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ديـر الـفـني لنـيس الـفـرنسي اول امس { بـاريس  –وكاالت : قـال بـاتريك فـيـيـرا ا
اجلـمـعة إنه يـلتـزم بـإجراءات طـبيـة مـشددة لـتحـصـ الالعبـ واجلـهاز الـفني من
اإلصابـة بفيروس كورونا. وأوضح فييرا خالل تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب"
الـفـرنـسـية: "هـنـاك مـشـاورات دائـمـة مع األطـبـاء بـشـأن هـذا الـفـيـروس نـحـاول قدر
اإلمـكـان أال نتـصـافح بـاأليدي في الـصـباح مع تـفـادي الـتواجـد في أمـاكن معـيـنة".
ـا يـحدث حـولـهم وأضـاف أسـطـورة آرسـنـال: "نـتـابع األخـبـار الالعـبـون مـدركـون 
ويعلـمون تماما مـا يجب جتنبه لتـفادي اإلصابة بهذا الـفيروس.. ننتـظر ما سيحدث
ومـلـتزمـون بتـعلـيـمات األطـباء وتـوصيـاتـهم". وأدى تفـشي فـيروس كـورونا حلـالة من
الـهـلع في األوسـاط الكـرويـة دفـعت رئـيس الـفـيـفـا جـياني إنـفـانـتـيـنـو لـلحـديث عن

إمكانية إيقاف النشاط مؤقتا.
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{ مـــــدن  –وكـــــاالت: تـــــعـــــد مـــــبـــــاراة
الـكالسيـكو الـتاريـخيـة ب ريـال مدريد
وبرشلونة موعدا مهما لتوهج كثير من
الـنــجـوم وتـعـزيـز مـحــبـتـهم في قـلـوب
ا جـماهيـر الفريـق وعلى الـنقيض ر
تـكتب فيها سطور الـنهاية آلخرين وفقا
لــظـروف مــعـيـنــة. في األول من مـارس/
ـقـبل يحل بـرشـلونـة ضـيفًـا على آذار ا
ــلـــعب ســـانـــتــيـــاجــو ريـــال مــدريـــد 
بـرنــابـيـو ضـمن مــبـاريـات اجلـولـة 26
باراة متقدما لـليجا. ويدخل برشلونة ا
عـلى ريـال مـدريـد بـنـقـطـتـ في تـرتـيب
لك  55نقطة في جدول الدوري حيث 
الـصـدارة.  وقـد يشـهـد هذا الـكالسـيـكو
الـظهـور األخير لـ  5 من الـنجوم الـكبار
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خــاض مـيـسي  42 مــبـاراة كالســيـكـو
ــركــز الــثــاني خــلف أكــثـر لــيــأتي في ا
الالعـــبــ مــشـــاركــة وهــو ســـيــرجــيــو
رامـوس الـذي شـارك في  43لـقـاء حـتى
اآلن. وخالل مـبـاريـاته ضد ريـال مـدريد
ســـجل مـــيـــسي  26 هـــدفـــا بـــات بـــهــا
الـهــداف الـتــاريـخي لـلــكالسـيـكــو كـمـا
يــتـصـدر قــائـمـة صــنـاع األهـداف بـ 14
تـمـريـرة حـاسـمـة.ورغم ذلك فـإن مـيسي
قـــد يــغـــيب عن الـــكالســـيــكـــو بــدءًا من
لك ميـسي شرطا في قـبل. و ـوسم ا ا

نحه حريـة الرحيل عن النادي عـقده 
في نـهـايـة كل مـوسم حتى  2021 لـكن
الــبـرغـوث األرجــنـتـيــني لم يـســتـخـدمه
حـــتى اآلن.  إال أن تــقـــاريــر عــدة أحملت
إلى إمـكـانـية إقـدام أسـطـورة بلـوجـرانا
نتم عـلى اخلطوة التي يخشاها كل ا
لــلـنـادي الــكـتـالــوني في ظل اخلالفـات
الــتي نــشــبت بــيــنه وإدارة الــنــادي في
األيـام األخيرة. كـما أكدت تـقارير أخرى
أن مــيـسـي بـاق في الــنـادي وال صــحـة
ألي حــديث عن رحــيـله لــيـبــقى مــوقـفه

