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وصل سعر كرتون اخليار إلى دينار ونصف 
الدينار.

اجلامعة العربية تدعو لإلسراع في تأسيس 
القوة العربية املشتركة.

٭.. ويا خوفنا من اللي جاي. ٭ منذ نشأتها ونحن نسمع أن اجلامعة تدعو وتشجب 
وتستنكر وتستعجل أمورا ال حتصل!
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«دعوت ربي.. فاختفوا»
الفنانة جنوى كرم على 

صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي تشرح 

فيه سبب خسارتها للعديد من 
األصدقاء احمليطني بها، حيث 

كتبت «دعوت ربي ان يبعد عني كل شر 
فاختفى أشخاص كثيرون من حياتي».

النساء نرعى عائالتنا ونعمل في  «نحن 
رقم  هي  امرأة  كل  ـ  ذاته  الوقت 

١٠ في نظري»
العارضة السوبر السابقة هايدي 

كلوم ردا على ما قاله املرشح 
الرئاسي دونالد ترامب عن انها 

تقدمت بالسن ولم تعد تستحق ١٠/١٠. 

«أظن ان ذلك سيكون مثيرا، أنا أحبه، 
انه رائع».

املغنية سيلينا غوميز عن جنم 
البوب الصاعد زين مالك الذي 
قرر االستقالل عن فرقته «ون 

دي».

«نخشى على حقوق اإلنسان»
املتحدث باسم اخلارجية 

االميركية جون كيربي 
مبديا قلقه من تشديد قانون 

مكافحة االرهاب في مصر، وما 
له من تأثير ضار محتمل لبعض 

اجراءات قانون مكافحة االرهاب اجلديد على 
حقوق االنسان واحلريات األساسية، مضيفا 
ان التغلب على االرهاب يتطلب استراتيجية 

كاملة على املدى البعيد تشيع مناخا من الثقة 
بني السلطات والرأي العام، وخصوصا عبر 
السماح ملن يختلفون مع سياسات احلكومة 

بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي.

«لم أعتزل وحياتي الخاصة خط احمر»
الفنانة الكبيرة شويكار في 

حديث ملجلة فنية مؤكدة انها 
لم تعتزل الفن، غير انها ال ميكن 
ان تعرض نفسها على املنتجني، 
فتاريخها الفني مينعها من ذلك، 

كما شددت على ان حياتها اخلاصة خط احمر 
ال يحق ألحد اخلوض فيها.

«التمثيل في الطفولة قد يكون ضارا 
لنفسية الطفل ولكن والدتي 

حرصت على ارسالي الى 
مدرسة عادية حيث شاركت في كل 

األنشطة»
املمثلة كيرسنت دانست التي 

دخلت عالم السينما كطفلة في سن الثانية 
عشرة. 

«هؤالء هم األولى بالرعاية»
د.غادة والي، وزيرة التضامن 

االجتماعي في مصر، خالل 
استقبالها برنيل داهلر سفيرة 
الدمنارك بالقاهرة، متحدثة عن 

الفئات البسيطة التي تعاني مثل 
املعاقني والفقراء وكبار السن، حيث بحث 
اجلانبان املصري والدمناركي املشروعات 

التي تنفذها وزارة التضامن االجتماعي حاليا 
للنهوض باملستوى االقتصادي لهذه الفئات.

«عقم ريال مدريد ال يثير مخاوفي»
رفائيل بنيتز مدرب ريال 

مدريد مبديا قلقه من إخفاق 
خط هجومه في التسجيل في 
املباريات الودية األخيرة وقبل 

انطالق مشواره في دوري الدرجة 
األولى اإلسباني لكرة القدم، وردا على سؤال 

حول العدد احملدود من األهداف قال: هذا األمر 
ال يقلقني، وسأبحث األسباب سريعا.
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15مقاالت الزمالء كّتاب «الرأي»

وأخيرًا ..«فياغرا» للنساء
واشنطنـ  (أ.ف.پ) أعطت الوكالة األميركية 
لألغذية واألدوية األميركية (اف دي ايه) موافقتها 
على طرح أول عقار «فياغرا» للنســـاء اللواتي 
يعانني ضعفا في الرغبة اجلنسية طورته مجموعة 
«سبراوت فارماسوتيكل» للصناعات الدوائية.

