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يق��رتب جن��م ت�سيل�س��ي االإجنليزي، م��ن االن�سمام ل�سف��وف مان�س�سرت 
يونايتد، للع��ب حتت قيادة املدرب الربتغ��ايل جوزيه مورينيو، خالل 
املو�س��م املقبل. وك�سف ال�سحفي جيانلوكا دي مارزيو، ب�سبكة �سكاي 
اإيطاليا، ع��ن اقرتاب ال�رصبي نيمانيا ماتيت�ش، م��ن الرحل ملان�س�سرت 
يونايت��د ورف�سه االن�سمام اإىل يوفنتو�ش. وذك��ر ال�سحفي اأّن الالعب 
ب��ات على بعد خط��وة واحدة من االن�سمام اإىل م���رصح االأحالم للعمل 
جم��دًدا مع الربتغايل جوزيه مورينيو، املدي��ر الفني لل�سياطني احلمر، 
واأغلق جميع قنوات االت�سال مع ال�سيدة العجوز. واأو�سح ال�سحفي 
ا يف التعاقد مع االأملاين اإميري كان من  اأن يوفنتو�ش ف�سل اأي�سً
ليفرب��ول االإجنليزي، ولذلك ق��رر العودة للتفاو�ش مع باري�ش 
�س��ان جريمان الفرن�س��ي من اأجل بليز ماتوي��دي، كما يحاول 
التعاق��د م��ع �ستيفن نزونزي م��ن اإ�سبيلي��ة االإ�سباين. وقد 
يوافق باري�ش �سان جريمان على بيع ماتويدي، حتى 
ال يواج��ه اأزم��ة مع قانون اللع��ب النظيف حال دفع 
222 ملي��ون يورو لف�سخ عقد الربازيلي نيمار مع 
بر�سلون��ة االإ�سباين. وغاب ماتيت�ش عن بعثة البلوز 
املتجه��ة لل�س��ني رفقة االإ�سب��اين دييج��و كو�ستا، 
مما يفت��ح املج��ال ملغادرتهم��ا قلع��ة "�ستامفورد 
بري��دج" خ��الل ال�سيف اجلاري. وح�س��ل ماتيت�ش 
عل��ى وعد من اإدارة البل��وز بالرحيل، اإذ مل ي�سارك 
يف ف��رتة االإع��داد التح�سريي��ة للمو�س��م اجلديد. 
و�سيعود البيانكون��ريي للمفاو�سات من جديد 
م��ع ت�سيل�س��ي، من اأجل ح�س��م �سفقة ماتيت�ش 
خ��الل ه��ذا االأ�سب��وع، بح�س��ب م��ا اأف��ادت 
ب��ه �سبك��ة "�س��كاي �سب��ورت" االإيطالي��ة. 
ويرتبط ماتيت�ش م��ع البلوز بعقد ميتد 
حت��ى �سي��ف 2019، حيث �سارك 
املو�سم املا�سي يف 40 مباراة 
و�سج��ل هدف��ني و�سن��ع 9 

اآخرين.

اأك��دت تقاري��ر اإخباري��ة اإجنليزي��ة، اأن املدي��ر الفن��ي لفري��ق مان�س�س��رت 
يونايت��د، الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و، غا�س��ب ب�سدة من م��الك النادي 

عائل��ة غالي��زرز، ب�سب��ب ف�س��ل "ال�سياط��ني احلم��ر" يف 
احل�سول على �سفقات مهمة خالل �سوف االنتقاالت. 

"موريني��و  االإجنليزي��ة:  م��ريور  �سحيف��ة  وذك��رت 
يعتقد باأن العائل��ة املالكة للنادي حتاول احل�سول 
عل��ى اأهدافه يف �س��وق االنتقاالت ب�س��كل رخي�ش". 

واأ�سافت ال�سحيف��ة: "مورينيو منزعج من 
ت��ردد النادي دف��ع )40 ملي��ون جنيه 

الع��ب  �سفق��ة  حل�س��م  اإ�سرتلين��ي(، 
ت�سيل�س��ي نيماني��ا ماتيت���ش، كم��ا 

الربتغ��ايل  امل��درب  غ�س��ب  زاد 
عندم��ا تباط��ئ الن��ادي اأي�س��ًا 
بدف��ع )48 ملي��ون اإ�سرتليني( 
ببريي�ست���ش،  اإن��رت  الع��ب  يف 
الن��ادي  الإغ��الق  اأدى  مم��ا 

