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أسـفــرت قـرعـة ثــمن نـهــائي كـأس
مــلك إسـبــانـيـا الــتي أجـريت اول
امس اجلــمـــعــة عن مــواجــهــتــ
ســهـلــتـ لـلــقـطــبـ ريــال مـدريـد

وبرشلونة.
ـقرر أن يـلـتقـي ريال مـدريد ومن ا
نظيره ريال سرقسطة فيما يلعب
بـرشــلـونـة أمـام لــيـجـانــيس كـمـا
يواجه فالـنسيا مـنافسه ليـونيسا
الـقـادم من دوري الـدرجـة الـثـانـيـة

(ب).
وسـتلـعب جـميـع مبـاريات األدوار
ـبـاراة الـواحدة ـقـبـلـة بـنـظـام ا ا
باستثناء الدور قبل
النهائي حيث
ســــتــــلــــعب
الــــفــــرق
األدنــى
عـــــــــلى
ملعبها
 فــيــمـا
يـــــلـــــعب
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أعـلن مـنـظمـو رالي داكـار اول امس اجلـمـعـة وفـاة الـدراج الـهولـنـدي إدوين سـتـرافـيـر عـقب تـعرضه
حلادث ليصبح ثاني الضحايا في نسخة هذا العام.

ـرحـلـة الـ11 من وتـعـرض سـتـرافـيـر (48 عـامـا) لـلـحـادث يـوم 16 كـانـون ثـان/يـنـايـر اجلـاري في ا
السباق الذي أقيم في السعودية للمرة األولى.

ركزة قبل نـقله إلى هولندا ونُقل ستـرافير جويـا إلى مستشفـى الرياض وتمت معـاجلته في الرعايـة ا
ـاضي.وقـال مـنظـمـو احلدث إن عـائـلـة ستـرافـير أبـلـغـتهم صـبـاح اول امس اجلـمعـة بـوفاته األربـعاء ا
متأثـرا بجـراحه.وذكر بـيان أن مـسؤولي رالي داكـار يقدمـون خالص تـعازيـهم لعـائلـة وأصدقاء إدوين
سترافـير الذي كان يـشارك للمـرة الثالـثة في رالي داكار.وكان الـدراج البرتغـالي باولو جونـسالفيس

رحلة السابعة. قد توفي أيضا إثر حادث في ا
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مع عودة الـفـرنسي زين الـدين زيدان
ـقــعـد ــديــر الـفــني لــريـال مــدريــد  ا
اضي ـوسم ا ديـر الفـني بنـهاية ا ا
قرر العديد من الالعب اخلروج على
يـركاتو الصيفي سبيل اإلعارة في ا
ــــكـــتــــظـــة هـــروبًــــا من دكــــة "زيـــز" ا

بالنجوم.
لكي أظهرت قرارات اإلعارة لنجـوم ا
ســوء الـتــخــطط سـواء من اإلدارة أو
الالعـبـ في اختـيـار الـوجـهـة حيث
فشلت أغلب اإلعارات وتغير االجتاه

إلى أندية جديدة.
ونرصد  في السـطور التالـية خريطة
ــعــارين مــطـلـع هـذا العــبي الــريــال ا

وسم في مختلف بقاع أوروبا. ا
أندري لون

احلـــارس األوكــراني يُـــعــد مـن أكــثــر
احلراس الـشبـاب موهـبة في أوروبا
وصــــارع ريـــال مــــدريـــد لـــضــــمه من
صـفـوف زوريـا لـوهـانـسك األوكـراني
دة مقابل 8.5 ملـيـون يورو وبـعقـد 

6 سنوات.
وتـألـق لـونـ مـع مـنــتـخب بالده في
بطولـة كأس العـالم للشـباب وقادهم
اضي لتـحـقيق الـلقـب في الصـيف ا

وحـصل عـلى جـائـزة الـقـفـاز الـذهـبي
كأفضل حارس في البطولة.

