو أساسي ًا

برشلونة يستضيف الريال

في أول كالسيكو بعد رحيل نيمار
يحل ريال مدريد بطل الدوري اال�سباين يف كرة القدم،
�ضيفا على بر�شلونة بطل الك�أ�س اليوم يف ذهاب الك�أ�س
ال�سوبر املحلية ،يف �أول كال�سيكو بغياب النجم
الربازيلي للنادي الكاتالوين نيمار ،املنتقل الى
باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف �صفقة قيا�سية.
وال يزال النادي الكاتالوين ي�سعى لتعوي�ض مهاجمه
الدويل الذي انتقل الأ�سبوع املا�ضي الى النادي الفرن�سي
اململوك من هيئة قطر لال�ستثمارات الريا�ضية ،مقابل
 222مليون يورو ،يف �صفقة جعلت منه �أغلى العب يف
تاريخ كرة القدم .وباءت كل حماوالت بر�شلونة حتى
الآن بالف�شل ،ال�سيما مع الربازيلي فيليبي كوتينيو
العب ليفربول االنكليزي ،والفرن�سي عثمان دميبلي
العب بورو�سيا دورمتوند االملاين.
ويجد املدرب اجلديد لرب�شلونة �إر�سنتو فالفريدي نف�سه
يف مواجهة ريال ،بطل الدوري املحلي ودوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املا�ضي ،مع ت�شكيلة تفتقد نيمار يف
خط الهجوم الذي ي�ضم �أي�ضا النجم االرجنتيني ليونيل
مي�سي وزميله الأوروغواياين لوي�س �سواريز.

وي�أمل بر�شلونة يف ان يكرر اجناز �أبريل املا�ضي،
تاريخ املواجهة الأخرية مع ريال ،والتي متكن مي�سي
من ح�سمها ل�صالح فريقه  ،2-3على رغم ان الت�شكيلة
خلت حينها �أي�ضا من نيمار.
كما ان النادي الكاتالوين تفوق على غرميه املحلي
بالنتيجة نف�سها يف كال�سيكو ودي �أقيم ال�شهر املا�ضي
يف ميامي الأمريكية ،وكان �آخر مرة يدافع فيها نيمار
عن �ألوان بر�شلونة.
ومن املتوقع ان يبقي فالفريدي على ديلوفيو ،اال انه
قد يعمد الى الت�ضحية ب�أحد املهاجمني الثالثة بهدف
تدعيم الو�سط ،ب�إ�ضافة �سريجي روبرتو الى هذا اخلط
ال��ذي ع��ادة ما ي�ضم �سريجيو بو�سكيت�س و�أندري�س
انيي�ستا والكرواتي ايفان راكيتيت�ش.
ويف تعليق على الكال�سيكو االول بغياب نيمار ،قال
قائد ريال مدريد وقلب دفاعه �سريخيو رامو�س ،ان
هذا الغياب �سيمثل م�شكلة �أقل بالن�سبة الى النادي
امللكي.
وعلى رغم عدم حتقيقه �أي فوز يف مبارياته التح�ضريية

للمو�سم اجلديد ،ب��د�أ النادي امللكي مو�سمه ب�شكل
مثايل ،ب�إحرازه الثالثاء الك�أ�س ال�سوبر الأوروبية
بفوزه على مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي .1-2
و�سجل لريال اي�سكو والربازيلي كا�سيمرو ،يف مباراة
فر�ض فيها العبو املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان
هيمنتهم على و�سط امللعب ،ومل يتيحوا لبطل الدوري
االوروبي يوروبا ليغ بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه
مورينيو ،املناف�سة جديا �سوى يف الن�صف الثاين من
ال�شوط الثاين ،وت�سجيل هدف تقلي�ص الفارق عرب
البلجيكي روميلو لوكاكو.
اال ان زيدان �سيكون م�ضطرا لإجراء تغيري واحد على
الأقل يف الت�شكيلة الفائزة على يونايتد ،ب�سبب ايقاف
العب الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�ش ،والذي يرجح
ان يكون بديله مواطنه ماتيو كوفا�سيت�ش.
اال ان غياب مودريت�ش قد يعزز �أي�ضا احتمال م�شاركة
النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �أ�سا�سيا يف
املباراة ،علما ب�أنه �شارك كبديل فقط يف مباراة ك�أ�س
ال�سوبر الأوروبية �ضد ناديه ال�سابق.

