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بغض النظر عما إذا كان سيســتعيد خدمــات جنمه البرازيلي نيمار 
من باريس سان جرمان الفرنسي قبل اقفال باب االنتقاالت في الثاني من 
ســبتمبر املقبل من عدمه، يبدو برشلونة مرشحا فوق العادة لالحتفاظ 
بلقبه والتتويج بطال إلســبانيا للمرة التاسعة في األعوام الـ ١٢ األخيرة 

نظرا للترسانة الهجومية الرهيبة التي ميلكها.
فبعد ان أنهى املوسم املاضي متقدما بفارق ١١ نقطة عن أتلتيكو مدريد، 
تعاقد الفريق الكاتالوني مع مهاجم األخير الفرنسي انطوان غريزمان في 
صفقة بلغت ١٢٠ مليون يورو، لينضم الى الكتيبة الهجومية املكونة من 
االرجنتيني ليونيل ميسي واالوروغوياني لويس سواريز ومواطنه عثمان 
دميبيلي، حتى ان البعض يعتبر ضم نيمار ترفا ليس إال. وخلص مدربه 
إرنستو ڤالڤيردي هذا األمر بقوله »أنا سعيد مع الالعبني الذين بحوزتي، 

العام املاضي كنا قاب قوسني او ادنى من حتقيق موسم استثنائي«.
كمــا ضم برشــلونة صانع ألعاب أياكس أمســتردام الهولندي فرانك 
دي يونــغ مقابــل 7٥ مليون يورو، ليعزز خط وســطه الذي يضم أيضا 
البرازيليني فيليبي كوتينيو وارتور ميلو باإلضافة الى املخضرمني الكرواتي 
إيڤان راكيتيتش وســيرجيو بوسكيتس والظهير األيسر الدومينيكاني 
اإلســباني جونيور فيربو القادم من ريــال بيتيس لينافس جوردي ألبا 
في هذا املركز. وال شك في أن قدوم غريزمان سيعزز من القوة الضاربة 
فــي اخلط االمامي ليس فقط من ناحية تســجيل األهــداف بل صناعتها 
أيضا. والســؤال الذي يطرح نفســه: هل ان اصابة ميسي الذي سيغيب 
علــى األرجح عــن املواجهة األولى ضد أتلتيك بلبــاو في افتتاح الدوري 
اإلســباني ملوسم ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ غدا، ســتمنح الفرصة لغريزمان لتشكيل 
شــراكة ناجحة مع ســواريز ودميبيلي بعيدا عــن ضغوطات اللعب الى 
جانــب النجم األرجنتينــي، أقله في البداية؟ في املقابــل، قد يحتاج دي 
يونــغ الى بعض الوقت لكــي يتأقلم مع األجواء اجلديدة، علما ان النقاد 
يرشحونه خلالفة بوسكيتس في السنوات املقبلة. ولم يخض بوسكيتس 
أفضل مواســمه العام املاضي، لكن تواجد دي يونغ وراكيتيتش وميلو 
والصاعد كارليس ألينا من شأنه ان يساهم في استحواذ برشلونة على 

الكرة بنسبة أكبر.
وستكون األنظار مسلطة على مدرب الفريق ڤالڤيردي الذي كاد يدفع 
ثمــن اخلروج املذل امــام ليڤربول في نصف نهائــي دوري األبطال على 
الرغــم مــن تقدمه 3-٠ ذهابا في كامب نو، لســقوطه املدوي على ملعب 

»أنفيلد« برباعية تاريخية.
لكن ميســي ســارع الى الدفاع عن مدربه، مشــيرا الى انه »ال يتحمل 
مســؤولية ما حصل«. وعلى الرغم من احراز »البارســا« اللقب احمللي 8 
مرات في املواسم الـ ١١ األخيرة وكأس إسبانيا 4 مرات في املواسم اخلمسة 
االخيرة، فإنه لم يتمكن من محو خيبة األمل الكبيرة في املسابقة القارية 
األهم. وســيتحدد حجم االجناز مبدى جنــاح الفريق الكاتالوني في رفع 

الكأس »صاحبة االذنني الكبيرتني« من عدمه.

