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إسبانيا »اجلولة األولى«

مباراة اليوم
١٠:٠٠beIN SPORTS HD3أتلتيك بلباو ـ برشلونة

مباريات غداً )السبت(
٦:٠٠beIN SPORTS HD3سيلتا ڤيغو ـ ريال مدريد
8:٠٠beIN SPORTS HD١ڤالنسيا ـ ريال سوسيداد

٩:٠٠beIN SPORTS HD١3ريال مايوركا ـ إيبار
١٠:٠٠beIN SPORTS HD3ڤياريال ـ غرناطة

١٠:٠٠beIN SPORTS HD١ليغانيس ـ أوساسونا

»الرابع« أقصى آمال ڤالنسيا

28 مليون يورو تنقل 
إجليسياس إلى بيتيس

مع إنفاق برشــلونة وأتلتيكو وريال مدريد بشــكل أكبر من 
باقي منافسيهم في سوق االنتقاالت الصيفية، ينتظر أن يظل 
الصراع على املراكز الثالثة األولى في الدوري محصورا بينهم 
بغض النظر عن ترتيبهم، بينما يدور الصراع بني أفضل األندية 

الـ 15 األخرى في املسابقة على املركز الرابع.
ويبدو أن ڤالنسيا وأشبيلية هما األكثر ترشيحا للمنافسة على 
املركز الرابع وبطاقة التأهل األخيرة من الدوري اإلسباني إلى 
دوري أبطال أوروبا. وأنهى ڤالنسيا املوسم املاضي في املركز 
الرابع ليعود إلى دوري األبطال األوروبي هذا املوسم، كما فاز 
بلقب كأس ملك إسبانيا لكن مدربه مارسيلينو يشعر مبخاوف 
كبيرة قبل بداية مسيرة الفريق في الدوري اإلسباني هذا املوسم.
وتزايدت حدة التوتر بني بيتر ليم مالك النادي وماتيو اليماني 
مدير عام النادي عندما استدعي األخير إلى مباحثات محتدمة 
في سنغافورة مطلع الشهر اجلاري. وأشارت وسائل اإلعالم 
في إســبانيا إلى أن ليم أراد تغييــر أليماني لكنه تراجع فقط 
عندما هدد مارسيلينو باالستقالة إذا ابتعد أليماني عن منصب 

مدير عام النادي.
وظل أليماني في منصبه لكن بصالحيات أقل ثم نأى بنفسه 
الحقا عن صفقة االنتقال احملتمل للمهاجم رودريغو مورينو 
إلى أتلتيكو مدريد. وإذا تراجع مســتوى ڤالنسيا هذا املوسم 
نتيجة عدم االستقرار في إدارة النادي وضغوط املشاركة في 
دوري األبطال، يأمل اشبيلية في االستفادة القصوى من هذا 
ليكون األفضل بني األندية الـ 15 األخرى التالية لفرسان القمة.

أكد نادي ريال بيتيس املنافس في دوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم أمس أنه ضم املهاجم بورخا إجليسياس من اسبانيول 
بعد أن دفع 28 مليون يورو )31.20 مليون دوالر( قيمة الشرط 
اجلزائي في عقده، وأمضى إجليسياس البالغ من العمر 26 عاما 
معظم مسيرته الكروية بعيدا عن دوري األضواء حتى انضم إلى 
اســبانيول املوسم املاضي وسرعان ما أثبت نفسه وترك بصمة 
بعد أن أحرز 17 هدفا في الدوري ليســاعد ناديه في التأهل إلى 

املنافسات األوروبية ألول مرة منذ 12 عاما.
ويعود املهاجــم مجددا للعب حتت قيادة املدرب روبي الذي قاد 
اســبانيول للتأهل للدوري األوروبي قبل أن ينتقل إلى بيتيس 

صاحب املركز العاشر في جدول الترتيب.
كما أصبح أغلى صفقــة انتقال يبرمها بيتيس منذ أكثر من 20 
عاما. وال يتخطاها ســوى صفقة ضم العب الوسط البرازيلي 

دينيلسون في 1998 مقابل 31.5 مليون يورو.
وأنفق بيتيس 67 مليون يورو حتى اآلن في فترة االنتقاالت احلالية 
قبل انطالق املوسم اجلديد بعد أن ضم العب الوسط الفرنسي 
نبيل فقير مــن أوملبيك ليون مقابل 19.5 مليون يورو واملهاجم 
اإلسباني خوامني من ريال سوسيداد مقابل ثمانية ماليني يورو.

