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و�ض��ع االأمل��اين يورج��ن كل��وب، م��درب ليفرب��ول االإجنلي��زي، الع��ب 
باي��رن ميونيخ، �ض��من االأ�ض��ماء املقرتح��ة خلالفة الربازيل��ي فيليب 
كوتيني��و، �ض��انع األع��اب الفري��ق، القري��ب من االن�ض��مام لرب�ض��لونة 
االإ�ض��باين. وذك��رت �ض��حيفة "م��رور"، نقالاً عن "�ض��بورت بيل��د"، اأن 
كلوب يرغب يف التعاقد مع ريناتو �ضان�ض��يز ب�ضورة دائمة ولي�س على 
�ض��بيل االإعارة خلالف��ة كوتينيو، الذي ب��ات قاب قو�ض��ن اأو اأدنى من 
االن�ض��مام للعم��الق الكتالوين. واأكدت ال�ض��حيفة اأن كلوب لن ي�ض��مح 
لكوتينيو بالرحيل �ض��وى بعد خو�س املباراتن املوؤهلتن 
ل��دور املجموع��ات يف دوري اأبطال اأوروب��ا. ويفاو�س 
بر�ض��لونة، ن��ادي ليفرب��ول، م��ن اأج��ل التعاق��د م��ع 
كوتينيو، اإذ ي��راه النادي الكتالوين اخلليفة املحتمل 
الأندري�س اإنيي�ضتا، كما اأّن الالعب اأبدى موافقته على 
االن�ضمام للبلوجرانا بعقد ملدة 5 موا�ضم، براتب اأقل 
مما يتقا�ضاه يف اإجنلرتا، ولكن مبتغرات متكنه من 

زيادة ما يتح�ضل عليه من بر�ضلونة. 
وي�ض��عى ليفربول لتحقيق اأك��رب عائد ممكن 
م��ن بي��ع كوتيني��و، م��دركا اأن بر�ض��لونة 
�ضيتح�ض��ل على 220 مليون يورو حال 
انتق��ال نيم��ار لباري�س �ض��ان جرمان، 
لك��ن الرب�ض��ا ل��ن يدف��ع اأك��ر م��ن 85 
ملي��ون ي��ورو، وي��رى اأن اإرادة الالع��ب 
كفيلة الإمتام ال�ض��فقة. وقالت �ض��حيفة 
ا( يريد  اإن �ضان�ضيز )19 عاماً "مرور" ، 
اإحياء م�ض��رته بعد مو�ضمه املخيب مع 
بايرن ميونيخ، وبالتايل يريد االنتقال 
اللع��ب.  فر�ض��ة  مينح��ه  فري��ق  اإىل 
واأ�ض��افت ال�ض��حيفة "توقيع ت�ضيل�ضي 
مع تيموي باكايوكو، ف�ضال عن وجود 
�ضي�ض��ك فابريجا���س وجنول��و كانتي، 
ا حول م�ض��اركته  جعلت �ضان�ض��يز قلقاً

اإذا ما انتقل اإىل البلوز".

نف��ى هان��ز يواخيم فاتزك��ه الرئي���س التنفي��ذي لنادي 
بورو�ض��يا دورمتون��د االأمل��اين لكرة الق��دم ما ذكرته 
تقاري��ر ح��ول احتم��االت رحي��ل مهاج��م الفري��ق 
م��ع  ال�ض��ن  يف  للع��ب  اأوباميان��غ  بير-اإميري��ك 

نهاية الع��ام احلايل. وقال فاتزكه يف ت�رصيحات 
لوكالة االأنباء االأملانية خالل تواجده يف مع�ض��كر 

الفريق يف باد راغاز يف �ض��وي�رصا: "نحن واثقون 
م��ن اأنه �ضي�ض��تمر هذا املو�ض��م �ض��من 

دورمتون��د".  بورو�ض��يا  �ض��فوف 
ح��ول  ال�ض��ائعات  واأث��رت 

الغاب��وين  الالع��ب  م�ض��تقبل 
الدويل قبل انطالق املو�ضم 
االأمل��اين  لل��دوري  اجلدي��د 
ذكرت  حيث  )بوند�ضليغا(، 
تقاري��ر اأنه م��ن املحتمل 
دورمتون��د  ع��ن  رحيل��ه 
ال�ض��توية  العطل��ة  خ��الل 
للبوند�ض��ليغا.  املقبل��ة 
وكان دورمتون��د ق��د حدد 

