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بداية ناجحة لبرشلونة في مستهل دفاعه عن اللقب

ميسي يحطم جميع أساطير «الليغا» بأرقام تاريخية جديدة
أبيالردو  :البرغوث األرجنتيني هدية لكرة القدم

فالفيردي :البرشا عانى أمام أالفيس بسبب العصبية

ا�ستهل بر�شلونة حملة الدفاع عن
لقبه بفوزه ال�رصيح على �ضيفه
االفي�س �3-صفر ،يف املرحلة الأولى
من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وانتظر بر�شلونة حتى الدقيقة 64
ليفتتح الت�سجيل عن طريق جنمه
االرجنتيني ليونيل مي�سي من
�رضبة حرة �أر�ضية جميلة ،م�سجال
الهدف رقم �ستة �آالف لرب�شلونة يف
الدوري،و�ضاعف الربازيلي فيليب
كوتينيو الأرق��ام بت�سديدة لولبية
�إلى ميني احلار�س من داخل املنطقة
«»83
و�أبى مي�سي توديع املباراة من دون
هز ال�شباك جمددا ،فاخرتق املنطقة
م�ستلما متريرة االوروغوياين لوي�س
�سواريز ب�صدره قبل �أن ينهيها يف
املرمى «.»2+90
وخا�ض مي�سي مباراته الأول��ى يف
الدوري بعد تعيينه قائدا للفريق
اثر رحيل العب الو�سط املوهوب
�أن��دري�����س �إنيي�ستا �إل���ى ال���دوري
الياباين.
وانفرد مي�سي برقم تاريخي ،يف
«الليغا»اال�سبانية،وذكرت �شبكة
«�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن النجم
الأرجنتيني �أ�صبح �أول العب ي�سجل
مو�سما على التوايل يف الليغا
يف 15
ً
خالل القرن الـ.21
وو�صل «الربغوث» �إلى الهدف رقم
 385يف مناف�سات الليغا �سجلها
مو�سما مع بر�شلونة،
خ�لال 15
ً
وبعد �أن خا�ض  419مباراة.

وذكرت �شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات
�أن هدف النجم الأرجنتيني الأول يف
�شباك �أالفي�س يعد رقم  6000يف
تاريخ النادي الكتالوين بالدوري
الإ���س��ب��اين،وك��ان ال�برغ��وث � ً
أي�ضا
ه��و م��ن �أح���رز ال��ه��دف رق��م 5000
لرب�شلونة يف الليجا ،وذل��ك يف
مو�سم ،2009-2008ولفتت ال�شبكة
�إلى �أنه منذ ت�سجيل مي�سي الهدف
ً
هدفا،
الـ ،5000ت�سبب يف 462
«�أحرز  ،337و�صنع .»125
و�أ���ش��ارت �شبكة «�أوب��ت��ا»� ،إل��ى �أن
بر�شلونة ب��ات النادي الثاين يف
ت��اري��خ ال���دوري الإ���س��ب��اين الذي
ي�صل للهدف رق��م  ،6000حيث
ً
هدفا يف
ميلك ري��ال مدريد 6041
امل�سابقة،و�أو�ضحت ال�شبكة �أن
 6.4%من �إجمايل �أهداف بر�شلونة
يف الليغا جاءت عن طريق الربغوث
الأرجنتيني «ً 384
هدفا».
ويف �سياق مت�صل ق��ال �إرن�ستو
فالفريدي ،املدير الفني لرب�شلونة،
�إنه مل ي�شعر بالراحة على مقاعد
البدالء ،خالل انت�صار فريقه على
ديبورتيفو �أالفي�س.
ويف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية ،قال املدرب:
«مل �أهد�أ �أب ًدا ،كانت هناك ع�صبية
وع��دم يقني حول حت�سن الفريق،
لقد مر وق��ت طويل ،وكنا نعاين
ج ًدا».
و�أ�ضاف« :مل نتمكن من و�ضع ال�سكر
على امل��ب��اراة ،الأداء ك��ان بطي ًئا

