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خاميس ينفي وجود خالفات
مع زيدان

نفى ال���دويل الكولومبي خامي�س
رودريغيز� ،صانع �ألعاب فريق ريال
مدريدُ ،
املعار �إل��ى �صفوف بايرن
ميونخ ،وجود �أي �أزمات مع الفرن�سي
زين الدين زيدان املدير الفني احلايل
للمرينغي.
ورحل رودريغيز �إلى �صفوف النادي
البافاري ،ب�سبب عدم ح�صوله على
فر�صة حتت قيادة زي��دان يف واليته
ؤخرا بالعودة
الأولى ،وارتبط ا�سمه م� ً
�إل���ى العا�صمة م��دري��د على خلفية
امل�ستويات الرائعة التي يقدمها
بقمي�ص البايرن.
وق���ال ال���دويل ال��ك��ول��وم��ب��ي ،خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية« :عودة زيدان
وم�ستقبلي؟ �سرنى م��اذا �سيحدث،
والزال هناك الكثري من املباريات
�أمامنا قبل احلديث عن امل�ستقبل».
واختتم خامي�س رودريغيز ت�رصيحاته:
«مل يحدث �أي �شيء بيني وبني زيدان،
و�أع��ت��ق��د �أن ع��ودت��ه ل��ن ت ��ؤث��ر على
م�ستقبلي على الإطالق».
ومن ُ
املقرر �أن يح�سم بايرن ميونيخ

م��وق��ف��ه م��ن ���ض��م رودري��غ��ي��ز ب�شكل
نهائي ،يف منت�صف يونيو املقبل،
مقابل دفع  42مليون ي��ورو ،املتفق
عليها مع �إدارة ريال مدريد ،لتفعيل
بند ال�رشاء.
وكان كارل هانز رومينيغه ،الرئي�س
التنفيذي لبايرن ،قد �رصح قبل عدة
�أيام� ،أنه يعتقد اعتقا ًدا را�سخ ًا� ،أن
خامي�س �سيلعب للبايرن املو�سم
املقبل ،و�أن اجلميع ُ�سعداء بوجوده.
وم��ن جانبه ،انفعل ح�سن �صالح
حميديت�ش ،املدير الريا�ضي لبايرن
ميونيخ الأمل��اين ،ب�سبب �س�ؤال ُوجه
�إل��ي��ه ب�ش�أن �أويل هوني�س ،رئي�س
النادي البافاري.وخالل ت�رصيحات
لقناة «�سبورت �ُ ،»1سئل حميديت�ش
عن م�صري الالعب الكولومبي خامي�س
رودريغيز ،الذي تنتهي �إعارته بنهاية
املو�سم احلايل ،ف�أجاب «ال يزال لدينا
الوقت الكايف».
ونفى حميديت�ش ،دخوله يف حمادثات
م��ع ري��ال م��دري��د الإ���س��ب��اين ،ب�ش�أن
تفعيل خيار �رشاء الدويل الكولومبي،
م�ضي ًفا�« :سنتحدث مع الالعب الح ًقا».

و�أثنى حميديت�ش على �أداء رودريجيز
�أمام ماينز ،بعدما �سجل هاتريك خالل
فوز بايرن ميونخ « ،»0-6يف �إطار
الدوري الأملاين.
و�أراد مرا�سل القناة ،معرفة ر�أي
حميديت�ش يف ت�رصيحات هوني�س ب�ش�أن
م�ستقبل رودريغيز ،ليقاطعه املدير
الريا�ضي للبايرن فور نطق ا�سم رئي�س
دائما
النادي ،قائلاً «ملاذا ت�س�ألني
ً
عما يقوله �أويل هوني�س؟».
مهتما مبا قاله ،ويف
و�أ�ضاف «ل�ست
ً
كل مرة تبد�أ �س�ؤالك ب�أويل هوني�س ،هل
دوما عن ر�أيي فيما يتفوه
تريد �س�ؤايل ً
به؟ ال �أريد التعليق على ت�رصيحاته،
ف�أنا ال �أهتم بذلك».
ووجه املرا�سل� ،س�ؤاله من جديد ،حيث
�أ�شار �إلى ت�رصيح هوني�س ب�أن املدرب
نيكو كوفات�ش �سيقرر م�صري الالعب،
لريد حميديت�ش جمد ًدا «�أخربتك ب�أنني
مهتما مبا قاله».
ل�ست
ً
ويف ختام ت�رصيحاته� ،أكد حميديت�ش
�أن م�ستقبل الالعب الكولومبي يعتمد
على القرار امل�شرتك ال��ذي �سيتخذه
كوفات�ش و�إدارة النادي الأملاين.