وسبق لوكالة «اف دي ايه» أن رفضت مرتني 
هذا الدواء عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣ إال أنها اتبعت في 
النهاية التوصيات الصادرة في يونيو املاضي 
عن جلنة استشـــارية من اخلبراء والداعية إلى 
طرح هذا العقار اجلديد في األسواق بعد موافقة 
١٨ عضوا في اللجنة عليـــه في مقابل رفض ٦ 

آخرين.
وقالت جانيت وودكوك مديرة مركز التقومي 
والبحوث بشأن األدوية في وكالة «اف دي ايه» 
إن هذا الســـماح «يعطي النساء اللواتي يعانني 

ضعفا في الرغبة اجلنسية خيارا عالجيا».
إن هذا الســـماح «يعطي النساء اللواتي يعانني 

ضعفا في الرغبة اجلنسية خيارا عالجيا».

صرف بدل اإلجازات الدورية للشرطة
أمير ذكي

وّجه وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد بسرعة 
صرف البدل النقدي لإلجازة 

الدورية ألعضاء قوة الشرطة 
العاملني في قطاع شؤون األمن 

اخلاص.
وجاء في كتاب الفريق الفهد 
واملوجه الى الوكيل املساعد 

لشؤون األمن اخلاص انه مت 
تخصيـــص مبلـــغ ٧٦٠ ألف 
دينار كبدل نقـــدي لإلجازة 
الدوريـــة املخصص ألعضاء 
قوة الشرطة العاملني بالقطاع، 

وذلك حتى ٣١ مارس املاضي، 
مشيرا الى انه مت خصم املبلغ 
املصروف والبالغ ٧١٫٤ ألف 
دينار ليصبح املبلغ املتبقى 

٦٨٨٫٦ ألف دينار.

«فنانة العرب» أحالم لعبد اهللا الرويشد : 
عندما يتكلم فنان العرب

ص 28 على الجميع أن يصمت! 

حتديد مهور الزواج.. للحّد
 من التفاخر والتباهي والعنوسة  

ثنيان فراج مناور الشمري ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: سعد 
العبداهللا ـ ق٣ ـ ش٣٠٣ ـ ق٣٢٢ ـ ت: ٥٠٧٧٧٦٨٧ ـ النساء: 

العيون ـ ق١ ـ ش١٣ ـ م٥٣١.
فهد جاسم صالح الرشود ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: بيان ـ 
ق٥ ـ ش٥ ـ م٥ ـ ت: ٩٩٨٧٦٨٩٤ ـ النساء: كيفان ـ ق٣ ـ 

ش٣٤ ـ م٧ ـ ت: ٦٦٦٠٠١٩٣.
غادة غالب مدو، أرملة مخلد ضاوي اجلبر الرشيدي ـ ٦١ 

عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق٣ ـ ش٢٥ ـ م٢٨ ـ ت: ٩٩٢٩٤١٩٧ ـ 
النساء: الرابية ـ ق٣ ـ ش٣١ ـ م٧٤ ـ ت: ٦٧٧٥٧٥٥٦.

منسية مرهون منسي عبداهللا الشمري ـ ٧٥ عاما ـ 
الصليبية ـ ق٣ ـ ش١ ـ م٩٢ ـ ت: ٩٩٠٥٣٩٣٦ ـ ٥٥٠٩٦٥٦٥ 

ـ الدفن بعد صالة العصر.

سعر كرتون اخليار  بـ «١٫٥ دينار»!
محمد راتب

قفز سعر اخليار ملستوى يفوق املعقول من تكاليف إنتاجه 
ومصاريف نقله، ليتجاوز سقف الدينار ونصف الدينار في 
بعض األسواق التعاونية واألخرى املوازية التي برر بعض 

