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سيميوني: ال ميكننا منافسة 

الريال وبرشلونة

توران: أمتنى البقاء
 لفترة طويلة

صرح مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بأن فريقه 
ال ميكنه املنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة ولكنه ينافس 

فرقا مثل ڤالنسيا وأثلتيك بلباو وإشبيلية.
وف����ي مقابلة لصحيف����ة )ال جازيت����ا( اإليطالية قال 
سيميوني: »ال أحب الكذب على األشخاص احمليطني بي، 
وثمة أمر واضح هو أننا ال ميكننا املنافسة مع ريال مدريد 
وبرشلونة. منافس����ونا هم إشبيلية وفالنسيا وأثلتيك، 

وهدفنا هو احلصول على املركز الثالث«.
وأضاف املدرب أن الروخيبالنكوس يواصل التحضير 
للموس����م الكروي اجلديد »لقد تغيرنا كثيرا خاصة في 
الهجوم، فماندزوكيتش وخيمينيز وجريزمان يختلفون 
عن كوستا وفيا وأدريان. بنية الفريق الفريدة التزال كما 
هي، ولكننا نبحث عن األسلوب الذي يتناسب معنا بشكل 
أفضل. يج����ب التحلي بالصبر«. ويرى املدرب أن الريال 
والبارسا لهما وضع خاص نظرا للميزانية الكبيرة التي 
تسمح لهما بإجراء تعاقدات كبيرة، مبينا أن أتلتيكو هو 
بطل الليجا، ولكن ثمة تغييرات طرأت على الفريق عبر 

ضم العبني جدد ورحيل آخرين عنه.

أكد النجم التركي والعب أتلتيكو مدريد أردا توران 
أنه ال يفكر بالرحيل عن فريقه املدريدي في الوقت 

احلالي وأنه يسعى للفوز باملزيد من البطوالت.
ونش����رت صحيفة »أس« االسبانية تصريحات 
الالعب في حديث خاص ملجل����ة »GQ« الرياضية 
الش����هيرة حيث حتدث عن حياته اخلاصة وأبرز 

طموحاته.
وقال توران: »أمتنى البقاء في أتلتيكو مدريد 
لفترة طويلة وحتى أفكر بقضاء حياتي هنا، من 
املمك����ن أن أرحل إلى فريق مثل برش����لونة أيام 
غوارديوال مثال فاللعب مع ميس����ي وقتها كمان 

أمرا كبيرا«.
وأضاف: »قد ال أك����ون مثل رونالدو وليو 
ميسي، ولكنني أعرف أنني العب مميز وقطعة 
مهمة ف����ي فريقي«. وعن حياته اخلاصة قال 
الالعب: »أنا لست شخصا يكتفي باالستمتاع 
باللحظة، الناس يرون أردا يبتسم سعيدا، 
ولكنني من الداخل شخص عنيد ولدي الكثير 

من املخاوف والتطلعات«.

مدرب أتلتيكو مدريد يدرك صعوبة املنافسة هذا املوسم

                         أردا توران عنصر مهم في خطط أتلتيكو مدريد

»امللكي« يخفض سعر خضيرة

هل يحصل برشلونة على منقذه؟

ريال مدريد يراقب نيغريدو

قرر نادي ريال مدريد تخفيض السعر املطلوب مقابل 
التخلي عن العبه سامي خضيرة.

صحيفة »امليرور« قالت إن النادي اإلسباني أبلغ املهتمني 
بقدرتهم على التعاقد مع س����امي مقابل 15 مليون يورو 

فقط، وهو ما يقارب نصف السعر املطلوب سابقا.
ومن شأن خفض هذا السعر معاودة أرسنال الهتمامه 
بالتعاقد مع الالعب الفائز بكأس العالم مؤخرا، كما أنه 
سيساعد على رحيل سامي الذي يرفض جتديد عقده مع 
ريال مدريد، مما يعني رحيله مجانا الصيف املقبل حال 

استمراره مع الفريق اإلسباني.

