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بعــد أســبوعني من مباراتهما الوديــة ضمن فعاليات دورة كأس األبطال الدوليــة، يرفع ريال مدريد 
وبرشــلونة الســتار عن منافسات املوسم اجلديد لكرة القدم اإلســبانية من خالل مباراتهما اليوم في 

ذهاب كأس السوبر لكرة القدم. ويلتقي الفريقان على استاد »كامب نو« فيما يلتقيان إيابا يوم األربعاء 
املقبل على استاد »سانتياغو برنابيو« معقل الريال في العاصمة اإلسبانية مدريد.

وكان إيرنستو فالفيردي املدير الفني للبارسا قاد الفريق للفوز في الكالسيكو الودي قبل أسبوعني 
في ميامي، حيث تغلب على الريال ٣/ ٢ لكنه يواجه اليوم التحدي الصعب في أول اختبار رسمي 

لــه مــع الفريق الكاتالوني. ويدرك فالفيردي جيدا أن املواجهــة الودية تختلف عنه نظيرتها 
الرســمية خاصة عندما يتعلق األمر مبواجهة امللكي بقيادة املدرب الفرنسي زين الدين 

زيدان الذي قاد الفريق في املوســم املاضي لثنائية الدوري اإلســباني ودوري أبطال 
أوروبــا. ولم يحقــق الريال الفوز في أي من املباريــات الودية التي خاضها خالل 
فترة اإلعداد للموسم اجلديد لكنه جنح في التغلب على مان يونايتد اإلجنليزي 
يوم الثالثاء املاضي في مباراة الســوبر األوروبي. ويأمل املرينغي في استغالل 
الدفعــة املعنوية التــي نالها من الفوز ٢/ ١ في الســوبر األوروبي للتغلب على 
منافســه التقليدي العنيد برشلونة في الســوبر اإلسباني والتأكيد مبكرا على 

استمرار تفوقه على البلوغرانا في املوسم احلالي.
وما زال برشلونة يعاني من صدمة رحيل جنمه البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس 
سان جرمان وعدم قدرة الفريق على حسم صفقة أي العب من النجوم الذين يسعى 

إلى التعاقد معهم في سوق االنتقاالت الصيفية احلالية.
ولهذا سيكون الفوز في السوبر مبنزلة قبلة احلياة للفريق من أجل رفع املعنويات 

قبل بداية فعاليات املوسم اجلديد للدوري اإلسباني.
ويخــوض كل من العمالقني املبــاراة مبعظم عناصر قوته الضاربة حيث يفتقد 
الريال فقط جلهود العب الوســط الكرواتي الدولي لوكا مودريتش بســبب طرده 
في آخر ظهور سابق للريال في السوبر اإلسباني وذلك في ٢٠١4 عندما خسر أمام 
جاره أتلتيكو مدريد ١/ ٢ في مجموع املباراتني، حيث أدى توتر األعصاب إلى طرد 
مودريتش. ويحتاج زيدان للمفاضلة بني ماتيو كوفاسيتش وداني زيبايوس ليحل 
أحدهمــا مكان مودريتش. لكن املأزق الذي يواجه زيزو بالفعل وقد يعاني منه 
املدرب الفرنسي كثيرا في املوسم اجلديد هو جاهزية ثالثي الهجوم املكون من 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والفرنسي كرمي بنزمية، 

واملعروف بلقب »بي بي ســي«، حيث يحتاج زيدان للمفاضلة بني الدفع بهم 
جميعا والتنازل عن وضع املوهوب إيسكو ضمن التشكيلة األساسية للفريق 
أو التضحية بأحدهم من أجل االستعانة بإيسكو. وأكد زيدان أن فريقه اليزال 
متعطشــا لتحقيق املزيد من االنتصارات واأللقــاب رغم جناحه امللحوظ في 
الشهور األخيرة. وقال: »هذا الفريق ميتلك املوهبة واإلمكانات، لكنه ميتلك 
خلــف كل هــذا اجلماهير التي تعمل وجتتهد. إنه فريق يظل متعطشــا 
لتحقيق املزيد من النجاح«. وســبق للبارسا الفوز بلقب كأس السوبر 
اإلســباني ١٢ مرة ســابقة متفوقا بهذا على أي فريق آخر، حيث يليه 
الريال في السجل الذهبي للبطولة برصيد تسعة ألقاب للنادي امللكي.