»البارسا« املرشح األول للظفر بـ »الليغا«

بورتو أبرز ضحايا تصفيات »أبطال أوروبا«.. وأياكس يتخطى باوك
كانــت حظــوظ أبطال ســابقني 
ألوروبا متباينة في الدوري التمهيدي 
الثالــث لدوري أبطــال أوروبا لكرة 
القــدم، إذ تأهــل أياكس أمســتردام 
الهولندي والنجــم األحمر الصربي 
بصعوبة إلى الدور التمهيدي األخير، 
بينما خرج ســلتيك االســكوتلندي 
وبورتو البرتغالي بعد ليلة مثيرة. 
وعوض أياكس، الذي بلغ الدور قبل 
النهائي املوسم املاضي، تأخره ليهزم 
باوك 3-٢ ويتفوق ٥-4 في النتيجة 

اإلجمالية أمــام الفريــق اليوناني، 
بينما أطاح النجم األحمر مبنافسه 
كوبنهاغن الدمناركي بركالت الترجيح 

بعد ٢٢ تسديدة من عالمة اجلزاء.
الروســي  وحقــق كراســنودار 
مفاجــأة كبيرة بفــوزه 3-٢ خارج 
ملعبه على بورتــو ليتأهل بقاعدة 
الهدف خارج األرض عقب خسارته 
٠-١ مبلعبــه، وفاز كلوج الروماني 
4-3 على مستضيفه سلتيك ليطيح 
ببطل اســكوتلندا ٥-4 في النتيجة 

اإلجمالية. وتأخر بورتو ٠-3 أمام 
كراســنودار في شــوط أول كارثي 
للفريق البرتغالي، إذ ســجل محمد 
ســليمانوف هدفــني بعــد أن عادل 
توني فيلهينا النتيجــة اإلجمالية. 
ورد الفريق صاحب األرض، الفائز 
بــكأس أوروبا مرتني، في الشــوط 
الثاني عن طريق زي لويس ولويس 
دياز لكن الفريق الروســي جنح في 
الصمود على ستاد »دراغاو«. وبدا 
دينامو كييڤ األوكراني في طريقه 

لتعويض خسارته ٠-١ في الذهاب 
أمــام كلوب بروج بعدما هز فيتالي 
بويالسكي الشباك مبكرا لكن الفريق 

البلجيكي رد بقوة. 
وأســكت البديل لويس أوبيندا، 
الــذي شــارك في الوقت احملتســب 
بــدل الضائع، اجلماهيــر في كييڤ 
بعد حوالي دقيقة واحدة من نزوله 
امللعب، وسجل في الدقيقة ٩6 ليمنح 
بروج التعادل 3-3 ويضرب موعدا 
في الدور التمهيدي األخير مع السك 

النمساوي. ويلتقي في الدور الفاصل 
األخير دينامو زغرب مع روزنبرغ، 
كلوج مع ســالفيا براغ، يونغ بويز 
مع النجــم األحمر، أبويل نقوســيا 
مع أياكس وذلك ضمن طريق أبطال 
الدوريــات احمللية، فــي حني يلتقي 
الســك لينتــس مــع كلوب بــروج، 
أوملبياكوس مع كراســنودار ضمن 
طريق الدوريــات.  وتقام مباريات 
الذهاب في ٢٠ و٢١ الشــهر اجلاري، 

واإلياب في ٢7 و٢8 منه.