رهن توقيعه رسميا على عقد جديد.
g²O²O «— ÊUH¹≈

ـشـاركـة بـشكل ابـتـعـد راكـيتـيـتش عن ا
أســاسي مع بــرشـلــونــة في بـدايــة هـذا
ـــدرب الـــســابق ـــوسم حتت قـــيــادة ا ا
إرنــسـتــو فـالــفــيـردي وكــان قـريــبـا من
ـاضي الـرحـيل في انـتـقـاالت الـشـتـاء ا
لـكـنه لم يـتلق أي عـرض مـناسب. وضع
راكـيتـيتش لم يتـغيـر كثيـرًا حتت قيادة
ــدرب اجلــديــد كــيــكي ســيــتــ الـذي ا
اعــتـمــد عـلى جــمـيع العــبي الـوسط في
الــفـريق إال الــنـجم الــكـرواتي. ويــرتـبط
راكـيــتـيـتش بــعـقـد مع بـرشــلـونـة حـتى
ـا ـقــبل وبـالــتـالي ر ــوسم ا نــهـايـة ا
قبل تـنتهي عالقته بالبـارسا الصيف ا
مع اهـتمام أنديـة بحجم أتلتـيكو مدريد
وبــاريس ســان جـيــرمــان ويـوفــنــتـوس

ومانشستر يونايتد بخدماته.
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تـراجع مـستـوى إيسـكـو بشـكل ملـحوظ
مع ريـال مـدريـد في آخـر مـوسـمـ ولم
ــؤثــر فـي تــشــكــيــلــة يــصــبـح الالعب ا
زيـدان ومن قبله سـوالري ولوبيـتيجي
لـذلك قـد يكـون ضمن الـراحـل الـصيف
ــقـبل. ويــقــدم إيـســكـو أداء جــيـدا مع ا
ا ال يعني أن الـفريق حاليا لكن ذلك ر
ال غـنى عـنه في تـشكـيـلة زيـدان خـاصة
أن مـشــاركـاته تـرتــبط غـالـبـا بــغـيـابـات
الـريـال الهـجومـيـة. وقد يـسـتخـدم ريال
قبل إلجراء مـدريد إيسكو في الصيف ا
صـفـقات تـبادلـية خـاصـة أن عيـنه على
أكــثـر من العـب في أنـديــة تـســعى لـضم
الالعـب اإلســـبــــاني مــــثـل لـــيــــفــــربـــول
ومــانـــشــســتـــر ســيــتـي وبــاريس ســان

جيرمان. 
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عالمـات استـفهـام عديـدة طاردت موقف
جـاريث بيل مع ريال مدريد قبل انطالق
ـــــوسـم حـــــيث كـــــان مـن أوائل هـــــذا ا
ـرشح للمـغادرة لكن لم يستطع أي ا
ـالية لـيبقى نـاد تنفـيذ مطـالب الريال ا
بــيل فـي الــنــهــايــة داخل ســانــتــيــاجــو
عـروفة بينه بـرنابيـو. ورغم اخلالفات ا
ومـدربه زين الـدين زيـدان إال أن (زيزو)
ــا اسـتــمـر حــاول االسـتــفــادة مـنه طــا

ـــا في الـــفـــريـق. إال أن اإلصـــابــات العـــبً
ـتــكـررة لـبـيل وغـيــابه عن الـعـديـد من ا
ـبـاريات أخـرجه من حـسابـات زيدان ا
ـقـبل قريـبا. وبـات رحـيله في الـصيف ا
ويــعــتــبــر ثــنــائي الــدوري اإلجنــلــيـزي
ـمتـاز مـانشـستـر يونـايـتد وتـوتنـهام ا
أبـــرز الـــراغـــبــــ في احلـــصـــول عـــلى
خـــدمــات بـــيل بـــاإلضــافـــة إلى أنـــديــة

الص وأمريكا.
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عــاد خــامــيس إلى ريــال مــدريــد مـطــلع
ــوسم اجلــاري بــعـد انــتــهــاء إعـارته ا
مـوسمـ لبـايرن مـيونخ. وكـان بإمـكان
الـنــادي الـبـافــاري تـفـعــيل بـنــد أحـقـيـة
شـراء خـاميس مـقابل  42 مـليـون يورو
فـقط لكنه رأى أن الـنجم الكـولومبي لم
يـقدم ما يستحق عليه البقاء. من جانبه
لم يـكن ريال مدريد في حاجة خلاميس
ورحب بــاالسـتـمـاع إلى الـعـروض الـتي
سـتــمـنـحه الـرقم الــذي وضـعه لـبـايـرن
وبـالـفعل دخل الالعب دائـرة اهـتمـامات
نـابولي وأتلـتيكو مـدريد إال أنهـما كانا
يـسـعيـان لتـخـفيض الـرقم أو تـقسـيطه
وهـــو مــــا رفـــضه مـــســــؤولي الـــريـــال.
وجــاءت إصـــابــة مــاركــو أســـيــنــســيــو
ــوسم بــأيـام ــفــاجــئــة قـبـل انــطالق ا ا
قـليلة لتـجبر ريال مدريـد على استمرار