عاد النجم اإلس����باني ومهاجم فريق برشلونة بيدرو 
رودريغيز إلى التدريبات اجلماعية بش����كل جزئي اليوم 
في امللعب التدريبي للفريق. ونش����رت صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الرياضية االسبانية ان الالعب اإلسباني قد 
ش����ارك في بعض التمارين اجلماعية مع الفريق على أمل 
القدرة على العودة إلى التدريبات بشكل كامل. البارسا كان 
قد تلقى ضربة موجعة بإصابة البرازيلي نيمار بالتواء في 
كاحل القدم اليسرى سيبعده من الغالب عن املشاركة في 

مباراة الفريق األولى في الدوري االسباني.
وينتظر لويس إنريكي معجزة تعيد إليه أحد العبيه 
املصابني نيمار أو بيدرو وإال فسيكون عليه االعتماد على 

ميسي ورافينيا فقط في املقدمة.

أفادت تقاري���ر رياضية بأن نادي ريال مدريد 
قد يفاجئ اجلميع بصفقة أخيرة قبل إغالق سوق 
االنتقاالت الصيفي احلال���ي بالتعاقد مع املهاجم 

االسباني ألفارو نيغريدو.
ونشرت شبكة »غول« الرياضية االسبانية أن 
الالعب االسباني يبدو قريبا من االنتقال إلى البرنابيو 
في األيام العش���رة املتبقية من سوق االنتقاالت في 

ظل منافسة مع فريق ڤالنسيا.
الريال كان قد تعاقد مع كل من جيمس رودريغيز 
وكروس ونافاس إال أنه لم يتعاقد مع مهاجم ليبقى كرمي 

بنزمية وحيدا، إال أن األيام القادمة قد تغير ذلك.
وكان نيغريدو قد وضع على لوائح النادي غال أن 
اإلصابة التي تعرض لها قد أبعدته عن األنظار، لكن 
امليرنغي يبدو مهتما باحلصول على الالعب الذي 

سجل 23 هدفا في 49 مباراة املوسم املاضي.

طموح أندية الوسط

خارج اطار الثالثة الكبار، 
حقق اش����بيلية بطل الدوري 
االوروبي تعاق����دات الفتة في 
محاول����ة للعودة ال����ى دوري 
االبطال، فاستعار جيرار ديلوفو 
من برشلونة وجلب االرجنتيني 
ايڤر بانيغا من ڤالنسيا وياغو 

اسباس من ليڤربول.
ويتوقع ان يعود ڤالنسيا الى 
املنافسة على التأهل االوروبي 
بعدم����ا انه����ى رج����ل االعمل 
الس����نغافوري بيتر ليم شراء 
الفريق، فضم مهاجم منتخب 

حتت 21 سنة رودريغو.
في هذا الوقت، تبقى طموحات 
اتلتيك بلباو وريال سوسييداد 
الباسكيني مشروعة باملنافسة 
برغم خس����ارة اندي����ر هيريرا 
وغريزمان الى مانشستر يونايتد 

واتلتيكو مدريد على التوالي.
وتفتتح اولى جوالت الدوري 
اإلس����باني بلقاء فرق الوسط 
بغياب تام لثالثي الرعب اإلسباني 
املتمثل في ريال مدريد وبرشلونة 

وأتلتيكو مدريد.
ففي أول مباراة، يلتقي أتلتيك 
بلباو مع ملقة، ويدخل أتلتيك 
بلباو اللقاء بعد أن حقق نتيجة 
ال����دور التمهيدي  ايجابية في 
لبطولة أبطال أوروبا بتعادله 

مع نابولي 1-1 في ايطاليا.
وفي ديربي األندلس يلتقي 

ڤالنسيا مع اشبيلية.
تس����تكمل  و

ت  ي����ا ر ملبا ا
ت����ي  ا ر مببا
غرناط����ة مع 
ديبورتيڤو 
الكورونيا، 
وامليريا مع 

اسبانيول.