صالح: أنا سعيد في ليڤربول

»أثرياء باريس« ينتظرون ردة 
الفعل املدريدية لضم نيمار

بريشيا قريب من بالوتيلي

اإلصابة تبعد رودريغو 
عن رديف ريال مدريد

قــال جنم ليڤربول اإلجنليزي واملنتخب املصري محمد صالح 
إن عدم إبرام »الريدز« صفقات كبيرة خالل ســوق االنتقاالت 
الصيفية يعكس حقيقة أن الفريق يضم بالفعل مجموعة جيدة من 
الالعبني في الوقت احلالي. وأضاف صالح في مقابلة مع شبكة 
»سي.إن.إن« اإلخبارية: »ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا والعبني 
جيدين ومجموعة جيدة«. وأردف النجم املصري: »أنا سعيد في 
ليڤربول، وسعيد في املدينة، أحب اجلماهير وهم يحبونني، أنا 
سعيد في النادي، ولكن الوقت مازال مبكرا للتحدث عن موضوع 
جتديــد العقد«. وعن تتويجه مع ليڤربــول بلقب دوري أبطال 
أوروبا في املوســم املاضي، قال صالح إن الفوز بدوري أبطال 
أوروبا هو حلم للجميع. وأضاف صالح ان بطولة دوري أبطال 
أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم، والفوز بها حلم جميع الفرق 
والالعبني واجلماهير، مضيفا ان احللم أصبح حقيقة بالنسبة له 

بعد الفوز بالبطولة مع ليڤربول في يونيو املاضي.

أكد تقرير صحافي إســباني أمس أن مســؤولي باريس سان 
جيرمان الفرنسي ينتظرون رد فعل ريال مدريد اإلسباني على 

مفاوضات برشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية فإن الـ 48 ساعة 
املقبلة ســتكون حاســمة في صفقة نيمار، السيما أن رؤساء 

األندية سيجتمعون في الرابطة األوروبية اليوم.
وأشــارت الصحيفة إلى أن لقاء األمس بني مسؤولي العمالق 
الكاتالوني والنادي الباريسي هو األول وجها لوجه بني الطرفني 

للتحدث بشأن صفقة نيمار.
وأوضحت أن برشــلونة عرض فكرة حسم الصفقة من خالل 
تبادل الالعبني، بينما متسك سان جيرمان باحلصول على األموال.
وينتظر »أثريــاء باريس« رد فعل ريال مدريد على مفاوضات 
برشلونة خاصة أن النادي امللكي يحلم أيضا بضم نيمار بعدما 
تخلى عن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مان يونايتد.

ويفضل رئيس سان جيرمان ناصر اخلليفي أن يبيع عقد نيمار 
إلى ريال مدريد، لكــن رغبة الالعب حتى اآلن هي التي ترجح 

كفة برشلونة.
وقالت الصحيفــة إنه في حالة جناح ريــال مدريد في تقدمي 
عرض بقيمة 222 مليون يورو، فإن إدارة سان جيرمان هي من 
ســتضغط على نيمار للموافقة على ارتداء قميص »امليرنغي« 

في املوسم اجلديد.
وكانت تقارير إسبانية قد كشفت أن سان جيرمان طلب احلصول 
على 250 مليون يورو للموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة.

اقترب املهاجم ماريو بالوتيلي، 
من العودة للعب مبنافسات 
الدوري اإليطالي بداية من 

املوسم اجلديد. 
وذكــر موقع »كالتشــيو 
ميركاتو«، أن بالوتيلي والذي 
يعد العبا حرا بعد رحيله عن 
صفوف مرسيليا الفرنسي، 
لبريشيا،  اللعب  اقترب من 
الصاعد حديثا ملنافســات 

الدوري اإليطالي.
وأضاف أن رئيــس نادي 

بريشيا، سيلينو، أســرع في مفاوضاته مع بالوتيلي، مشيرا 
إلى أن الطرفني توصال التفاق من حيث املبدأ.

وكشفت الصحيفة أنه في الســاعات القليلة املقبلة، قد يصل 
اإلعالن الرسمي عن انضمام بالوتيلي إلى بريشيا، وبعقد ميتد 

ملدة 3 سنوات مقبلة.
وكان بالوتيلي أحد أهداف فريق فالمنغو البرازيلي، إال أن بريشيا 

جنح في إقناع »سوبر ماريو« بالعودة للكالتشيو.