خاميس.
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أســــفـــرت عن إيـــقـــاف  20مــــشـــجـــعـــا
تـونسيا كثف االحتاد من اتصاالته مع
صرية ومع سفير تونس في اجلـهات ا
مـصـر جنـيب مـنـيف".  وتـابع: "أعـلـمـنا
الـسفـير مـشكـورا باستـجابـة السـلطات
ــصــريـة لــتــدخـلـه و بـذلك األمــنــيـة ا
اإلفـــــراج عن اجلـــــمــــاهـــــيــــر وســــوف
يــصـطــحـبــهم لـطــفي الـطــالـبي قــنـصل
ـطـار لـكي يـلـتحق ـصـر إلى ا تـونس 
كل منهم برحلته".  وكان السفير جنيب
مــــنـــيـف قـــد صــــرح بـــأنـه يـــنــــسق مع
صريـة في مركز أمن مدينة الـسلطات ا
ــشــجــعـ نــصــر بــهـدف اإلفــراج عن ا

الــتـونـسـيــ ومـعـظـمــهم من الـشـبـاب.
وأوضح الــسـفـيـر: "نـســعى السـتـكـمـال
اإلجـراءات اللـيلـة حتى يـتم اإلفراج عن
. هـنـاك مـن قـدمـوا مـن قـطـر ــوقـوفــ ا
والـكويت واإلمـارات ونأمـل أن يغادروا
فـي أفــــضـل األحــــوال ونـــــطــــوي هــــذه
الـــصـــفــحـــة". وتـــابع: "ســـنــســـعى إلى
ـعـرفـة حـقـيـقـة ما االسـتـمـاع لـلـشـبـاب 

عطيات". حدث ومن ثم سنتابع ا

بــنـتــيـجـة   1-3 فـي الـلـقــاء الـذي أقـيم
مـــســـاء اول امـس اجلـــمـــعـــة بـــســـتــاد
القاهرة في ذهاب دور الثمانية ببطولة

دوري أبطال أفريقيا.  
وقــال فـي الـبــيــان: "عــلـى إثــر األحـداث
الـتي وقـعت بعـد نهـاية مـباراة الـزمالك
والــتـرجي الـريــاضي بـالـقــاهـرة والـتي

{ الــقـاهـرة  –وكــاالت : أصـدر االحتـاد
الــتــونــسي لــكــرة الـقــدم بــيــانــا حـول
أنـصـار الـتـرجي الـذين أوقـفـتـهـم قوات
صريـة عقب مبـاراة الزمالك في األمـن ا
ذهـاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ـصري فـوزاً مثـيراً واقـتـنص الزمـالك ا
عـلى حـسـاب ضيـفه الـترجي الـتـونسي
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{ برل  –وكاالت : أصدر بـايرن مـيونخ بيـانًا رسـميًا اول
امـس اجلــمــعــة أكــد خـالله مــنع العـــبــيه من الـــتــعــامل مع
اجلـمــاهــيـر بــســبب فــيــروس كـورونــا. ويــواصل فــيـروس
كـورونــا انــتـشــاره في الــعــالم ووصل إلى بــعض الـدول
األوروبية وتـضررت الـرياضة من هـا األمر.وجـاء بيان