• ميسي يحاول منع رونالدو من املرور بالكرة

سانشيز تسبب في خالف داخل الميرينغي
اختلف الفرن�سي زين الدين زيدان ،املدير
الفني لريال مدريد الإ�سباين ،مع فلورنتينو
برييز رئي�س النادي ،ب�ش�أن التعاقد مع �أحد
جنوم بر�شلونة ال�سابقني.
وذك����رت �صحيفة «دي��ل��ي �إك�سربي�س»
الربيطانيةّ � ،أن املدرب الفرن�سي للفريق
امللكي ،معجب للغاية ب�أليك�سي�س �سان�شيز،
جنم �أر�سنال ،ويرغب يف التعاقد معه خلالفة
الإ�سباين �ألفارو موراتا ،املن�ضم حدي ًثا
ل�صفوف ت�شيل�سي الإنكليزي ،قبل غلق �سوق
االنتقاالت بنهاية ال�شهر احلايل.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إل��ى � ّأن برييز يرف�ض
التفاو�ض م��ع �أر���س��ن��ال ب�ش�أن الالعب،
بدعوى انتهاء عقده بعد مو�سم واحد فقط،
ل��ذل��ك ال ي��رغ��ب يف دف��ع مبلغ م��ن امل��ال
لأجل �ضمه هذا ال�صيف ،وينتظر للح�صول
عليه جمانً ا العام املقبل .وك��ان ناديا
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي وباري�س �سان
جريمان الفرن�سي ،يرغبان يف التعاقد مع
�سان�شيز� ،إال � ّأن الفرن�سي �أر�سني فينغر،
املدير الفني للغانرز ،لن يوافق على بيع
الالعب ملناف�س مبا�رش ،كما � ّأن توقيع فريق
العا�صمة الفرن�سية مع الربازيلي نيمار من
بر�شلونة ،وحماولة �ضم كيليان مبابي من
موناكو� ،أديا لتوقف املفاو�ضات.

الملكي اتفق مع زيدان
على تمديد عقده  3مواسم

تو�صل نادي ريال مدريد ،التفاق مع مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان ،ب�ش�أن
متديد عقده مع النادي ،بعد جناحه يف مهمته خالل الفرتة املا�ضية.
و�أو�ضحت �صحيفة «�أ�س» الإ�سبانية� ،أن النادي يبحث عن التوقيت
املنا�سب للإعالن عن جتديد تعاقد «زيزو» ملدة  3موا�سم،
مثلما هو احلال مع العب الو�سط �إي�سكو ،الذي ذكرت
تقارير عن تو�صله التفاق ب�ش�أن جتديد عقده مع
املريينغي.
و�أ�ضافت �أن زيدان ي�شعر بال�سعادة لأن مدة العقد
اجلديد �ست�ستمر لثالثة �أعوام ،وثقة رئي�س النادي،
فلورنتينو برييز ،فيه.
وينتظر �أن يت�ضاعف راتب زيدان ال�سنوي حيث
�سي�صل لنحو ثمانية ماليني يورو ،ولكن ب�رشط
حتقيق بع�ض الأهداف املحددة.
وينتهي عقد زيدان « 45عاما» احلايل مع النادي
امللكي يف �صيف .2018
و�أ�شارت �إلى �أن النادي �سعيد ب�إجنازات زيدان،
وحتقيقه �ستة �ألقاب مع الفريق يف غ�ضون 20
�شهرا فقط ،وه��ي الت�شامبيونزليج «مرتني»
وال�سوبر الأوروب����ي «م��رت�ين» والليغا «م��رة»
ومونديال الأندية «مرة».
و�أ�صبح زي��دان بهذا ال�شكل ،راب��ع �أك�ثر املدربني
حتقيقا للإجنازات ط��وال تاريخ النادي ال��ذي ميتد
• زيدان
لـ 115عاما.