ماريا الذي اختير افضل العب 
في دوري االبطال، يبقى مصيره 
في مهب الريح بعدما اعلن رغبته 
ف����ي الرحيل لعدم اعتماد ريال 
عليه اساس����يا في خططه في 
املباريات االخيرة. واعلن ناديا 
باريس سان جرمان الفرنسي 
ومانشستر يونايتد االجنليزي 
رغبتهما في التعاقد مع ماريا 

البالغ من العمر 26 عاما.

برشلونة و»التوليفة« الصحيحة

بعي����دا ع����ن العاصمة، قام 
برشلونة، حامل اللقب 22 مرة 
ووصيف املوسم املاضي، بقلب 
تشكيلته رأسا على عقب وقبلها 
التخلي عن مدربه االرجنتيني 
خيراردو مارتينو املنتقل لتدريب 
منتخب بالده واستبداله بالعب 
وسطه السابق لويس انريكي.

وعاش برش����لونة موسما 
صعبا لم يحرز خالله اي لقب 
وذلك الول مرة في ست سنوات، 
ويأمل مع انريكي استعادة الفترة 
الهبية لزميله السابق جوسيب 
غواردي����وال الذي ق����اد الفريق 
الكاتالوني ال����ى احراز 14 لقبا 
قبل انتقاله الى تدريب بايرن 

ميونيخ االملاني.
وكان فيفا منع برش����لونة 
من اجراء اي تعاقدات لفترتي 
انتقاالت قب����ل ان يعلق القرار 
نتيجة االس����تئناف الذي تقدم 
به النادي الكاتالوني، ما سمح 
لالخير بانفاق اكثر من 150 مليون 
يورو من اجل تعزيز صفوفه هذا 
الصيف بضمه االوروغوياني 
لويس سواريز والكرواتيني ايڤان 
راكيتيتش والن خليلوڤيتش 
واحلارسني االملاني مارك اندري 
تير � شتيغن والتشيلي كالوديو 
براڤ����و واملدافع����ني البلجيكي 
توماس فيرمايلن والفرنس����ي 

جيرميي ماثيو.
لكن حتى سواريز الذي تعاقد 
معه برشلونة بعد املونديال لن 
يتمكن من املش����اركة حتى 25 
اكتوبر اليقافه بس����بب عضه 
االيطال����ي جورجيو كيلليني 

خالل املونديال.
وس����تكون مهمة انريكي 
صعبة بخل����ق كيمياء بني 
جنم����ه االول االرجنتين����ي 
ليونيل ميسي افضل العب 
في العالم بني 2009 و2012 
واملهاجم البرازيلي نيمار 

وسواريز.

بنح����و 100 مليون يورو وذلك 
بعد تتويجه بلقب الكأس احمللية 
ودوري االبطال على حس����اب 
اتلتيكو بالذات بعد مباراة ملتهبة 
بق����ي االخير فيها متقدما حتى 
اللحظات االخيرة قبل ان يعادل 
سيرخيو راموس ويفوز االبيض 

في الوقت االضافي 1-4.
وض����م رئي����س الن����ادي 
فلورنتين����و بيري����ز املوهوب 
رودريغيز الذي تألق بش����كل 
الف����ت ف����ي كأس العالم وتوج 
هدافا لها بستة اهداف، وصانع 
االلع����اب االملاني توني كروس 
املتألق راهنا بع����د ان كان من 
افضل الالعب����ني في املونديال، 
وحارس منتخب كوس����تاريكا 

الرائع كيلور ناڤاس.
وعّلق املدرب االيطالي كارلو 
انشيلوتي على فريقه »اعتقد ان 
فريقنا احلالي افضل من السنة 
املاضية ألننا تعاقدنا مع ثالثة 
العبني واضفن����ا النوعية الى 

الفريق«.
لك����ن احد جن����وم ريال في 
املوسم املاضي واملونديال، اي 
اجلناح االرجنتيني انخل دي 

مانزوكيتش والفرنسي انطوان 
غريزمان واملكس����يكي راوول 
خيمينيز، واالهم من ذلك انها 
احتفظت بالعب الوسط املوهوب 
كوكي املطارد من برش����لونة، 
املدافعني االوروغوياني الصلب 
دييغ����و غودي����ن والبرازيلي 

ميراندا.