• خاميس يفتح الباب أمام زيدان

فيدال وبوسكيتس ال يستغربان
موهبة ميسي

• فرحة سابقة للالعبي برشلونة

بوكيتينو :برشلونة هو المرشح األول
للفوز بـ «األبطال»
اع�ترف املدير الفني لتوتنهام
الإنكليزي ،ماوري�سيو بوكيتينو،
ب�أن بر�شلونة هو املر�شح الأبرز
للفوز ب���دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا،
م�شريا �إل��ى �أن��ه �سيحب خو�ض
النهائي �ضده.
وق��ال بوكيتينو مبت�سما �أثناء
وجوده يف بر�شلونة لتقدمي بطولة
«ك��أ���س املتو�سط العاملية» يف
ن�سختها الـ« :19لعب النهائي
�ضد البار�شا؟ �أين ميكنني التوقيع
مبوافقتي� .أنا مفعم بالثقة».
و�رصح امل��درب« :ميتلك البار�شا

العبني كبار ًا بجانب مي�سي ،وهو
يف الأ�سا�س العب عبقري والأف�ضل
يف ال��ع��امل� .إرن�ستو فالفريدي
«املدير الفني» يقوم بعمل رائع،
لكن بعد ذل��ك ه��ن��اك ف��رق مثل
مان�ش�سرت �سيتي ويوفنتو�س لها
فر�صها لأنها ُبنيت من �أجل الفوز
مبثل هذه الألقاب».
و�أث���ن���ى امل�����درب الأرجنتيني
على الأداء املذهل ملواطنه يف
مواجهة ري��ال بيتي�س �أم�����س يف
الليغا« :مي�سي عبقري وخمتلف
وا�ستثنائي وفريد .يفعل �أمورا ما

من �أحد ينتظرها ،لكن املده�ش
هو ا�ستمراريته فيما يفعله يف كل
مباراة كل � 3أو � 4أيام يف �آخر 11
�أو  12عاما».
وبخ�صو�ص مواجهة مان �سيتي يف
ربع نهائي دوري الأبطال� ،أعرب
بوكيتينو عن ثقته يف �أن فريقه
�سيكون «مفاج�أة» البطولة.
وقال بوكيتينو« :مان �سيتي فريق
ملزم ب��ال��ف��وز ،لكن لي�س فقط
منذ ق���دوم بيب «ج���واردي���وال»،
بل هذا الأم��ر من حقبة مان�شيني
وبيليغريني �أي�ضا».

�أ�شاد الت�شيلي �أرتورو فيدال ،العب
خط و�سط بر�شلونة ،بزميله ليونيل
مي�سي ،بعدما ق��اد البلوغرانا
لالنت�صار �أم�س الأحد ،بنتيجة 1-4
على ريال بيتي�س ،يف �إطار اجلولة
الـ  28من عمر الليغا.
وقال فيدال ،يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة �سبورت «لقد غريت مركزي
ع��دة م��رات ،حاولت الت�أقلم قدر
الإم��ك��ان ،و�شعرت بالراحة �ضد
ريال بيتي�س».
و�أ�ضاف �أرتورو فيدال «�إنه انت�صار
مهم للغاية ،وريال بيتي�س خ�صم
رائع».
وختم فيدال حديثه بقوله «يجب �أن
ريا ،و�أن ن�ستفيد
ن�ستمتع مبي�سي كث ً
من وج���وده ،فموهبته لن نراها
مجُ ��د ًدا يف ه��ذا العامل� ،إن��ه مثري
للإعجاب ب�شكل كبري».
و�سجل ليونيل مي�سي ،ثالثية
رائ��ع��ة ،بجانب ه��دف من توقيع
لوي�س �سواريز ،لريتفع ر�صيد
بر�شلونة �إلى  66نقطة يف �صدارة
ال��ل��ي��غ��ا ،ب��ف��ارق  10ن��ق��اط عن
الو�صيف �أتلتيكو مدريد.
كما �أ�شاد �سريجيو بو�سكيت�س ،العب
و�سط بر�شلونة ،بليونيل مي�سي
ه��داف البلوجرانا ،عقب قيادة
الفريق للفوز على ريال بيتي�س،
بنتيجة « ،»1-4حل�ساب الأ�سبوع
 28من الدوري الإ�سباين.
و�سجل مي�سي هاتريك فيما �أحرز
لوي�س ���س��واري��ز ه���دف ،ليمنحا
ب��ر���ش��ل��ون��ة  3ن���ق���اط ،ويو�سع
البلوغرانا الفارق مع �أتلتيكو مدريد
لـ 10نقاط.
وقال بو�سكيت�س يف ت�رصيحات وف ًقا