بايرن الذي نشره عبر موقعه الرسمي كالتالي: 
يـتـابع بـايـرن ميـونخ بـاهـتـمـام شديـد تـطـورات تـفشي
فـيــروس كـورونـا عـلى الـصـعــيـدين احملـلي والـدولي
ونـود اإلشـارة إلى أن النـادي علـى تواصل مـستـمر
لـف الصـحي في مـديـنة ـعنـيـ بـا سـؤولـ ا مع ا
سـتـجـدات أولًا ميـونخ بـهـدف الـتعـرف عـلى آخـر ا
ــعــهـد بــأول.  ويــعــكف الــطــاقم الــطــبي لــبــايــرن 
روبـيرت كـوخ على مـتابعـة آخر الـتطـورات واألخبار
اخلـاصـة بـالـفـيـروس أيــضًـا وبـنـاءً عـلى تـوصـيـات
عهـد قام الدكتور روالنـد شميت بتـويجه نصائحه ا
لالعـــبي الـــفــريق الـــبــافـــاري بــعـــدم الــتـــوقــيـع عــلى
األوتـوجـرافـات وعـدم الـتـقـاط الـصـور مع اجلـمـاهـيـر
ــنــطــلق نــتـمــنى من حــتى إشــعـار آخــر. ومن هــذا ا
جـمــاهـيــرنـا تــفـهـم الـوضع واتــبـاع هــذه الـنــصـائح

بدورها.

أخبار النجوم
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{ باريس  –وكاالت : كشفت تـقارير صحفية عن خطوة جديدة في طريق حتقيق احللم
وسم ا أكد جنم بـاريس سان جـيرمـان كيلـيان مـبابي أنه يـنتظـره في نهـاية ا الذي طـا
اجلـاري.  وأكـدت صـحيـفـة لـو بـاريـزيـان الـفـرنـسـيـة أن مـبـابي يـأتي عـلى رأس الـقـائـمة
بياد  2020 لكن هذا ال يـعني تواجده في القائـمة النهائية نتخب فـرنسا في أو بدئـية  ا
الـتي ستضم  19العـبا بـينهم  3حراس مـرمى".  وأشارت إلى أن تأكـيد مـشاركـة مبابي
ـبـياد يـتـوقف على جنـاح رئيـس احتاد الـكرة الـفـرنسي نـويل لـوجريت في إقـناع في األو
قبل. إدارة بي إس جي بضم الالعب للـقائمة النهائية التي سترسل في  6يوليو/ تموز ا
ديـر الـرياضي لـلنـادي البـاريسي  ولم تنس الـصـحيـفة الـتذكـير بـتـصريـحات لـيونـاردو ا
الــتي أكـد خاللـهــا ضـرورة حـمــايـة مـبـابـي إمـعـانــا في رفض مـشـاركــة الالعب الـشـاب
ـشــاركـة في ـبـيــاد.  ولـفــتت إلى أن ا ــقـبل فـي بـطـولــتي يـورو  2020 ثـم األو الــصـيف ا
بـياد طوكـيو تبـقى أحد العقـبات الكـبيرة بـ مبابي وإدارة بـاريس سان جيـرمان بشأن أو
الـتـفـاوض بـ الطـرفـ عـلى جتـديد تـعـاقـد الالعب الـشـاب الذي أعـلن رغـبـته الـقـوية في

بي رفقة منتخب الديوك حتت  23سنة. شاركة باحملفل األو ا
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اجلـــولـــة الـ  ? 26بـــعـــد أحـــداث آخـــر
جـولـتــ في الـلــيـغــا لـلــفـريـقــ حـيث
تـعادل ريـال مدريد مع سـيلـتا فـيجو ثم
خـسر أمام ليفـانتي فيما فـاز برشلونة
عــلى خــيــتــافي وإيــبــار. ومع فــقــدان
ـلكي خلـمس نـقاط تـراجع لـلمـركز ا
الـثاني بعدما انقض برشلونة على
. وفـوز الـصــدارة بــفــارق نـقــطــتــ
الـريال في الكالسـيكو سـيضعه في
الـصـدارة مجـددا ويشـعل الـصراع
عـلى اللقب بينمـا سيؤدي انتصار
الـبـارسا إلـى اتسـاع الـفارق إلى 5
نـقاط.  ويعاني زين الدين
زيــــدان مـــــدرب ريــــال
مـــدريـــد من أزمـــة
هــــــجــــــومــــــيـــــة
واضـــــحـــــة في
ـدة األخـيرة ا
مـع تــــــــراجع
مـــــســـــتــــوى
عـنـاصـر هذا
اخلــــط وفـــي
مـــقــــدمــــتـــهم
ـا كــر بـنـز
وجـاريث بـيل.
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لــم يـــــــــــــــــــــــنــل
فـينـيسـيوس جـونيور
ثــقــة زيـــدان في بــدايــة
ـــــوسم لــــــكن ظـــــروف ا
اإلصـــابــــات كـــانـت تـــدفع
ـدرب لالسـتـعـانة به. ومع ا
تـكــرار إصــابـة الــبـلــجــيـكي
إيــــــديـن هـــــازارد وغــــــيـــــاب
أسـيـنـسـيـو مـنـذ مـدة طـويـلة
لــلـــســـبب ذاته وانـــخـــفــاض
مـستـوى رودريـجو ثم تـأكد
غــيـــابـه عن الـــكالســـيـــكــو
لإليـقاف بات فينيسيوس
سالحـا متاحا أمام زيدان.
لـكن فـيـنــيـسـيـوس يـفـتـقـد
ــرمى إلى احلـــسم أمـــام ا
فـالالعب الـبـرازيـلي الـشاب
يقدم كل شيء في كرة القدم
لــكــنه يــفــشل في اســتــغالل
الـفـرص الـعديـدة الـتي تـتاح
ـــــــرمـى.وشـــــــارك لـه أمــــــــام ا
وسم في 26 فـينـيسيـوس هذا ا
ـسـابـقـات وسجل 3 مـبـاراة بـكل ا
أهـداف فـقط وصـنع مـثـلـهـا. وغـياب
احلـسم عن فيـنيـسيـوس أمر سـيضعه
زين الـدين زيدان عـنـد اختـيار تـشـكيـلة
لـقـاء الكالسـيـكو الـذي يـأمل في الـفوز