• اليكسيس سانشيز

بسبب قرار حرمانه من التعاقد مع العبين جدد لمخالفته اللوائح

أتلتيكو مدريد يستعين بقوته
الجماعية لمقارعة الكبار

بعد تمرد الالعب على دورتموند للموافقة على رحيله

الصحف األلمانية
تفتح النار على
ديمبلي وبرشلونة
• دميبلي يغادر تدريبات دورمتوند

هاجمت ال�صحافة الأملانية ن��ادي بر�شلونة ب�سبب
م�ساعيه ل�ضم الفرن�سي عثمان دميبلي ،ما جعل
الالعب يتمرد على بورو�سيا دورمتوند ،كي يوافق على
رحيله.
وت�صف ال�صحف الأملانية ،موقف دميبلي ،الذي ُعوقب
لغيابه عن تدريبات فريقه  ،ب� َّأنه «ابتزاز» ،واتهمته
بالتواط�ؤ مع النادي الكتالوين.
وتقول جملة «كيكر» يف ن�سختها الإلكرتونية« :ال ميكن
تخيل � َّأن حماولة االبتزاز التي ميار�سها دميبلي تتم
املرجح � َّأن الالعب بد�أ التمرد
دون دراية بر�شلونة .من
َّ
مبوافقة جمل�س �إدارة النادي الكتالوين».
وت�ضيف «هذا املوقف يزيل قناع بر�شلونة الذي قدم
�صورة نظيفة له قبل عدة �أعوام ك�سفري ل�صندوق الأمم
املتحدة للطفولة يوني�سيف.
وترى «كيكر» � َّأن مترد دميبلي ق َلّل من �إمكانية موافقة
دورمتوند على التفاو�ض حول رحيل الالعب ،وهو
موقف و�صفته بـ«املنا�سب».
�أما «�سبورت بيلد» فو�صفت ت�رصف دميبلي بالطفويل،

وغري امل�س�ؤول ،مبينةً � ًّأن هذا الت�رصف «ال يحرتم
النادي الذي �سمح له بالتطور دون �ضغوط وبامل�شاركة
يف دوري الأبطال ،وال اجلمهور وال زمالئه بالفريق».
وذكرت «دير في�سنت» � َّأن مت�سك دورمتوند مبوقفه ومنع
رحيل دميبلي �سيكون «ب��ادرة جيدة» ،لكنها تعتقد
�أن الالعب �سينتهي به املطاف بالرحيل عن النادي
الأملاين.
و�أ�ضافت «من املتوقع �أن يوافق دورمتوند على رحيل
دميبلي �إذا زاد بر�شلونة املقابل امل��ادي ل�ضمه.
دورمتوند ينتظر احل�صول على ما بني  ،120و150
مليون يورو».
و�أ�شارت �إلى � َّأن هذه الأرق��ام كانت تعد خيالية قبل
�أ�سابيع ،لكن �صفقة انتقال نيمار لباري�س �سان
جريمان مقابل  222مليون يورو «قيمة ال�رشط اجلزائي
لف�سخ تعاقده مع الرب�شا» �سمحت باحلديث عن هذه
املبالغ.
و�أبرز موقع « 90دقيقة»َّ � ،أن موقف دميبلي يجب �أن
يجعل دورمتوند يطبق عقوبة رادعة بحقه.