«ليكيب» تتكهن بمستقبل
غريزمان في الصيف المقبل
�أُثريت التكهنات حول دخول الفرن�سي �أنطوان
غريزمان ،مهاجم �أتلتيكو مدريد ،ح�سابات
بر�شلونة جم���ددا ،للتعاقد معه يف �سوق
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وزعمت �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية� ،أن غريزمان
قد يوقع للفريق الكتالوين يف ال�صيف املقبل.
فيما قالت �صحيفة «م��ارك��ا» الإ�سبانية� ،إن
بر�شلونة ال ينظر لتعزيز �صفوفه بالتعاقد مع
املهاجم الفرن�سي ،م�شرية �إلى �أن كل ما تردد
يعد تكهنات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة لأ�سباب
عدة.
وذكرت �أن ال�سبب الأول ريا�ضي ،حيث يبحث
بر�شلونة عن تعزيز اخلط الأمامي للفريق بالعب
ميكن �أن ي�صبح بدي ًال للوي�س �سواريز ،والذي
�سيبلغ  33عام ًا يف يناير املقبل.
و�أ�ضافت �أن غريزمان ال ميلك �صفات املهاجم
ال�رصيح التي يبحث عنها بر�شلونة ،حيث يريد

النادي مهاجم ًا مثل �سواريز ،مو�ضحة �أن البار�سا
ي�ضع لوكا يوفيت�ش «�آينرتاخت فرانكفورت»،
تيمو فرينر «اليبزيغ» وماك�سي غوميز «�سيلتا
فيغو» يف �أولوياته.
وتابعت ال�صحيفة �أن ثاين الأ�سباب هو كل ما
حدث يف ال�صيف املا�ضي ،بعدما رف�ض الالعب
االنتقال لرب�شلونة ،وقرر البقاء يف �صفوف
�أتلتيكو مدريد ،بعد �أن خرج و�أعلن ذلك يف فيلم
وثائقي من �إنتاج جريارد بيكيه ،مدافع البار�سا،
ما �سبب حرجا لإدارة النادي واجلماهري.وختمت
ب�أن بر�شلونة ال يرى �أن العودة للمحاولة و�ضم
الفرن�سي �أمر جيد ،حيث ت�أثر الالعبون � ً
أي�ضا بكل
ما حدث ،خا�صة بيكيه ،الذي القى انتقادات
عديدة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،بجانب
�أن النادي لن يفتح خزائنه ،ال �سيما و�أن
جريزمان قد يكلف بر�شلونة نحو 120
مليون يورو.

براندت يعلق على مفاوضات
ريال مدريد
�أبدى الأمل��اين جوليان براندت ،جناح
فريق باير ليفركوزن� ،سعادته بوجود
�أنباء حول اهتمام ن��ادي ري��ال مدريد
بالتعاقد معه ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
وقال براندت ،خالل ت�رصيحاته ل�صحيفة
«ي�رشفني �أن يرتبط ا�سمي
«كيكر» الأملانيةُ :
بريال مدريد ،لكن ال يوجد �شيء».
ويرتبط براندت بعقد مع ليفركوزن حتى
�صيف  ،2022لكنه ميتلك �رشطا يف عقده ي�سمح
له بالرحيل ،مقابل  25مليون يورو فقط� ،إذا مل
يت�أهل الفريق �إلى دوري الأبطال املو�سم املقبل.
ويحتل حال ًيا باير ليفركوزن املركز اخلام�س على
�سلم ترتيب البوند�سليجا ،وعلى ُبعد  5نقاط من
املركز الرابع ،قبل � 8أ�سابيع من نهاية املو�سم.
وا�ستدعى يواكيم ل��وف املدير الفني للمنتخب
الأملاين ،براندت خلو�ض مواجهتي �رصبيا وهولندا،
خالل فرتة التوقف الدويل احلالية ،و�شارك بالفعل
من قبل يف  23مباراة مع املان�شافت.