مدرائها لـ «األنباء» هذه القفزة بارتفاع سعره عليهم. 
مصدر مسؤول في ســـوق اجلملة أكد لـ «األنباء» وجود 
ارتفاع في األســـعار ووصولها الى هذا املستوى العالي الذي 
ال يخرج عن كونه أمرا صحيا ومنطقيا نظرا لشح الكميات 
املتوافـــرة من اخليار، حيث وصل الســـعر أمس إلى دينار 
ونصف للنخب األول على البسطات، ولكن علينا أن نضع 
فـــي االعتبار أن عدد كراتني اخليار التي تدخل الســـوق في 
األيـــام العادية يتراوح بني ٨٥ ألفـــا و١٠٠ ألف كرتون، ولك 
أن تتصور الســـعر عندما تنخفـــض الكميات اول من أمس 
الثالثاء إلى ١١ ألف كرتون فقط، أي ما ال تتجاوز نسبته ١١٪ 

في الوضع العادي».
التفاصيل ص١٠ ٭
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جمع برشلونة في املوسم املاضي ما اعتادت جماهيره من بطوالت، 
رباعية جديـــدة (دوري األبطال ـ الليغا ـ كأس امللك ـ الســـوبر 
األوروبي) مرشـــحة ألن تصبح خماسية في حال فوزه بكأس 
العالم لألندية، فريق بحجم برشـــلونة ليس صعبا وصوله 
إلـــى قمة الكرة األوروبية، لكن ما أهم من الوصول للقمة هو 
احلفاظ عليها، ونستعرض حاليا أهم نقاط القوة والضعف 
والعيوب الواجب اصالحها اذا أراد البلوغرانا االستمرار في 

الظفر بالكؤوس:
٭ الصفقات: سوق برشلونة في امليركاتو كان ضعيفا فقد 
تعاقد مع العبني فقط هما: ١ـ  أردا توران من أتلتيكو مدريد 
(٣٤ مليـــون يورو) وهو البديل املناســـب لتعويض 
رحيل تشافي للسد القطري وتقدم القائد انييستا 
في العمر، ٢ ـ أليكس ڤيدال من إشـــبيلية (١٨ 
مليـــون يورو) في ظل تراجع مســـتوى داني 

ألڤيس ورحيل مونتويا الى انتر ميالن االيطالي كان ال بد من التعاقد 
مع ڤيدال، ومن املتوقع أن يتألق الالعب ويحجز مكانه أساسيا على 

حساب الالعب البرازيلي ألڤيس.
٭ نقاط القوة: ميتلك برشلونة هجوما ناريا بوجود الثالثي ميسي 
ـ نيمار ـ سواريز اذا علمنا ان هذا الثالثي سجل ٨١ هدفا من أصل ١١٠ 
أهداف لفريقه في املوســـم املاضي نعرف مدى القوة التي يتمتع بها 
الـ MSN، كما ال ميكننا أن نغفل خط الوسط الذي لطاملا اعتمد عليه 
برشلونة في مقارعة اخلصوم بوجود بوسكيتس وانييستا وراكيتيتش 
باالضافة الى ماسكيرانو، وميتلك البلوغرانا ايضا دفاعا جيدا نسبيا 

في ظل وجود بيكيه وألبا وألڤيس ومن خلفهم احلارس براڤو.
٭ نقاط الضعف: ســـيكون خط الدفاع هو نقطة الضعف األكبر في 
الفريق فإذا رأينا برشلونة ٦ أهداف في مباراتني فقط (اشبيلية وبلباو) 
من كرات عرضية يتحملها الظهيران، فالظهير األمين ألڤيس مستواه 
في هبوط وال يوجد البديل املناسب حاليا اال ڤيدال، والظهير األيسر 

ألبا كثير االصابات وبديله البرازيلي ادريانو وهو العب ضعيف بدنيا 
وتكتيكيا، كما توجد هناك مشكلة في قلب الدفاع يبدو أن بيكيه وحده 
يتحمل مسؤولية هذا املركز، فال ماثيو وال بارترا قادران على اثبات 
وجودهما في املركز، مما قد يعني عودة ماسكيرانو الى قلب الدفاع، 
لكن ماذا في حالة اصابة أحدهما؟ ســـيكون برشلونة معرضا لتلقي 
األهداف بنســـبة كبيرة، كذلك في خط املقدمة في ظل وجود الثالثي 
(ميســـيـ  نيمارـ  سواريز) وإصابة أحدهما وقرب رحيل بيدرو الى 
مان يونايتد من يســـتطيع سد هذا الفراغ الذي الحظناه في مباراتي 
السوبر األوروبي أمام اشبيلية وذهاب السوبر االسباني أمام بلباو؟ 
نقاط ضعف رمبا تكون قاتلة للفريق الكتالوني اال في حال أســـرع 

انريكي في سدها.
٭ التوقعات: برشلونة من أقوى الفرق العاملية ان لم يكن أقواها على 
االطالق، ومن املتوقع أن يحافظ على لقبه اال ان الصراع سينحصر 

بينه وبني غرميه األزلي النادي امللكي ريال مدريد.