�سيعتمد �أتلتيكو مدريد ،املمنوع
من �إبرام �صفقات جديدة ،على روح
فريقه وقوته اجلماعية يف املو�سم
اجل��دي��د ،يف الوقت ال��ذي ي�سعى
فيه للمناف�سة على قدم امل�ساواة
مع الكبريين ري��ال م��دري��د ،بطل
دوري الدرجة الأولى الإ�سباين لكرة
القدم ،والو�صيف بر�شلونة.
و�أك��د �أتلتيكو موقعه كثالث �أكرب
قوة يف كرة القدم الإ�سبانية ،منذ
�أن تولى العبه ال�سابق الأرجنتيني
دييغو �سيميوين ،تدريبه يف 2011
وب��ث فيه احلما�س ومنحه دفعة
هائلة.
لكن فر�صته يف تكرار �أدائه ،وفوزه
باللقب يف  2014تبدو �ضئيلة يف ظل
عدم �إ�ضافة �أي العبني جدد للت�شكيلة
التي �أنهت املو�سم املا�ضي ،متخلفة
بفارق  15نقطة عن ريال مدريد بطل
�أوروبا.
لكن الفريق رغم ذلك ي�شعر بالكثري
من التفا�ؤل فيما يتعلق باملو�سم
اجلديد ،ال��ذي �سيبد�أ معه حقبة
جديدة يف ملعبه اجلديد وهو ا�ستاد
واندا متريوبوليتانو ،الذي يت�سع
لنحو � 68ألف م�شجع بعد �أن ودع
ملعبه ال�شهري في�سنتي كالديرون،
يف املو�سم املا�ضي.
و�سيفتتح �أتلتيكو ا�ستاده اجلديد
يف الأ�سبوع الرابع من املو�سم ،يف
مواجهة ملقه بعد ثالث مباريات
غ�ير �سهلة خ���ارج ملعبه �أم���ام
ج�يرون��ا ال��واف��د اجل��دي��د ،وال�س
باملا�س وفالن�سيا ،وهي مباريات

• العبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بأحد األهداف

�ست�شكل اختبارا فعليا ملدى قدرة
ت�شكيلة الفريق املليئة باملواهب،
والناق�صة يف نف�س ال��وق��ت على
املناف�سة.
وا�شرتى النادي الالعب الإ�سباين
الدويل فيتولو من �إ�شبيلية ،لكن ال
ميكنه ت�سجيله قبل يناير املقبل،
ب�سبب ق��رار منعه من التعاقد مع
العبني جدد ملخالفته لوائح التعاقد
مع الالعبني الأجانب النا�شئني.
وي�أمل �أتلتيكو �أي�ضا يف التعاقد
م��رة �أخ���رى م��ع مهاجم ت�شيل�سي
دييغو كو�ستا ،رغ��م �أن��ه رك��ز كل
جهوده يف احلفاظ على �أف�ضل العبيه

احلاليني.
وبعرو�ض كبرية مدد النادي تعاقده
مع العبي الو�سط �سا�ؤول نيجويز
وك��وك��ي ،وم��ع ال�لاع��ب الفرن�سي
�أنطوان غريزمان ،ال��ذي قال �إنه
رف�ض االنتقال ت�ضامنا مع النادي
بعد ت�أكيد عقوبته ومنعه من �إبرام
�صفقات انتقال.
وقال �سيميوين عن ذلك« :يف ظل كل
ما حدث ف�إن الأمر الأهم الذي قام
به النادي هو منع �أف�ضل العبينا من
املغادرة».
و�أ�ضاف« :من وجهة نظري كمدرب،
وعندما علمنا ب�أننا ل��ن نتمكن

من التعاقد مع العبني جدد بد�أنا
نركز على الالعبني املوجودين يف
ت�شكيلتنا ،عندما تت�سلح بالأمل
وال��ث��ق��ة ي��ك��ون ل��دي��ك دوم���ا �سبب
للحفاظ على دوافعك».
والثقة بالنف�س كانت دوما مفتاح
قدرة �أتلتيكو مدريد على املناف�سة
بكل قوة ،وجنبا �إلى جنب مع ريال
وبر�شلونة يف املوا�سم اخلم�سة
الأخرية.
و�سيتعني على الفريق االعتماد على
هذه الروح �أكرث من ذي قبل ،خالل
�سعيه ملطاردة العمالقني رغم عدم
ح�صوله على �أي دعم جديد.