االإيط��ايل ب��اب خ��روج اجلن��اح 
الكروات��ي". ون���رصت جمل��ة "فران�ش 
فوتبول" الفرن�سي��ة تقريًرا، تربز فيه 
اأه��م ال�سفق��ات املحتمل��ة يف �سوق 

االنتق��االت ال�سيفية. وقال��ت املجلة، 
يف تقريرها، اإنه يف الوقت الذي ت�سعى 

فيه اإدارة نادي ريال مدريد، ل�سم كيليان 
مبابي، مهاجم موناكو، �سيكون على املدرب 

زي��ن الدي��ن زي��دان التفري��ط يف اأح��د ثالث��ي 
الهج��وم. واأ�ساف��ت اأن يف ظ��ل ع��دم امل�سا�ش 

بالثنائي، كري�ستيانو رونالدو وكرمي بنزميا، 
ف��اإن جاري��ث بي��ل ب��ات املر�س��ح االأق��رب 
للرحيل عن �سفوف الن��ادي امللكي، خالل 

ف��رتة االنتقاالت ال�سيفي��ة. ولفتت اإىل اأن 
بيل يحظ��ى باهتمام مان�س�سرت يونايتد 

االإجنليزي، م�سريًة اإىل مداعبة جوزيه 
موريني��و، املدي��ر الفن��ي لل�سياط��ني 

احلمر، للنجم الويل��زي، خالل املباراة 
الودية ب��ني الفريقني يف كاأ�ش االأبطال 

الودية.

ت�سارك الالعب الربازيلي ال�سهري رونالدينيو، خربته الكروية مع جمموعة 
م��ن االأطفال يف هندورا�ش، وافتت��ح ملعب كرة قدم مبدر�سة يف العا�سمة 
تيجوثيجالب��ا. وجاء هذا كج��زء من ن�ساطات رونالديني��و املقررة الأم�ش 
ال�سب��ت يف هندورا���ش ال��ذي و�س��ل اإليها، وفق��ا ل�رصكة خدم��ات هواتف 
حممول��ة، �سمن رعاة احل��دث. والتقط الالعب، ال�سور م��ع االأطفال ووقع 
عل��ى االأوتوجراف��ات التذكاري��ة. وباالإ�سافة اإىل ذلك ح���رص رونالدينيو 
افتت��اح ملع��ب كرة قدم يف مدر�س��ة يف تيجوثيجالبا، حي��ث �سارك اأي�سا 
بع���ش الدقائ��ق مع جمموعة اأخ��رى من االأطفال. ومن املق��رر اأن ي�سارك 
رونالديني��و الذي ُعني �سفريا لنادي بر�سلون��ة االإ�سباين ملدة 10 �سنوات، 
م�س��اء الي��وم يف مباراة ا�ستعرا�سية بني فريقي موتاج��وا وريال اإ�سبانيا 
املحلي��ني، والتي يطل��ق عليها "مب��اراة ال�سالم"، حي��ث �سريتدي قمي�ش 
كل منهم��ا يف ال�سوط��ني. ويف �سياق مت�سل، اأك��د رونالدينيو، اأن مواطنه 
ومهاج��م الفريق الكتالوين، نيم��ار، يحب اأن "يتبع قلب��ه ويكون �سعيدا". 
ويف موؤمتر �سحفي عقد الليلة املا�سية، قبل مباراة ودية ي�سارك بها غدا 
االأح��د يف هندورا�ش، قال رونالدينيو اإن��ه ال ي�سعه اأن ين�سح نيمار �سوى 
باأن "يكون �سعيدا ويفعل ما ميليه عليه قلبه". وك�رص نيمار اأم�ش، �سمته، 
بع��د التكهن��ات التي حتدثت بق��وة عن رحيله ع��ن بر�سلونة ه��ذا ال�سيف 

متجًها لنادي باري�ش �سان جريمان الفرن�سي.
و�س��ارك نيم��ار يف االإعالن ع��ن حذاء جدي��د الإحدى ال���رصكات العاملية، 
وق��ال يف ت�رصيح��ات مقت�سب��ة نقلتها �سحيف��ة "�سب��ورت" املقربة من 

النادي الكتالوين: "يف هذه اللحظة اأنا على ما يرام".

