
 بات من املوؤكد ع��دم ر�ضى جزء كبري من جمهور 
بر�ضلونة على نتائج فريقه خالل املو�ضم املنق�ضي، 
فالفري��ق الذي اعتاد على ح�ضد الأخ�رض والياب�س 
حملًي��ا وقارًي��ا اكتفى ه��ذا املو�ضم بالف��وز بكاأ�س 
مل��ك اإ�ضبانيا، فيما تابع جاره وعدوه اللدود ريال 
مدري��د يحقق الثنائي��ة التاريخية ويظفر بالدوري 
الإ�ضب��اين ودوري اأبطال اأوروبا، ما يجعله مطالًبا 
بالقيام بردة فعل �رضيعة من اأجل العودة للواجهة. 
ولأن �ض��وق النتقالت يعد فر�ض��ة من اأجل ترميم 
ال�ضف��وف وو�ض��ع الي��د عل��ى مكام��ن اخلل��ل م��ن 
اأج��ل اإخفائها، ف��اإن بر�ضلونة �ضي�ضع��ى ل�ضتغالله 
ق�ض��د ا�ضتع��ادة توازن��ه وا�ضتع��ادة عر�ض��ه عل��ى 
الك��رة الأوروبية، خا�ض��ة اأن الفريق خرج من ربع 

النهائي للمو�ضم الثاين على التوايل.
لك��ن ماذا يحتاج الفريق من هذا املريكاتو، وكيف 
يج��ب اأن ُيدب��ره؟ يف حتليلن��ا هذا �ضنت��درج مركًزا 
مبركز ونح��اول احلديث عن املغادرين والقادمني 
املحتملني يف كل خ��ط من خطوط الفريق، قبل اأن 
نخ��رج ببع�س اخلال�ض��ات.  قلب الدف��اع: مبدئًيا، 

ق��د يتحرك بر�ضلون��ة للتعاقد م��ع ُمدافع ما خالل 
ال�ضيف احلايل، خا�ضة مع اإمكانية رحيل جريميي 
ماثيو وتراجع م�ضتوى خافيري ما�ضكريانو. املدافع 
الفرن�ض��ي ميل��ك عق��ًدا م�ضتم��ًرا ل�ضن��ة اإ�ضافية مع 
البالوجران��ا، لكن النادي �ضيح��اول التخل�س منه 
م��ن اأجل فت��ح املجال اأمام لعب �ض��اب قادر على 
التط��ور مع م��رور املوا�ض��م، عك�س جريمي��ي الذي 
دخ��ل مرحل��ة تراجع امل�ضت��وى.  ت�ضعي��د مارلون 
�ضانتو�س للفريق الأول يبدو خطوة اإيجابية، ورمبا 
يتعاق��د روب��ريت فرينانديز مع مداف��ع �ضاب اآخر، 
وال�ضحاف��ة تطرق��ت ل�ضم ي��راي مين��ا الكولومبي 
الذي يحظى باإعجاب كبري داخل النادي. ذو ال�22 
ربيًع��ا ين�ض��ط يف باملريا���س الربازيل��ي، وميتل��ك 
�ضف��ات كث��رية جتعل��ه منا�ضًب��ا للبار�ض��ا، لكنه ل 
يبدو اأولوية يف الفريق احلايل.  الظهري الأي�رض: مع 
بق��اء جوردي األبا ولوكا ديني، لن يحرك بر�ضلونة 
�ضاكًن��ا بخ�ضو���س ذل��ك املركز. فالف��ريدي ميلك 
لعبني جيدي��ن ومبوا�ضفات مت�ضابه��ة، وعليه اأن 
يعم��ل معهم��ا على ا�ضتع��ادة م�ضتواهم��ا.   الظهري 

