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اأكتتد الربتغتتايل جوزيه مورينيتتو مدرب مان�س�ستتر يونايتد 
مرمتتاه  اأن حار�تتس  الأوروبتتي  التتدوري  بطتتل  الإنكليتتزي 
التتدويل الإ�ستتباين دافيتتد دي خيا طوى �ستتفحة انتقاله اإىل 
ريتتال مدريد الذي حاول بقوة التعاقتتد معه عامي 2015 
و2016.  وقتتال مورينيتتو يف موؤمتتتر �ستتحايف 
ع�ستتية مواجهتتة النادي امللكتتي: "ميكنني اأن 
اأوؤكد لكم اأنه لن يرحل هذا املو�ستتم". وطفت 
�ستتفحة انتقتتال دي خيا اإىل ريتتال مدريد 
الأخريتتتن  الفرتتتن  ال�ستتطح يف  علتتى 
من النتقتتالت ال�ستتيفية وكان النادي 
امللكي ياأمل يف التعاقد معه يف �سباط/
فرباير املا�ستتي، بيد اأن دي خيا نف�سه، 
بح�ستتب املدرب مورينيو، غ�س الطرف 
عتتن اهتمتتام بطتتل التتدوري الإ�ستتباين 
هذا املو�ستتم ودوري اأبطتتال اأوروبا يف 
املو�سمن الأخريين. واأ�ساف مورينيو: 
"دي خيا �ستتخ�س �سادق جداً، م�ستقيم 
جداً، مت الت�سال به لفرة طويلة من قبل 
ريال مدريد لكن مان�س�سر يونايتد مل يكن 
منفتحتتًا على املفاو�ستتات". وتابتتع: "قررنا 
بعتتد ذلتتك فتح البتتاب، لأنني ل زلتتت اأعتقتتد باأننا ل 
ميكننتتا البقتتاء على لعب يرغتتب يف الرحيل، فهو ل 
يعطينا ما ننتظره منه". واردف قائال: "ولكن مبجرد 
ما فتحنا باب املفاو�ستتات، اأغلقوه )ريال مدريد(، ل 
اأعتقتتد باأن دي خيا لديه انطباع اإيجابي ناحية ريال 
مدريد". واأو�ستتح مورينيتتو "اأرى لعبًا، �ستتعيداً جداً، 
مركز جداً، يتدرب اأف�ستتل من اأي وقت م�سى، بالن�سبة 
يل، اأنتتا متاأكتتد %100 متتن بقائتته". ولعتتب دي خيا 
املولتتود يف العا�ستتمة مدريتتد )26 عامًا( يف �ستتفوف 
الغتترمي التقليتتدي للنتتادي امللكتتي، اأتلتيكتتو مدريد قبل 

الن�سمام اإىل مان�س�سر يونايتد عام 2011.

تتد يايا توريه لعب و�ستتط مان�س�ستتر �ستتيتي، اأنَّ الإ�ستتباين بيب  اأكَّ
جوارديتتول متتدرب الفريتتق �ستتُيواجه اأزمة كبرية حال ف�ستتل يف 
ح�ستتد البطتتولت املو�ستتم املقبل. وقتتال توريتته يف ت�رصيحات 

نقلتها �ستتحيفة "ديلي �ستتتار" الربيطانية اليوم الأحد: 
"يجتتب اأن نبداأ املو�ستتم باأف�ستتل ما لدينتتا. الأمر 

بالن�ستتبة للمتتدرب والالعبتتن �ستتيكون كارثًيا 
حتتال ف�ستتلنا للمو�ستتم الثتتاين علتتى التتتوايل 

يف الفتتوز ببطولتتة". واأ�ستتاف "اأعتقتتد اأنَّ 
جوارديتتول قتتد يخ�تترص وظيفتتته لأجتتل 
ذلتتك؛ لأن ال�ستتيتزنز اأ�ستتبح متتن الفرق 
التتتي يجتتب عليهتتا ح�ستتد لقتتب واحتتد 