يف ال�شوط الأول ،خطوطهم كانت
قريبة من بع�ضها ،وه��ذا �أ�سلوب
دفاعي �صعب ..نحن مازلنا يف
البداية ،ون�أمل �أن نتح�سن».
وبخ�صو�ص الهدف الأول ملي�سي،
ق��ال فالفريدي« :لقد �سجل مثله
�ساب ًقا يف م��رم��ى ج�يرون��ا� ،إن��ه
��م���ا ..لي�ست لعبة
يفاجئك دائ� ً
ع��ادي��ة ،لكنه ع� ً
��ادة م��ا يفعلها،
الكرة التي ارتطمت بالقائم كانت
رائعة � ً
أي�ضا».
ووا�صل« :مل يكن لدي �أي فكرة ،عن
مكان ت�سديده للكرة� ..إنه يرى ما
ال يراه �أحد ،تراه يعطي متريرة،
وال تعرف �أين �سيذهب بعدها� ..إنه
يفعل الأ�شياء �أف�ضل من �أي �شخ�ص
�آخر».
من جانبه �أبدى مدرب ديبورتيفو
�أالف��ي�����س� ،أب���ي�ل�اردو فرنانديز،
�أ���س��ف��ه خل�����س��ارة ف��ري��ق��ه بثالثية
نظيفة،وامتدح املدرب الأداء الذي
قدمه فريقه يف ال�شوط الأول ،الذي
خرج فيه متعادال بدون �أهداف.
وتابع «الهدف الذي �سجله مي�سي
م��ن ركلة ح��رة ،غ�يرت م��ن م�سار
املباراة� ،أي�ضا الهدف الأخري كان
م�ؤ�سفا ،لأن اخل�سارة �أ�صبحت
�ضخمة»،و�أبدى املدرب �أ�سفه لأن
مي�سي� ،صاحب الثنائية ،عاد
لي�صنع الفارق ««مي�سي» هو هدية
لكرة القدم ،طاملا مل يلعب �ضد
�أالفي�س ،من الرائع م�شاهدته يلعب،
لكني ل�ست �سعيدا مبا قدمه».

• ميسي أسطورة ال تنتهي من حتطيم األرقام القياسية

تفوق على المدرب اإلسباني الراحل أراغونيس بفارق لقب واحد

سيميوني األكثر تتويج ًا باأللقاب

في تاريخ األتليتي

• جانب من مران األتليتي

األتليتي يخشى مفاجآت خفافيش
فالنسيا الليلة
ي�ستهل �أتليتكو مدريد اليوم مبواجهة
فالن�سيا الذي �أنهى بدوره املو�سم
املا�ضي حمت ًال املركز الرابع مبا
ي�ضمن له العودة للمناف�سة يف دوري
�أبطال �أووربا .ويبدو االتليتي واثق ًا
يف قدرته على تكرار �إجناز .2014
وجنح الروخي بالنكو�س حتت قيادة
مدربه الأرجنتيني دييغو �سيميوين،
يف تدعيم �صفوفه ب�شيء من احلكمة
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
وظهرت قدرات �أتليتكو جلية خالل
الفوز املثري على ريال مدريد 2 - 4
يف العا�صمة اال�ستونية تالني
يف ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي.
وجنح �أتليتكو يف احلفاظ
ع���ل���ى ب����ق����اء م��ه��اج��م��ه

• إيفان راكيتيتش

الفرن�سي �أنطوان غريزمان ومدافعه
الأوروغ��وي��اين دييغو غودين رغم
اهتمام بر�شلونة ومان�ش�سرت يونايتد
بالالعبني.
وم��ع ق��دوم �أم��ث��ال توما�س ليمار
ورودري وجيل�سون مارتينز ،ف�إن
�أتليتكو من املتوقع �أن ي�صبح �أكرث
قوة من �أي وقت م�ضى .وبعد الفوز
بلقب ال���دوري الإ���س��ب��اين يف عام
توج �أتليتكو بلقب الليغا
ّ ،1996
م��رة واح��دة فقط يف  22مو�سم ًا،
حيث جاء التتويج يف عهد �سيميوين
يف مو�سم .2014 - 2013
وم���ن���ذ ب����داي����ة ع�رص
�سيميوين ق��ب��ل �سبعة
�أع��وام ،حافظ �أتليتكو

انفرد الأرجنتيني دييغو �سيميوين مدرب نادي
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين ب�صدارة املدربني
الأكرث تتويجا يف تاريخ النادي ،بعدما قاد
فريقه لهزمية جاره ريال مدريد و�إحراز ك�أ�س
ال�سوبر الأوروبي بنتيجة �أربعة اهداف مقابل
هدفني االربعاء املا�ضي.
ويعترب ك�أ�س ال�سوبر الأوروب���ي هو اللقب
ال�سابع ال��ذي يح�صل عليه االتليتي حتت
�إ�رشاف �سيموين منذ توليه مهام اجلهاز الفني
للفريق منذ نهاية عام
.2011
وق�����اد �سيميوين
حماربي الروخي
بالنكو�س لنيل
ك ��أ���س امل��ل��ك يف
ع����ام ، 2013
ث��م ل��ق��ب ال���دوري
الإ����س���ب���اين وك���أ���س
ال�سوبر الإ�سباين
يف عام