لكن ريـال مدريد قـرر إعارته لـصفوف
بلد الوليد ولم يحظ احلارس الشاب
بإعجاب مدرب فـريقه اجلديد والذي
يُفـضل علـيه احلـارس ماسـيب حيث
شـارك في مـبـاراتـ فـقط مـنـذ بـدايـة

لك. وسم في كأس ا ا
ـيرجني إلـغاء إعـارة احلارس وقرر ا

في الـبـدايـة لــعـدم مـشـاركـته ثم عـاد
ووافـق عـــــلـى إعـــــارته مـــــرة أخـــــرى
لــصــفــوف ريــال أوفــيــيــدو في دوري
وسم الـدرجة الـثـانـية حـتى نـهـايـة ا

اجلاري.
وسـيــكـون مـكـان لـونــ جـاهـزًا عـلى
ـقـبل ـوسم ا ـلــكي في ا دكـة بـدالء ا
لـــيــــكـــون احلــــارس الــــثـــانـي خـــلف

البلجيكي تيبو كورتوا.

u O¹U

ـدافع الـشــاب خـيـسـوس فـايـيـخـو ا
ـــــيـــــرجني في رحـل عن صـــــفــــوف ا
الـــصـــيـف إلى وولــــفـــرهـــامــــبـــتـــون
اإلجنـلــيـزي لـلـحـصــول عـلى فـرصـة

شاركة. أفضل من أجل ا
ـدرب الـبرتـغالـي نونـو سانـتو لكن ا
ـطـلـوب لم يـعــتـمـد عـلـيه بــالـشـكل ا
حيث شـارك الالعب في  7 مـبـاريات
سـابقات وأغلبها فقط في مختلف ا

كبديل.
وقـــال ســانــتــو خالل تـــصــريــحــاته
ـا يــغــادر ألنه يــريـد أن مــؤخــرًا: "ر
يـــلـــعب إنه العب شـــاب ومـــوهــوب
جلبناه إلى هنا بتوقعات كبيرة لكن
سارت في اجتاه معاكس لتوقعاتنا".
وقــــرر ريــــال مــــدريـــــد قــــطع إعــــارة
فايـيـخـو وإعارته مـرة أخـرى وحتى
ــوسم احلـــالي لـــصــفــوف نـــهــايـــة ا

غرناطة بالليجا.
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داني سيبـايوس موهـبة خط الوسط
في ريـــال مــدريــد رفض الـــبــقــاء مع
لكي وطلب الرحـيل للحصول على ا
فـرصــة أكـبـر لــلـمـشـاركــة والـظـهـور

وكانت وجهته آرسنال اإلجنليزي.
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ـقـابلـة بـعد ألـونـسـو إلى اجلهـة ا
مدة وجيزة.

الـالعب اإلســبــاني األســبق فــاجـأ
نـــــــاديـه فـي األيـــــــام األخــــــــيـــــــرة
لــلـمــيـركــاتــو بـطــلب الــرحـيل إلى
ــدة 3 بــايـــرن لـــيــســـتــمـــر مـــعه 
ســــنــــوات حـــتـى إعالن اعــــتـــزاله
بــعــدمــا فــاز مــعه بـ5 ألــقــاب من

بينها 3 للبوندسليجا.
خاميس رودريجيز

وقـبـل قـدوم أودريـوزوال لـلـبـايـرن
كـــــان الــــكــــولــــومــــبـي خــــامــــيس
ـبرمة رودريجـيز آخـر الصفـقات ا
ب النادي وذلك بانضمامه إلى
دة عام النادي البافـاري معارًا 

في صيف 2017.
وعـــلى مـــدار مـــوســمـــ حـــصــد
رودريـــجـــيـــز مع بـــايـــرن لـــقـــبــ
انيا للبوندسليـجا وآخر لكأس أ
ـاني صـرف النـظر لـكن النـادي األ
عن تـفـعـيـل بـند خـيـار الـشـراء مع
نــهــايــة اإلعــارة لــتــتــقـرر عــودته
اضي إلى ريال مدريد. الصيف ا
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ـاضـيـة وشـهـدت األيـام الـقـلـيـلـة ا
صــدامــا قـــويــا بــ إدارتي إنــتــر

دة عام قبل أن يعود استمر معه 
لـــلـــنـــادي الـــبـــافـــاري عــام 1978

ويختتم مسيرته معه.
آري روبن

بـعـد سنـوات من االنـقـطـاع عادت
ـفـاوضـات من جـديـد الـعالقـات وا
بـ الـنـاديـ عام 2009 حــيـنــمـا
حترك بايرن لضم الهولندي آري

لكي. روبن من الفريق ا
الــدولي الـهــولـنـدي الــسـابق رحل
إلـى بـايـرن بـعـدمــا أمـضى عـامـ
فـقط في مـدريـد لـيـسـطـر تـاريـخًـا
جـديـدًا داخل مـلـعـب ألـيـانـز أريـنا
عــلى مــدار  10ســـنــوات انــتــهت
ـاضي مـقررًا ـوسم ا بـانـقـضـاء ا