1.2 مليار يورو قيمة االنتقاالت الصيفية
اجتازت األندية اإلسبانية 
هذا الصيف عتبة املليار يورو 
في صفقات انتقال العبي كرة 
القــدم، أبرزها برشــلونة مع 
أنطــوان  الفرنســي  املهاجــم 
غريزمــان وريــال مدريد مع 
النجم البلجيكي إدين هازارد 
وأتلتيكــو مدريد مــع الواعد 

البرتغالي جواو فيليكس.
صحيـــــــــح إن 

األندية اإلســبانية 
أنفقــت ١.٢  التــي 

مليــار يــورو بحســب موقع 
»ترانسفرماركت« االختصاصي 
التزال وراء األندية اإلجنليزية 
)١.5 مليــار يــورو(، اال انهــا 
ستحظى بأسبوعني إضافيني 
حتــى إغالق بــاب االنتقاالت 
في ٢ ســبتمبر املقبل لتعزز 
صفوفها ورمبا تعيد البرازيلي 

جوار أفضل العب في العالم 
5 مرات األرجنتيني ليونيل 
ميسي واألوروغوياني لويس 
ســواريز والفرنسي عثمان 
دميبيلي، هــذا اذا لم ينتقل 
البرازيلي نيمار من باريس 

سان جرمان الفرنسي.
وقد أصبــح إدين هازارد 
صاحب الصفقة األكثر صخبا 
في ريال مدريد هذا الصيف 
)نحــو ١٠٠ مليــون يورو(، 
وســيعيد املدرب زين الدين 
زيدان بنــاء الفريــق امللكي 
حول النجم البلجيكي، وذلك 
بعد موسم مخيب خسر فيه 
ريال لقبه األوروبي وتقهقر 
في الدوري وراء برشــلونة 

وأتلتيكو مدريد.
الهولنــدي فرنكــي دي 

يونغ مشــى على خطى 

نيمار، أغلى العب في العالم، 
الى الليغا.

وتعد صفقــة ضم جواو 
فيليكس من بنفيكا البرتغالي 
الــى أتلتيكــو مدريــد )١٢٦ 
مليون يورو( الصفقة 
األغلى هــذا الصيف. 
الـــ ١٩  العــب بعمــر 
فقط حتول من جوهرة 
واعدة في بنفيكا الى أمل 
أتلتيكو مدريد في منافســة 
الغرميني برشــلونة وريال 
مدريد على اللقب املرموق.

وعلــى اجلهــة األخرى 
وبعد مسلسل طويل وجدلي 
في صيــف ٢٠١8 رفض فيه 
انتقــل  عــرض برشــلونة، 
أنطوان غريزمان أخيرا الى 
الكاتالوني، ويتعني  الفريق 
عليه إيجاد موقع هجومي في 

كرويــف  يوهــان  مواطنــه 
وكثيرين من املدرسة الهولندية 
نحو برشــلونة، منتقال مقابل 
75 مليون يورو، متحرك تقني 
وميلك كل املقومات للتأقلم مع 
متريرات برشلونة السريعة، قد 
يكون اخلليفة املنتظر لنجمي 
الفريق السابقني في خط الوسط 
تشافي وأندريس إنييستا. لوكا 
يوفيتش انتقل من اينتراخت 
فرانكفــورت األملاني الى ريال 
مدريد )٦٠ مليون يورو، مهاجم 
شاب تألق في مسابقة الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ« املوسم 
املاضي. يسير الصربي البالغ ٢١ 
عاما في خط تصاعدي ويتعني 
عليه إيجاد موقع أساسي في 
هجوم ريــال، حيــث يتواجد 
كــرمي  الفرنســي 

بنزمية.