الأمين: مع ع��دم اإقناع �ضريج��ي روبريتو وعودته 
املرتقبة لو�ضط املي��دان، يبدو اأن بر�ضلونة �ضيكون 
مطالًب��ا بالتعاقد م��ع ظهري اأمين ب�ض��كل ملح. من 
ال�ضع��ب العتماد على األي���س فيدال وحده، خا�ضة 
اأن��ه مل يح�ضل عل��ى فر�ضته كاملة بعد مع الفريق، 
وم�ضت��واه حت��ت �ضغ��وط املباريات غ��ري م�ضمون 
بع��د. الن��ادي ي�ضع��ى ل�ضتع��ادة خري��ج لما�ضي��ا 
هيكت��ور بيريين الذي قد يكل��ف خزائن النادي ما 
ل يق��ل عن 50 مليون يورو.  هناك خيارات اأخرى 
متاح��ة اأم��ام الن��ادي، واأهمه��ا نيل�ض��ون �ضيميدو 
لعب بنفي��كا، لكن �ضعره مرتفع ب��دوره. بر�ضلونة 
يحتاج ويريد تدعيم خط و�ضطه، فهو يعلم جيًدا اأن 
مربط الفر�س يكمن يف الرفع من جود لعبي و�ضط 
املي��دان، واإن ه��و جن��ح يف ذلك، ف�ضيك��ون قد حل 
جزًء مهًما من م�ضاكله. عدد الالعبني الذين يحتاج 
الفري��ق للتعاق��د معهم قد يرتاوح ب��ني لعب واحد 
ولعب��ني اثنني ح�ض��ب اخلط��ة التي �ضيلع��ب فيها 
فالفريدي. ف��اإن كان �ضيلع��ب مبحورين فقط، فلن 
يحت��اج الفريق �ضوى لتدعيم واحد، اأمام اإن وا�ضل 

بخط��ة 3-3-4، فق��د يتعاقد الفري��ق مع لعبني.  
اأولوية الفريق الوا�ضحة تبقى التعاقد مع الإيطايل 
مارك��و فريات��ي، ويب��دو اأن الن��ادي ل��ن يرتدد يف 
التقدم بعر�س كبري جًدا من اأجله وقد ي�ضل ل�100 
ملي��ون ي��ورو، كما اأنه ق��د ي�ضح��ي مبجموعة من 
لعبي��ه ليجع��ل الأمر ممكًن��ا. اأردا ت��وران، رافينيا 
األكانت��ارا اأو حتى اإيف��ان راكتيت�س باتوا مر�ضحني 
للرحي��ل من اأجل توف��ري ال�ضيولة الكافي��ة للتعاقد 
م��ع لع��ب باري���س �ض��ان جريم��ان. يف حال��ة مل 
تنج��ح ال�ضفقة، قد يتج��ه النادي نح��و الإيفواري 
ج��ان �ضريي الذي تاأل��ق مع ني�س هذا املو�ضم.  خط 
الهجوم: مع تواجد ال���MSN، ودور باكو كالعب 
احتياط��ي، احتي��اج البار�ض��ا للتعاقد م��ع مهاجم 
جدي��د �ضيتوقف عل��ى خطط فالف��ريدي. وان حول 
اخلط��ة ل���1-3-2-4، ف��اإن الفري��ق ق��د يحت��اج 
ملهاج��م يلعب على اجلهة اليمن��ى، والأقرب ح�ضب 
و�ضائ��ل الإعالم هو الفرن�ضي عثمان دميبيلي، رغم 
اأن �ضعره بات مرتفًعا جًدا بدوره، والبع�س يتحدث 