به الستعادة الصدارة. 
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قـد يلجأ زيدان لذات الطريقة التي لعب
بـها في السـوبر اإلسبـاني بالسـعودية
حــ عــانى من غــيــابــات مــؤثــرة مــثل
الــثالثي إيـديـن هـازارد وجــاريث بـيل

اركي { مـدريد  –وكـاالت : يرى لويـس سواريز مـهاجم برشـلونة أن زمـيله اجلديـد الد
مـارتن بـرايـثـوايت الـذي انـضم في صـفـقـة طـارئـة لـتـعـويض الـنـقص الـهـجـومي سـيـكون
ـقبـلـة.  وقـال سواريـز الـذي سـتغـيـبه اإلصـابة حـتى نـهـاية ـدة ا مـفاجـأة الـبـلوجـرانـا في ا
وسم اول امـس اجلمعـة خالل حوار مع إذاعة " RAC1 اإلسبـانيـة: "رغبـة النادي في ا
? لقـد جتاهـلوني (يـضحك)". وأضـاف: "لقـد قلت من قـبل إنه سيـكون أمرًا ضم مهـاجمـ
جيـدًا لو  الـتعاقـد مع مهـاجم آخر شـاب ليتـعلم ويـكون جـاهزًا حـ أرحل عن الفريق".
ـيزًا مع إنـتر ميالن ومـنتخب وعن رأيه في الوتـارو مارتيـنيـز أجاب: "نعم لـقد قدم أداءً 
سـتوى األرجـنتـ وأعتـقد أن لـديه الـعديـد من اإلمكـانـيات الـتي تسـاعده عـلى الـظهـور 
رائع". وحول برايثوايـت قال: "أعتقد أنه سيكون مفاجأة الكثير من الناس يالحظون فقط
أنه قـادم من لـيـجــانـيس لـكن في احلـقـيـقـة هــو صـاحب مـسـتـوى رائع".  واسـتـطـرد: "مع
ــكـنه إظــهـار إمــكــانـيــاته بـشــكل أفــضل وسـيــكـون جــاهـزًا ـوجــودين هـنــا  الـالعـبــ ا
ـلك مهاجمـا صريحًا وجـريزمان ليس الالعب رقم  9 وعن تأثر أداء لتعويـضي ألننا ال 
يـسي اللعب مع ميـسي بغـيابه رد سواريـز: "لقـد حتدثـنا عن ذلك.. من األسـهل بالنـسبـة 
ــسـاحــات".  وواصل: مــهــاجم صــريح يــكــون بـ دفــاع اخلــصم ويــتــحــرك لــيــتــرك له ا
سـاحات ومهـاجم برشـلونة اعتـاد على الـتمركز "جريزمـان يستـفيد أكـثر ح تـصنع له ا
ـساحـات التي يـتركـها لي ـنـطقـة.. كمـا كنت أسـتفـيد بـدوري من ا والـقيـام بدوره في ا
ميسي للـتسجيل". وبخصوص اإلقصاء األوروبي لـلفريق ضد روما وليفربول في