تعليق حذائه.
وبقميص الفـريق البافاري حصد
مكـنة أهمها روبن كافة األلـقاب ا
تـتـويـجه بـلـقب الـبـونـدسـلـيـجا 8
مـــرات بـــاإلضــافـــة لـــقــنـص لــقب

دوري األبطال عام 2013.
حميد ألتينتوب

في عـــام 2011 اســـتـــغل الـــريـــال
نـــهـــايـــة عـــقـــد الـــتـــركـي حـــمـــيــد
ألـتـيــنـتــوب مع بـايـرن لــضـمه في
صــفــقــة انــتــقــال حــر بــطــلب من

الفريق الذي سحبت كرته أوال في
باراة على ملعبه. القرعة ا

ـــبــاريــات فـي األســبــوع وتـــقــام ا
ـدة مـا ب 28 و30 ـقبل خالل ا ا
يـنــايـر/ كــانــون الـثــاني اجلـاري
وذلك عـلى مــلـعب الــفـريـق الـقـادم
من الــــدرجـــة األدنى وفـي حـــالـــة
مواجـهات أنـدية الـليجـا معًـا يقام
الـلـقــاء عـلى مــلـعب الــفـريق الـذي

سحب أولًا.
نتظـر أن يتم تطبـيق تقنية ومن ا
©VAR) ــسـاعـد حـكم الــفـيــديـو ا
بــدءا من دور الـ 16 حــيث لم يــتم
استخـدام هذه التـقنية في األدوار

السابقة.
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في مــوضــوع اخــر واصل بــايــرن
مــيـونخ تــعــاونه مع ريــال مــدريـد
بـتــعـاقــده مع الـظــهـيــر اإلسـبـاني
ألـــفــــارو أودريـــوزوال قـــادمًـــا من
لكي على سبيل اإلعارة. النادي ا
الــــدولي اإلســــبـــانـي الـــبــــالغ من
الـعــمـر 24 عــامًـا انــضم لـلــفـريق
الـبـافـاري معـارًا لـتدعـيم اجلـبـهة
ــنـــافــســة الـــفــرنــسي الــيــمـــنى 
بــيــنــيــامــ بــافــارد بــعــد حتـول
جوشوا كيميتش إلى العب وسط.
وبــــات أودريـــــوزوال ســـــابع العب
يـنـتـقل بـ الــعـمالقـ اإلسـبـاني
ـــاني عــلى اإلطالق وهــو مــا واأل
نـــســتـــعـــرضه  عـــلى الـــنـــحــو

التالي:
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ــاني األســـطـــورة األ
بـول برايـتـنـر كان
أولى الصفقات
الــتي أبـرمت

ب
النادي

بـانـتـقاله
من بايرن
إلى الريال
عام 1974.
رحـلـة بـرايـتـنـر
مـع الـــريـــال دامت 3
ســــنـــوات فــــقط حــــقق
خـاللـــــهــــا لـــــقـب الــــدوري
اإلســبــاني مــرتــ كــمــا فــاز

بكأس ملك إسبانيا عام 1975.
عــــاد بــــرايــــتــــنــــر بــــعــــد ذلك إلى
الـــبـــونــدســـلـــيــجـــا عـــبــر بـــوابــة
آيـنــتـراخـت بـراونــشـويــنج الـذي
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وقع الـرسمي لـنادي لـيفـربول طـبيعـة اإلصابـة التي تـعرض لـها جنـمه السـنغالي كـشف ا
ساديـو مانـي خالل الفـوز عـلى وولفـرهامـبـتون بـنـتيـجة 1-2 في إطـار اجلـولة الـ 24 من
لـعب في الدقيقة 31 من الـلقاء واشتكى من يرليج.وسقط مـاني على أرضية ا عمر البـر
ـدير إصـابة عـضـليـة حـيث أشار إلى عـدم قدرتـه على االسـتمـرار لـيدفع يـورجن كـلوب ا
وقع لـيـفـربـول فإن الفـني لـلـريـدز بالالعـب اليـابـاني تـاكـومي مـينـامـيـنـو بدلًـا مـنه.ووفـقًـا 
ساديـو مـاني يعـاني من إصابـة في الـعضـلة األمـامـية لـلفـخـذ لكن لم يـتم حتـديد حـجمـها
حـتى اآلن.يذكر أن مـاني بات مهـددًا بالغـياب عن مبـاراتي ليفـربول أمام شـروسبري تاون
الـيوم األحـد في الدور اخلـامس من كأس االحتـاد اإلجنليـزي وضد وست هـام (األربعاء)