ر  علتتى الأقتتل كل مو�ستتم". وتابتتع: "ل اأُفكِّ
يف اأزمتى ال�ستتابقة متتع جوارديتتول.. كل ما يهمني 
ني �ستتعيد الآن مب�ستتاركتي مع الفريق، وبالن�سبة  اأنَّ
ل�سائعات رحيلي، فهي لي�ست جديدة؛ لأنني اعتدت 
اأو 4 موا�ستتم". ووا�ستتل:  علتتى ذلتتك يف اآختتر 3، 
"�سنواجه باملو�ستتم املقبل عدًدا كبرًيا من الفرق 
التي لديها ت�ستتكيلة قتتوي. كلنا نرى متتا يقوم به 
مان�س�ستتر يونايتد يف �ستتوق النتقالت بالتعاقد 
مع اأ�ستتماء كبرية، لذلك فالتحدي �سيكون اأ�سعب، 
وعلينا اإثبات قدرتنا". وف�ستتل جوارديول، املو�سم 

املا�ستتي للمتترة الأوىل يف تاريختته يف ح�ستتد اأي 
لقب، بعد خروجه من كاأ�س الرابطة، وخ�ستتارته كاأ�س 
الحتتتاد، كما اأطتتاح به موناكو متتن دوري الأبطال، 

بالإ�ستتافة اإىل اإنهتتاء التتدوري يف املركتتز الثالث. 
وبداأ توريه، الذي كان ينتهي عقده نهاية ال�ستتهر 

احلايل، املو�ستتم، وهو خارج ح�ستتابات املدرب 
بيتتب جوارديول، لكن الالعتتب الإيفواري، 34 
عاًما، قدم اعتذاًرا للمدرب الأ�سبق لرب�سلونة، 
ليعتتود بعدها الالعب الأ�ستتمر، وي�ستتبح اأحد 

اأعمدة "ال�سيتيزن�س".
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صداع الرواقين األيمن واأليسر يكلف أوروبا كثيرًا من أجل العالج
 �ستتهد املو�سم املا�سي تراجع �سديد يف اأظهرة اجلنب 
�ستتواء الأميتتن والأي�تترص يف العديد من الفتترق الكربى 
ورمبتتا ريال مدريد كان م�ستتتقرا بح�رصة مار�ستتيلو 
وكارفختتال لتتذا هيمتتن يف نهاية املو�ستتم. ريال 
مدريتتد تعاقتتد هذا املو�ستتم متتع ثيتتو هرينانديز 
مقابتتل 26 مليون يورو متتن اأتلتيكو مدريد حلل 
م�ستتكلة الظهتتري الأي�تترص البديتتل ملار�ستتيلو بعتتد 
اإ�ستتابات كوينراو املتكتتررة والتى ذهب على 
اإثرهتتا ل�ستتبورتينج ل�ستتبونة. بر�ستتلونة قتترر 
عتتالج �ستتداع التترواق الأميتتن بالتعاقد مع 
نيل�سون �ستتيميدو ظهري اأمين بنفيكا مقابل 

30 مليون يورو مع وجود حوافز ت�سل ل25 مليون 
يتتورو اأختتري. مان�س�ستتر �ستتيتي قتتام ببيتتع وترحيل 
كلي�ستتي وكولروف وزاباليتا وقرر التعاقد مع جنوم 
اآخريتتن مثل دانيلو من ريال مدريد مقابل 30 مليون 
يتتورو وكايتتل والكر ظهتتري اأمين توتنهتتام مقابل 50 
مليون يورو وبات قريبا من التعاقد مع ميندي ظهري 
اأي�تترص موناكو مقابتتل 57 مليون يتتورو . يف اإيطاليا 
كان النهتتم وا�ستتحا لتدعيم الرواقتتن فميالن تعاقد 
متتع اأندريتتا كونتي ظهتتري اأميتتن اأتالنتتتا وريكاردو 
رودريجيتتز ظهري اأي�تترص فولف�ستتبورج يف حن خطف 
يوفنتو�تتس دى ت�ستتيليو ظهتتري ميالن التتذي يجيد فى 