أعلــن نادي ريــال مدريد 
اإلســباني تعرض مهاجمه 
البرازيلي رودريغو  اجلديد 
إلصابة في الساق ستبعده عن 
املالعب لفترة لم تتحدد بعد.
وأوضح »امللكي« أن اجلهاز 
الطبي بالنــادي يعمل على 
تقييم مدى خطورة اإلصابة 
الالعب  لتحديد فترة غياب 
املنضم حديثا إلى ريال قادما 

من سانتوس البرازيلي.
أن يبدأ  املفترض  وكان من 

رودريغو باملشاركة ضمن صفوف فريق الصف الثاني بنادي 
ريال مدريد )ريال مدريد كاستيا( حتت قيادة املدير الفني راوول 
غونزاليس، متهيدا لتصعيده في وقت الحق إلى الفريق األول.

من جهة اخرى، أعار نادي ريال مدريد حارسه األوكراني الشاب 
أندري لونني إلى ريال بلد الوليد حسبما ذكر الناديان االسبانيان.
وكان ريال مدريد اشترى لونني في 2018 من زوريا لوهانسك 
االوكراني ثم اعاره املوســم املاضي الى ليغانيس حيث خاض 

7 مباريات فقط.

جماهير »امللكي« تنتظر 
احلل السحري من »زيزو«

يدخل املدير الفني الفرنسي لريال 
مدريد زين الدين زيدان املوسم اجلديد 
من الدوري اإلســباني لكرة القدم وهو 
حتت ضغط هائل ألنه مطالب بتحقيق 
النتائج فــي وقت ال يبدو »امللكي« في 
وضع فني يســمح لــه بإزاحة غرميه 
برشلونة عن عرش »ال ليغا«. عندما قرر 
ريال مدريد االستعانة بـ »زيزو« املوسم 
املاضي خلفا لألرجنتيني ســانتياغو 
ســوالري الذي كان قد حل قبل أشــهر 
معدودة بدال من جولن لوبيتيغي كان 
الهــدف أن يعيده الى الفتــرة املجيدة 
التــي أمضاها بقيادته بني ٢٠١6 و٢٠١8 
حــني توج معــه بلقــب دوري األبطال 
لثالثة مواسم متتالية وبلقب الدوري 
عام ٢٠١7، إضافة الى لقبني في كل من 
الكأس السوبر األوروبية وبطولة العالم 
لألندية. لكــن عودة زيدان الى الفريق 
لقيادته في األشهر القليلة املتبقية من 
املوسم املاضي لم تترك أي أثر ملحوظ 

على نتائج الفريق إذ كبر الفارق الذي 
يفصله عن غرميه برشلونة عوضا عن 
أن يقلص، وأنهى املوســم ثالثا بفارق 
١٩ نقطة عن النادي الكاتالوني البطل. 
وتساءل البعض عن سبب عودة زيدان 
في هــذه الفترة احلرجــة، ومخاطرته 
بتشويه صورته لدى جماهير »امللكي« 
في حال لم ينجح في تكرار ســيناريو 
التجربــة األولى التي توج فيها بثالثة 
ألقــاب في دوري األبطــال خالل ثالثة 
مواسم. ورأى آخرون أنه لم يكن ليعود 
الى النادي امللكي لو لم يحصل على تعهد 
من بيريز باجراء تغييرات جذرية على 
الفريق، وكانوا محقني الى حد كبير ألن 
»زيــزو« جنح في ضم البلجيكي إدين 
هازارد من تشلسي اإلجنليزي، والصربي 
لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت 
األملانــي، والبرازيلي إيدر ميليتاو من 
بورتو البرتغالي، والفرنســي فيرالن 
مندي من ليون والبرازيلي رودريغو من 

سانتوس. من املؤكد أن ريال مدريد ليس 
في الوضع املالي الذي يسمح له بتكرار 
حقبة الـ »غاالكتيكوس« والرئاسة األولى 
لبيريز )٢٠٠٠-٢٠٠7( وتشكيل فريق 
يضم العبني من طراز زيدان، البرازيلي 
رونالدو، البرتغالي لويس فيغو، راوول 
غونزاليــس، اإلجنليــزي ديڤيد بيكام 
أو ســيرخيو رامــوس )املوجــود في 
الفريق حاليا( واإلجنليزي مايكل أوين 
والبرازيليني روبينيو وربرتو كارلوس. 
لكنه حاول دون أن ينجح حتى اآلن في 
التخلص من الويلزي غاريث بيل الذي 

ال يدخل في حسابات زيدان. 
وبيل ليس الالعب الوحيد الذي يبحث 
له زيدان عن مخرج من ريال مدريد، إذ 
يأمل النادي امللكي التخلص أيضا من 
عبء الكولومبي خاميــس رودريغيز 
الذي لعب في املوسمني املاضيني معارا 
الى بايرن ميونيخ األملاني لكنه عاد هذا 

الصيف بعد انتهاء فترة اإلعارة.