وهناك الكثير من 
التوقعات حتيط بإدين 

هازارد، الذي انتقل للفريق 
من تشيلسي ويتوقع أن يشارك 

في الهجوم بجوار كرمي بنزمية.
ويتوقــع أن يقــود ســيرخيو 
راموس الفريق خاصة انه يتعافى 
من كدمة خفيفة. وفي بقية مباريات 
هذه اجلولة، يلتقي ڤالنسيا مع ريال 
سوســيداد، ومايــوركا مــع إيبار، 
وليغانيس مع أوساسونا، وڤياريال 
مع غرناطة الســبت، فيمــا يلتقي 
أالڤيس مع ليفانتي، وإســبانيول 
مع إشبيلية، وريال بيتيس مع بلد 
الوليد واتلتيكو مدريد مع خيتافي 

األحد.

الفريق يلعب بطريقة أكثر كالسيكية، 
واالستحواذ على الكرة، وأملح ڤالڤيردي 
لهذا األمر في فترة اإلعداد، حيث منح 
كارليس ألينا وسيرجي روبرتو املزيد 

من الوقت للعب في وسط امللعب.
ومــع ذلك، رمبا يلجــأ املدرب في 
املباراة املقبلة لالعتماد على القوة في 
وسط امللعب، حيث ينتظر أن يختار 
إما إيفان راكيتيتش او أرتورو فيدال.
وقام فريــق أتلتيكو مدريد، الذي 
أنهــى املوســمني املاضيــني وصيفــا 
لبرشلونة، ببناء جزء كبير من الفريق 

هذا املوسم.
وبعد تخليه عن العديد من النجوم 
مثل غريزمان، ورودريغو، الذي انتقل 
ملانشستر سيتي، ودييجو جودين، الذي 
رحل إلنتر ميالن، كان دييجو سيميوني، 
مدرب الفريق، بحاجة لتدعيم الفريق 

بشكل كبير في سوق االنتقاالت.
نتائــج الفريق وأداؤه خالل فترة 
اإلعــداد، مبا في ذلك الفوز 7-3 على 
ريــال مدريد، كل هذا جعــل أتلتيكو 
مدريــد مذهال. ويســتضيف الفريق 

خيتافي يوم األحد املقبل.
ويستهل ريال مدريد، بقيادة املدرب 
الفرنســي زين الدين زيدان، حملته 
ولديــه الكثيــر إلثباته بعــد الظهور 

السيئ للفريق في املوسم املاضي.
ويحل الريال ضيفا ثقيال على سلتا 
ڤيغو غدا بعد فترة إعداد فاز خاللها 
مبباراتني فقط من أصل 7 مباريات.

يستهل فريق برشلونة حملة الدفاع 
عن لقبه بالدوري اإلسباني لكرة القدم 
مبواجهــة صعبة عندمــا يحل ضيفا 

على فريق 
أتلتيك بلباو على ملعب »ســان 
ماميــس« مســاء اليوم، وســيغيب 
عن الفريق فــي هذه املواجهة جنمه 
األول األرجنتينــي ليونيل ميســي، 
وهي اإلصابة التي أبعدته عن جولة 
الفريق اإلعدادية للموسم في الواليات 

املتحدة.
أنطــوان غريزمان،  وســيحصل 
املنضــم حديثــا لصفــوف الفريق، 
على مكان ميسي في تشكيلة الفريق 
األساسية، بعدما انتقل الى برشلونة 
مقابل ١٢٠ مليون يورو )١33.8مليون 
دوالر( من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وسيلعب غريزمان وعثمان دميبلي 
علــى اجلانبــني وســيكون أمامهما 
لويس سواريز حيث يسعى إرنستو 
ڤالڤيــردي، مدرب الفريــق، للتويج 

باللقب الثالث على التوالي.
وسجل الالعبون الثالثة أهدافا في 
املباراة التي فاز بها الفريق على نابولي 
4-٠ في مباراة ودية يوم األحد املاضي.