عن 90 مليون يورو!!
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مرم��ى  حار���س  دوناروم��ا،  جانلويج��ي  اأ�ضب��ح 
ميالن، حديث ال�ضاع��ة ومثار اجلدل باإيطاليا، مع 
رف�ضه العر���س املغري من فريقه لتجديد عقده، 
حيث يرتق��ب اجلميع وجهته اجلدي��دة بعيًدا 
ع��ن الرو�ضونيريي. ورف���س دوناروما، 
ا مغرًيا من ميالن  18 عاًما، عر�ضً
يع��ادل 10 اأ�ضعاف ما يتقا�ضاه 
اأحد املعلم��ني على م��دار حياته. 
وق��ال ماركو فا�ض��وين، مدير عام 
الن��ادي عر���س  اإن  ن��ادي مي��الن، 
عل��ى الالع��ب جتدي��د عق��ده م��ع زيادة 
امل��ايل  املقاب��ل  يف  وملحوظ��ة  كب��رية 
ال��ذي يتقا�ضاه، لك��ن الالعب رف���س العر�س. 
واأ�ض��ارت تقاري��ر اإىل اأن املقاب��ل امل��ايل، ال��ذي 
ت�ضمنه العر�س، بل��غ 5 ماليني يورو )5.6 مليون 
دولر( يف املو�ض��م الواح��د. واأو�ض��ح فا�ضوين اأم�س 
الأول اخلمي�س: "مين��و رايول وكيل الالعب اأبلغني 
بق��رار دوناروم��ا بع��دم جتدي��د العقد م��ع ميالن. 
اإن��ه ق��رار نهائي اتخ��ذه الالع��ب". وم��الأت �ضور 
الإيطالي��ة  لل�ضح��ف  الأوىل  ال�ضفح��ات  الالع��ب 
احلايل.وو�ضف��ت  الأ�ضب��وع  مطل��ع  ال�ض��ادرة 
�ضحيف��ة "كوري��ريي ديل��و �ضبورت" ق��رار الالعب 
يف عنوانها "خيانة كربى". فيما ت�ضاءلت �ضحيفة 
"من يعر�س  الريا�ضية:  "توتو�ضبورت" الإيطالي��ة 
اأك��ر؟، يف اإ�ض��ارة اإىل النادي ال��ذي يغري الالعب 
لع��دم جتديد عقده مع مي��الن من اأجل الن�ضمام 
اإليه بعد عام واحد يف �ضفقة انتقال حر.وذكرت 
�ضحيف��ة "ل جازيت��ا ديلو �ضب��ورت" الإيطالية 

الريا�ضية: "انهيار.. ما هو التايل جيجيو"، 

ا�ضتبع��د رئي���س  نادي ليون رابع الدوري الفرن�ضي  
الق��دم  اأول���س اجلمع��ة لك��رة  ج��ان مي�ض��ال 
املهاجم  األك�ضن��در لكازيت، الذي رحيل  الدويل 
اأب��دى  و�ض��ط كان  املغ��ادرة،  يف  رغبت��ه 

ترجيح��ات بانتقال��ه اإىل اأتلتيكو 
وق��ال  الإ�ضب��اين.  مدري��د 
موؤمت��ر  يف  اأول���س 
"بالن�ضب��ة  �ضح��ايف: 
اإيل هو لن يغادر. هذا 
ه��و موقفي. ل اأعرف 
م��ا اإذا كان يف حوزة 
عرو���س  األك�ضن��در 
اأفرت���س  تنا�ضب��ه. 
اأنه �ضيبقى ونحن 
حاج��ة  يف 
لبلوغ  اإلي��ه 

هدافن��ا".  اأ
"اأراد  اأ�ض��اف: 

)م��ع  املحاول��ة 
اأتلتيك��و مدريد املحروم 

اأن  م��ن التعاق��دات(. يج��ب 
وحت��ى  خي��ارات،  ثم��ة  تك��ون 

ل��دي"،  اآخ��ر  عر���س  ل  ال�ضاع��ة 
م�ض��ريا اإىل اأن الالع��ب البال��غ م��ن العم��ر 26 
عاما "كان��ت لديه بطاقة خ��روج اإىل النادي 
ال��ذي اخت��اره". واأج��رى الالع��ب الفرن�ض��ي 
حمادث��ات لالن�ضمام اإىل اأتلتيك��و مدريد، اإل 
اأن ق��رار حمكم��ة التحكيم الريا�ض��ي )كا�س( 
بتثبي��ت عقوب��ة الحت��اد الدويل للعب��ة )فيفا( 
عل��ى النادي الإ�ضباين بحرمان��ه من التعاقدات 
�ض��م  لوائ��ح  خرق��ه  ب�ضب��ب  انتق��الت  لفرتت��ي 
الالعبني القا�رضي��ن، منعه من امتام ال�ضفقة التي 
و�ضلت اإىل مراحل متقدمة، بح�ضب تقارير �ضحافية. 
وكان لكازي��ت نف�ضه اأك��د يف ت�رضيحات �ضحفية يف 
اأيار/ماي��و املا�ض��ي، اأن��ه �ضريح��ل عن الفري��ق بنهاية 
مو�ضم 2017-2016، من دون اأن يحدد وجهته املقبلة. 
و�ضجل الالع��ب 33 هدفا يف 43 مباراة خا�ضها مع ليون 
يف املو�ض��م املن���رضم يف خمتل��ف امل�ضابق��ات، علم��ا اأنه 

ي�ضجل 20 هدفا على الأقل للمو�ضم الرابع على التوايل.