يرليج. في لقاء مؤجل بالبر
على صعيد مـتصل أثنى آندي روبرتسون مدافع ليفربول بشكل كبير على زميله بالفريق
ـرحـلة بـاراة الـتي انتـهت بـفوز لـيـفربـول عـلى مضـيـفه وولفـرهـامبـتون (1-2) في ا عـقب ا

يرليج. الـ24 من البر
وسجل جوردان هنـدرسون هدف الـتقدم للـيفربول في الـدقيقة 8 كمـا صنع الهـدف الثاني
لـلفـريق الذي سـجـله روبرتـو فيـرمـينـو قبل 6 دقـائق من النـهـاية وقـدم عـرضًا قـويًـا ليـتوج
ـستـويات اجلـيدة الـتي يقـدمهـا قائـد الريدز بـاراة.وأثنى روبـرتسـون على ا بـجائـزة رجل ا
ــوسم.وقـال روبـرتـسـون في هـنـدرســون مـؤكـدًا أنه يـقـود الــفـريق إلى األمـام خالل هـذا ا
وقع نادي ليـفربول الرسـمي "إنني أرى أن هنـدرسون يبدو من طـراز مختلف تـصريحـات 
ـوسم إن لم يكن األفضل".وأضاف وسم. إنه واحـد من أفضل العبي فريـقنا هذا ا هذا ا
ـاضية لم يحظ هندرسون بالتقدير الذي يستحقه. ولكن عندما تلعب "أحيانا في األعوام ا
ـلعب تـرى أنه من دواعي الـسـرور أن يكـون قـائدك وتـتـدرب معـه وترى تـصـرفاته خـارج ا

وقائد الفريق ككل".

ميالن ورومـا عقب انـهيار صـفقة
مــاتــيــو بــولــيــتــانــو ولــيــونـاردو
سـبـيـنـازوال الـتـبـادليـة الـتـي كـانا

بصدد إبرامها.
وتسببت حالـة الفوضى والتخبط
في إشـــعــال فـــتــيل الـــصــدام بــ
الــــــنـــــاديــــــ فـــــوجـه كل طـــــرف
انــتـقــادات الذعـة لــآلخــر لـتــتـأزم
الـعالقـة بـ اإلدارت بـعـد هـدنة
قــصــيــرة عــقب اجلــدل الــذي دار
حول مـفاوضـات دجيـكو الـصيف

اضي. ا
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اضي عـقب تـعـي في الـصـيف ا
أنطونـيو كونـتي مديرا فنـيا إلنتر
ـــــدرب اإليــــطـــــالي مـــــيالن أراد ا
التـعاقـد مع إيدين دجـيكـو مهاجم

روما.
ـستـقبل دجـيكو ومع تـهديد إنـتر 
في قـلعـة الذئـاب حتـرك مسـؤولو
نـادي الـعـاصـمــة اإليـطـالـيـة عـبـر
ـــديــر جـــيـــانـــلــوكـــا بـــيـــتـــراكي ا
الــريـاضي وبـاولـو فـونـــــــــسـيـكـا
مـــدرب الـــفـــريـق إلقـــنـــاع الالعب

بالـبقـاء وتمديـد عقـده وهو ما 
أخيرا.

وفـي مـــنـــتـــصـف أغـــســـطس/ آب
اضي جدد دجيكو عقده رسميًا ا

مع روما حتى 2022.
W öF « —UON½«

وبــــــعـــــد صــــــيف ســــــاخن جـــــاء
ـيــركـاتـو الــشـتـوي لــيـفــــــــــجـر ا
أزمــــــــة جديـدة بـ النـاديـــــــ

فــبــعــد االتــــــــــفــاق عــلى صــفــقـة
ـقـتـــــــــــضـاها تـبـادلـيـة يـنـتـقل 
بـوليـتـانو إلى رومـا وسـبيـنازوال
إلى إنـــتـــر انــهـــارت الـــصـــفـــقــة
وتــــــداعت مــــــعـــــهــــــا عالقــــــــــــــة