أسلوب فالفيردي الجديد يظهر على برشلونة وثالث معضالت تؤرق زيدان

خاميس، مارسيال، برناردو سيلفا.. وفن الصفقات المربحة في موناكو
 اأبدع موناكو خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف بيع 
الالعب��ني، فقد �سدر جنوًما واأ�سم��اء المعة للدوريات 
االأوروبي��ة االأخ��رى جانًي��ا اأم��وال طائل��ة م��ن ذلك. 
�سنتع��رف يف التقرير التايل على الربح الذي ا�ستطاع 
اأن ي��ذره عل��ى خزائن��ه م��روًرا بكاف��ة العنا���رص منذ 

2010
فال��ري جريم��ني | اأمت تكوين��ه يف موناكو | 
ثم انتق��ل �سنة 2017 الأوملبي��ك مار�سيليا 
مقاب��ل 8 ماليني ي��ورو | قيم��ة االأرباح: 8 

ماليني يورو.
اأمي��ن عب��د الن��ور | انتدب �سن��ة 2014 م��ن تولوز ب� 

13 مليون يورو | ثم رحل �سنة 2015 نحو فالن�سيا 
مقاب��ل 22 ملي��ون ي��ورو | قيمة االأرب��اح: 9 ماليني 

يورو.
جيوفري كوندوبيا |ااأنت��دب �سنة 2013 من اإ�سبيلية 
ب��� 20 مليون ي��ورو | ثم رحل �سن��ة 2015 نحو اإنرت 
مقاب��ل 36 مليون ي��ورو | قيمة االأرب��اح: 16 مليون 

يورو.
ياني��ك فرييرا كارا�سك��و | انتدب �سن��ة 2010 جماًنا 
م��ن جينك | ثم رحل �سن��ة 2015 نحو اأتلتيكو مدريد 
مقاب��ل 17 مليون ي��ورو | قيمة االأرب��اح: 17 مليون 

يورو.

اليفني كورزاو | اأمت تكوينه يف موناكو | ثم رحل �سنة 
2015 نح��و بار�ش �سان جريمان مقابل 25 مليون 

يورو | قيمة االأرباح: 25 مليون يورو.
خامي���ش رودريجي��ز | انتدب �سن��ة 2013 من بورتو 
ب��� 45 مليون يورو | ثم رح��ل �سنة 2014 نحو ريال 
مدري��د مقابل 75 ملي��ون يورو | قيم��ة االأرباح: 30 

مليون يورو.
تيم��وي باكايوكو | انتدب �سن��ة 2014 من رين ب� 8 
مالي��ني ي��ورو | ثم رحل �سن��ة 2017 نح��و ت�سيل�سيا 
مقاب��ل 40 مليون ي��ورو | قيمة االأرب��اح: 32 مليون 
ي��ورو. برين��اردو �سيلف��ا | انت��دب �سن��ة 2015 م��ن 

بنفي��كا ب� 15،75 مليون يورو | ثم رحل �سنة 2017 
نح��و مان�س�سرت �سيتي مقاب��ل 50 مليون يورو | قيمة 

االأرباح: 34،25 مليون يورو.
بينجام��ني ميندي | انتدب �سنة 2016 من مار�سيليا 
ب��� 13 ملي��ون ي��ورو | ث��م رح��ل �سن��ة 2017 نح��و 
مان�س�س��رت �سيت��ي مقاب��ل 57،5 مليون ي��ورو | قيمة 

االأرباح: 44،5 مليون يورو.
. اأنث��وين مار�سيال | انتدب �سنة 2013 من ليون ب� 5 
مالي��ني يورو | ثم رح��ل �سنة 2015 نح��و مان�س�سرت 
يونايت��د مقابل 60 مليون ي��ورو | قيمة االأرباح: 55 

مليون يورو.

مورينيو غاضب من مالكي اليونايتد

رونالدينيو يفتتح ملعبًا في هندوراس

روديغير يتحدث عن العنصرية في إيطاليا

تشيس كاري: الصين خطة طويلة األمد بالنسبة للفورموال 1

حت��دث االأمل��اين اأنطوني��و روديج��ر، الع��ب ت�سيل�س��ي 
االإجنلي��زي، ع��ن معاناته من العن�رصي��ة، يف الدوري 

االإيطايل، حينما كان العًبا ب�سفوف روما.
�سحيف��ة  نقلته��ا  ت�رصيح��ات  يف  روديج��ر،  وق��ال 
"م��ريور" الربيطاني��ة: "مل يك��ن االأم��ر ع��اداًل عل��ى 
االإطالق، اأردت من االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، 
اأو االحت��اد االإيط��ايل، التدخ��ل واإيق��اف االأ�سخا���ش 

