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يسعى

للتعويض

على حساب

ليفانتي

• مارسيلو

و�ضع نادي ريال مدريد الإ�سباين،
العبيه املعارين حتت املجهر،
من �أج��ل الوقوف على م�ستويات
ال�ل�اع���ب�ي�ن ،ق��ب��ل ات���خ���اذ ق���رار
با�ستعادة بع�ض العنا�رص من �أجل
�سد ثغرات الفريق امللكي وتدعيم
ال�صفوف يف مرحلة �إعادة البناء،
ما يفتح الباب على م�رصاعيه �أمام
رحيل العديد من الأ�سماء التي
طاملا ر�سمت الب�سمة على �شفاه
�أن�صار النادي الأبي�ض.
وت�أتي خطوة النادي امللكي ،لتلقي
بظالل قامتة على م�سرية الدويل
الربازيلي مار�سيلو ،ظهري �أي�رس
الريال ،بني ج��دران الربنابيو،
حيث مير مدافع ال�سيلي�ساو مبرحلة
ع�صيبة برفقة النادي امللكي ،يف
الأ�سابيع االخ�ي�رة ،بعدما �شهد
تراجعا حا ًدا و�ضعته يف
م�ستواه
ً
مرمى غ�ضب وان��ت��ق��ادات جمهور
البالنكو.
وك�شف موقع «ديفين�سا �سنرتال»،
�أن ال��ن��ادي امللكي منفتح لفكرة
بيع الظهري الربازيلي يف املو�سم
املقبل ،يف حالة ا�ستمرار تراجع
م�ستواه ،على الرغم من �شعوره
نظرا
باحلزن يف حالة رحيله،
ً
للعالقة الطبية ب�ين الربازيلي
والنادي واجلمهور طوال ال�سنوات
املا�ضية.
وف�شل القائد الثاين للمريينغي
يف ا���س��ت��غ�لال ال��ف��ر���ص العديدة

التي منحها له املدرب �سانتياغو
���س��والري ،على الرغم من تراجع
م�����س��ت��واه وان��خ��ف��ا���ض م����ردوده
البدين،ليجد املدرب الأرجنتيني
�ضالته يف ال�شاب �سريجيو ريجيلون
الذي يوا�صل عرو�ضه املميزة يف
اجلبهة الي�رسى م�ؤخر ًا.
ويف حالة رحيل الدويل الربازيلي،
ل���ن ي��ج��د رئ��ي�����س ري����ال م��دري��د
فلورنتينو ب�يري��ز �صعوبة يف
تعوي�ضه بالعب �آخر ،فبالإ�ضافة
لت�ألق ريجيلون ،واكت�سابه ثقة
اجلميع يف النادي� ،ست�سعى الإدارة
ال�ستعادة خدمات �أ�رشف حكيمي،
املعار لبورو�سيا دورمتوند ملدة
مو�سمني.
ويقدم الظهري املغربي م�ستويات
رائ��ع��ة م��ع الفريق الأمل���اين ،يف
�أول موا�سمه بالبوندي�سليغا ،مما
لفت انتباه م�س�ؤولو الفريق امللكي
الذي �سيهدف لعودته جم��د ًدا قبل
انتهاء فرتة الإعارة يف حالة رحيل
مار�سيلو.
وم���ن اخل���ي���ارات ال��ت��ي ق��د يلج�أ
لها ري��ال مدريد لتعوي�ض رحيل
�صاحب الـ 30عاما ،عودة الظهري
ثيو هرينانديز ،املعار �إلى ريال
�سو�سيداد مطلع املو�سم احلايل،
لكنه يف حالة ع��ودت��ه �ست�صبح
الأمور �أكرث تعقيد ًا ،نظرا للدقائق
القليلة التي �سيح�صل عليها يف ظل
تواجد عدة �أظهرة يف هذا املركز.