ويحتاج برشــلونة إلى اختيار الالعب الذي ميكنه شغل مكان 
نيمار في تشكيلة الفريق مبباراة اليوم.

ويبدو جيرارد دولوفيو األكثر ترشيحا للعب هذا الدور، حيث 
ينتظر أن يواصل برشــلونة االعتماد على طريقة اللعب 4/ ٣/ ٣ ، 
فيما سيكون باكو ألكاسير هو البديل اآلخر املتاح للعب مكان نيمار.

رغم ان االرجنتيني ليونيل ميسي جنم برشلونة متكن 
من تسجيل هدفني خالل لقاء الكالسيكو األخير في الليغا 
وذلك باللقاء الذي أقيم على ملعب ســانتياغو برنابيو 
معقل الفريق امللكي، إال أن االحصائيات تشــير إلى أن 
البرغوث ليو لم يســجل أي هــدف في الكامب نو في 
الكالسيكو منذ شهر أكتوبر من عام 2012 أي منذ 1771 

يوما، إلى متى يا ميسي؟

متكن راكتيتش من التســجيل في آخر مباراتني جمعا ريال 
مدريد ببرشلونة، حيث يتطلع النجم الكرواتي الى االستمرارية 

في املباراة الثالثة تواليا.
ففي ظل اللقاء الذي سيجمع الفريقني في ذهاب السوبر اإلسباني 
فإن الطموح يحدو راكتيتش في أن يتمكن من تسجيل ثالث 
أهدافه بصورة متتالية في شــباك البالنكو ليمنح برشلونة 

التقدم في سباق الفوز بالسوبر، فهل يتمكن من فعلها؟

يغيب جنم وسط ريال مدريد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش 
عن الكالسيكو في ذهاب السوبر اإلسباني بسبب اإليقاف، 
واألرقام تتحدث إيجابا في ظل عدم مشاركته مع املرينغي.
احلقيقــة أن الريال لم يتلق الهزمية ســوى في خمس 
مباريات من الـ 67 مباراة التي غاب فيها كرويف كرواتيا 
أي بنسبة 23% من اللقاءات، وهو ما يبدد القلق حول غيابه 

في منازلة اليوم.

زيدان مدرب ريال مدريد سيكون على موعد مع حصد البطولة 
السابعة عندما يلتقي برشلونة ذهابا وإيابا لتحديد بطل السوبر.
لقاء الذهاب ســيكون في ملعب الكامب نو والذي ميتلك عليه 
زيزو ســجال خاليا من الهزائم، حيث زار معقل الكتالن ولم 
ينهزم، الســيما انه فاز في أول زيارة له بنتيجة 2-1 وخالل 
املوســم املاضي تعادل مع لويس إنريكــي بنتيجة 1-1، فهل 

يستطيع فالفيردي وضع حد لزيدان؟

نار في »الكامب نو«

محرز »يبي الكتالن«
يســعى فريق برشــلونة في الفتــرة املقبلة إلى 
التعاقــد مع جناح قوي قبل نهاية فترة االنتقاالت 

الصيفية لتعويض رحيل نيمار. 
وكان البرازيلي نيمار رحل عن صفوف برشلونة 
في امليركاتو احلالي وانضم الى فريق باريس سان 
جرمان مقابل ٢٢٢ مليون يورو وهى قيمة الشرط 

اجلزائي في عقده مع البارسا. 
وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت اإليطالية 
إن رياض محرز جناح ليســتر ســيتي اإلجنليزي 
عرض نفسه على إدارة النادي الكاتالوني للتعاقد 

معه في امليركاتو الصيفي.