العن�رصيني".
واأو�س��ح: "االأم��ر لي�ش عاما يف اإيطالي��ا، ولكن هناك 
بع���ش االأفراد الذي��ن يظهرون دائًم��ا ويتواجدون يف 
املدرج��ات، ويج��ب منعه��م ف��وًرا، وتغرميه��م اأموااًل 

ا، حتى ال تتكرر مثل هذه االأحداث العن�رصية". اأي�سً
وتابع: "كان اجلميع يق��ول يل اإهداأ وال حتاول القيام 

ب��اأي �س��يء، بالطب��ع االأم��ر بالن�سبة له��م كان �سهاًل، 
الأنه��م لي�سوا م��ن اأ�سحاب الب�رصة ال�سم��راء مثلي، ومل 
ي�سع��روا مب��ا واجهت��ه، فال اأح��د يفهم املعان��اة �سوى 

اأ�سحابها فقط".
واأوق��ف االحت��اد االإيط��ايل �سين��اد لوليت���ش، الع��ب 
الت�سيو االإيط��ايل، ملدة 20 يوًم��ا، ب�سبب ت�رصيحاته 
العن�رصي��ة، �سد روديجر يف اللقاء الذي خ�رصه روما، 

بنهاية الدوري املو�سم املا�سي.
وان�س��م روديجر، ل�سف��وف ت�سيل�س��ي، بعد عامني يف 

روما مببلغ 34 مليون اإ�سرتليني.
ويف �سي��اق مت�س��ل، اأك��د النجم االأمل��اين مريو�سالف 
كل��وزه، اأن االإيطايل اأنطونيو كونت��ي، مدرب ت�سيل�سي 
االإجنلي��زي، ق��ادر على تطوي��ر مدافع البل��وز املن�سم 

حديًثا من روما، اأنطونيو روديجر.
وق��ال كلوزه يف ت�رصيحات ل�سبك��ة ESPN، نقلتها 
�سحيف��ة ديلي �ستار "اأف�سل �س��يء بالن�سبة لروديجر 
يف ت�سيل�س��ي اأّن��ه �سيلعب حتت قي��ادة كونتي، والذي 
�سي�ساع��ده دون �سك على التطور، وهذا �سيفيد منتخب 
اأملاني��ا كث��رًيا، الأن املدافع ميتل��ك املوهبة والقدرات 

املميزة".
وتاب��ع "روديج��ر يحتاج فق��ط للوقت ليحج��ز مركًزا 
اأ�سا�سًيا م��ع املنتخب، وهذا ما �سي�ساعده كونتي على 

حتقيقه".
و�سارك روديج��ر مع منتخب اأملانيا يف بطولة كاأ�ش 

العامل للقارات، والتي توج بها على ح�ساب ت�سيلي 
بعد االنت�سار يف املباراة النهائية بهدف نظيف.

 ق��ال ت�سي���ش كاري، الرئي�ش التنفي��ذي لبطولة 
اإن  لل�سي��ارات،   1 فورم��وال  ل�سباق��ات  الع��امل 
الريا�سة تنظر لل�س��ني باعتبارها خطة طويلة 
االأم��د، واإن اإقامة �سباق ث��ان يف هذا البلد الذي 
يبل��غ تع��داد �سكان��ه 1.3 ملي��ار ن�سم��ة ال يزال 
اأم��را بعيد املن��ال. واأ�س��اف االأمريك��ي كاري، 
خ��الل مقابلة على هام�ش جائزة املجر الكربى 
"ال�سني مثل الواليات املتحدة.. اأ�سواق �سخمة. 

�سي�ستغرق االأمر الكثري من الوقت بكل تاأكيد".
وتابع "ه��ذه اأ�سواق �ستك��ون مهمة لفورموال 1 
يف غ�سون خم�ش اإىل ع�رص �سنوات.. لكن لي�ش يف 
ثالث �سنوات". وت�ست�سيف ال�سني اأحد �سباقات 
فورم��وال 1 يف �سنغهاي من��ذ عام 2004، لكن 