كوتينيو.. »اللي ما يطيع يضيع«

ملشاهدة الڤيديو

يحيى حميدان

يبدو أن احلال الذي وصل إليه العب منتخب البرازيل 
فيليــب كوتينيو بات مؤســفا وال يليق بالعب يعتبر 
»األغلــى في تاريخ نادي برشــلونة« بعدما انتقل إلى 
صفوفه في يناير ٢٠١8 مقابل ١٢٠ مليون يورو بخالف 
احلوافز املالية األخرى، إال أنه أصبح في الوقت احلالي 
العبا منبوذا من قبل جماهير العمالق الكاتالوني ونال 
الكثير من صافرات االستهجان خالل مباريات املوسم 

املاضي.
ويعكس وضع كوتينيو حال صفقات »البارسا« في 
املجمل العام خالل السنوات اخلمسة األخيرة، إذ دفعت 
اإلدارة الكاتالونية أمواال طائلة الستقطاب عدد كبير من 
الالعبني، بيد أن الكثير منهم لم يقدم اإلضافة املرجوة، 
ويكفــي التذكير بأن برشــلونة تعاقد مع ٢6 العبا في 
الفترة املذكورة، وبات ١٥ منهم خارج أســوار »الكامب 
نو« حاليا. وتعتبر اإلدارة الكاتالونية من أسوأ اإلدارات 
في اســتقطاب الالعبني الذين يحتاجهم باملقابل املالي 
املعقــول، إذ أنها جلأت لدفع الشــرط اجلزائي للعديد 

من الالعبني.
وعلى خالف حماس كوتينيو الكبير في اللعب مع 
العمــالق الكاتالوني وذرفه الدموع في إحدى مباريات 

املنتخــب البرازيلي للتعبير عــن رغبته اجلامحة في 
االنتقال الى برشلونة واللعب جنبا الى جنب مع ميسي 
وســواريز وبيكيه وتير شتيغن وبوسكيتس، بيد أن 
صاحــب الـــ ٢7 عاما، والــذي لعب في ٥٥ مبــاراة مع 
املنتخب البرازيلي وســجل خاللها ١6 هدفا، كان حمال 
وديعا في مباريات الفريق وابتعد عن طريق النجومية 
الذي كان عليه حاله مع فريقه السابق ليڤربول. واآلن، 
أصبــح كوتينيو مثل »كرة النــار« التي تقذفها اإلدارة 
الكاتالونية على األندية االخرى وفشلت كل محاوالت 
تســويقه للفرق الكبيرة في اجنلتــرا، حتى أن مدرب 
ناديه السابق ليڤربول، يورغن كلوب، أغلق باب العودة 
نهائيا في وجــه فيليب، والذي يتم عرضه حاليا على 
إدارة باريــس ســان جيرمان، باإلضافــة الى مبلغ ١٠٠ 
مليون يورو مقابل اســتعادة النجــم البرازيلي نيمار 
جونيور، وهو أمر ال يحبذه الكثير من جنوم »الساحرة 
املستديرة« ألنه يقلل من إمكانياتهم، واالدهى أن النادي 

الباريسي ال يريد كوتينيو.
 العــب كرة القدم بحاجة للذكاء في بعض قراراته، 
وكوتينيــو لم يســتمع لنصيحة كلوب قبــل أيام من 
مغــادرة »الريــدز«، حينمــا قال له: »ابق هنا وســيتم 
بنــاء متثال لك«.. وفي اللهجــة الكويتية نقول: »اللي 

ما يطيع يضيع«!