مقصلة العقوبات

يح�صل ريال مدريد �ضيفا ثقيال على
ليفانتي �ضمن مناف�سات الدوري
اال�سباين لكرة القدم يف مباراة ي�أمل
خاللها الفريق امللكي يف تعوي�ض
خ�سارته يف اجلولة ال�سابقة �أمام
جريونا حيث يعي املدرب �سوالري
�أن �أي نتيجة خالف الفوز اليوم
�ستعني على ال��ف��ور خ��روج��ه من
�سباق املناف�سة على الدوري ورمبا
املناف�سة على املركز الثاين.
ويفتقد الريال اليوم جلهود مدافع
ال��دويل رامو�س عقب حت�صله على
ك��ارت احمر يف املباراة ال�سابقة
وهو ما يدفع املدرب نحو االعتماد
على فاران �إلى جوار نات�شو قلبي
دفاع ورمبا يورنتي.
ويف مباراة ثانية �سيحاول اتليتكو
مدريد �أي�ضا اال�ستمرار لأطول فرتة
ممكنة كمناف�س لرب�شلونة على
ال�صدارة عندما يلعب �أمام فياريال
يف مباراة �صعبة للغاية خا�صة وان
فياريال حقق فوزا ثمينا يف املباراة
ال�سابقة على ح�ساب ا�شبيلية.
ويف مباراة ثالثة يلعب بلد الوليد
م��ع ري��ال بيتي�س و�أخ�ي�را يلعب
ليغاني�س مع فالن�سيا يف الدوري
اال�سباين.

• جانب من مباراة سابقة للريال وليفانتي

هوفنهايم يفقد

«باريس» يشدد على بقاء مبابي
ونيمار في الفريق

�أغلق نا�رص اخلليفي ،رئي�س نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،الباب
متام ًا �أمام �إمكانية اال�ستغناء عن جنمي الفريق كيليان مبابي ،ونيمار
جونيور.وقال اخلليفي ،يف حوار مع �صحيفة «لو باريزيان» الفرن�سية
�أول من �أم�س« :الثنائي م�ستمر مع بي �إ�س جي ،لي�س بن�سبة  ،% 100بل
.»% 2000و�أ�ضاف« :العديد من و�سائل الإعالم خا�صة الفرن�سية تزعم
�أننا بحاجة لبيع نيمار� ،أو مبابي �أ�ؤك��د �أن الثنائي م�ستمر معنا».
و�أ�شار نا�رص اخلليفي� ،إلى �أن ناديه ب�صدد �إبرام �صفقات قوية يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية ،مبدي ًا ثقته ال�شديدة يف توفري املوارد املالية
لتدعيم الفريق يف �إطار لوائح اللعب املايل النظيف .و�أو�ضح�« :أبرمنا
 13عق ًدا جدي ًدا لرعاية النادي ،وب�صدد البحث عن و�سائل متويل
�أخرى».و�أملح نا�رص اخلليفي� ،إلى �أن هناك اجتاه ًا
لإعادة ت�سمية ملعب حديقة الأم��راء� ،أو
امللعب اخلا�ص بتدريبات الفريق
ليحمل ا�سم �أحد الرعاة ،مثلما
�سارت �أندية �أوروبية
�أخ����رى يف نف�س
االجتاه.