«موســــم كارثي»، أقل ما يقال عن خروج ريال مدريد خالي الوفاض 
من جميع البطوالت التي شــــارك فيها، النادي امللكي كما يحب عشاقه أن 
يطلقوا عليه عاش كثيرا على أمجــــاد املاضي فبات لزاما عليه أن يثري 
احلاضر ببطوالت كبيرة ومنافسة غرميه التقليدي برشلونة الذي اجتاحه 
في الســــنوات العشر األخيرة، ولتحقيق تلك الغاية قام النادي بالتعاقد 
مع املدرب الكبير رافا بينيتيز لقيادة دفة الســــفينة امللكية لكسر هيمنة 
النادي الكتالوني باحتكار الليغا، وسنقوم بعرض ما يحتاجه أبناء مدريد 

لتحقيق أهدافهم وما املشاكل التي تقلقهم في املوسم اجلديد: 
٭ الصفقات: ميركاتو النادي امللكي كانت جيدة لسد الثغرات املوجودة 
ولم تعتمد على األســــماء الرنانة بل على ما يحتاجــــه الفريق: ١ دانيلو 
لويز من بورتــــو (٣٢ مليون يورو) ُيعد أحد أميــــز األظهرة اليمنى في 
القارة العجوز، فهو جيد دفاعًيا ومميز جًدا في الشق الهجومي، وسيكون 
منافسا قويا لكارفخال. ٢- لوكاس فازكيز من إسبانيول استعاده الريال 
من اســــبانيول، العب ســــريع ومهاري، لعب جل مبارياته كجناح أمين. 

٣- كاســــيميرو انتهت اعارته في بورتو حلل مشــــاكل خط الوسط التي 
ظهرت بعد غياب مودريتش املوسم املاضي وهو العب قوي وميتلك نظرة 
جيدة للملعب. ٤- دينيس تشيرشــــيف استعاده مدريد من فياريال، في 
ظل تخمة النجوم في خط الوسط سيكون حبيس الدكة. ٥- كوفاسيتش 
من انتر ميالن هو العب رائع واخلليفة احملتمل ملواطنه لوكا مودريتش 
في الســــنوات املقبلة. ٦- كيكو كاسيا حارس اسبانيول مت التعاقد معه 

ملنافسة نافاس وتعويض رحيل األسطورة كاسياس. 
٭ نقــــاط القوة: ميتلــــك النادي امللكي فريقا متكامــــال حاليا على جميع 
اخلطوط وخصوصا خط املقدمة (رونالدو - بيل - بنزمية) سجل الفريق 
١١٨ هدفا كان نصيب الثالثي منها ٧٦ هدفا وســــيكون االعتماد كبيرا على 
جنم الفريق رونالدو لتحقيق البطوالت، كما ميتاز ريال مدريد بقوة خط 
وسطه في ظل وجود توني كروس ولوكا مودريتش وايسكو وخاميس 
رودريغيز وباقي الصفقات في خط الوسط، أما خط الدفاع فهو جيد في 

ظل التعزيزات اجلديدة. 