اللعتتب فى الرواقتتن معا. روما تعاقتتد مع كولروف 
قادمتتا متتن �ستتيتي وخطتتف وي�ستتتهام زاباليتتتا من 
�ستتيتي اأي�ستتا واقرب انر ميالن كثتتريا من دالبريت 
ظهتتري اأي�رص ني�س ولن يتوقف املريكاتو عند هذا احلد 
فالزال متتا يقارب من 40 يوما قبتتل نهايته باأواخر 
اأغ�ستتط�س املقبتتل. وذكتترت و�ستتائل اإعتتالم بريطانية 
اأن �ستتيتي ح�ستتل علتتى 4.5 مليون جنيه اإ�ستترليني 
)5.85 مليتتون دولر( مقابتتل ال�ستتتغناء عن الظهري 
عامتتًا(   31( كتتولروف  وفتتاز  ال�رصبتتي.  الأي�تترص 
بالتتدوري املمتاز مرتن، وكاأ�تتس الحتاد الإجنليزي 
متترة واحدة، اإ�ستتافة للقبن يف كاأ�تتس رابطة الأندية 

الإجنليزية يف 7 �سنوات مع �سيتي.
وقتتال لعب منتخب �رصبيا، الذي ان�ستتم اإىل �ستتيتي 
قادمًا من لت�ستتيو غرمي رومتتا التقليدي عام 2010، 
ملوقع �سيتي الإلكروين: "عندما جئت يف 2010.. مل 

اأتوقع اأن اأ�ستمر كل هذا الوقت".
واأ�ستتاف: "اليوم يجتتب اأن اأقول الوداع. بالن�ستتبة يل 
هو يوم حزين للغاية. اأنا فخور لأنني �ساهمت يف اأن 

ي�سل �سيتي ملكانته احلالية".
وعتتن ان�ستتمامه اإىل روما قال كولروف: "اأنا �ستتعيد 
للغاية بوجودي هنا. �ستتاأبذل %100 من جهدي من 

اأجل روما. هديف �سيظل كما هو دائمًا الفوز".

توريه يعلق على مستقبل جوارديوال

باكا خارج تشكيلة الميالن في الدوري األوروبي

روديك: تشرفت باللعب في عصر األربعة الكبار

قال فينت�ستتنزو مونتيال، املدير الفني لنادي ميالن 
الإيطتتايل، اأن كارلو�تتس بتتاكا، مهاجتتم الفريتتق لن 
ي�ستتارك يف مبتتاراة كرايوفتتا الرومتتاين. ويلتقتتي 
نتتادي ميالن مع كرايوفتتا الروماين يوم اخلمي�س 
القتتادم، 27 يوليتتو، �ستتمن مناف�ستتات التتدوري 
الأوروبي. وكان نادي ميالن قد فاز على بايرن 
ميونيخ، بنتيجة 0-4، و�ستتجل الأهداف، فرانك 
كي�ستتييه "14" وباتريتتك كوتتتروين "25 و43" 
والركتتي هتتاكان كالهانوغلتتو "85"، خالل 
بطولة الأبطال الدولية الودية. واأ�ستتاف 
�ستتحفية،  ت�رصيحتتات  يف  مونتيتتال، 
لتجديتتد  يخ�ستتع  �ستتوف  الفريتتق  اأن 
كبتتري يف الت�ستتكيل املو�ستتم القتتادم، 

لفًتتتا اإىل اأنتته مل ي�رصك باكا اأمام بايتترن لأنه لن يلعب 
يتتوم الثالثتتاء. وتابع "نريتتد اأن يكون لدينتتا مرونة يف 
الت�ستتكيل. اخليار الأول لل�ستتفقات اجلديتتدة". ويذكر اأن 
الدويل الكولومبي، ان�ستتم مليالن من اأ�سبيلية الإ�سباين 
يف 2015، و�سجل 31 هدفا يف مو�سمن. واأبدى نادي 
اأوملبيك مار�ستتيليا الفرن�سي، اهتماًما جاًدا بتدعيم خط 
هجتتوم الفريق يف فرة النتقالت ال�ستتيفية، بالتعاقد 
متتع الكولومبتتي كارلو�س باكا، مهاجم اإيه �ستتي ميالن 
الإيطايل.   واأ�ستتارت جملة فران�س فوتبول، اإىل اأن باكا، 
�ستتمن 4 مهاجمن ر�ستتحهم اأندوين زوبيزاريتا، املدير 
الريا�ستتي لنتتادي اأوملبيتتك مار�ستتيليا، لتدعيتتم اخلتتط 
الأمامتتي، بعد انتهاء اإعتتارة بافتيمبي جوميز، وعودته 
جمتتدًدا اإىل �ستتوانزي �ستتيتي الويلزي. واأ�ستتافت املجلة 