قد تطول سيميوني

جهود جايجر

وبيساكسيتش

• آرثر ميلو

�أعلن نادي هوفنهامي� ،أنه �سيفتقد جهود العب خط الو�سط ديني�س جايجر،
واملدافع �أرمني بي�ساك�سيت�ش ،يف مباراة الفريق �أمام م�ضيفه اليبزغ ،م�ساء
غد املقبل ،على ملعب ريد بول �أرينا� ،ضمن اجلولة الـ 23من الدوري
الأملاين لكرة القدم.
وق��ال جوليان ناغلزمان ،املدير الفني لهوفنهامي ،يف ت�رصيحات
لل�صحفيني� ،إن جايجر يعاين من م�شكلة يف �أعلى الفخذ ،كما يعاين
بي�ساك�سيت�ش من م�شكلة يف ربلة ال�ساق «ع�ضلة ال�سمانة».
وتلقى هوفنهامي هزميتني �أمام اليبزغ ،منهما واحدة يف البوند�سليغا،
والأخ��رى �ضمن مناف�سات بطولة ك�أ�س �أملانيا ،لكن ناغلزمان يتوقع
مواجهة متكافئة �أمام الفريق ال�ضيف ،الذي �سينتقل لتدريبه يف املو�سم
املقبل.
واختتم ناغلزمان ت�رصيحاته« :رغم �أننا خ�رسنا �آخر مواجهتني �أمام
هذا الفريق ،مل نكن غائبني و�إمنا قدمنا عرو�ض جيدة ،اليبزغ يتمتع
بالأف�ضلية يف موقعه بجدول ال��دوري ،وكذلك خو�ض املباراة على
ملعبه ،لكنني �أتوقع مباراة متكافئة».
ويحتل اليبزغ املركز الرابع على الئحة ترتيب البوند�سليغا
بر�صيد  41نقطة ،بينما يحتل هوفنهامي املركز الثامن بر�صيد
 33نقطة.

بورتو يعاقب

مدافعه ميليتاو

آرثر ميلو

يقترب من

العودة مجدداً

عاقب نادي بورتو العبه باال�ستبعاد
من قائمة الفريق ملباراة تونديال،
�أول ام�س اجلمعة ،يف اجلولة 23
من الدوري الربتغايل ،ب�سبب عدم
االن�ضباط.
وذك��رت �صحيفة «ماركا» �أن �إدارة
ال��ن��ادي الربتغايل ق��ررت معاقبة
م��داف��ع ال��ف��ري��ق �إي��دي��ر ميليتاو،
باال�ستبعاد من القائمة ،بعد �أن
ت�أكدت من تواجده خ��ارج املنزل
حتى ال�ساعات الأولى من ال�صباح.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن النادي علم
بخروج ذو الـ  21عاما لالحتفال
بعيد ميالد �صديقه ل��وي��زاو العب
فريق ال�شباب ببورتو يف �أحد املالهي

الليلية حتى اخلام�سة �صباحا ،وهو
ما اعتربه الأخ�ير ،انتهاكا لقواعد
النادي.
و�سيظل ملف ا�ستبعاد ميليتاو عن
�صفوف مت�صدر ال��دوري الربتغايل
مفتوحا� ،إذ ال تزال م�س�ألة م�شاركته
يف املباريات املقبلة معلقة ،ليتم
حتديدها بناء على التزامات الفريق
امل�ستقبلية.و�أ�شارتتقارير�صحافية
�إ�سبانية وبرتغالية �إلى تو�صل ريال
مدريد التفاق مع �إدارة بورتو ب�ش�أن
التوقيع م��ع ال�لاع��ب الربازيلي،
بدفع قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقده
امل��ق��درة ب��ـ  50مليون ي���ورو ،يف
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.