. الطرف
رومــا من جـانــبه كــان مـتــحـمــسًـا
إلجـــــراء الـــــصــــــــــــــفـــــقـــــة وأ
الــفــحص الـــطــبي لــبـــولــيــتــانــو
مـنـتـظـرا تـأكيـد إنـتـر لـكن األخـير
بدأ مـراوغاته وطـلب إجراء مـزيد
من االخـــــتـــــبـــــارات الـــــطـــــبـــــيــــة
لــســبــيـنــازوال األمــر الــذي قــابـله

روما بالرفض القاطع.
ولم يـكـتـــــــــف إنـتـر بـذلك فـطلب
تــغــيـــيــر بــعض شــروط االتــفــاق
ـــشـــــــــــاركــة في وكـــذلك بـــنــود ا
عــــــــقـد الالعب لـتـنهـار الـصـفـقة

تمامًا.
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ـــــدرب الــــبـــــرتــــغـــــالي جـــــوزيه ا
مورينيو.

رحــلــة الالعب الـتــركي في مــدريـد
اقتـصرت عـلى موسم واحـد شهد
لـكي بلقب خالله تتـويج الفـريق ا

الليجا بعد غياب دام 4 سنوات.
”Ëd  w½uð

وفي عام 2014 أعلـن ريال مـدريد
تــعـــاقــده مع تـــوني كــروس أحــد
النـجوم البارزيـن في كتيـبة بايرن
مـــيــونـخ لــيـــصـــبح الحـــقًـــا أحــد
الـعــنـاصـر األسـاســيـة في كــتـيـبـة

يرجني. ا
ـاني مـوسـمه ويـقـضي الـدولي األ
السادس في الـعاصمة اإلسـبانية
إذ كـــان صــاحب دور رئـــيــسي في
تتويج الريال بلقب دوري األبطال
في 3 مــواسم مـتـتـالـيـة حـتى عـام
2018 كما فاز بالعديد من األلقاب

األخرى مع الفريق.
u ½u √ wÐUAð

وألول مـرة تــشـهــد مـدة انــتـقـاالت
واحـــدة صـــفـــقـــتـــ بـــ بـــايــرن
والـــريــال وذلـك في صــيف 2014
الــذي شــهـــد انــتــقــال كــروس إلى
مــدريــد بــيـــنــمــا حتـــول تــشــابي

5∫ صفقات التبادل ب عمالقي اوربا ريال مدريد وبايرن ميونيخ متواصلة عن طريق بيع واعارة النجوم öLF « 5Ð ÊËUFð 

ــديـر ــري ا وكــان لــوجـود أونــاي إ
الــفـني الــســابق تـأثــيـر كــبـيــر عـلى
انـضـمـام ســيـبـايـوس لـلـمـدفـعـجـيـة

خاصًة وأنه
يُدرك قدرات مواطنه جيدًا.

وبـدأ سيـبـايـوس اللـعب بـشـكل جـيد
في بـــدايــة مــدة اإلعــارة لـــكن خــفت
رور الوقت بجانب اإلصابة بريقه 

دة شهرين. التي داهمته وأبعدته 
ومع بـدايـة الـعـام اجلـديـد لم يُـشارك
سيبايوس في أي دقيقة حتت قيادة
مـيـكـيل أرتــيـتـا ولـذلك تـقـدم الالعب
بـطـلب إلدارة الـنـادي إلنـهـاء إعـارته
لكن آرسـنال رفض رحيـله قبل نـهاية

وسم. ا
وشــارك سـيــبــايـوس في 17 مـبـاراة
ـدفــعــجـيــة في مــخــتـلف بــقــمـيـص ا
ــســابــقــات وســجل هــدفًــا وصــنع ا

. هدف
ويحـظى سـيبـايوس بـإعـجاب شـديد
من فــالـنــسـيــا الـذي يــسـعى لــضـمه
ــــوسـم في ظل وجــــود لــــنــــهــــايــــة ا
سـيالديس مـدربًــا لـلـخـفـافـيش الـذي
دربه من قــبل في مــنــتـخـب الـشــبـاب