٭ نقاط الضعف: خط الهجوم يحتاج ملهاجم فذ ينافس بنزمية 
ويفيـــد الفريق ورمبا يتحقق ذلـــك بالتعاقد مع كافاني، ومن 

نقاط الضعف ايضـــا تأقلم الالعبني مع خطط بينيتيز، فقد 
اعتمد سلفه أنشـــيلوتي على الهجوم وأغفل مساندة خطي 
الوسط والدفاع وهو ما تسبب في دخول ٣٨ هدفا في مرمى 
امللكـــي وهي حصيلة كبيرة جدا لفريـــق كبير. أما املدرب 
االسباني فهو يعتمد على لعب الفريق ككتلة واحدة ومساندة 
املهاجمني خلطي الوســـط والدفاع وغلق املساحات أمام 
اخلصم، رمبا يحتاج الفريـــق الى بعض الوقت للتأقلم 

مع الطريقة اجلديدة.
٭ التوقعات: مع وجود بينيتيز صاحب الفكر الكروي 

الكبير والتعاقدات املمتازة نتوقع أن يكون ريال 
مدريد مرشـــحا قويا جدا للظفر بلقب الليغا 

الغائب عن خزائنه منذ ٣ سنوات.

عانى أتلتيكو مدريد املوسم املاضي من مشاكل هجومية 
منعته من االحتفـــاظ بلقب الليغا، وظهرت ثغرات في 
صفوف «الهنود احلمر» خصوصا في الثلث األخير من 
امللعـــب وعدم املقدرة على ترجمـــة الفرص الى أهداف 
وهو ما اســـتدعى تدخل املدرب دييغو سيميوني لسد 
هذه الثغرات ويسعى في هذا املوسم ملقارعة الكبيرين 

ريال مدريد وبرشلونة. 
فكتيبة قطب العاصمة مدريد تدافع بشكل جيد إال أنها 
تواجه مشاكل هجومية أمام الفرق الكبيرة وأكبر دليل 
على ذلك مباراتي ربع نهائي دوري األبطال أمام الغرمي 
األزلي ريال مدريد اذ فشـــل خالل ١٨٠ دقيقة من احراز 
اي هدف في مرمى خصمه او حتى الوصول الى منطقة 
اجلزاء حتى طرد أردا توران وهدف خافيير هيرنانديز 

القاتل في الدقائق األخيرة من جولة اإلياب.
وبالعودة للموسم املاضي، جند أتلتيكو سجل ٦٧ هدفا 
وهي أقل نسبة تهديف في «خماسي الصدارة» وتظهر 

بوضوح ندرة األهداف، لكن دخل مرماه ٢٩ هدفا كثاني 
أقل فريق بعد برشلونة في استقبال األهداف.

لذلك عمل سيميوني في «امليركاتو» لتصحيح نقاط 
ضعفه، ببيع الكرواتي مانغوكيتش، ثم التعاقد مع الثنائي 
لوسيانو فييتو وجاكسون مارتينيز، أرجنتيني شاب 
يفيد الفريق أثنـــاء التحوالت، وكولومبي خبير يجيد 
احلسم في املواجهات املعقدة. وطور أتليتكو من قدراته 

بالتعاقد مع كارساكو كمعوض لرحيل أردا توران.
وجنح البطل السابق في تقوية خط دفاعه، خصوصا 
بعد انتقال ميراندا إلـــى اإلنتر، وكان احلل عن طريق 
فيورنتينا، باملبادلة االستراتيجية بني الفريقني، ينتقل 
ماريو ســـواريز إلى فلورانسا، ويحصل اإلسبان على 

خدمات املدافع سافيتش مع استعادة فيليبي لويس.
وبالنســـبة حلظوظ أتلتيكو مدريـــد فلن تكون له 
كلمة في سباق الصدارة امنا سيحجز مقعده في دوري 

األبطال املوسم املقبل.

شـــهدت بداية األلفية املاضية العصر الذهبي لنادي 
ڤالنســـيا ففي موسم ٢٠٠٠/١٩٩٩ وصل لنهائي األبطال 
وخسر أمام ريال مدريد ٣-٠، وفي املوسم التالي وصل 
للنهائي أيضا وخســـر أمام بايـــرن ميونيخ بضربات 
الترجيح، واستطاع في موسم ٢٠٠٢/٢٠٠١ الظفر بلقب 
الليغا، وكذلك في موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٣ حتت قيادة مدربه 
في ذاك الوقت رافا بينيتيز من حتقيق اللقب، ويرغب 
فريق «اخلفافيش» في عودة األمجاد مع املدرب البرتغالي 
نونو سانتي، خصوصا بعد الدعم املالي غير احملدود من 
املالك اجلديد، ورجوع الثقة اجلماهيرية داخل مدرجات 