ميزين في مدة احلسم. وسمـ األخيرين أشار سواريز إلى نقص البدالء ا ا
ـوارد فـالـفـريق كـان يـصل بـ 11 العـبًـا ـزيـد من ا وقـال: "يـجب أن تـمــلك ا
والعب واحـد أو اثـنـ كـحـد أقـصى علـى مقـاعـد الـبـدالء.. إذا رأيت الـفرق

نافسة سترى أن لديهم  4العب ذوي مستوى عال".   ا
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{ مدن  –وكـاالت : يترقب الـعالم اليوم
االحــد كالســـيــكـــو األرض بــ قـــطــبي

الــدوري االسـبـاني
ريــــــال مــــــدريـــــد
وبــــرشـــــلــــونــــة
ـبـاراة اإلياب
ــــــــــــلـــــــــــعـب
ســانـــتــيــاجــو
بــرنــابــيــو في
قـمـة مبـاريات
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WHK²∫ الكالسيكو ب ريال مدريد وبرشلونة موعد مهم لتوهج كثير من النجوم او  WL
ا يكتب سطور النهاية آلخرين وفقا لظروف معينة ر

uJOÝö
 ∫÷—_«
يترقب العالم
اليوم االحد
كالسيكو األرض
ب قطبي الدوري
االسباني ريال
مدريد وبرشلونة
باراة اإلياب في
ملعب سانتياكو
برنابيو 

ست مـرات بـأفــضل أوقـاته الـتـهـديـفـيـة
وسـجل في خـمس مـبـاريـات مـتـتـالـية -
في الــلـيـجــا وكـأس الــسـوبــر اإلسـبـاني
ودوري األبـــطـــال - عـــلى مـــلـــعب ريـــال
مـدريــد. ومـنــذ ظـهــوره في الــبـرنــابـيـو
صـنع ميسي  8أهـداف وأحرز  15هـدفا
مـنـها  3ثـنـائـيات وثالثـيـة واحـدة وهو
مـا يـجعل ريـال مـدريد أكـثر الـفـرق التي
سـجل فيـها كـزائر.  ويـأتي خلف الـريال
في هـذه القـائمـة ديبـورتيـفو الكـورونيا
( 13هـدفـا في  8مـبـاريـات) وإشـبـيـلـيـة
( 12هــدفـا في  15مــبـاراة) وأتــلـتــيـكـو
مـدريد ( 12هـدفـا في  18مـباراة).  وزار
مــيــسي الــشــبـاك في  10مــبــاريـات من
الـ 19الــتي خــاضــهــا في الــبــرنــابــيــو
بــــرصـــيـــد  6انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلــ

ـتـ كلـتـاهـمـا في موسم -2012 وهـز
1-2 في كـأس الـسوبـر االسـباني 2013
والــلـيـجـا 1-2 ويــعـود لـيــونـيل مــيـسي

فضل اليوم األحد.  لعبه ا

{ مـــدريــد  –وكـــاالت :  يــعـــد لــيـــونــيل
مـيــسي الـهـداف الــتـاريـخي لــكالسـيـكـو
األرض بــ بــرشــلــونــة وريــال مــدريــد
بــرصـيـد  26 هـدفــا وهـو أيـضـا أفـضل
العب وطــئت قـدمــاه مـلـعب ســانـتــيـاكـو
بــرنــابــيــو كــزائــر حـيـث قــاد الــبــارسـا
لـتــحـقـيق نــتـائج كـبــيـرة هـنــاك.  فـمـنـذ
زيــارته األولى لــلــبـرنــابــيـو في -2005
 حـ قـاد رونـالـديـنـيـو الـفـريق ?2006
لــلــفـوز   3-0 زار الــنــجم األرجــنــتـيــني
مـعـقل ريال مـدريد  19 مـرة حـقق فيـها
فـــريـــقه  10انـــتـــصــارات و 3تـــعـــادالت
وخـسر  6مـرات. ولم يـسـجل مـيسي في
أول ثالث مـبـاريات له بـالـبرنـابـيو. ومع
ذلك فـبــعـد وصـول بـيب جـوارديـوال في
 بـزغ جنم "البـرغوث" ح 2008-2009
أحـرز ثنـائية خالل الـفوز الـتاريخي2-6
عـندمـا بـدأ اللـعب كـماهـجم وهمي. ومع
ـزيد مـن احلريـة والـقـيادة في إعـطـائه ا
ـلـعب حـظي الـفـائـز بـالـكـرة الـذهـبـيـة ا