فيراتي وبيلرين وديمبلي أبرز اهتمامات برشلونة في "الميركاتو" الصيفي الحالي

رونالدو ورفاقه يبدأون رحلة البحث عن مجد كأس القارات أمام المكسيك اليوم
  يب��داأ منتخب الربتغال بقيادة كري�ضتيانو رونالدو، رحلة البحث 
ع��ن اإجناز اآخ��ر بعد يورو 2016، وذلك عندم��ا يتواجهون الأحد 
يف كازان م��ع املك�ضيك يف اجلول��ة الأوىل من املجموعة 1 للدور 
الأول م��ن كاأ�س الق��ارات 2017. ويحل املنتخ��ب الربتغايل يف 
رو�ضيا الت��ي ت�ضت�ضيف البطولة حتى الث��اين من متوز/يوليو يف 
"بروفة" تقليدية لنهائيات كاأ�س العامل، وهو ي�ضعى اإىل التاأكيد 
ب��اأن الإجن��از الذي حقق��ه ال�ضي��ف املا�ضي يف فرن�ض��ا باإحرازه 
كاأ���س اأوروب��ا للم��رة الأوىل يف تاريخ��ه، مل يكن ولي��د ال�ضدفة. 
وتب��دو الفر���س قائمة اأم��ام رونال��دو ورفاق��ه يف املنتخب من 
اأج��ل اإ�ضافة لق��ب جدي��د يف اأول م�ضاركة لهم يف ه��ذه البطولة، 

ل�ضيم��ا اأن املناف���س الأب��رز وه��و املنتخب الأمل��اين بطل العامل 
ي�ض��ارك بت�ضكيل��ة رديف��ة. لكن عل��ى "برازيل اأوروب��ا" احلذر من 
املك�ضي��ك الت��ي اعت��ادت خو���س غم��ار ه��ذه البطول��ة، ورو�ضيا 
2017 �ضتك��ون م�ضاركته��ا ال�ضابع��ة فيه��ا وه��ي توجت حتى 
باللق��ب ع��ام 1999 على ح�ض��اب العم��الق الربازيل��ي. وتفتتح 
مناف�ض��ات املجموعة ال�ضبت عندما تتواج��ه رو�ضيا امل�ضيفة مع 
نيوزيلن��دا بطل اوقيانيا. واأكد مدرب املنتخب الربتغايل فرناندو 
�ضانتو�س الثنني باأن اأبط��ال اأوروبا �ضيناف�ضون بقوة على اللقب 
بقي��ادة رونالدو، القادم م��ن مو�ضم رائع مع فريق��ه ريال مدريد 
حي��ث توج بلقبي الدوري الإ�ضباين وم�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا 

م��ا يجعل��ه مر�ضحًا بق��وة لإحراز جائ��زة اأف�ضل لع��ب يف العامل 
للم��رة اخلام�ضة يف م�ضريت��ه ومعادلة اإجناز غرمي��ه الأرجنتيني 
يف بر�ضلون��ة ليونيل مي�ضي. و�ضتك��ون املباراة بني اأبطال اأوروبا 
والكون��كاكاف اإع��ادة لل��دور الأول من موندي��ال اأملانيا 2006 
عندم��ا فازت الربتغ��ال على املك�ضي��ك 1-2 يف اجلول��ة الثالثة 
الأخ��رية من الدور الأول وتاأهال معًا اإىل الدور الثاين على ح�ضاب 

انغول وايران.
رونالدو ُمرّكز متامًا

هرناندي��ز  خافي��ري  بقي��ادة  واملك�ضي��ك  الربتغ��ال  وتب��دو   
"ت�ضيت�ضاريت��و" مر�ضحت��ني اأي�ض��ًا للتاأهل مع��ًا اإىل الدور ن�ضف 