هل توقف النسور قطار »السيدة« 
في السوبر اإليطالي؟

يســعى يوڤنتوس ملواصلة مسيرة حصد األلقاب، 
عندما يلتقي التسيو اليوم في السوبر اإليطالي على 

االستاد األوملبي في العاصمة روما.
وفي املقابل، يتطلع فريق »النسور« للتصدي ألحالم 
السيدة العجوز واستغالل مسيرته الرائعة في فترة 
اإلعداد للموسم احلالي، لكسر هيمنة يوڤنتوس على 

األلقاب احمللية في السنوات األخيرة.
وقدم التسيو مسيرة أفضل، وتتسم بالتركيز أكثر 
من نظيرتها لدى يوڤنتوس في االســتعداد 
للموسم احلالي، ويأمل في ترجمتها إلى 

لقب مهم في بداية املوسم.
وأنهى اليوڤي املوسم املاضي بإجناز 
تاريخــي، حيث أصبــح أول فريق 
يفــوز بلقب الــدوري اإليطالي 6 
مواسم متتالية، كما أصبح أول 
املتوجني بثنائية الدوري والكأس 

٣ مرات على التوالي.
واآلن، يأمــل التســيو في 
الثأر لهزمية نهائي الكأس في 
املوسم املاضي، وحتسني سجل 
نتائجه في مواجهة يوڤنتوس.
ويلتقــي الفريقــان للمــرة 
الرابعة في تاريخ مباريات كأس السوبر 

اإليطالي.
وسبق لالتسيو التغلب على فريق 
البيانكونيــري في نســخة ١998، 
ولكنه خسر أمامه في ٢٠١٣ و٢٠١5.

وأظهرت فترة اإلعداد للموسم 
احلالي تفوقا ملموسا لالتسيو، 
الذي فاز بجميع املباريات الودية 

الـــ ٧، فيما تعثر يوڤنتوس بأكثر من مواجهة، آخرها أمام 
توتنهام اإلجنليزي قبل أيام.

وأظهرت هذه املباريات بعض املشــاكل التي يعاني منها 
اليوڤي في الدفاع والهجوم، وهو ما يثير قلق ماسيميليانو 
أليغري املدير الفني للفريق، قبل بداية فعاليات املوســم 

اجلديد.
وقال أليغــري »قدمنا بعض األشــياء اجليدة، ولكننا 
استقبلنا في النهاية عددا من األهداف، فيما لم نهز الشباك 

تقريبا«.
ويسعى خط دفاع »السيدة« للتغلب على رحيل النجم 

ليوناردو بونوتشي إلى ميالن كما يتطلع البرازيلي 
دوغالس كوســتا املنضم حديثــا للفريق، إلى 

التأقلم مع املهاجمني األرجنتينيني هيغواين 
وباولو ديباال والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، 
فيما لــم تطرأ تغييرات كبيــرة على خط 

وسط الفريق.
كما سيفتقد النسور جهود صانع اللعب 
األرجنتينــي الدولي لــوكاس بيليا، الذي 

رحل إلى صفوف ميالن أيضا.
ولكــن التســيو يســتطيع أن يعتمد 
مجددا على املهاجم اإليطالي الدولي شيرو 
إميوبيلي، والنجــم البرازيلي فيليبي 
أندرسون، وإن كان من املمكن أن يفتقد 

جهود األخير اليوم بسبب اإلصابة.
وإذا غــاب أندرســون عــن املباراة 
فستكون الفرصة سانحة أمام املهاجم 
السنغالي كيتا بالدي، الذي استعان به 
الفريق في القليل من املباريات، وسط 
ما يتردد من جدل بشأن إمكانية انتقاله 

إلى يوڤنتوس حتديدا.

ايسكو وكوتينيو.. شغال الصحف اإلسبانية

»سبورت«: 
مترد كوتينيو ودميبيلي 
البرازيلي كوتينيو طلب 

االنتقال من أجل البارسا  
املهاجم الفرنسي رفض 

التحدث مع دورمتوند 
وطلب الرحيل

»آس«: 
700 مليون يورو 

شرط جزائي للتخلي 
عن ايسكو االسباني 

جدد عقده مع الريال 
ملدة 5 سنوات 

واإلعالن هذا األسبوع

برشلونةريال مدريد 00:١١ 1HD أبوظبي الرياضية

التسيويوڤنتوس 3HD 9:45 أبوظبي الرياضية

برشلونة يستضيف ريال مدريد في ذهاب السوبر اإلسباني اليوم
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