إلسبانيا.
وسيضـغط سيـبايوس
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امس اجلــمـعــة غــرامــة مــالــيـة عــلى
مـانشـستـر يـونايـتد قـيـمتـها  20ألف
جـنــيه إســتـرلــيـني (26 ألف دوالر).
واعـتـرف نــادي مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
بـــأنـه أخـــفق "في ضـــمـــان تـــصـــرف
العــبـيه بـشـكل مـنــظم."ويـتـعـلق األمـر
بـاألحـداث الـتي وقـعت عـنـد الـدقـيـقـة
ـبـاراة حـيث أشـار احلـكم 26 مـن ا
كـــريج بــاوســـون بــاحــتـــســاب هــدف
لـروبرتـو فيـرميـنو العب لـيفـربول في
الـــــوقـت الــــذي الـــــتف فـــــيه العـــــبــــو
مـانــشـسـتـر حـول احلــكم احـتـجـاجـا
عـلى الـقـرار إثـر تـعـرض ديـفـيـد دي
رمى لعـرقلة من جانب خيـا حارس ا
فــيـرجــيل فـان دايـك العب لـيــفـربـول
قبـيل تسجيل الهدف.وحــــــصل دي
خــيـــا عـــلى إنـــذار إثــر احـــتـــجــاجه
قـــــــبل أن يـــعــلـن احلــكم عـن إلــغــاء

الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

خـــســـرهــا الـــفـــريق أمـــام مـــضــيـــفه
اضي لـيفربول  2 ـ  0 يـوم األحد ا
ــرحـلــة الــثـالــثـة ضــمن مـنــافــسـات ا

يرليج. والعشرين من البر
وفـــرض االحتـــاد اإلجنــــلـــيـــزي اول
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عـــاقب االحتـــاد اإلجنـــلــيـــزي لـــكــرة
الـقـدم نــادي مـانـشــسـتـر يــونـايـتـد
بـــداعي الـــســــلـــوك غـــيـــر الالئق من
ـــبــاراة الــتي جــانب العـــبــيه خالل ا

 رودريجو
مورينو

ـسار الـصـحيح ألنـنـا ال يجب يـعـيدنـا إلى ا
أن نـــــســــمح بـــــتــــكـــــرار مــــثـل هــــذا األمــــر
ـلل من الـقـول مـجـددًا".وتـابع "لـن أشـعـر بـا
إن هـذا لم يـكن أتلـتيـكـو مدريـد الذي نـعرفه
وهذه اخلـسارة ال تـمثل الـفريق. ال يـستحق

اجلمهور ذلك وال النادي".
ورغم التـشكـيلـة القـوية التـي ضمت ساؤول
نــيــجــيــز وجـواو فــيــلــكس صــاحب صــفــقـة
االنـتـقـال الـقـيـاسـيـة في تـاريخ الـنـادي فـإن
أتـــلــتـــيــكـــو أخــفـق في حــسـم األمــور خالل
الـوقت األصـلي لـلـمبـاراة بـعـد أن هـز يولن
كـاسـتـانـيـدا الـشـبـاك لـيـعـادل هـدف الـتـقدم
الذي أحـرزه أنخيل كوريـا للروخـيبالنكوس

ويلعب الفريقان وقتا إضافيا.
وجنح أصــحــاب األرض في الــتــفـوق خالل
الـوقت اإلضــافي بـهـدف أحــرزه سـيــرجـيـو
غـمور ويتعرض بنيـتو ليحـسم فوز الفريق ا
ـلك مـنذ أتـلـتيـكـو ألسـرع خروج من كـأس ا
اخلـسارة أمـام الـبـسيط في 2011 قـبل أن

يتولى دييجو سيميوني تدريب الفريق.
ـركـز وفـاز أتــلـتـيـكـو مـدريــد الـذي يـحـتل ا
الــثـالـث في الـدوري وتــأهل لـدور الـ16 في
دوري أبطـال أوروبا على بـرشلـونة بـنتـيجة
2-3 في كـأس الـسوبـر اإلسـبـاني في وقت
سـابق هـذا الــشـهـر وفـرض الــتـعـادل عـلى
ــبـاراة الـنـهــائـيـة قـبل أن ريــال مـدريـد في ا
طاف. يخسر بركالت الترجيح في نهاية ا
وأعـرب سـاؤول عن قـلـقه بـشـأن أداء فـريـقه
في اآلونــــة األخـــيــــرة فـي مـــواجــــهــــة فـــرق
مــتـــواضـــعـــة بـــعـــد أقل مـن أســبـــوع عـــلى

تعثر. اخلسارة (0-2) على ملعب ايبار ا
وقـــال "أنــا هـــنــا (مع الـــفــريـق) مــنـــذ ســبع
سنوات ولم أرى شـيئا مشابهـا. أتليتيكو
قــادر عــلى مــنـازلــة أقــوى الــفــرق مـثل
ريــال مــدريـد وبــرشــلـونــة لــكن حـ
يـواجـه فـرقـا مــتـواضـعـة ال
يـــلـــعب بــالـــطـــريــقـــة الــتي
ــــلك يــــحــــتــــاجـــــهــــا وال 
ـطلوب. الالعـب احلـافز ا
هـذا األمر لم يحدث من