»الملكي« وتعزيز خط الوسط

في املقابل، عزز ريال مدريد، 
حامل اللق����ب 32 مرة، صفوفه 

ستكون مهمة اتلتيكو مدريد 
بالغة الصعوبة للحفاظ على لقبه 
في الدوري االسباني لكرة القدم 
في ظل تدعيم العمالقني ريال 
مدريد وبرش����لونة لصفوفهما 

بالعبني من العيار الثقيل.
فبعد ثالثة اش����هر من قهر 
برش����لونة وريال في الدوري، 
تعود عجلة الليغا الى الدوران 
اليوم، وس����يكون تكرار شبه 
املعجزة التي حققها العبو املدرب 
االرجنتيني دييغو سيميوني 
املوسم املاضي اجنازا محسوبا 
في تاريخ فريق العاصمة االحمر 

واالبيض.
يلخص قول سيميوني االثنني 
املاضي م����ا ينتظره من فريقه 
الذي خس����ر املهاجم البرازيلي 
االصل دييغو كوستا واحلارس 
البلجيكي تيبو كورتوا والظهير 
البرازيلي فيليبي لويز، وجميعهم 
الى تشلسي االجنليزي »يجب ان 
نتنافس مع اشبيلية، ڤالنسيا، 
واتلتيك بلباو على مراكز مؤهلة 

الى دوري ابطال اوروبا«.
وتابع املدرب الذكي الذي قلب 
اوراق اتلتيكو منذ قدومه ملمحا 
الى املبالغ اخليالية التي انفقها 
ريال مدري����د لضم الكولومبي 
خاميس رودريغي����ز »لو كنا 
منلك 95 مليون يورو لتعاقدنا 
مع 9 العبني، ام����ا ريال مدريد 
فتعاقد مع العبني اثنني مقابل 

95 مليون يورو«.
ادارة  واع����ادت 
»كولتشونيروس« استثمار اموال 
كوستا ولويز بضم ثالثي الهجوم 

ماريو الكرواتي 

تطغى النكهة األميركية اجلنوبية على 
بطولة إسبانيا لكرة القدم بعد أكثر من 
شهر على مونديال 2014 بوجود جنوم 
س����طعوا من هذه القارة في البرازيل مثل 
الكولومبي جيمس رودريغيز واالوروغوياني 
لويس سواريز اللذين انضما إلى ريال مدريد وبرشلونة 

على التوالي.

نجوم أثبتوا هويتهم

يبدأ األرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل منتخب بالده 
وصيفا بخسارته أمام أملانيا 0-1 بعد التمديد، املوسم اجلديد 
مع الرغبة بنس����يان معاناته البدنية في النسخة السابقة 
ومحو املوسم »األبيض« لفريقه برشلونة الذي لم يحقق 

أي لقب ألول مرة منذ 2008.
ويهدف ميس����ي صاحب 243 هدفا في الدوري اإلسباني 
إلى حتطيم الرقم القياسي في عدد األهداف في هذه البطولة 
وهو 251 هدفا واملسجل باسم تيلمو زارا الذي دافع عن ألوان 

أتلتيك بلباو بني 1940 و1955.
وسيكون مع ميسي على غرار املوسم املاضي مواطنه خافيير 
ماسكيرانو والبرازيلي داني الفيش الذي كان على وشك الرحيل، 
والبرازيلي اآلخر نيمار الذي يتعني عليه هضم األخفاق الكبير 

ملنتخب الدولة املنظمة للمونديال.
وتع����رض نيمار خالل كأس العالم إلصاب����ة في إحدى فقرات 
الظهر، لكن يبدو انه تعافى متاما ويشهد على ذلك تسجيله هدفني 
في املباراة ضد ليون املكس����يكي االثنني املاضي )6-0(، وسيش����كل 

تكامال واعدا مع ميسي.
من جانبه، نحج أتلتيكو مدريد بطل املوسم املاضي في احملافظة على 
العنصرين األساسيني في اخلط اخللفي وهما قلبا الدفاع البرازيلي جواو 

