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برشلونة لمواصلة انتصاراته أمام ريال بيتيس

إشبيلية يفكر

�سيكون بر�شلونة مر�شحا لالقرتاب اكرث
من الفوز بلقب الدوري اال�سباين عندما
يلعب اليوم �أمام ريال بيتي�س على ملعب
الكامب نو يف مباراة ي�سعى خاللها
الفريق الكتالوين �إل��ى حتقيق الفوز
وح�صد النقاط الثالث من اجل ت�صدير
االحباط �إلى مناف�سه على اللقب وب�صفة
خا�صة اتليتكو مدريد عقب ابتعاد الريال
ب�شكل �شبه م�ؤكد عن امكانية ال�رصاع
على الفوز بالدوري.
بر�شلونة يعتمد باال�سا�س على ت�شكيلة
�شبه ثابتة بتواجد مي�سي و�سواريز
ودمي��ب��ل��ي يف امل��ق��دم��ة ا���ض��اف��ة �إل��ى
راكيتيت�ش وبو�سكيت�س وكوتينيو يف
و�سط امللعب ويف الدفاع يتواجد بيكيه
واومتيتي و�سريجيو روبريتو والبا ويف
حرا�سة املرمى تري �شتيغن.
ويف بقية املباريات يلعب ايبار مع
بلد الوليد كما �سيلعب ا�سبانيول مع
ا�شبيلية يف مباراة قوية للغاية بالن�سبة
للفريقني.
ويلعب كذلك فالن�سيا مع خيتايف كما
�سيلعب فياريال �أمام رايو فايكانو على
ملعب ال�سرياميكا.
وك����ان ق��د ت��ع��ادل ري����ال �سو�سيداد
وليفانتي ،بهدف لكل منهما ،يف م�ستهل
اجلولة الـ 28من ال��دوري الإ�سباين،
م�ساء اول ام�س اجلمعة.
وعلى �أر���ض��ي��ة ملعب �أن��وي��ت��ا ،معقل
�سو�سيداد ،كانت املبادرة من عدنان
يانوزاي ،العب �أ�صحاب الأر�ض ،بهدفه
الذي جاء يف «ق.»26
لكن ليفانتي ا�ستفاق يف الدقائق الأخرية
من املباراة ،وخطف هدف التعادل،
ال���ذي حمل توقيع ب��ورخ��ا مايورال
«ق.»79
وبهذه النتيجة ،رفع ري��ال �سو�سيداد
ر�صيده �إلى  36نقطة ،مرتق ًيا للمركز
التا�سع م�ؤقتًا ،بينما بات لدى ليفانتي
 31نقطة ،يف املركز الـ.15

• فرحة سابقة لالعبي برشلونة

 42مليون إسترليني شرط رحيل
كوفاسيتش نهائي ًا

• كوفاسيتش

رياضة
في استعادة مونشي
�أعلن رئي�س نادي �إ�شبيلية ،خو�سيه كا�سرتو� ،أن هناك حمادثات مع
رامون رودريغيز «مون�شي» ،من �أجل عودته للنادي وتويل من�صب
املدير الريا�ضي الذي كان ي�شغله منذ مو�سمني.
ويف ال�صالة الإعالمية مبلعب «رامون �سان�شيز بيزخوان» ،حتدث
كا�سرتو حول �إقالة مدرب الفريق بابلو ما�شني وتعيني خواكني
كابارو�س ،بدال منه.
و�أ�شار �إل��ى �أن��ه يتم البحث عن مدير ريا�ضي جديد للنادي و�أن
«الأف�ضل» هو مون�شي.
و�أو�ضح رئي�س النادي� ،أنه «متفائل ب�ش�أن عودة مون�شي جمددا للنادي
رحبا ومتقبال مل�س�ألة عودته».
لأن احلار�س الأ�سبق لإ�شبيلية بدا ُم ّ
و�شغل مون�شي من�صب املدير الريا�ضي لإ�شبيلية ،لعقد من الزمان،
قبل �أن يرحل عن النادي لي�شغل نف�س املن�صب بنادي روما الإيطايل،
الذي اتفق معه م�ؤخرا على الرحيل.