الفرن�ستتية اأن زوبيزاريتا، بتتداأ التحدث مع املقربن من 
بتتاكا، ووكيتتل اأعمتتال الالعتتب الكولومبي، التتذي بات 
خارج خطط املالك ال�سينين لنادي ميالن يف املو�سم 
املقبل، خا�ستتة بعتتد التعاقد مع اأندري �ستتيلفا مهاجم 

بورتو الربتغايل. ولفتت اإىل اأن كارلو�س باكا، مهاجم 
اإ�ستتبيلية ال�ستتابق، ارتبتتط ا�ستتمه العتتام املا�ستتي 

بخو�تتس جتربتتة اللعتتب يف التتدوري الفرن�ستتي، 
عندما فكر م�ستتوؤولو باري�س �سان جريمان يف 
�ستتمه، ليكون دعًما لالأوروجوياين اإدين�ستتون 
كافاين. وذكرت اأن كارلو�س باكا �ستتجل 31 
هدًفتتا يف 70 مباراة بالتتدوري الإيطايل، اإل 
اأن فعاليته تراجعت هذا املو�ستتم باإحراز 13 

هدًفا يف 32 مباراة.

قال اآندي روديك، املن�سم حديثا لقاعة م�ساهري 
التن�تتس، اإنه ت�تترصف باللعتتب يف ع�تترص الأربعة 
الكبار، لكنه اعرف اأي�ستتا باأنهم �سببوا له خيبة 
اأمتتل ل نهائية، خالل م�ستتريته. وحتدث روديك، 
يف نيوبورت بولية رود اأيالند الأمريكية، حيث 
ان�ستتم بجانتتب البلجيكية كيم كلي�ستترز، لقاعة 
امل�ستتاهري، عتتن التناف�تتس �ستتد روجتتر فيدريتتر، 
واآنتتدي  ديوكوفيت�تتس  نوفتتاك  نتتادال،  رفائيتتل 
امل�ستتنف  الأمريكتتي،  الالعتتب  وقتتال  متتوراي. 
الأول عامليا �ستتابقا: "ل اأ�ستتدق م�ستوى التن�س 
الذي �ساهدته يف م�ستتريتي". واأ�ساف: "الأرقام 
القيا�ستتية كانت تتهاوى، اأ�سكر موراي، نوفاك ، 
روجر ورافا، على اللعب مب�ستتتوى عال ل �ستتابق 

لتته يف التن�تتس". وتابتتع: "من املوؤ�ستتف وجودي 
يف الظتتل يف الكثتتري متتن الأوقتتات، لكتتن ل زلت 
اأعتتترب نف�ستتي حمظوظا". واأحتترز روديتتك، لقبه 
الوحيد يف البطتتولت الأربع الكربى، يف اأمريكا 
املفتوحتتة عتتام 2003، بينما خ�رص يف النهائي 
اأربع مرات، كلها �ستتد فيدرير، بواقع ثالث مرات 
يف وميبلدون، ومرة واحدة يف اأمريكا املفتوحة. 
ورمبتتا تكتتون املبتتاراة النهائيتتة الأكرث �ستتهرة 
لروديك، هي املواجهة الكال�سيكية يف وميبلدون 
عتتام 2009، التي فتتاز بها فيدرير 14-16 يف 
املجموعتتة اخلام�ستتة. ودخلتتت كلي�ستترز، قاعة 
امل�ستتاهري بعد ح�سولها على اأربعة األقاب كربى 
يف م�ستتريتها، بينها 3 حققتهتتا بعد عودتها من 