ميراندا واالوروغوياني دييغو غودين.
وكان الالعب����ان مطلوبني من أهم األندية، لكنهما بقي مع فريقهما الذي 

امتلك أفضل دفاع في النسخة السابقة من البطولة اإلسبانية.
ويبقى البرازيلي مارسيلو قيمة أكيدة بالنسبة إلى ريال مدريد، لكن 
مصير اجلناح األرجنتيني انخل دي ماريا اليزال معلقا فهو مطلوب من 
باريس سان جرمان بطل فرنسا الذي أعلن مؤخرا وقف املفاوضات، ومان 

يونايتد الذي أكد اس����تعداده دفع 100 مليون جنيه استرليني مناصفة 
بني النادي امللكي والالعب ملدة 5 سنوات.

كان الكولومبي جيم����س رودريغيز الذي دفع ريال مدريد نحو 80 
مليون يورو لضمه من موناكو الفرنسي، أحد جنوم املونديال وتوج 
هدافا له برصيد 6 أهداف مع أن منتخب بالده خرج من ربع النهائي، 
أي إنه لعب مباراتني أقل من مطارده األملاني توماس مولر )5 أهداف(، 

هداف مونديال 2010 في جنوب أفريقيا بنفس الرصيد.
وكلف األوروغوياني لويس سواريز العب ليڤربول االجنليزي 
برشلونة مبلغا مماثال )81 مليونا(، لكن مشواره في املونديال كان 
مضطربا، وأوقف بعد عضه للمدافع اإليطالي جورجو كييليني عن 

ممارسة اي نشاط ملدة 4 أشهر حتى أكتوبر.
ويفترض أن يعطي الثالثي املكون من ميسي ونيمار وسواريز 
البريق للبطولة املقبلة. واس����تفاد 3 حراس للمرمى من أميركا 
الالتينية من أدائهم العالي في املونديال: الكوستاريكي كيلور 
نافاس وقع مع ريال مدريد، والتشيلي كالوديو برافو مع برشلونة، 

واملكسيكي غييرمو اوتشويا مع ملقة.

قيم صاعدة

يجب على الكولومبي كارلوس باكا )اشبيلية( واملكسيكيني كارلوس 
فيال )ريال سوسييداد( وجيوفاني دوس سانتوس )ڤياريال( إثبات 
علو كعبهم الذي ظهر في املوسم املاضي، حيث قاد كل منهم ببراعة 
خط الهجوم في ناديه. وميلك اإلسباني من أصل برازيلي رافينيا 
العائد إلى برشلونة من إعارة إلى سلتا فيغو، ورقة قوية يلعبها، 
حيث عاد ش����قيق تياغو الكانتارا )العب وس����ط بايرن ميونيخ 
األملاني( ليلعب حتت إش����راف مدربه السابق لويس انريكي الذي 
خلف األرجنتيني خيراردو مارتينو )أصبح األخير بعد املونديال 
مدربا ملنتخب األرجنتني( في تدريب النادي الكاتالوني، املدرسة األم 

التي أمضى فيها أحلى أيامه كالعب.
وبال شك، سيجعل انريكي من رافينيا البديل األساسي في خط 

الوسط أو حتى »الرقم 9 الوهمي« أي رأس احلربة.
وحقق ڤالنسيا بدوره ضربة ناجحة بجذب إسباني من أصل 

برازيلي آخر هو الشاب رودريغو )23 عاما(، وهو مهاجم حيوي 
وفعال ساهم املوسم املاضي وبقدر كبير في تتويج بنفيكا 

بطال للدوري البرتغالي.

»املهمة املستحيلة« ألتلتيكو 
أمام ريال مدريد وبرشلونة في انطالق »الليغا«

طغيان العنصر األميركي الالتيني

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة األولى(

8HD2 SPORTS beINأتلتيك بيلباو � ملقة
10غرناطة � ديبورتيڤو الكورونا

10HD2 SPORTS beINإشبيلية � ڤالنسيا 
12أمليريا � إسبانيول