مهلة الأي حمادثات ب�ض��اأن 
اأوباميان��غ، مت�ض��در قائم��ة 

هدايف البوند�ض��ليغا يف املو�ضم 
املا�ض��ي، وقد انتهت تلك املهلة 

قب��ل اأ�ض��بوعن. ونف��ى فاتزك��ه ب�ض��كل 
قاطع ما ذكرته التقارير ب�ض��اأن رحيل الالعب، 

واأب��دى اأمل��ه يف اأن ي�ض��كل املو�ض��م املقب��ل ف��رتة اأك��ر 
ا�ضتقرارااً للفريق حتت قيادة مديره الفني اجلديد بيرت بو�س.

وعا�س دورمتوند فرتة �ضعبة ا�ضتمرت ملدة عام واحد، �ضهدت 
رحي��ل توما�س توخيل عن من�ض��ب املدير الفني، كما �ض��هدت 

الهجوم االإرهابي الذي ا�ض��تهدف حافلة الفريق، وكذلك 
قرار اإغالق املدرج اجلنوبي يف ا�ض��تاد الفريق ب�ض��بب 

اأحداث مباراته اأمام اليبزغ.
وقال فاتزكه "لقد كان العام االأكر �ض��عوبة بالن�ض��بة 

لن��ا جميعااً بن اآخر ثماني��ة اأو ع�رصة اأع��وام.. اأعتقد اأننا 
جميعااً تاأثرنا باالأحداث، خا�ض��ة التي وقعت خالل ن�ضف 

العام االأخر".

تعّرف إلى تحضيرات ريال مدريد ومانشستر يونايتد لكأس السوبر األوروبي

أرقام وحقائق مذهلة تضع رونالدو وميسي في مكانة خاصة بين نجوم المستديرة
ح�ض��يلة اإجنازات وم�ض��اركات كري�ض��تيانو رونال��دو وليونيل 
مي�ضي مع فريقي ريال مدريد وبر�ضلونة يف مو�ضم -2016
2017، تعج باالأرقام واحلقائق املذهلة وت�ضع الالعبن 

يف مكانة خا�ضة بن جميع جنوم ال�ضاحرة امل�ضتديرة.
رونالدو ومي�ض��ي هما اأيقونتا ك��رة القدم العاملية هما 
االأكر �ض��عبية ب��ن كل جنوم كرة الق��دم حاليااً وهما 
االأكر اإجنازااً اأي�ضااً وا�ضتحواذا لي�س فقط على جائزة 
الك��رة الذهبي��ة ولقب اأف�ض��ل العب يف الع��امل ولكن 
اأي�ض��ااً على جميع االألقاب والبط��والت املمكنة التي 
حققاه��ا مع فريقيهم��ا ريال مدريد وبر�ض��لونة على 

الرتتيب.

فا�ضتحقا �ضويااً اأن يكونا يف مكانة خا�ضة لدرجة جعلت الكثر 
من ع�ض��اق وخرباء الكرة العاملي��ة يطلقون على الع�رص احلايل 
لل�ض��احرة امل�ض��تديرة اأنه )ع�رص كري�ض��تيانو رونالدو وليونيل 
مي�ض��ي( لذل��ك فلي���س غريبااً ونحن ب�ض��دد احلديث عن ح�ض��اد 
املو�ض��م ال�ض��ابق ) 2017-2016( اأن نخ�ض�س جزءااً من هذا 
احل�ضاد لت�ضليط ال�ضوء على �ضكل مقارنة بن اإجنازات واأرقام 
مي�ض��ي مع بر�ضلونة وما قام به " الدون الربتغايل" مع الفريق 
امللكي يف املو�ض��م املا�ضي .. مقارنة �ضتك�ض��ف لنا بالتف�ضيل 