موناكو ضيف ًا ثقي ً
ال على ديجون وسان جيرمان يستعد الفتراس غانغان

ي�سعى موناكو حامل اللقب الى الظهور ب�صورة
خمتلفة ع��ن مباراته الأول���ى عندما يحل اليوم
�ضيفا على ديجون يف املرحلة الثانية من الدوري
الفرن�سي يف كرة القدم ،بينما ي�أمل و�صيفه باري�س
�سان جريمان يف ت�أكيد بدايته القوية �ضد م�ضيفه
غانغان .وي�أمل موناكو يف تقدمي �أداء �أف�ضل من
مباراته الأول��ى على �أر�ضه �ضد تولوز حني عانى
للخروج فائزا  2-3يف مباراة تخلف خاللها مرتني
قبل ان مينحه املدافع الدويل البولندي كميل غليك
التقدم للمرة االولى واالخرية يف الدقيقة .70
ومل يقدم فريق االم���ارة �أداء مقنعا على غرار

حت�ضرياته للمو�سم اجلديد حينما حقق فوزين فقط
يف �سبع مباريات .وكانت اخل�سارة الأخرية� ،أمام
�سان جريمان  2-1يف «ك�أ�س االبطال» بني بطلي
الدوري والك�أ�س.
والى جانب خ�سارته عنا�رص م�ؤثرة مثل الربتغايل
برناردو �سيلفا وبنجامان مندي وتييموي باكايوكو
وقائده املغربي نبيل درار وفالري جرمان ،ت�أثر
موناكو ب��الأداء املتوا�ضع ن�سبيا لنجمه كيليان
مبابي الذي ال يزال يرتدد انه قد ينتقل الى ريال
مدريد الإ�سباين �أو �سان جريمان.
وي�ؤكد املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي الذي

حقق فريقه فوزه الـ 13تواليا يف الدوري املحلي،
�أنه ال ي�شعر بالقلق لأن «م�ستوى الفريق �سريتفع»،
متوقعا �أن تكون «ه��ن��اك حركة كبرية يف �سوق
االنتقاالت .الأمر مل ينته .الهدف هو �أن نعمل ب�شكل
جيد حتى �سبتمرب».
وعلى رغ��م ت�أكيد نائب رئي�س ال��ن��ادي الرو�سي
فادمي فا�سيلييف بعد الفوز على تولوز ب�أن مبابي
مل «يعرب يوما عن رغبته بالرحيل» ،ف�إن م�صري
املهاجم ال�شاب لي�س حم�سوما ،ال�سيما يف ظل
االغراءات املالية واحلديث عن �أن قيمته ت�صل الى
 180مليون يورو.

و�أ�شار فا�سيلييف الى ان الالعب الذي تتناف�س عليه
�أندية كربى مثل ري��ال و�سان جريمان وبر�شلونة
الإ�سباين ومان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي« ،يف طور
التفكري بامل�رشوع الريا�ضي ،وه��ذا �أم��ر طبيعي
متاما» .ومبابي لي�س الالعب الوحيد املر�شح لرتك
نادي الإمارة ،بل تتحدث التقارير عن اهتمام �أر�سنال
االنكليزي ب�ضم توما�س ليمار ،كما حال بر�شلونة،
فيما يبدو �سان جريمان مهتما بالربازيلي فابينيو،
اال ان موناكو ال يحبذ انتقاله الى فريق مناف�س يف
الدوري املحلي.
ويف املقابل ،حاول موناكو التعوي�ض بتعاقده هذا

الأ�سبوع مع العب جديد ثامن لهذا املو�سم هو الدويل
اجلزائري ر�شيد غزال يف �صفقة انتقال حر بعد انتهاء
عقده مع ليون فريق بداياته.
ولن ينتظر فريق الإمارة طويال ملعرفة �أين و�ضعه
هذا املو�سم يف �سباق ال�رصاع على اللقب� ،إذ �سيواجه
مر�سيليا املتجدد يف املرحلة الرابعة ثم ني�س ثالث
املو�سم املا�ضي يف املرحلة التي تليها.
من جهته� ،أظهر �سان جريمان يف املرحلة االفتتاحية
ا�ستعداده ال�ستعادة اللقب الذي توج به �أربعة موا�سم
متتالية قبل موناكو ،بالفوز على الوافد اجلديد
اميان  0 - 2حتت ناظري جنمه اجلديد نيمار.