امليستايا.
عمل صاحب املركز الرابع في الترتيب املاضي على 
تقوية خط الهجوم بعناصر شـــابة: ســـانتي مينا من 
سيلتا فيغو، وزكريا بقالي من أيندهوفن، األول جناح 
قادر على تسجيل األهداف بالدخول إلى العمق، والثاني 
مبنزلة املهاجم اخلفيف املهاري الذي يصلح للعب في 

أكثر من مركز في األمام.
الكرة البرتغالية مبنزلة «الســـوبر ماركت» للنادي 
اإلســـباني، فبعد شـــراء عقد رودريغو مورينو بشكل 
كامل، استعار ڤالنســـيا العبا جديدا، دانيلو باربوسا، 
جنم شباب البرازيل وفريق براغا، الالعب الذي ينتظره 
مستقبال كبيرا في املالعب األوروبية، وفي حالة تأقلمه 

مع سانتي، سيكون له شأن آخر مع الفريق العريق.
ينقص ڤالنســـيا فقط التعاقد مع العبني، مدافع إذا 
انتقل أوتاميندي إلى مان يونايتد، وحارس مرمى آخر 
بسبب إصابة احلارس األساسي. ووقتها فإن اخلفاش 
سيقدم نفسه بقوة بعد موسم أول قال فيه للجميع، أنا 

قادم مرة أخرى لتحدي الكبار في إسبانيا.
وبحسب املعطيات فإن ڤالنسيا ال ميكنه مقارعة ريال 
مدريد وبرشلونة ألن بطولة الليغا حتتاج «نفسا طويال» 
وهو ما يفتقده ڤالنســـيا في السنوات املاضية، اال انه 

سيكون منافسا شرسا حلجز مقعده في األبطال.

أتلتيكو مدريد
الستكمال ثورته ضد «الكبيرين»

«الخفافيش» 
للخروج من الظالم واستعادة األلقاب

«امللكي» الستعادة التاج املفقود

الليغـا.. هل يواصل برشلــــــونة أم ينتفض بطل القرن؟

برشلونة.. عطش ال يرويه إال البطوالت

إشبيلية.. 
أسد خارجيًا وحمل وديع محليًا

فالنسيا يتصدر..
 وأتلتيكو ثانيًا في سباق «ميركاتو الليغا»

ــتهان بها على املستويني  ــبيلية قوة ال يس يعتبر اش
ــي، بعدما انفرد بعدد مرات الفوز بلقب  احمللي واالوروب
الدوري االوروبي لكرة القدم (٤ مرات)، ليثبت أنه الفريق 
ــة، اال أن تاريخه  ــي النهائيات االوروبي ــذي ال يقهر ف ال
ــات  ــرف يقابله تاريخ ال يذكر في منافس األوروبي املش
ــوج بلقبها مرة واحدة  ــا، خصوصا اذا علمنا أنه ت الليغ
ــيء هذا املوسم عما سبقه من  عام ١٩٤٦، ولن يختلف ش
ــم، اذ سيكون طموح اشبيلية أو ما يلقب بـ «أسد  املواس
يوروبا ليغ» أن يحجز مقعده في دوري األبطال، اذ يدرك 
ــة الريال وبرشلونة  مدربه أوناي اميري صعوبة منافس
لعدة أسباب من أهمها: ضعف اخليارات الفنية لديه، فهو 
ال ميلك العبني من طينة رونالدو في الريال أو ميسي في 
برشلونة قادرين على حمل الفريق بعيدا في البطوالت، 
ــتطاع أن يكون  ــماء املوجودة لديه اس إال أنه ورغم األس
ــني الكبار، وأكثر ما يعيب  ــود» للمنافس «احلصان األس

فريق أبناء األندلس كثرة خسارته للمباريات في املوسم 
املاضي أمام فرق الوسط أو حتى متذيلة الترتيب وهو ما 
ــعى اوناي اميري اليجاد حل مناسب له قبل انطالق  يس
الليغا ومحاربة اشبيلية على أكثر من جبهة واهمها دور 
األبطال والوصول بعيدا في هذه البطولة األهم ألنه يدرك 