النهائ��ي الذي يبلغه اأول وثاين كل م��ن املجموعتني، ل�ضيما يف 
ظ��ل امل�ضت��وى املتاأرج��ح للمنتخ��ب الرو�ضي امل�ضي��ف وتوا�ضع 
املنتخب النيوزيلندي.  ويخو���س رونالدو البطولة برتكيز كامل 
رغم مالحقت��ه ق�ضائيًا ب�ضبب اتهامه بالته��رب ال�رضيبي، وذلك 
بح�ض��ب ما اأك��د زميله ان��دري �ضيلفا اجلمع��ة بالق��ول "اأنه ياأخذ 
ه��ذه البطولة على حممل اجلد وهو مركز متامًا. اإنه متحفز، مثلي 
متام��ًا". ون�رض رونالدو الذي �ضجل 16 هدفًا يف مبارياته الع�رض 
الأخ��رية مع ري��ال مدريد واملنتخب الوطن��ي، اخلمي�س �ضورة له 
عل��ى ان�ضتاغ��رام وهو يرت��دي قمي���س الربتغال وي�ض��ع �ضبابته 

اليمنى على فمه "يف بع�س الأحيان الرد الأف�ضل هو ال�ضمت".

رئيس ليون يستبعد رحيل 
الكازيت

الكرواتية فيكيتش: أعرف ما أحتاجه للوصول إلى أهدافي

NBAمناوشات بين جيمس وغرين بعد حسم لقب الـ

 ت�ضته��ر الكرواتي��ة دون��ا فيكيت�س، حالي��ا بكونها 
�ضديقة ال�ضوي�رضي �ضتاني�ضال���س فافرينكا، الفائز 
بثالثة األقاب �ضمن البطولت الأربع الكربى، ولكن 
ل يتذكر الكثريون التوقعات التي كانت �ضائدة قبل 

5 �ضنوات باأنها �ضتكون لعبة كبرية.
وبلغ��ت فيكيت���س، التي �ضتكم��ل 21 عاما يف وقت 
لح��ق ه��ذا ال�ضه��ر، نهائ��ي اأول بطول��ة احرتافي��ة 
�ضارك��ت فيها يف 2012، وه��ي اأ�ضغر لعبة يف 6 
�ضنوات ت�ضل لنهائي اإحدى بطولت رابطة لعبات 

التن�س املحرتفات.
وقالت يف جممع نوتنجهام للتن�س: "يحدوين الأمل 
يف األ اأكون كبرية يف ال�ضن مثله، عندما اأفوز بلقب 

بطولة كربى للمرة الأوىل".

واأ�ضاف��ت: "الو�ضع �ضعب، تذب��ذب م�ضتواي خالل 
م�ضريت��ي، ولكنن��ي ل زلت يف الع�رضي��ن من عمري 

فقط".
وتابع��ت: "اأع��رف اأنن��ي ل اأ�ضتطيع الق��ول اإن الأمر 
كان �ضه��ال، ولكنني اأ�ضع��ر باأنني واجهت كل �ضيء، 
والآن اأق��وى ذهني��ا، وطورت الكث��ري من الأمور يف 

طريقة لعبي".
واأكمل��ت الالعب��ة: "ل ي��زال هناك اأم��ور يجب علي 
العمل عليه��ا، ولكنني اأعرف م��ا اأحتاجه للو�ضول 
اإىل ما اأريد، يحدوين الأمل يف حتقيق ذلك، واأوا�ضل 
حال��ة الزخم احلالية". وقال��ت فيكيت�س، اإن اأ�ضعب 
�ض��يء م��رت ب��ه ه��و متابعته��ا لالعب��ات �ضاب��ات 

اأخريات يتفوقن عليها.