كورتوا ومودريتش يحصدان
• سيميوني

بات الأرجنتيني دييغو �سيميوين ،مدرب �أتلتيكو مدريد ،مهددا بعقوبة من
االحتاد الأوروبي لكرة القدم ،قبل مباراة فريقه �أمام يوفنتو�س يوم 12
مار�س املقبل ،يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية ،ف�إن االحتاد الأوروبي لكرة القدم،
فتح حتقي ًقا يف واقعة احتفال �سيميوين ب�شكل مثري للجدل خالل مباراة
فريقه �أمام يوفنتو�س ،الأربعاء املا�ضي ،على ملعب واندا ميرتوبوليتانو،
يف ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وكان احلكم قد �ألغى هدفا لأتلتيكو �سجله �ألفارو موراتا بعد العودة لتقنية
الفيديو ،الأمر الذي �أغ�ضب �سيميوين ،قبل �أن ي�سجل خو�سيه خيمينيز
الهدف الأول للروخيبالنكو�س ،وال��ذي �صاحبه احتفال امل��درب املثري
للجدل.
و�أو�ضحت �أنه رغم تف�سري �سيميوين الحتفاله ب�أنه مل يق�صد توجيه �أي �إهانة
ليوفنتو�س و�أنه كان يحتفل فقط ب�شجاعته� ،إال �أن املدرب الأرجنتيني قد
يواجه عقوبة الإيقاف يف مباراة الإياب بتورينو.
يذكر �أن مباراة الذهاب بني الفريقني ،انتهت بفوز �أتلتيكو على يوفنتو�س
بهدفني دون رد� ،أحرزهما خيمينيز ودييغو جودين.

قالت �صحيفة «موندو ديبورتيفو»
�إن الربازيلي �آرثر ميلو ،العب الو�سط،
�شارك يف جزء من املران اجلماعي ،وهي
عالمة على �إمكانية عودته قبل مواجهتي
الكال�سيكو �أمام ريال مدريد ،بعدما خرج من
قائمة مواجهة �إ�شبيلية.
و�سيخو�ض البار�شا مواجهتني متتاليتني �ضد
الغرمي التقليدي ريال مدريد ،يف �إياب ن�صف نهائي ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا ،يوم  27فرباير احلايل ،واجلولة الـ 26من الليغا يوم
 2مار�س املقبل.
وتواجد املدافع ال�سنغايل مو�سى واجي العب فريق ال�شباب يف
املران اليوم ،كما �شارك يف مران احلرا�س� ،إيناكي بينا و�أرناو
تينا�س بجانب تري �شتيغن ،يف ظل غياب يا�سرب �سيلي�سن بداعي
الإ�صابة.
ويعتلي البلوغرانا �صدارة ترتيب الليغا بر�صيد  54نقطة ،بينما
يحتل �إ�شبيلية املركز الرابع بر�صيد  37نقطة.

جوائز فردية جديدة

ت�سلم ثنائي ريال مدريد ،لوكا مودريت�ش وتيبو كورتوا ،جائزتي الأف�ضل
عن عام  ،2018من االحتاد الدويل للتاريخ والإح�صاء.
وذكرت �صحيفة «ماركا»� ،أن االحتاد الدويل للتاريخ والإح�صاء قدم جائزة
�أف�ضل حار�س لكورتوا عن �أدائه يف العام املا�ضي مع بلجيكا وت�شيل�سي،
ب�أ�صوات خرباء كرة القدم من  90دولة.
وح�صل لوكا على جائزة �أف�ضل �صانع �ألعاب ،بف�ضل قيادته ملنتخب
كرواتيا ،ليحتل و�صافة ك�أ�س العامل ،بجانب التتويج مع ريال مدريد
بلقب دوري �أبطال �أوروبا ومونديال الأندية.
ونال لوكا مودريت�ش� 217 ،صوتً ا ،ثم جاء يف املركز الثاين ،ليونيل
مي�سي «� 144صوت ًا» ،يليه �إيدين هازارد «� 114صوت ًا» ،ثم كيفني دي بروين
«� 36صوت ًا» ،ونيمار «� 18صوتً ا».
�أما كورتوا نال � 181صوتً ا ،متفوقا على الفرن�سي هوغو لوري�س «109
�أ�صوات» ،وبوفون «� 59صوت ًا» ونافا�س «� 58صوت ًا» ،و�أوبالك وتري �شتيغن
«� 49صوت ًا لكل منهما».
يذكر �أن كورتوا ح�صل على جائزة �أف�ضل حار�س يف مونديال رو�سيا ،كما
نال مودريت�ش ،لقب �أف�ضل العب يف البطولة �أي�ض ًا.