ضعف حظوظه في املنافسة على لقب الليغا.
ومما ال شك فيه أن إشبيلية هو أفضل فريق إسباني 
ــوا كارلوس باكا، أليكس  ــي امليركاتو، صحيح أنهم باع ف
ــماء أخرى، إال أنهم جنحوا في تدعيم خطط  ڤيدال وأس
ناديهم بأسماء مميزة على الصعيد الفني والتكتيكي، مثل: 
إميبولي واألوكراني يفغن كونوبليانكا ومايكل كرون ديلي، 

باإلضافة إلى الفرنسي نزونزي العب ستوك سيتي.
وبالنظر الى حظوظه جند أنه اشبيلية سيكون أقصى 
ــة  ــه الظفر مبقعد مؤهل لدوري األبطال ومنافس طموح

أتلتيكو مدريد وڤالنسيا عليه.

ــبانية برشلونة بطل الدوري ووصيفه  فضل قطبا الكرة اإلس
وغرميه التقليدي ريال مدريد تبني سياسة تقشفية جتلت في عدم 
قيامهما بانتدابات كثيرة خالل االنتقاالت الصيفية احلالية مكتفني 
مبا لديهما من تعداد بشري او صفقات قليلة التكلفة خاصة ان كل 

ناد يضم في صفوفه أفضل األسماء في عالم كرة القدم.
ــر لصحيفة «ماركا»  ــي وردت في تقري ــب األرقام الت وبحس
املدريدية فإن البارسا والريال خارج قائمة األندية العشرة األكثر 
تسوقا عكس املواسم املنصرمة، عندما كان كل منهما يبرم صفقات 
مببالغ خيالية جعلتهما يهيمنان على سوق االنتقاالت بينما تصدر 
ــيا ثانيا في امليركاتو  ــيا ميركاتو الليغا. وحل ڤالنس نادي ڤالنس
ــذي تصدر القائمة، بينما  ــكل عام بعد ليڤربول االجنليزي ال بش
تصدر ميركاتو الليغا وبلغت مصروفات «اخلفافيش» في السوق 
ــدد ليبرم العديد من  ــتفيدا من مالكه اجل ــني يورو، مس ١٠٩ مالي
ــبانية  ــأنها أن تعزز مكانته في الليغا اإلس الصفقات التي من ش
ــا، وهي املكانة التي فقدها  كمنافس أول للغرميني الريال والبارس

املواسم املنصرمة لصالح اتلتيكو مدريد.

انفق ١٠٤ ماليني يورو إلثراء تركيبته البشرية مستفيدا من عائدات 
بيع عدد من جنومه على غرار الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وقبلها 
اإلسباني دييغو كوستا، فيما جنح في التعاقد مع هداف الدوري 
البرتغالي مهاجم بورتو الكولومبي جاكسون مارتينيز واستعادة 
ــي.  ويأمل الروخي بالنكوس من  العبه فيليبي لويس من تشلس
خالل إنفاقه لهذه املبالغ الطائلة تقوية خطوطه الثالثة حتى يكون 
قادرا على دحر األقطاب الثالثة لليغا البارسا والريال وڤالنسيا. بينما 
جاء برشلونة في املركز احلادي عشر لقائمة األندية األكثر إنفاقا 
ــي امليركاتو الصقي بعدما صرف ٥٢ مليون يورو في تعاقداته،  ف
متثلت في صفقتي التركي اردا توران من اتلتيكو مدريد واملدافع 
ــبيلية، أما ريال مدريد فحل في املركز الـ١٢  أليكس فيدال من إش
ــاويا في إنفاق غرميه الكتالوني، غير أنه تعاقد مع عدد أكبر  متس
ــر البرازيلي دانييلو من بورتو  من الالعبني اجلدد ابرزهم الظهي
البرتغالي والكرواتي ماتيو كوفاسيتش من انتر ميالن اال ان النادي 

امللكي لم يعلن عن قيمة الصفقة.

الليغا.. هل يواصل برشلونة سطوته
 أم ينتفض بطل القرن؟

أتلتيكو مدريد الستكمال ثورته ضد «الكبيرين»
وإشبيلية أسد خارجيًا وحمل وديع محليًا!
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