العديد من االأرقام الهامة واملفاجاآت الغر متوقعة.
مي�ضي االأف�ضل يف الليغا

عل��ى الرغم من اإخف��اق بر�ض��لونة يف االحتفاظ بلق��ب الدوري 

االإ�ض��باين وه��و اللقب الذي ذه��ب اأخرااً اإىل ري��ال مدريد للمرة 
ال��� 33 يف تاريخ��ه العريق بعد غياب ا�ض��تمر منذ عام 2012، 
عل��ى الرغم من ذلك فاإن اأرقام مي�ض��ي يف الليغا جاءت اأف�ض��ل 
اإىل ح��د كبر من اأرقام رونالدو فال�ض��احر االأرجنتيني �ض��ارك 
يف 34 مب��اراة واأح��رز 37 هدف��ااً حم��رزااً بذل��ك %31.9 م��ن 
اأهداف بر�ض��لونة يف الدوري يف املو�ض��م املا�ض��ي فيما اأهدى 
9 متريرات حا�ض��مة لي�ض��بح بذلك متداخالاً بن�ضبة 39.65% 
يف اأه��داف بر�ض��لونة التي �ض��جلها خ��الل الدوري يف املو�ض��م 
املا�ض��ي. مو�ض��م رائ��ع عا�ض��ه كري�ض��تيانو رونالدو �ض��واء مع 
الربتغ��ال اأو ري��ال مدريد، حق��ق خالله الفوز بلق��ب الليغا كما 
توج للمرة الثانية يف م�ض��رته الكروية بلقب الدوري االإ�ض��باين 

 ،2011-2012 مو�ض��م  بالبطول��ة  ل��ه  االأول  الف��وز  وكان 
فيم��ا كان االإجن��از االأهم ل��ه هو التتويج الرائع ب��دوري اأبطال 
اأوروبا للمرة الثالثة يف م�ض��رته مع ريال مدريد بعد مو�ض��مي 
)2014-2013 و2016-2015(، ودوليااً ح�ض��د لقب كاأ�س 
اأمم اأوروب��ا مع املنتخ��ب الربتغايل للم��رة االأوىل يف تاريخه، 
كم��ا فاز بالكرة الذهبي��ة للمرة الرابعة يف م�ض��رته بعد اأعوام 
)2014-2013-2008(. ويف املو�ض��م املا�ض��ي م��ن الليغا 
خا���س كري�ض��تيانو رونالدو مع ريال مدري��د 29 مباراة اأحرز 
فيه��ا 25 هدف��ااً، واأه��دى 6 متري��رات حا�ض��مة فاأ�ض��بح بذلك 
متداخ��الاً فيم��ا ن�ض��بته %29.24 من اأهداف ري��ال مدريد يف 

الدوري.

أوباميانغ باٍق مع دورتموند

خطوة جديدة لمواجهة خدع الالعبين في البريميرليغ

شارابوفا تعلق على فوزها في بطولة ستانفورد

يب��داأ عه��د جدي��د يف ك��رة الق��دم االإجنليزي��ة، ي��وم 
اجلمعة، بت�ض��ديد االإجراءات �ض��د الالعب��ن، الذين 
يدع��ون ال�ض��قوط من اأجل احل�ض��ول عل��ى ركالت 

جزاء اأو الت�ضبب يف طرد مناف�س.
و�ضت�ضهد مباراتا �ضندرالند �ضد ديربي كاونتي، 
ونوتنجه��ام فور�ض��ت اأمام ميل��وول يف دوري 
الدرج��ة الثاني��ة، اأول تطبي��ق لق��رار معاقب��ة 
الالعب��ن باالإيقاف مبارات��ن باأثر رجعي، 

اإذا اأدينوا عن طريق لقطات الفيديو.
وادعاء ال�ض��قوط من اأجل احل�ضول على 
ركالت ج��زاء، م�ض��كلة متنامي��ة يف 

كرة القدم االإجنليزية.
وواجهت اأغلب االأندية يف الدوري 

املمت��از والدرج��ة الثاني��ة اتهامات بذل��ك يف وقت ما 
خالل املو�ضم املا�ضي، و�ُضلطت االأ�ضواء على ماركو�س 
را�ضفورد العب مان�ض�ض��رت يونايتد ولروي �ضاين العب 
مان�ض�ضرت �ض��يتي وهاري كن العب توتنهام هوت�ضبر 

يف جولة واحدة من املباريات.
وت�ضتهدف االجراءات امل�ضددة اجلديدة، التي مت اعالنها 
يف مايو/اآي��ار املا�ض��ي، الالعب��ن الذي��ن يفلتون من 
العق��اب اأثن��اء املب��اراة، عل��ى اأفع��ال لها تاأث��ر على 
جمري��ات اللعب، و�ض��يكون بو�ض��ع االحت��اد االإجنليزي 

اتهامهم "بخداع احلكم".
وياأت��ي التطبيق بعد عام، تلقى خالله امل�ض��وؤولون اآراء 
الالعب��ن واحل��كام. وهن��اك الئحة مماثلة م�ض��تخدمة 

بالفعل يف ا�ضكتلندا.