وقال ڤالڤيردي: »الهدافون دائما ما 
يحصلون على الثقة من خالل الفرص 
التي يحصلون عليهــا، من األهداف، 
ومن اجليد بالنسبة لهم أن تكون لهم 

عالقة قوية باألهداف«.
وتأمل جماهير برشلونة ان ترى 

هادي العنزي

يعتبر ليونيل ميسي )1987( أفضل العب كرة في 
العالم حاليا، ويراه كثيرون األفضل على اإلطالق، 
حاز املجد من طرفيه مع برشلونة، وجترع أصناف 
املرارة مع األرجنتني منتخب بالده، حتمل كامل 
املسؤولية بعد رحيل »الرسام« اندرياس انييستا 
ابريل 2018 ومن قبله تشافي هرنانديز في مايو 
2015 رفيقي الطفولة والصبا وأعلى درجات النجاح 
وعنفوانه. 10 ألقاب للدوري مع برشلونة وضعته 
في منزلة رفيعة كأول العب في الفريق الكتالوني 
العريق يحظى بهذا الشرف الرفيع، وتسجيل أكثر 
من 600 هدف تؤكد القدرات الفنية الفريدة التي 
يتمتع بها النجــم العاملي، والتي دائما ما تؤكدها 
اجلوائز املرموقة التي اعتاد على احلضور الدائم 

في قائمتها املختصرة. 
التحديات شغف »البرغوث« األول، والتغلب 
على اخلصوم مهمته األولى، أما الكيفية في حتقيق 
الغايتني فهو السر الذي ال يكشفه ملك »كامب نو« إال 

ساعة املواجهة، ملزيد من اإلثارة وإليصال املتعة 
الكروية إلى أقصى درجاتها ودائما ما كان متفردا 

وعلى املوعد.
يتجدد اخلصوم في كل موســم، البرتغالي 
كرستيانو رونالدو )1985( حضر ملواسم عدة، على 
اجلهة األخرى في النادي امللكي، واليوم ينتظره 
مبارز جديد اقل عمرا وأكثر حماســة في ريال 

مدريد البلجيكي إدين هازارد )1991(.
األولوية دائما للفوز بالدوري االسباني لكرة 
القدم، لكن الفوز بدوري األبطال وتعويض اإلخفاق 
املزدوج في املوســمني املاضيني على يدي روما 
وليڤربول تواليا، وحده كفيل بإشباع نهم ميسي 

الكروي الذي ال حدود له.
جميعنا يطارد أحالم طفولته، لكننا في مرحلة 
ما نتوقف عن مالحقتهــا لصعوبتها أو لتقدمنا 
في العمر بعدمــا جترفنا احلياة إلى مآربها التي 
ال تنتهي.. لكن البلجيكي إدين هازارد متســك 
بأحالمه وانتظرهــا 27 عاما، ليعلن على املأل أن 
الوقت قد حان لتحقيقها، وفي اللحظة احلاسمة 
وبعدما وضع في خزائن ناديه االجنليزي تشيلسي 
كأس »يوروبا ليغ« وفي قمة الفرح أعلن الرحيل.

ريال مدريــد في هذه األيام ال يعيش أفضل 
حاالته، وال يزال يعاني قســوة فراق 
»الدون« رونالدو، ويعول على املوهبة 
البلجيكية هازارد، و»امللكي« ال تعنيه 
املراتب األخرى إن لم يكن في قمتها، 

هكذا كان وهكذا سيبقى، ودوري األبطال - حلم 
اآلخرين - ال يسبق أولوية الدوري األسباني.

كتيبة ريال مدريد عامرة بالالعبني ذوي الطراز 
الرفيع، ويكفيك حضورا بهيا للثالثي لوكا مودريتش 
)1985( وكارلوس كاساميرو )1992( وتوني كروس 
)1990( في وسط امللعب لتعرف القيمة الفنية للنادي 
امللكي، لكنهم يحتاجون القائد وامللهم الذي يأخذ 

بيدهم إلى القمة مجددا. 
أما اتلتيكو مدريد فاعتمد  على مدربه االرجنتيني 
دييغو سيميوني )1970( في كل شيء خالل املواسم 
الثمانية املاضية، وأعطاه الثقة في فبراير املاضي 
لالســتمرار في قيادة »الروخي بالنكوس« حتى 
2022، وميتاز ســيميوني باالنضباط التكتيكي 
الصارم واالعتماد على الصالبة الدفاعية حلماية 
مرماه والهجمات اخلاطفة بتهديد مرمى خصومه، 
وقد أوكل املهمة ألحد أكثر الالعبني إثارة للجدل 