• مونشي

زيدان يحذر كورتوا
ويعيد لمعان مارسيلو

حدد ريال مدريد ثمن التخلي عن العبه املعار �إلى ت�شيل�سي،
ماتيو كوفا�سيت�ش ،ب�شكل نهائي ،بعد نهاية املو�سم احلايل.
فقد ذك��رت �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية� ،أن ري��ال مدريد
يريد احل�صول على  42مليون �إ�سرتليني ،مقابل اال�ستغناء
عن ال��دويل الكرواتي ل�صالح البلوز.و�أكدت ال�صحيفة �أن
زين الدين زيدان ،املدير الفني اجلديد للمريينغي� ،سيتخلى
� ً
أي�ضا عن الكولومبي خامي�س رودريغيز ،املعار �إلى بايرن
ميونيخ.ويحظى كوفا�سيت�ش بثقة الإيطايل ماوري�سيو �ساري،
املدير الفني لت�شيل�سي ،حيث دفع به خالل  40مباراة،
هذا املو�سم.ويواجه البلوز عقوبة احلرمان من �إبرام
تعاقدات ،خ�لال فرتتي االنتقاالت املقبلتني،
ب�سبب خمالفتهم للوائح التعاقد مع العبني
ق�رص ،وهو ما قد يعطل �صفقة ان�ضمام
كوفا�سيت�ش ب�شكل نهائي.
ويتم�سك النادي اللندين ب�أمل
قبول اال�ستئناف ،الذي تقدم
به للمحكمة الريا�ضية،
من �أج��ل ال�سماح له
ب����إب���رام �صفقات
خ�لال املريكاتو
ال�صيفي املقبل.

حتذيرا للبلجيكي
ك�شف تقرير �صحايف بريطاين� ،أن الفرن�سي زين الدين زيدان ،املدير الفني لريال مدريد ،وجه
ً
تيبو كورتوا حار�س املريينغي ،لتطوير م�ستواه خالل الفرتة ُ
املقبلة.
ووف ًقا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية ،ف�إن زيدان غري مقتنع ب�أداء كورتوا ال�سيئ مع ريال مدريد يف املو�سم احلايل،
كما �أن املدرب الفرن�سي من �أكرب املحبني لأداء احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س منذ فرتة واليته الأولى
ب�سانتياجو برنابيو.و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن املدرب الإ�سباين جولني لوبيتيغي ،هو الذي اختار قدوم كورتوا
�إلى مدريد يف ال�صيف املا�ضي ،ولكن احلار�س البلجيكي ف�شل يف تكرار م�ستواه اجليد بقمي�ص ت�شيل�سي.
و�أو�ضحت �أن ريال مدريد تلقى  32هدفا يف  27مباراة فقط بالدوري الإ�سباين هذا املو�سم ،منها  24مواجهة
�شهدت م�شاركة كورتوا .يذكر �أن كورتوا �ضغط على ت�شيل�سي يف ال�صيف املا�ضي لالنتقال �إلى ريال مدريد يف
�صفقة بلغت قيمتها  38مليون �إ�سرتليني.
كما �أكد تقرير �صحايف �إ�سباين� ،أن عودة الفرن�سي زين الدين زيدان� ،إلى مقعد املدير الفني لفريق ريال
مدريد� ،سيتبعها العديد من التغيريات يف مالمح الفريق امللكي خالل الفرتة املقبلة.
ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إن التغيريات على م�ستوى و�ضع الالعبني ،قد تكون
للأف�ضل بالن�سبة للبع�ض ،بينما قد ت�سري للأ�سو�أ لآخرين.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن الظهري الأي�رس الربازيلي مار�سيلو ،الذي عانى من
التهمي�ش يف عهد املدرب الأرجنتيني �سنتياغو �سوالري ،وت�صنيفه كخيار ٍ
ثان
خلف ال�شاب �سريجيو ريجيلون� ،سيعود �إلى الت�شكيل الأ�سا�سي مرة �أخرى
حتت قيادة زيدان.و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن زيدان يقدر دور مار�سيلو داخل
رصا �أ�سا�س ًيا
قلعة «�سانتياغو برنابيو» ،خا�صة �أن الظهري الربازيلي كان عن� ً
يف اجليل الذي ح�صل لقب دوري �أبطال �أوروبا  3مرات متتالية ،حتت
قيادة املدرب الفرن�سي.
و�شددت على �أن مار�سيلو مثل �إي�سكو ،قد يجدا طريقهما نحو الت�شكيل
الأ�سا�سي يف مباراة �سيلتا فيغو�« ،أم�س»� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 28من الدوري الإ�سباين.