و�ضيف�ض��ل يف احلاالت املثرة للجدل يف اإجنلرتا، جلنة 
من 3 اأع�ضاء، ت�ضم العبا �ضابقا ومدربا �ضابقا وحكما 

�ضابقا.
واإذا قبل الالعب االتهام �ضيعاقب على الفور باالإيقاف 
جلن��ة  اإىل  الق�ض��ية  �ض��تذهب  رف���س  واإذا  مبارات��ن، 
م�ض��تقلة تابع��ة لالحت��اد االإجنلي��زي تتعام��ل مع كل 

امل�ضائل املتعلقة باالن�ضباط.
والالعب��ون الذين يثبت وقوعهم �ض��حية للغ�س، �ض��يتم 

اإلغاء البطاقات احلمراء التي ح�ضلوا عليها.
ووج��ه ل��ه �ض��ام االرداي���س، م��درب اإجنل��رتا ال�ض��ابق، 

انتق��ادات لع��دم وج��ود ن�س ح��ول اإلغ��اء البطاقات 
احلمراء لالعبن املتهمن باخلطاأ بادعاء ال�ضقوط.

اأزالت ماريا �ض��ارابوفا، بع�س ال�ض��داأ بعد اإ�ضابتها 
وابتعاده��ا ملدة 15 �ض��هرا، ب�ض��بب اإيق��اف متعلق 
باملن�ض��طات لته��زم جنيف��ر ب��رادي يف مباراته��ا 
الليل��ة املا�ض��ية يف  االأوىل بالوالي��ات املتح��دة، 
بطولة �ض��تانفورد للتن�س. وعادت الالعبة الرو�ضية، 
اإىل التن�س يف اأبريل/ني�ضان املا�ضي، عقب اإيقافها 
ل�ض��قوطها يف اختب��ار للمن�ض��طات لكنه��ا اأ�ض��يبت 
يف ع�ض��الت الفخ��ذ يف بطول��ة اأيطالي��ا املفتوحة 
يف مايو/اآي��ار املا�ض��ي، وواجهت �ض��عوبات اأمام 
ب��رادي قب��ل اأن تف��وز 1-6 و6-4 و0-6. وقالت 
�ض��ارابوفا يف مقابل��ة عل��ى جان��ب امللعب "اأ�ض��عر 
وكاأنن��ي اأري��د معانق��ة اجلمي��ع واأقول لهم �ض��كرا. 
اإنه��ا مبارات��ي االأوىل يف الوالي��ات املتح��دة من��ذ 

فرتة طويلة حقا". وتعر�ض��ت �ض��ارابوفا، ل�ضغط من 
جانب برادي التي اأجربتها على خو�س عدة اأ�ض��واط 
طويل��ة خالل املباراة. ويف املجموعة االأوىل، اأنقذت 
�ض��ارابوفا ثالث نقاط خل�ض��ارة اإر�ض��الها يف ال�ضوط 
ال�ض��اد�س، و�ض��مدت لتتق��دم 1-5 قب��ل اأن حت�ض��م 
املجموعة يف ال�ض��وط الت��ايل. وردت برادي بالتقدم 
تتما�ض��ك  اأن  قب��ل  الثاني��ة،  املجموع��ة  يف   3-0
�ض��ارابوفا جمددا لتفوز ب�ض��هولة باملجموعة الثالثة 
وت�رصب موعدا مع امل�ضنفة ال�ضابعة لي�ضيا ت�ضورنكو 
الت��ي هزم��ت الرا اأروابارينا في�ض��ينو 3-6 و6-3. 
وقالت �ض��ارابوفا عن خ�ض��ارتها للمجموع��ة الثانية 
"كان��ت خيب��ة اأم��ل، لكن هكذا ت�ض��ر االأمور. اأ�ض��عر 
وكاأنن��ي اأواجه العديد من االأ�ض��ياء: عدم اللعب لفرتة 