العقد مل يجدد بع��د واقامته العام القادم بجانب 
االآن.  يتاأك��د حت��ى  اأم��ر مل  �سنغاف��ورة،  �سب��اق 
وق��ال كاري اإن��ه اأج��رى "مناق�سات جي��دة" مع 
منظم��ي ال�سباق��ني. وبينما ت�ستم��ر املفاو�سات 
هن��اك اأي�سا حديث ح��ول ا�ست�ساف��ة ال�سني يف 
نهاي��ة املط��اف ل�سب��اق ث��ان بجان��ب التو�س��ع 
يف الوالي��ات املتح��دة. وقال زاك ب��راون املدير 
التنفي��ذي ملكالري��ن يف وقت �ساب��ق من يوليو/
متوز اجلاري، اإن فورموال 1 بحاجة جلولتني يف 
ال�سني، واقرتح اأن تكون واحدة منهما على حلبة 
�سوارع حتى تق��رتب ال�سباقات من النا�ش ب�سكل 
اأك��رب. كما اأعلنت فورموال 1، التو�سل التفاق مع 
وكال��ة الجاردي��ر �سبورت���ش للت�سوي��ق، من اأجل 

بن��اء ���رصاكات ا�سرتاتيجي��ة يف ال�سني 
كاري،  واأو�س��ح   .2018 م��ن  اعتب��ارا 
اأن م��ن املهم وج��ود �رصيك عل��ى دراية 

بال�س��وق لي�ساع��د عل��ى و�س��ع خطة عمل 
فورم��وال 1 عن طريق بن��اء جمهور عرب 
التلفزيون واالإعالم الرقمي واملعار�ش 
واملنا�سبات. واأ�ساف االأمريكي "اأعتقد 
اأن هذا االأم��ر اأكرث تكامال من جمرد هل 

هو �سب��اق واح��د اأم �سباقني، اأعتق��د اأننا 
ن�س��ع بذل��ك العربة قب��ل احل�س��ان". وقال 

كاري اإن الرتكي��ز خالل االأ�سهر ال�ستة القادمة 
�سيك��ون عل��ى تطوي��ر ا�سرتاتيجية م��ن اأجل منو 

فورموال 1.

 جنح مدرب بر�سلونة اجلديد اإرني�ستو فالفريدي 
بك�س��ب الره��ان ال��ودي وحتقي��ق الف��وز عل��ى 
ري��ال مدري��د بانتظار ق��دوم الرهان��ات االأكرب 
واالأه��م حني يبداأ املو�س��م وتبداأ معه املباريات 
الر�سمي��ة، ورغم ودية اللق��اء اإال اأنه حمل الكثري 
من النقاط املفيدة لرب�سلونة واأظهر �سيئًا من ما 

كان املدرب يعمل عليه خالل مع�سكر اأمريكا.
1 - املزيد من املبا�رصة:

خ��الل مرحل��ة اإنريك��ي ح��اول امل��درب تقلي��ل 
ن�س��ب اال�ستح��واذ وزي��ادة اللع��ب املبا�رص لكن 
دور الو�س��ط ب��دا �سعيف��ًا وغ��ري كاٍف الإ�ساف��ة 
املزيد من احل�سم اأما مع بداية فالفريدي عادت 
هيب��ة و�س��ط بر�سلونة وب��دا االنت�س��ار بامللعب 
ممتازاً �س��واء مع بداية املرت��دات اأو بالهجمات 
املنظم��ة وهو ما �سمح لن��ا مب�ساهدة راكيتيت�ش 
واإنيي�ست��ا يلعب��ان دوراً ممت��ازاً ب�سناعة اللعب 
وهذا الدور زاد من كثافة الفريق بالهجوم وزاد 
مع��ه اإمكاني��ة الو�س��ول للمرمى باأ���رصع وقت 
ممك��ن بظل جمع الفريق بني التمريرات املميزة 

واملهارة اإ�سافة لديناميكية �سواريز باحلركة.
-2مي�سي واملهاجمني واالأ�سلوب اجلديد:

اأ�س��اف فالف��ريدي مل�سات��ه عل��ى دور مي�س��ي 
بامللعب فبعد اأن حوله اإنريكي لعمق امللعب مع 
ت��رك حالة من عدم الت��وازن على االأطراف جاء 
فالف��ريدي لي��رتك الطرفني لالأظه��رة فقط وهو 
�سب��ب االعتم��اد على العب��ني يتمتع��ون بنزعة 
هجومي��ة عالية مثل األبا وفي��دال و�سيميدو كي 
يتمكنوا من اإظه��ار فعالية اأكرب مع موؤازرة غري 

ثابتة من العبي الو�سط.
مي�س��ي اأ�سب��ح يلعب خل��ف املهاجَم��ني وباتت 
لديه حرية كبرية للتحرك �سواء بالعودة ال�ستالم 
الك��رة ورفع اإيقاع الهجم��ة اأو نحو االأمام حيث 
حت��ول نيم��ار ملهاج��م اإ�سايف جلان��ب �سواريز 
وه��و ما اأعط��اه املزيد من حري��ة احلركة متامًا 
مث��ل �سواريز وبالت��ايل �ساهدنا م��داورة كبرية 
ب��ني الالعبني م��ن خالل تغ��ري جهاتهم��ا وهو 
م��ازاد من ديناميكية الفري��ق و�سّعب اأكرث على 

اخل�سم عملية الدفاع واملراقبة.