قبل".
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واصل الـبرتـغالـي كريـستـيانـو رونـالدو مـهاجم
دة يوفـنـتـوس تـألـقه مع الـسيـدة الـعـجـوز في ا
األخـيـرة بـعـدمـا ساهـم في تأهـل البـيـانـكـونـيري
لنصف نـهائي كأس إيطاليا.وسجل رونالدو هدفًا

في الـفـوز عـلى رومـا بـنـتـيـجـة (1-3© في ربع نـهـائي
الكـأس لـيهـز الشـبـاك في مبـاراته الرابـعـة على الـتوالي

بــالـعــام اجلـديـد والــثـامــنـة تــوالـيــا في الــعـمــوم.وذكـرت شــبـكــة "أوبـتـا"
لإلحصائـيات أن رونالدو تمكن من تسجيل هدف على األقل في مبارياته الـ4 األولى بعام
جـديـد لـلـمـرة األولى فـي مـسـيـرته مع األنـديــة الـتي لـعب لـهـا.وأحــرز رونـالـدو هـاتـريك في
كالياري مع هـدف في روما وثنائيـة في بارما بالدوري اإليـطالي فيما هـز شباك "الذئاب"
ـواجهـة من الـعيـار الثـقـيل عنـدما يـحل ضـيفًـا على بالـكأس.ويـسـتعـد رونالـدو مع الـيوفي 
ـلعب سـان بـاولو ضـمن مـنافـسات اجلـولة 21 من نـظيـره نـابولي مـساء الـيـوم األحد  

الدوري اإليطالي.
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ذكرت تقارير إخـبارية أن برشلونـة يستهدف ضم مهاجم فـالنسيا رودريجو
مورينو في سـوق االنتقاالت الـشتوية لـتعويض غيـاب جنمه األوروجوائي لويس

سـواريز بداعي اإلصـابة في الوقت الـذي استبـعد فيه مـهاجم أرسنـال اجلابوني بـيير
إمريك أوبـامياجن.وأفـادت صحيـفة "سبـورت" بأن برشـلونة وفـالنسـيا ومديـر أعمال
الالعب جـورجي مـيـنديش عـلى تـواصل مـستـمـر منـذ أيـام من أجل إتـمام صـفـقة
رودريـجـو الـبـالغ 28 عــامـا.ويـأمل بـرشـلـونــة في ضم رودريـجـو خالل األيـام
قـبل إال إنه بـحسب قـبلـة عـلى سبـيل اإلعـارة مع خيـار شـراء الصـيف ا ا

"سبورت" جاري التفاوض حول جعل هذا اخليار إجباريا أم ال.
وأشارت الصحيـفة إلى أن رودريجو متحـمس إلمكانية االنتـقال لبرشلونة
ـتـقدم (30 عـاما) من ـقابل ضم أوبـامـياجن لـعـمره ا الذي اسـتـبعـد في ا
ـدة طـويـلـة من أجل الـتـأقـلم عـلى أسـلـوب نـاحـيـة والحـتـمـالـيـة احـتـيـاجه 
بـرشلونـة من ناحيـة أخرى على عـكس مهاجم فـالنسـيا الذي يـرى اجلهاز
ـدة طـويــلـة من أجل االنـدمـاج في الـفـريق. الـفـني لــلـبـرسـا أنه لن يـحـتـاج 
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قـال نيـجيـز العب أتلـتيـكو مـدريد إن فـريقه
يــحـتــاج بـشـدة إلى إعــادة الـنــظـر في أمـور
كثيرة عقب اخلسارة (1-2) أمام كولتورال
ـنـتمي لـيـونـيـسـا ا
لــــــــلـــــــدرجـــــــة
الـثالـثة في
دور الـ32
لـكـأس مـلك

إسبانيا.
وأوضـــــــــح
نــــيــــجــــيـــز
"أتـــــــمـــــــنى
وأرغـــــب أن
يعتبر الفريق
ـــة هـــذه الـــهـــز
ًـا جدًا درسًـا مـؤ

دة احلاليـة للرحيل قـبل نهاية في ا
يركاتـو الشتوي خـاصًة وأن عينه ا
عــلى الـلــعب بــشـكل كــبـيــر لـيــضـمن
تـواجــده رفـقـة كــتـيــبـة الالروخـا في