طويلة.. ومناف�ض��ة ت�ضتطيع تقدمي اأداء 
رائ��ع". واأ�ض��افت "كل م��ا يه��م هو 

اأن ا�ض��تمر يف اللع��ب. كلم��ا لعب��ت 
اأك��ر حت�ض��نت. ه��ذا ه��و الهدف". 
وتعر�ض��ت �ض��ارابوفا للعدي��د من 
االنتقادات من الالعبن ال�ضابقن 

وامل�ض��وؤولن،  والنق��اد  واحلالي��ن 
ببطاق��ة  البط��والت  يف  م�ض��اركتها  ب�ض��اأن 
دع��وة، واعرتفت اأن وجوده��ا حتت املتابعة 

امل�ضتمرة اأثر عليها.
وقالت �ض��ارابوفا "ل�ض��ت غافلة عما يحدث 
ح��ويل. اأدرك م��ا قاله الزم��الء عني ومدى 

االنتقادات التي قالها البع�س عني".

بفوزه م�ضتهل �ضهر يونيو بدوري اأبطال اأوروبا للمرة 
الثانية على التوايل، يلتقي ريال مدريد خالل االأيام 
القليل��ة القادمة ببطل ال��دوري االأوروبي مان�ض�ض��رت 
يونايتد وذلك يف مواجهة حمتدمة حتت لواء الكاأ�س 

ال�ضوبر اخلا�س بالقارة العجوز.
لقاء �ضيجمع بن جنوم هم االأعلى قيمة يف ال�ضاحرة 
امل�ض��تديرة كم��ا �ض��يجعل املدير الفني ال�ض��اب "زين 
الدي��ن زي��دان" يف �ض��دام م��ع املتمر���س "جوزي��ه 
موريني��و"، م��ا يعن��ي اأنن��ا �ض��نكون عل��ى موعد مع 
��ا، فهل تتفوق هنا اخلربة  �رصاع فني وتكتيكي اأي�ضاً
اأن االأف��كار اجلدي��دة وح�ض��ن الت�ض��ير  اأم  واحلنك��ة 

والتعامل �ضيكونان الفي�ضل يف نهاية املطاف؟
ال تب�رص حت�ض��رات الن��ادي امللكي للمو�ض��م اجلديد 
بخ��ر، فقد خ���رص مبارياته ال3 يف جول��ة الواليات 
املتح��دة االأمريكي��ة، اآخرها اأم��ام الغ��رمي التقليدي 
بر�ض��لونة )2-3( يف ميامي. االأمر املحر للجماهر 
ا حتى اأنه تعر�س  ا متو�ضعاً هو اأن م�ض��تواه كان اأي�ضاً
خل�ض��ارة مذلة )1-4( اأمام مان�ض�ض��رت �ضيتي. هزمية 
نك��راء اأظهرت جمموعة من العيوب �ض��واءاً يف الدفاع 

اأو تراب��ط اخلطوط كما كانت بع�س العنا�رص املعول 
ا لالآمال. عليها خميبة جداً

�ض��حيح اأن الفريق عانى م��ن بع�س الغيابات والتي 
يبقى اأبرزها النجم الربتغايل "كري�ضتيانو رونالدو" 
بداع��ي م�ض��اركته يف كاأ���س الق��ارات اإال اأن ذل��ك ال 
ي�ض��فع له ال�ضوء الذي ظهر عليه وكذلك غياب الرتكيز 

الذي جعله يقع يف هفوات فادحة.
ا اأن "زي��زو" بات االآن اأمام و�ض��عية معقدة  نفه��م اإذاً
وعليه اإ�ضالح ما ميكن اإ�ضالحه قبل املوعد الر�ضمي 
اأم��ام  االآن  اأ�ض��بح  لق��د  االأول يف املو�ض��م اجلدي��د. 
�رصورة حت�ض��ن االأداء وال�ض��البة يف اخللف اإ�ضافة 
ىل العم��ل على اإعادة تلك الروح التي قادت عنا�رصه 
ا لعدم  لتحقي��ق الثنائي��ة والت��ي كانت تدفعه��م دائماً
اال�ضت�ضالم حتى اآخر رمق، فكما يتذكر اجلميع، ُح�ضم 
ع��دد مهم من املباري��ات يف الدقائ��ق القاتلة وكان 