العتتتزال يف 2009، عقب ولدة طفلتها الأوىل. 
ع التون�ستتي  ويف عامل الكرة ال�ستتفراء اي�ستتًا، ودَّ
مالك اجلزيتتري، امل�ستتنف الأول بطولة جاتينو 
املفتوحتتة للتن�تتس البالغ جممتتوع جوائزها 75 
األتتف دولر.  ففي الدور ن�ستتف النهائي للبطولة 
املقامتتة بكنتتدا، خ�تترص اجلزيتتري امل�ستتنف 70 
عاملًيا، اأمام الكندي بير بولن�ستتكي امل�ستتنف 
128 عاملًيتتا مبجموعتتتن لواحدة بعد �ستتاعة 
و48 دقيقتتة من اللعب. جنتتح اجلزيري يف الفوز 
باملجموعتتة الأوىل )4-6( قبتتل اأن يراجع يف 
املجموعتن الثانية والثالثتتة، ويخ�رص )1-6(، 
و)6-2(، ويفوت على نف�ستته فر�ستتة بلوغ الدور 

النهائي.

 متتع تزايتتد التقاريتتر ال�ستتحفية التي توؤكتتد اقراب 
اجلنتتاح الربازيلتتي نيمار من النتقال اإىل �ستتفوف 
باري�س �ستتان جريمان، يدور �ستتوؤال حول الأ�ستتباب 

التي تدفعه للرحيل عن بر�سلونة يف هذا التوقيت. 
اأول: مي�سي

�سحيح اأن عالقة الثنائي "الأرجنتيني والربازيلي" 
هتتي عالقة قويتتة ومتتد اإىل خارج اأر�ستتية امللعب، 
لكتتن وجود نيمار مع فريق ميتلك مي�ستتي يعني اأنه 
لتتن يكون النجتتم الأول يف فريقه، كما ي�ستتبح حلم 

الفوز بالكرة الذهبية اأمرا حمال ب�سكل اأكيد.
ثانيا: رحيل الربازيلين

بعتتد انتقتتال داين األفي�تتس، مل يجتتد نيمتتار اأ�ستتدقاء 
برازيليتتن يف النتتادي الكتالتتوين، علتتى عك�تتس ما 
�ستتيكون عليتته الأمتتر اإن انتقتتل اإىل باري�تتس �ستتان 
جريمان الذي ي�ستتم: تياغو �ستتيلفا- ماركينو�س- 
الإيطتتايل  وحتتتى  األفي�تتس،  داين  متتورا-  لوكا�تتس 

اجلن�سية تياغو موتا.
ثالثا: حتٍد جديد مثري

بعد اأربع �سنوات من اللعب يف بر�سلونة، يبدو نيمار 

بحاجة اإىل جتد جديتتد يدفع املزيد من الأدرينالن 
يف عروقه، وفريق طموح لديه خطة كبرية لل�سعود 
اإىل قمتتة املجتتد الأوربتتي مثتتل باري�س ي�ستتبح اأمرا 

مغريا وحتديا مثريا.
رابعا: مركزه يف امللعب

حن ي�ستتارك نيمار مع بر�سلونة يتحول اإىل الرواق 
اأكتترث واأكرث، وهو اأمر يكون جمتتربا عليه بالنظر اإىل 

اأن لوي�س �سواريز هو املهاجم
ال�رصيح، وليونيل مي�ستتي يف�سل الدخول يف العمق، 
هتتذا الأمر يعني اأن نيمار ي�ستتبح اأبعتتد عن املرمى 
وبالتتتايل تقل خطورته واأهدافتته عك�س ما هو عليه 
احلتتال يف املنتختتب الربازيلي، وعك�س ما �ستتيكون 
عليه الو�سع اإن انتقل اإىل باري�س حيث �سيلعب اأكرث 
يف منطقة اجلزاء و�ستتيكون هو اأقتترب الالعبن من 