على تواجده ب�شكل دائم يف املثلث
الذهبي ويف املو�سم املا�ضي حل
يف مركز الو�صيف .وحطم �أتلتيكو
الرقم القيا�سي ل�صفقاته عرب �ضم
ليمار من موناكو مقابل  65مليون
يورو « 74مليون دوالر».
و�سجل دييغو كو�ستا هدفني يف
�شباك ال��ري��ال ليقود �أتليتكو
للتتويج بلقب ك ��أ���س ال�سوبر
الأوروب�����ي .وع���اد كو�ستا �إل��ى
�أتليتكو املو�سم املا�ضي قادم ًا
من ت�شيل�سي بعد فرتة من الأجواء
امل��ث�يرة للجدل ال��ت��ي عا�شها
مع النادي الإنكليزي ،لكنه مل
ي�شارك م��ع الفريق �سوى يف
يناير املا�ضي.

راكيتيتش ال يفكر

• صورة توضح ألقاب سيميوني مع األتليتي

سان جيرمان متهم بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف

في العمالق البافاري

ك�شفت تقارير �صحافية �أملانية ،عن موقف جنم بر�شلونة
الإ�سباين ،من ارتباطه باالنتقال �إلى �صفوف بايرن
ميونخ ،خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية احلايل.
وارتبط الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش ،باالنتقال
�إلى �صفوف البايرن عقب تويل مواطنه نيكو
كوفات�ش ،تدريب الفريق البافاري� ،إذ كان
مدربا له يف منتخب كرواتيا مبونديال
الأخري
ً
.2014
وقال موقع «�سبورت »1الأمل��اين« :راكيتيت�ش ال
يريد مغادرة بر�شلونة يف الوقت احلايل ،كما �أنه يود
�إنهاء م�سريته الكروية مع ناديه ال�سابق �إ�شبيلية،
نظرا حلبه لهذه املدينة ،وذلك عقب انتهاء فرتته مع
ً
النادي الكتالوين».
ولعب راكيتيت�ش بقمي�ص �إ�شبيلية ملدة  3موا�سم (2011
حتى  ،)2014حقق خاللها بطولة الدوري الأوروبي يف
منا�سبة وحيدة ،قبل االن�ضمام للبار�سا.
و�أ�ضاف املوقع« :بخالف بايرن ميونخ ،يحظى و�صيف
مونديال رو�سيا ،باهتمام باري�س �سان جريمان
وموناكو الفرن�سيني� ،إال �أن عقده املمتد مع البار�سا
ً
�رشطا جزائ ًيا بقيمة  125مليون
حتى  ،2021يت�ضمن
يورو».
و�أمت« :على �أي حال ،راكيتيت�ش لن يكون ق�ضية للبايرن،
�إال يف حالة مغادرة تياغو �ألكانتارا باجتاه ريال مدريد،
وقتها ميكن للنادي البافاري �أن يفكر يف ا�ستقطاب
النجم الكرواتي».

� ، 2014أما على ال�صعيد القاري فقد جنح يف
قيادته للتتويج بلقب ال��دوري الأوروب��ي يف
عامي  2012و  ، 2018ولقب ك�أ�س ال�سوبر
الأوروبي لعام 2018
وبذلك جنح �سيميوين يف الفوز بجميع الألقاب
خالل جتربته مع �أتليتكو با�ستثناء لقب دوري
�أبطال �أوروبا الذي ا�ستع�صى عليه رغم بلوغه
النهائي مرتني عامي  2014و� ،2016إذ
خ�رسهما �أمام ريال مدريد ،ليتفوق بذلك على
املدرب الإ�سباين الراحل لوي�س اراغوني�س
بفارق لقب واحد ،بعدما حقق الأخري �ستة
�ألقاب مع «الروخي بالنكو�س».
وعلى مدار �سبعة اعوام من توليه الإ�رشاف
على ال�ش�ؤون الفنية للفريق املدريدي،
فقد جنح �سيميوين يف ال�صعود بالنادي
�إلى م�صاف الأندية الكبرية على ال�صعيدين
املحلي والقاري ،معزز ًا خزائنه بر�صيد من
البطوالت مل يح�صل عليها على مدار ربع قرن،
وهو ما جعل �إدارة النادي تقاتل لالحتفاظ
به مدرب ًا للفريق لأطول فرتة ممكنة
بعدما و�صلته عرو�ض مغرية من