ذلك من بن اأهم اأ�ضباب النجاح يف نهاية املطاف.
عل��ى م�ض��توى االنتداب��ات، يع��ول اللو���س بالنكو�س 
عل��ى العنا���رص ال�ض��ابة، فق��د �ض��م الظه��ر االأي���رص 
"ثي��و هرناندي��ز" ليكون بديل مار�ض��يلو وذلك بعد 

امل�ض��تويات املمي��زة ل��ه م��ع اآالفي�س خالل املو�ض��م 
املن���رصم كم��ا تعاق��د م��ع اأف�ض��ل الع��ب يف ي��ورو 
ال�ض��باب "داين �ض��يبايو�س"، لكنه تخل��ى يف املقابل 
ع��ن املهاج��م االإ�ض��باين "األف��ارو مورات��ا" ل�ض��الح 
ت�ضيل�ض��ي والظهر االمين "دانيلو" ملان�ض�ضرت �ضيتي، 
ع��الوة عل��ى اإع��ارة "خامي���س رودريجي��ز" لبايرن 

ميونخ.
عل��ى عك�س املرينجي، مر مان�ض�ض��رت يونايتد بفرتة 
��ا، اإذ فاز عل��ى الريال ب�رصب��ات اجلزاء  جي��دة عموماً
بهدف��ن  �ض��يتي  مان�ض�ض��رت  الع��دو  باأخي��ه  واأط��اح 
بر�ض��لونة  اأم��ام  �ض��وى  نظيفي��ن، فيم��ا مل يخ���رص 
بهدف نظيف. ال�ض��البة الدفاعية بدت وا�ض��حة على 
ال�ضياطن احلمر، ذلك مع تاألق الفت للحار�س "دافيد 

دي خيا".
ب�ض��فقات  جدي��د  م��ن  االإجنلي��زي  العم��الق  وق��ام 
وازن��ة خالل ال�ض��يف اجل��اري، حيث �ض��م القنا�س 
البلجيك��ي "لوكاكو" ب�ما يق��ارب ال85 مليون يورو 
م��ن اإيفرتون وقوى دفاعه ب� "ليندلوف" من بنفيكا، 
اأما على م�ضتوى املغادرين، كان روين االأبرز بينهم، 

غر اأن ذلك ال ي�ض��كل اأي ثغرة ما، فهو مل يكن �ض��وى 
احتياطياًا خالل املو�ضم املن�رصم.

ا ب�ض��فقاته اجلدي��دة ويطم��ح  اإذاً اليونايت��د م�ض��تلح 
للمناف�ض��ة بق��وة خ��الل املو�ض��م الق��ادم و�ض��يبحث 
ب��كل تاأكيد عن طماأن��ة جماهره منذ كاأ�س ال�ض��وبر 
االأوروبي ، ذلك باالإ�ض��افة لل�ض��حنة االإيجابية التي 
�ض��يجنيها يف حال��ة الف��وز والكفيل��ة بتحفي��زه على 

تقدمي االأف�ضل.
كان الن��ادي امللك��ي ق��د اأطاح يف ال�ض��نة املا�ض��ية 
باإ�ض��بيلية ب��� "2-3" وذلك يف مب��اراة تعملق فيها 
املدافع االإ�ضباين "�ضرجيو رامو�س"، اإذ لعب كعادته 
ا  دور االإطفائي وعدل يف الوق��ت املبدد"2-2" قائداً
رفاق��ه لالأ�ض��واط االإ�ض��افية والتي ابت�ض��مت لهم يف 
نهاي��ة املطاف بهدف مهاري رائع من الظهر "داين 

كاربخال".
�ض��يحاول املرينج��ي اإذا الدف��اع ع��ن لقب��ه اأم��ام 
ا  العم��الق االإجنليزي وقد يكون ذل��ك بحد ذاته حافزاً
بالن�ض��بة له لتقدمي اأف�ض��ل ما لديه والقتال كما فعل 

من قبل.

سانشيز تحت مجهر ليفربول

مباراة ودية 
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