وكيل بيل يكشف
عن مفاجأة جديدة

ك�شف جوناثان بارنيت ،وكيل �أعمال غاريث بيل ،جنم
ريال مدريد ،عن مفاج�أة ب�ش�أن م�صري الالعب الويلزي مع
النادي امللكي.
وقال بارنيت ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية« :بيل يريد البقاء يف ملعب �سانتياغو برنابيو
بعد التعاقد مع زيدان ،بل �إنه يريد اال�ستمرار هنا حتى
نهاية م�سريته يف عامل كرة القدم».
و�أ�ضاف« :بيل �سيتحدث مع زي��دان و�سرنى كيف ي�سري
الو�ضع حتى نهاية املو�سم� .أنا والنجم الويلزي نتحدث
ريا ،كما �أن ابني جو�شوا هو �أقرب �شخ�ص له».
كث ً
وحول توتر العالقة بني بيل وزيدان منذ والية املدرب الفرن�سي
الأول��ى ،علق بارنيت�« :أراد غاريث اللعب بطريقة ما ،بينما كان يطلب منه
املدرب الفرن�سي لعب دور �آخر ،وهذا هو ال�سبب وراء التوتر ومبرور الوقت
�سوءا».
ازداد الأمر
ً
وتابع�« :إذا منحت بيل فر�صة امل�شاركة بالطريقة التي يف�ضلها خالل عدد من
املباريات ،فيمكنه �أن ي�صل �إلى م�ستوى كري�ستيانو رونالدو .لأنه ال يزال لديه
موهبة كبرية».
و�أكمل�« :إنه �شخ�ص قوي الإرادة وال يهتم مبا تكتبه ال�صحافة ،كما �أن هتافات
امل�شجعني ال تزعجه».
و�أمت« :انظروا �إلى �سجله من البطوالت والأه��داف ،لأن يف ال�سنوات املقبلة من
يطلقون �ضده �صافرات ا�ستهجان ،ف�إن �أطفالهم �سوف ي�شاهدون الأهداف التي
�سجلها بيل ويقولون «يا له من العب رائع»».
يذكر �أن عالقة بيل بزيدان تت�سم بالتوتر منذ والية املدرب الفرن�سي الأولى،
وكان الالعب ال ي�شارك وقتها يف املباريات ب�شكل منتظم ،ولذلك ر�شحت
العديد من التقارير رحيله عقب �إعالن عودة «زيزو».

يوفيتش قد يكون بديل

سواريز في الكامب نو

تواجد وف��د من ن��ادي بر�شلونة ،خ�لال مواجهة �إن�تر ميالن و�آينرتاخت
فرانكفورت ،م�ساء اخلمي�س املا�ضي� ،ضمن مناف�سات دور الـ  16لبطولة
الدوري الأوروبي.
وبح�سب �صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،ف�إن وفد بر�شلونة ،الذي تكون من بيب
�سيجورا ورامون بالني�س و�إريك �أبيدال ،تواجد يف ميالنو مل�شاهدة املباراة،
لتكثيف املفاو�ضات مع ال�رصبي لوكا يوفيت�ش مهاجم �آينرتاخت.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن بر�شلونة تابع الالعب من قبل يف  15مباراة من
نظرا لكونه �أبرز املر�شحني ليكون بديال للأوروغواياين
�أر�ض امللعب،
ً
لوي�س �سواريز.
ومت التقاط �صورة لوفد بر�شلونة ،ومعهم �إدواردو كرجنار الوكيل الذي
�أغلق �صفقة الغاين كيفني برين�س بواتينغ قبل �شهرين.
وت�ألق يوفيت�ش يف املباراة ،وجنح يف ت�سجيل هدف االنت�صار لفريقه،
لي�ؤمن عبوره لربع النهائي و�إق�صاء النرياتزوري من البطولة القارية.

• سواريز

• بيل مير ببراعة من الدفاع