ل�صحيفة «�سبورت»« :ما يفعله مي�سي
مل يعد يده�شنا ،لأننا حمظوظني
بر�ؤيته يتدرب بجانبنا كل يوم».
و�أ�ضاف «�إنه لفخر و�رشف �أن متتلك
الع ًبا مثله ،وي�صنع الفارق بهذه
الطريقة».

• ليونيل ميسي

ووا���ص��ل �سريجيو «م��ازال��ت هناك
العديد من النقاط �أمامنا ،لكننا
ن��ع��ود �إل���ى م��ن��زل��ن��ا ب��ف��وز رائ��ع
لن�سرتيح هذا الأ�سبوع .لقد تعلمنا
الدر�س بعد الهزمية �أم��ام بيتي�س
أداء
« »3-4يف كامب نو ،وقدمنا � ً

جيد ًا الليلة».
وختم «يجب �أن ن�ستمر يف نف�س هذا
اخلط� ،أو نتح�سن �أكرث ،لأن الفرتة
الأف�ضل باملو�سم ت��أت��ي ،ولدينا
دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا ،البطولة
الأ�صعب».

سواريز قد يلحق بديربي كتالونيا
رغم اإلصابة

• براندت

ت��ع��ر���ض الأوروغ����واي����اين لوي�س
����س���واري���ز ،م��ه��اج��م بر�شلونة،
للإ�صابة بالتواء يف الكاحل الأمين
خالل مواجهة ريال بيتي�س� ،،ضمن
مناف�سات اجلولة الـ  28من عمر
ال��دوري الإ�سباين.وذكرت �صحيفة
«موندو ديبورتيفو»� ،أن بر�شلونة
ً
بيانا �أك��د فيه �إ�صابة
�أ�صدر
���س��واري��ز ،وغيابه لفرتة
ت��ت�راوح ب�ين  10و15
يوما من �أجل العودة
ً
للم�ستطيل الأخ�رض
من جديد.
و�أ�ضافت ال�صحيفة

�أن لوي�س �سواريز لن ي�سافر رفقة
منتخب �أوروغ�����واي ،خ�لال فرتة
التوقف الدويل.
وت��اب��ع��ت ال�صحيفة �أن مهاجم
البلوغرانا ،من املتوقع �أن يكون
��ادرا على امل�شاركة يف مباراة
ق� ً
الديربي املقبلة �أم��ام �إ�سبانيول،
والتي �ستقام يف  30مار�س احلايل،
على ملعب الكامب نو.وا�شتكى
لوي�س �سواريز من �آالم ،يف الدقائق
الأخ�يرة من مباراة ريال بيتي�س،
ليقرر �إرن�ستو فالفريدي ،مدرب
ال��ب��ل��وغ��ران��ا ،ال��دف��ع بفيليب
كوتينيو اً
بدل منه.

الصراع اشتعل مبكراً

على الهولندي دي ليخت

يرغب نادي يوفنتو�س الإيطايل ،يف ترميم �صفوفه ب�صفقة
مميزة ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو»� ،أن يوفنتو�س �سرياقب
الهولندي ماتيا�س دي ليخت مدافع �أياك�س �أم�سرتدام،
خالل مواجهة منتخب بالده �أمام �أملانيا ،يف املباراة
الودية التي �ستجمع الفريقني.
و�أ�ضاف املوقع �أن اليويف �سري�سل ك�شايف الفريق �إلى
�أم�سرتدام ملتابعة ماتيا�س دي ليخت ب�شكل دقيق.
مطمعا للعديد من الأندية
ويعد ماتيا�س دي ليخت،
ً
الأوروبية ،خا�صة بر�شلونة الإ�سباين وباري�س �سان
جريمان الفرن�سي ومان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي.
و�أو�ضح املوقع �أن مينو رايوال وكيل �أعمال دي ليخت،
هو � ً
أي�ضا وكيل �أعمال موي�س كني مهاجم يوفنتو�س ،الذي
ُيقال ب�أنه قريب من االنتقال �إلى �أياك�س على �سبيل الإعارة،
مما قد ي�سهل من ان�ضمام دي ليخت للبيانكونريي.وختم
املوقع تقريره ب�أن دي ليخت هو اخليار الأول لإعادة
ترميم اخلط الدفاعي للفريق الإيطايل ،لكن اليويف ميتلك
خيارات بديلة �أمثال روبن دياز من بنفيكا ،و�سافيت�ش مدافع
�أتلتيكو مدريد.

• دي ليخت