نهائيات يورو .2020
q √ hOBÐ

رغم وجود أزمات في اإلعارات بريال
مدريـد أظهـرت سوء الـتخطـيط لكن
أيــضًـا بــعض الالعــبـ جنــحـوا في

إعاراتهم بشكل الفت.
ـغـربـي أشـرف حـكــيـمي مع ويـأتـي ا
بــوروســيــا دورتــمــونــد والــيـابــاني
كوبو مع ريـال مايوركـا والنرويجي
مارتن أوديجارد مع ريال سوسيداد
ـهــاجــرة الـتي عــلى رأس الــطـيــور ا

تألقت في رحالتها اخلارجية.
ويُــــتــــابع زيـــــدان عن كــــثـب مــــوقف
ــــوسم الالعــــبــــ ومـع نــــهــــايــــة ا
ســـيــــحـــسم مـــوقـف كل العب ســـواء
بــالـعــودة لـلــمـيــرجني أو مـواصــلـة

التطور مع الفرق األخرى.
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حـــوّل بـــاريس ســـان جـــيـــرمـــان
أنـظاره إلـى جنم واعـد ال يعـيش
أحـسن أيــامه الـكــرويـة في ريـال
مــدريــد حــيـث يــرى فــيه أفــضل
ــــهــــاجـــــمه الـــــراغب في بــــديـل 

الرحيل إدينسون كافاني.
ويــدرك جنم ريــال مــدريــد لــوكــا
يوفيـتش أنه لم يقـدم بعد األداء
ـوسم ـنـتـظـر مع فـريـقه هـذا ا ا
وال يـــحـــصل عـــلى دقـــائق لـــعب
كـافــيـة رغم أنـه يـحــاول جـاهـدًا
نـــــفض الـــــغــــبـــــار عن نـــــفــــسه
واســتـــعــادة تـــوهــجـه في أقــرب

كن. وقت 
ويبدو أن وضعية لوكا يوفيتش
ـستـقـرة تمـامًا قـد فـتحت غيـر ا
شـهــيـة الـعــمالق الـبــاريـسي من
أجل ضــمه هــذا الــشــتــاء وفــقًـا

وقع "فوت سبورت".
ـوقع أن إدارة بـاريس وأوضح ا

بــدأت الـــتــحـــرك بــهـــدف خــطف
يـوفـيــتش وتـواصــلت مع مـديـر
أعـمــاله من أجل بــحث إمـكــانـيـة
التـعاقـد معه عـلى سبـيل اإلعارة

وسم اجلاري. حتى نهاية ا
وأشــار "فـــوت ســـبــورت" إلى أن
عـمالق فــرنــسـا يــريـد اســتـغالل

وضعيـة لوكـا يوفيـتش الصـعبة
مع ريـال مــدريـد بـهــدف إقـنـاعه
بـاالنــضـمـام إلـى كـتـيــبـة نــيـمـار

ومبابي وإيكاردي.
ـرة األولى الـتي ولـيـست هــذا ا
يــحـــاول فــيــهــا ســـان جــيــرمــان
التعـاقد مع يـوفيتش فـقد حاول

ـاضي ـوسـم ا ــا خالل ا مـســبــقً
ـسـتــوى الـكـبـيـر السـيـمـا بــعـد ا
الــذي قــدمه مع فــريــقه الــســابق

اني. آينتراخت فرانكفورت األ
ويــرى سـان جــيــرمــان في لــوكـا
ناسب لالعبه إدينسون البديل ا
كــافــاني الــذي عـبــر عـن رغـبــته
الــــواضــــحـــــة في الــــرحـــــيل عن
ـيـركـاتـو الـشـتـوي بـاريس في ا
خـصوصًـا مع اهـتـمـام أتـلـتـيـكو
مــدريـد ومــانــشـســتــر يـونــايــتـد

بخدماته.
يشـار إلى أن لـوكـا يوفـيـتش قد
حتـدث قـبل أسـابـيع إلى وسـائل
اإلعالم حيث أكـد أن مدرب ريال
مدريد زين الدين زيدان يثق فيه
ــدرب الـفــرنـسي أن فـيــمـا أكــد ا
يــوفــيــتش العب جــيــد لــلــغــايـة
ويحتـاج فقط لـلوقت من أجل أن

يبرز قدراته بشكل كبير.
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