دييجو كوستا )1988(. 
سيميوني لم يكن بخيال هذا املوسم، وإدارة 
االتلتيكــو لم ترفع يدها عن دعمــه، طلب املال 
الكثير ففتحت لــه خزائن النادي املدريدي على 
مصراعيها ليجلــب 10 العبني في صيف ملتهب 
بتعاقداته، الفارو موراتا وكيران تربيير وموهبة 

البرتغال اجلديدة جواو فيلكس وإيفان 
سابونيتش أبرز التعاقدات، وسيبقى 

املشاغب كوســتا هو االختيار 
األول في خط الهجوم.

بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات 
متتالية خرج فريق ريال مدريد اإلسباني خالي 
الوفاض املوسم  املاضي بعدما قدم أداء سيئا. وأقيل 
املدربان جولني لوبيتيجي وسانتياغو سوالري 
بعدما ودع الريال منافسات دوري أبطال أوروبا 
من دور الستة عشر، وأنهى الدوري في املركز 
الثالث للعام الثاني على التوالي، بفارق 19 نقطة 
خلف برشلونة. وسارت فترة اإلعداد بشكل سيئ 
للريال وزيدان، حيث فاز الفريق مبباراتني فقط 
من أصل ســبع مباريات، رغم أن النادي أنفق 
300 مليون يورو )335 مليون دوالر(. وكانت 
أسوأ نتيجة تلقاها الفريق هي اخلسارة 7-3 
أمام منافسه أتلتيكو مدريد والتي كشفت 

الدفاع املهتز للريــال، وهي املنطقة التي لم يقم 
النادي بتطويرها بالشكل املطلوب.

وقام الريال بالتعاقد مع فيرالند ميندي وإيدير 
ميليتاو للمساعد في تدعيم الدفاع لكنه يبدو أنه 

مازال ضعيفا، بعدما تلقى 18 هدفا.
وقام زيدان بتجربة العديد من خطط اللعب 
مثل الطريقة الكالسيكية 4-3-3 و4-4-2 وحتى 
3-5-2، وقال زيدان: »ســنغير طرق لعبنا ألننا 
منلك العديد من الالعبني وميكننا أن نفعل العديد 
من األشياء«. ومع ذلك لم تتناسب أي طريقة منها 
بشــكل جيد، وحتى صفقة انتقال إدين هازارد، 
التي تكلفت 100 مليون يورو، واجهت انتقادات 
شديدة من قبل وسائل اإلعالم اإلسبانية بعدما 

ظهر الالعب بوزن زائد عقب اإلجازة.
وكان زيدان حريصا على محاولة التعاقد مع 
الفرنسي بول بوغبا العب خط وسط مانشستر 
يونايتــد اإلجنليزي وفقا للتقارير اإلســبانية 
واإلجنليزية، لكن يبدو أنه سيبدأ املوسم بدون 

أي تعديل في خط الوسط.
وعندما سئل زيدان عن فرص التعاقد مع بوغبا 
رد قائال: »هذا هو الفريق الذي منلكه ويوم السبت 
ســنلعب في الدوري«. ويعتقد املدرب أن الفوز 
بالدوري اإلسباني أصعب من الفوز ببطولة أوروبا.
وفســر زيدان ذلك في املوسم املاضي عقب 
عودته لتدريب الريــال: »إنه أكثر صعوبة، قلت 

هذا دائما، إنه أكثر صعوبة«.

فرسان الدوري اإلسباني.. عبقري وحالم  ومشاكس

زيدان و»الريال«.. ضعف الدفاع يكشف الفوضى

جواو فيليكس انتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو

يلتقي اليوم مع بلباو.. وريال مدريد ضيفاً ثقيالً على سلتا ڤيغو غداً

برشلونة يبدأ مشواره 
في »الليغا« بغياب »الساحر«