3 - حافز املناف�سة:
بدا من الوا�سح على معظم البدالء �سعيهم لتقدمي 
اأف�س��ل م��ا لديه��م لك�س��ب فر�س��ة بالفريق بعد 
اأن وع��د فالف��ريدي باإعطاء املزي��د من الفر�ش 

مل��ن يجتهد وهو ما طوى �سفح��ة اإنريكي الذي 
كان يعتم��د دائمًا عل��ى ذات االأ�سماء لذا وجدنا 
ديني���ش �سواريز على �سبيل املث��ال يقدم كل ما 
لدي��ه حاله ح��ال روبريتو واحلار���ش �سيلي�سني 

الذي فر�ش ذاته كواحد من اأف�سل جنوم اللقاء.
نق��اط ودية جيدة تعك�ش اأن م��ا ك�سبه بر�سلونة 
من هذا اللقاء هو اأكرب بكثري من التفوق بنتيجة 
2-3 فهل �سيوا�سل فالفريدي التقدم لالأمام؟.
ويف اجلان��ب االخر، مل يتبق �سوى 10 اأيام فقط 
ويدخ��ل زي��ن الدي��ن زي��دان االختب��ار الر�سمي 
االأول يف املو�س��م اجلدي��د ح��ني يواج��ه ري��ال 
كاأ���ش  يونايت��د يف  مان�س�س��رت  نظ��ريه  مدري��د 

ال�سوبر االأوروبي.
نتائ��ج الفري��ق امللك��ي يف املباري��ات الودي��ة 
االأخرية تقلق امل�سجع��ني، فرغم اأن النتائج هي 
اآخ��ر ما يه��م املدرب��ون يف مثل ه��ذه اجلوالت 
يف�س��ل  اأن  الن��ادر  م��ن  اأن��ه  اإال  اال�ستعدادي��ة 
املريينغ��ي يف حتقيق الفوز ل���3 مباريات على 

التوايل.
خ�س��ارة اأم��ام بر�سلون��ة الي��وم االأح��د بهدفني 
مقاب��ل ثالث��ة، وقبل��ه هزمي��ة قا�سي��ة عل��ى يد 
مان�س�سرت �سيت��ي باأربعة اأهداف لواحد، وتعادل 
م��ع مان�س�س��رت يونايت��د ث��م خ�س��ارة ب��ركالت 

الرتجيح. اله�سا�س��ة الدفاعية: تلقت �سباك ريال 
مدري��د 8 اأهداف يف 3 مباري��ات فقط، وجاءت 
االأه��داف ب�سهولة بالغ��ة ودون م�سايقات، مع 

كم كبري من الفر�ش التي اأ�ساعها املناف�سون.
الت�ستت الذهني: باالإ�سافة اإىل ال�سعف الدفاعي 
يع��اين العبو ريال مدريد حالة من الت�ستت على 
امل�ست��وى الذهني اأ�سفرت ع��ن هدفني لرب�سلونة 
يف ظرف 6 دقائق من بداية املباراة، كما تلقت 
�سباك مدريد 3 اأهداف متتالية ملان�س�سرت �سيتي 
يف 15 دقيق��ة!. توهان هجوم��ي: رغم اأن ريال 
مدريد جنح يف العودة من خ�سارة بهدفني دون 
مقاب��ل اإىل 2-2 اأم��ام بر�سلونة قب��ل اخل�سارة 
به��دف ثال��ث، اإال اأنه م��ن املالحظ غي��اب دور 
كرمي بنزمي��ة وعدم ا�ستعادة غاريث بيل لقوته، 
االأف�س��ل هو اأ�سين�سي��و يف هذا املع�سك��ر، بينما 
الي��زال كري�ستيان��و رونال��دو يف اإجازت��ه التي 
�سينهيه��ا ي��وم 5 اأغ�سط�ش املقب��ل وال ينتظر اأن 
يكون يف كامل م�ستواه يف مبارياته االأوىل بعد 

العودة.
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