{ مدريد  –وكاالت : يحل برشلونة ضيفًا مساء اليوم األحد
لعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات على ريال مدريد 
اجلــولـة الـ 26من الــلـيــجــا. وبــحــسب صــحــيــفــة "مــونـدو
ديبورتيـفو" الكتالونية فإن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة
حتدى ريـال مـدريـد بـذكـرى ألـيـمـة حـيث شـارك في مران
اول امس اجلـمـعـة بـنـفس قــصـة الـشـعـر الـتي خـاض بـهـا
مـبـاراة   2-6 الـشـهـيــرة.  وفـاز الـبـارسـا عــلى الـريـال بـهـذه

النتيجة يوم  2مايو/آيار  2009 خالل مباراة سجل فيها بيكيه
الـهـدف السـادس وذلك عـلى مـلـعب سـانتـيـاجـو بـرنابـيـو حلـساب
دافع اخملضـرم قد تعرض لإلصابة اجلولة الـ 34من الليـجا. وكان ا

في مـباراة نـابـولي األخـيرة  1-1 بدوري أبـطـال أوروبا لـكـنه شارك في
مران البلوجـرانا بشكل طبيعي وبات جاهزًا للكالسيكو.  ويتصدر الفريق

الـكــتـالــوني جـدول تــرتـيب الــلـيــجـا بــرصـيـد  55نــقـطـة بــفـارق نـقــطـتـ عن
يرينجي الوصيف. ا

ــــوقع 1.08 مــــلــــيـــــار يــــورو وفــــقــــا 
"تـرانــســفــيــر مــاركت". ويــعــد اجلــنـاح
الـبلجيكي إيدين هازارد صاحب القيمة
األكـــبــر بـ 120مــلـــيــون يــورو ويـــلــيه
ـدافع الــفـرنـسي رافــائـيل فـاران بـ80 ا
ــا ثم العب الــوسط الــبــرازيـلي مــلـيــونً
ــركــز الــثــالث بـ70 كــاســيــمــيــرو في ا

مليون يورو. 
ـيرجني ويـتـذيل ثالثـة العـب قـائـمـة ا
من حـيث القـيمـة السـوقية بـ 15مـليون
يـــورو وهم العـب الـــوسط الــــكـــرواتي
ـدافـع اإلسـبــاني لــوكــا مـودريــتـش وا
نـــاتــشـــو فــرنــانـــديــز ومـــواطــنه العب
الـوسـط إبـراهـيـم ديـاز. ويـعــود تـراجع
ودريتش رقم قدراته الـقيمة الـسوقيـة 
ــمــيـزة إلـى عـامـل الـسن الـفــنــيــة ا
حــيث أنه يــبـلغ  34عــامًــا. وعـلى
ـرمى تـبـلغ مـسـتـوى حـراسـة ا
قـيمـة الـبـلجـيـكي تـيبـو كـورتوا
احلـارس األســاسي لـلـمـيـرجني
ـهاجم 55 مـلـيـون يـورو.  أمـا ا
األســاسي لــريـــال مــدريــد فــهــو
ــا (32 الــفــرنــسـي كــر بــنــز
عـامًـا) وتـبـلغ قـيـمـته الـسـوقـية
 مليون يورو. 40
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تـبـلغ الـقــيـمـة الـسـوقــيـة لـقـائـمـة

ـا لإلصـابـة.  ودفع زيـدان وكـر بـنــز
بـكــاسـيــمـيــرو وكـروس وفــالـفــيـردي
ومــودريـــتش بــجـــانب إيــســـكــو وفي
ـقدمـة فـقط لـوكا يـوفـيتش. وقـد يـكرر ا
ــــا بـــدال من ذلـك مع مـــشــــاركـــة بــــنـــز
لكي يـوفيتش وهذه الطريقة ستمنح ا
ــلـعب. فـرصــة الـســيـطــرة عـلى وسط ا
وانـتهى لـقاء الـدور األول ب الـفريـق