راأ�س احلربة ال�رصيح اإدي�سون كافاين.
معتتدل اأهدافه متتع منتخب الربازيتتل ومقارنتها مع 
معدلتته يف بر�ستتلونة يعطتتي اإجابة �ستتافية عن هذا 

النقطة.
خام�سا: امل�ساكل الق�سائية

ل يتوقف اجلهاز الق�سائي يف اإ�سبانيا عن مالحقة 
العديتتد متتن النجتتوم، ونيمتتار واحد ممتتن ت�رصروا 

بالفعل ولديه عدة مالحقات واتهامات �رصيبية.
هتتذه امل�ستتاألة بالتتذات تدفتتع النجتتم الربازيلي اإىل 

اإيجتتاد متتكان اأكتترث هتتدوءا بعيتتدا عتتن التهامات 
والق�ساء وت�سويه ال�سمعة، وحتى تلطيخ �سورته.

�ساد�سًا: اجلانب القت�سادي
و�سول نيمار اإىل بر�سلونة عام 2013 وكان عليه 
اأن ينتظتتر 3 �ستتنوات ون�ستتف متتن اأجل م�ستتاعفة 
راتبتته من 7.5 مليون يورو �ستتنويا اإىل 15 مليون 
يورو، لكن متتع ذلك فالراتب الذي �سيتقا�ستتاه يف 
باري�س �ستتيكون �ستتعف ما يح�سل عليه يف الوقت 

الراهن.
�سابعا: مدرب الفريق الكتالوين

ل يبدو اأن الطريقة التي يفكر بها م�سوؤولو بر�سلونة 
تعطي الثقة لالعبن، ف�ستتال عن اأن املدرب اجلديد 
اإرن�ستو فالفريدي حمل �سك اأو على الأقل "مغامرة" 
وهتتو ل يرتبط بعالقة �ستتداقة قوية مع نيمار ولذا 
فاإن قرار الرحيل عن بر�سلونة �سيكون اأكرث �سهولة 

بالن�سبة لقائد منتخب الربازيل.
واإذا ما متت ال�سفقة فاأن بر�سلونة �سيك�سب الكثري

فنيًا: من املوؤكد اأن الرب�ستتا �ستتيتجه اىل ال�ستفادة 
وا�ستتتغالل املبلتتغ ال�ستتخم التتذي �سيقب�ستته جراء 

رحيل نيمار، والذي يف حال و�سعه بجانب املبلغ 
الذي كان معدا �ستتلفا من جانب الدارة الكتالونية 
لل�رصف يف املريكاتو، �ستتيكون لدى الفريق مالءة 
مالية ل ي�ستتتهان بها، �ستتتمكنه متتن الدخول بقوة 
يف اي �ستتفقة، واغتتراء اي فريتتق عمتتالق باملتتال 
للح�ستتول على جنمه، بجانب التعاقتتد مع فرياتي 
من البي ا�س جي بالطبع، ومن املوؤكد اأن ال�ستتماء 
التي كان يحلم الرب�ستتا يف �ستتمها متتن قبل وكان 

يعاين �سعوبة يف جلبها اىل كامب نو.
-احرافيتتا: متتن املهم يف الفتترق الكتتربى اأن يتم 
ار�ستتاء مبتتداأ م�ستتلحة الفريتتق اأعلى من م�ستتلحة 
اأي �ستتخ�س اآختتر، كمتتا اأن هناك امتتر اآخر غاية يف 
الأهميتتة، وهتتو التخل�تتس متتن التفاحة الفا�ستتدة، 
مبعنتتى اأن الالعب الذي يركتتز يف عرو�س الرحيل 
من املوؤكد اأنه لن يفيد فريقه، و�سيظل م�ستت الفكر 
وبعيد عن "فورمة" م�ستواه العايل، كما اأنه اخرًيا..
�سيك�ستتب غرفتتة لعبتتن هادئتتة بعيدا عن �ستتخب 
و�ستتو انتقال نيمار، الذي ل ينفك ي�ستتاحب الفريق 

يف املو�سمن الأخريين.
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