وقالت: "كنت اأخو�س هذه املباريات النهائية منذ 
اأن كن��ت يف 16 و17 من عم��ري، وكنت اأ�ضع على 
نف�ضي �ضغوطا اأكر من اأي اأحد اآخر، بالتفكري يجب 

علي الفوز بكل بطولة الآن".
واأ�ضافت: "بعده��ا ظهرت كل الالعبات ال�ضاعدات 
الت��ي ان�ضم��ت لقائم��ة  مث��ل بلين��دا )بن�ضيت���س(، 
امل�ضنف��ات الع���رض الأوليات، واأنا كن��ت اأبحث عن 

موطن اخللل، ولكنني مل اأكن اأفعل �ضيئا خاطئا".
وتابع��ت: "الأمر يحتاج لبع���س الوقت، وكان علي 
اأن اأ�ضقط لأعود جم��ددا، هذا �ضيجعلني اأقوى، بداأت 
م��ن نقطة مرتفعة ثم تراجعت، كان �ضعبا بالن�ضبة 
يل لأنن��ي كن��ت اأتوق��ع العك���س، ولكنن��ي �ضعي��دة 

بعودتي".

 توا�ضل��ت املواجه��ة ب��ني جن��م كليفالن��د كافالي��ريز 
ليربون جيم�س ولعب غولدن �ضتايت ووريرز دراميوند 
غري��ن حتى بعد ح�ضم لقب دوري ك��رة ال�ضلة الأمريكي 
للمحرتف��ني الذي ذه��ب مل�ضلحة الأخ��ري.  وبعد اأربعة 
اأي��ام على انتهاء البطولة وف��وز غولدن �ضتايت باللقب 
للم��رة الثانية يف ثالث��ة موا�ضم بتغلبه عل��ى كليفالند 
حامل لق��ب املو�ضم املا�ضي 1-4 يف ال��دور النهائي، 
تب��ادل جيم�س وغري��ن املناو�ضات الت��ي بداأها الأخري 
خ��الل احتفال فريقه باللقب م��ع جماهريه يف �ضوارع 
اأوكالن��د. وارتدى غرين ال��ذي اأوقف العام املا�ضي يف 
املب��اراة اخلام�ضة م��ن النهائي بني فريق��ه وكليفالند 
ب�ضب��ب اإ�ض��كال م��ع جيم���س م��ا لع��ب دوراً يف خ�ضارة 
ووري��رز لتل��ك املباراة ومن ث��م ال�ضل�ضل��ة 4-3 بعدما 

كان متقدم��ًا 1-3، قمي�ضًا كتبت عليه كلمة "كويكي" 
اأي �رضي��ع وبنف���س ت�ضميم �ضعار �ضال��ة "كويكن لونز 
اأرين��ا" اخلا�س بكليفالن��د، وذلك يف اإ�ض��ارة اإىل ح�ضم 
اللق��ب ب�رضع��ة ويف معقل الأخري. كم��ا �ضخر غرين من 
جيم���س ال��ذي انتق��د ال�ضي��ف املا�ضي خط��وة غولدن 
�ضتاي��ت بالتعاقد م��ع النجم الكبري كيف��ن دورانت من 
اأج��ل حماولة التفوق عل��ى كليفالند. وقال غرين: "اأنت 
دائم��ًا تتحدث عن الفرق اخلارقة هنا وهناك، وعن اأنك 
مل تلع��ب يومًا مع فري��ق خارق. يا �ض��اح، اأنت من بداأ 
مو�ضة الفرق اخلارقة"، يف اإ�ضارة منه اإىل عام 2010 
عندم��ا ق��ّرر جيم�س ترك فري��ق م�ضقط راأ�ض��ه كليفالند 
م��ن اأج��ل الإن�ضم��ام اإىل ميامي حيث لع��ب اإىل جانب 
النجمني الآخرين دواين وايد وكري�س بو�س ما �ضمح له 

باإح��راز اللقب عام��ي 2012 و2013. 
ورّد جيم���س عل��ى غري��ن قائ��اًل: "اأجد 
الأمر م�ضحكًا، اأن��ت تفكر بي يف اليوم 
الذي حتتفل به بلقب الدوري الأمريكي 
للمحرتفني، اأع�ضق هذا الأمر". وامتدت 
املناو�ضات ب��ني الالعبني اإىل و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي، حيث �ضخر 
غري��ن م��ن �ض��ورة ن�رضها 

جيم�س وهو يرفع الأثقال 
قائ��اًل  الراأ���س،  حلي��ق 
اأّن ووريرز قد  "يب��دو 
جعل��ه يخ���رض �ضع��ره 

باأكمله".
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