عــــلى مــــلـــعب الــــكـــامـب نـــو يـــوم 18
اضي بالـتعادل ديـسمبـر/كانون ثـان ا
الـســلـبي بــدون أهـداف. ومــنـذ انـطالق
الــدوري اإلسـبــاني عـام  1929 تــعـادل
الــفـريــقـان في  35من  179 مــواجــهـة
بينها  9 تعادالت سلبية. ولم يسبق أن
انـتهت مواجهـتا أي من مواسم الـليجا
بـالــتــعــادل الـســلــبي في حــ تــعـادال
ذهــابـا وإيــابـا في  3 مــنـاسـبــات فـقط.
ـرة وحــيـدة شــهـد الــلــيـجــا انـتــهـاء و
مـباراتي كالسيـكو متـتاليـت بالـتعادل
الـسلـبي كانت األولى في مـباراة الدور
1972-1973 الــــــــثـــــــانـي من مــــــــوسم 
والــثــانـيــة فـي اجلــولـة الــســادســة من

وسم التالي 1973-1974 ا
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من جـهته رفع مارك أندريه تير شتيجن
حـارس مـرمى برشـلـونـة راية الـتـحدي
قـبل مواجـهة ريـال مدريـد اليـوم األحد

ـكــونــة من  22العــبًــا في بــرشــلــونــة ا
ـــوسم احلـــالي  1.07مـــلـــيـــار يــورو. ا
ويـعد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
صـاحب الــقـيـمـة األكـبـر بـ 140مــلـيـون
ـهاجم الفـرنسي أنطوان يـورو ويليه ا
جـــريــزمــان بـ 120مــلـــيــونًـــا ثم العب
الـوسط الــهـولـنـدي فــريـنـكي دي يـوجن
ـاني أندريه تـيـر شتـيجن واحلـارس األ
ـركـز الــثـالث بـنـفـس الـقـيـمـة (90 في ا

مليون يورو). 
ـيــرجني من ويـتــذيل ثــنــائي قــائــمــة ا
حـيـث الـقــيـمــة الــسـوقــيـة بـ 10مالي
يــورو وهــمـا العـب الـوسـط اإلسـبــاني
ـــاركي ــــهـــاجم الـــد ريـــكي بـــويج وا

مارت برايثوايت.  
ويـــعــــد األوروجـــوائي
لــــويس ســــواريـــز
( 33عـــامًــا) هــو
ـــــــــــــهـــــــــــــاجـم ا
األســــــــــــــــــــاســي
لـبــرشـلــونـة قـبل
أن يــــــتــــــعــــــرض
إلصــــــــــــــــابـــــــــــــــة
طــــــــويــــــــــــــلـــــــة
وتـــبـــلـــغ قــــيـــمـــته
الـسوقية  40 مـليون

يورو.

عـلى مـلــعب سـانـتــيـاجـو بــرنـابـيـو في
كالسـيكـو الـدوري اإلسبـاني. وقال تـير
شـتيـجن في تـصـريحـات عـبـر صحـيـفة
لـــيــكــيـب "الــكالســـيــكـــو يــبــقـى حــدثــا
اسـتـثـنـائـيـا جلــمـيع الالعـبـ نـتـطـلع
ـبـاراة".وأضـاف احلـارس بـقـوة لـهـذه ا
ـانـي "إنـهــا مــبــاراة مــثــالــيـة فــهي األ
ــدة األقـــوى واألهم في الـــعــالـم خالل ا
احلـالــيـة". وتــابع "نـريــد احلـفــاظ عـلى
ــبـاراة صـدارة الــقــمــة الــفـوز بــهــذه ا
ـغـادرة سـيـعــني الـكـثـيــر لـنـا نــسـعى 

مدريد بالنقاط الثالث".
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ويـعــد الـكالســيـكــو أكـبــر مـبــاراة عـلى
مـستـوى األنديـة في العـالم جتمع عددًا
ضـخـمــا من الـنـجــوم في مـلـعب واحـد
بـسبب القـوة الشرائـية العالـية لكل من
ريـال مـدريد وبـرشـلـونة بـاإلضـافة إلى
سـعي الالعب للتـواجد في فرق جاذبة
لإلعالم وأنـــظـــار اجلــــمـــاهـــيـــر من كل
األنــحــاء. وقــبل الــصــدام اجلــديــد بـ

ريـال مـدريـد وبـرشـلـونـة الـيـوم األحد 
يستعرض "" القيمة السوقية لقائمة كل

وسم احلالي: فريق في ا
b¹—b  ‰U¹—

يرجني تـبلغ القـيمة الـسوقيـة لقائمـة ا
وسم احلالي كونة من  26العبًا في ا ا
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