�أندية الدوري الإيطايل والدوري الإنكليزي.
ومع �إنطالقة املو�سم الريا�ضي اجلديد «-2018
 »2019فان �سيميوين مع �أتلتيكو مدريد على
جاهزية فنية ملناف�سة الغرميني بر�شلونة
وريال مدريد على لقب الدوري الإ�سباين ،كما
ي�ستعد ملقارعة كبار �أندية «القارة العجوز»
على لقب دوري �أبطال �أوروبا ،بعدما جنح يف
املحافظة على �أعمدة الفريق الرئي�سية ويف
مقدمتهم املهاجم الفرن�سي انطوان غريزمان،
كما دعم �صفوفه بالعبني مميزين هذا ال�صيف
وعلى ر�أ�سهم العب الو�سط الفرن�سي توما�س
ليمار القادم من نادي موناكو الفرن�سي يف
�صفقة بلغت  70مليون يورو.
وت�شري كافة املعطيات الفنية التي ت�سبق
انطالقة البطولة ،بان �أتليتكو مدريد مع
املدرب �سيميوين بلغ حالة الن�ضج وا�صبح
جاهز ًا فني ًا وذهني ًا لتحقيق �إجناز الثنائية
التاريخية ،ب�إحرازه الدوري الإ�سباين ودوري
�أبطال �أوروبا ،حيث مل يكن فوزه على ريال
مدريد يف ك�أ�س ال�سوبر القاري �سوى واحدة
من تلك املعطيات.

الريال يترقب تحقيقات االتحاد

• نيمار داسيلفا

األوروبي لالنقضاض على نيمار
ك�شفت تقارير �إعالمية عن ال�رس الذي جعل
ادارة نادي ريال مدريد الإ�سباين تعزف عن
القيام بتعاقدات كبرية خالل االنتقاالت ال�صيفية
احلالية التي تغلق �أبوابها يف �إ�سبانيا بنهاية
�شهر اغ�سط�س احلايل.
وكانت اجلماهري الريا�ضية قد ت�ساءلت عن
ا�سباب عزوف �إدارة «املريينغي» عن دخول �سوق
االنتقاالت ال�صيفية ،رغم رحيل ابرز جنوم الفريق
وعلى ر�أ�سهم املهاجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
والعب الو�سط الكولومبي خامي�س رودريغيز واملهاجم
الإ�سباين �ألفارو موراتا ،كما ان خزينته تتوافر بها
�سيولة مالية تفوق الـ  300مليون يورو.
وبح�سب �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية املقربة من
�أ�سوار «ال�سانتياغو برينابيو» فان رئي�س النادي
فلورنتينو برييز يرتقب نهاية التحقيقات التي
يجريها االحتاد الأوروبي لكرة القدم مع نادي
باري�س �سان جريمان الفرن�سي ب�ش�أن مدى
التزامه بقواعد اللعب املايل النظيف.

واكدت ال�صحيفة ال�شهرية ان عني رئي�س النادي امللكي
على املهاجم الربازيلي نيمار دا �سيلفا مهاجم «البي ا�س
جي» ذلك ان حتقيقات االحتاد القاري قد تدين الإدارة
الباري�سية مبخالفتها لقواعد اللعب املايل النظيف،
مما يفر�ض عليها بيع عقد نيمار ،حيث �ستكون الإدارة
املدريدية يف طليعة املتقدمني ل�ضم الدويل الربازيلي
و�إنفاق  300مليون يورو لإمتام ال�صفقة.
هذا ويتوقع ان ت�صدر نتائج حتقيقات االحتاد الأوروبي
قبل �إغالق باب االنتقاالت ال�صيفية يف الواحد والثالثني
من �شهر اغ�سط�س احلايل ،وهو ما يجعل �إدارة ريال
مدريد ترتيث يف دخول �سوق االنتقاالت ،لكونها ترى
يف نيمار جنم ًا بارز ًا ي�ستحق ان يدفع لأجله  300مليون
يورو بعدما �سبق لباري�س �سان جريمان ان ا�ستقطبه لـ
«حديقة الأمراء» مقابل  222مليون يورو.
ي�شار ال��ى ان ري��ال مدريد قد اكتفى خ�لال ال�صيف
احل��ايل بالتعاقد م��ع احلار�سني الأوك����راين �أن��دري
لونني والبلجيكي تيبو كورتوا و املهاجم الربازيلي
فيني�سيو�س جونيور.

