
5رياضة

يخط��ط بر�سلون��ة الإ�سباين، للتوقي��ع مع مهاجم 
جدي��د يف ف��رة النتق��الت ال�سيفي��ة املقبل��ة، 
بخ��اف موا�سلته ال�سع��ي جللب الفرن�س��ي اأنطوان 
جريزمان جن��م اأتلتيكو مدري��د، والهولندي ماتيا�س 

دي ليخت، من اأياك�س.
 كم��ا اإن بر�سلون��ة ي�سع��ى للتعاق��د 
م��ع لعب يف مرك��ز راأ�س احلربة 
لوي���س  مين��ح  ك��ي  ال�رصي��ح، 
م��ن  ال��كايف  الق��در  �سواري��ز، 
الراحة خال املو�سم، يف ظل 

عدم وجود بديل له.
ب��ات  البار�س��ا،  اأن  ورغ��م   
م��ع  التعاق��د  م��ن  قريًب��ا 
جريزمان بنهاية املو�سم اجلاري، بعدما اأعلن 
باري���س �س��ان جريم��ان الفرن�س��ي، ومان�س�سر 
�سيت��ي الإجنليزي، عدم وجود ني��ة ل�سمه، اإل 
اأن اإرن�ست��و فالفريدي املدير الفني لرب�سلونة 

يريد التعاقد مع لعب اآخر.
 ويجيد جريزمان، اللعب يف مركز املهاجم 
ال�رصيح، حيث اأدى هذا الدور مع اأتلتيكو 
مدري��د واملنتخ��ب الفرن�س��ي م��ن قب��ل، 
لك��ن فالفريدي ووفًق��ا للتقارير، ي�سعى 
اجلن��اح،  مرك��ز  يف  من��ه  لا�ستف��ادة 
م��ع ليوني��ل مي�س��ي ودميبل��ي، يف ظل 

اإمكانية رحيل كوتينيو.

ذك��رت جملة كيكر اأن ن��ادي بايرن ميونخ الأملاين دخ��ل يف م�ساورات 
فعلية ل�سم لعب مان�س�سر �سيتي الإجنليزين، لريوي �ساين،.

 وح�سب ت�رصيبات موقع �سبورت بيلد الأملاين، فاإن ال�رصط اجلزائي الذي 
و�سع��ه �سيتي للتخلي عن �ساين يق��در بحدود 100 مليون يورو، غري اأن 
بايرن يرف�س قطعيًا دفع كل هذا املبلغ كما �رصح بذلك رئي�س النادي، 

اأويل هوني�س، نهاية الأ�سبوع املا�سي.
وح�سب كيكر، فاإن املفتاح يف هذه ال�سفقة يكمن يف مدرب �سيتي، بيب 
غواردويا، الذي �سي�سعى اإىل خف�س قيمة ال�رصط اجلزائي، رغم اأنه �سدد 
اجلمع��ة املا�س��ي على اأن الن��ادي ي�سعى منذ عام ون�س��ف لتمديد العقد 
ل�س��اين، وقال: "عندما تكون هناك رغبة يف جتدي��د العقد، يعني ذلك اأن 

هناك رغبة يف الحتفاظ بالاعب".
بي��د اأن ال�سحاف��ة الإجنليزي��ة ك�سف��ت يف الوق��ت ذات��ه اأن الاعب يريد 
مغ��ادرة ملع��ب الحتاد، م��ا يعني اأن م��ن املنطقي ج��داً اأن ي�سطر مان 
�سيتي يف نهاية املطاف اإىل التخلي عن جناحه اإذا ما اأ�رص الأخري على 
الرحي��ل. وال�سب��ب يف ذلك يع��ود اإىل اأن لريوي �ساين مل يع��د اأ�سا�سيًا يف 
الآونة الأخرية، مكتفيًا بدور "جوكر" مبدع فقط، ومنذ بداية �سهر فرباير 

)�سباط( املا�سي، لعب ملرة واحدة 90 دقيقة كاملة.
وم��ع ذل��ك كان �ساين يف املباريات ال�47 التي �س��ارك فيها هذا املو�سم 

من الاعبني املفتاح الذين قادوا الفريق للفوز بالثاثية.
يذكر اأن عقد �ساين مع مان �سيتي ممتد اإىل غاية 2021.

وكان��ت �سحيفة توت�سب��ورت الإجنليزية اأول من رب��ط ا�سم لريوي �ساين 
ببايرن ميونخ وذلك يف اأبريل )ني�سان( املا�سي، حني اأوردت اأن بايرن 
اإىل جان��ب اآر�سن��ال الإجنليزي مهتمان باحل�س��ول على خدمات الاعب 

البالغ من العمر 23 عامًا.

ب��ات ن��ادي اأتلتيكو مدري��د الإ�سب��اين مهدداً بخ�س��ارة الكثري م��ن �سعبيته 
يف الع��امل ب�س��كل ع��ام، والوط��ن العرب��ي ب�س��كل خا���س، بعدم��ا توج��ه 
"الروخيبانكو���س" اإىل اإ�رصائي��ل خلو�س مباراة ودي��ة اأمام نادي بيتار 

املحلي اليوم الثاثاء.
ون���رصت �سحيف��ة elsaltodiario الإ�سبانية تقريراً عن ت��ورط اأتلتيكو 
مدري��د يف العدي��د م��ن الأم��ور البعيدة ع��ن كرة الق��دم، مو�سح��ًا اأن رجل 
الأعم��ال الإ�رصائيل��ي اإي��دان عوفر، اأح��د امل�ساهمني يف الن��ادي الإ�سباين، 

متورط يف العديد من الق�سايا.
واأ�ساف��ت: "عوف��ر ال��ذي ا�ستح��وذ عل��ى %32 من اأ�سه��م اأتلتيك��و مدريد، 
متورط يف ت�سنيع الف�سفور الأبي�س واملواد الكيميائية امل�رصة بالبيئة".

واأ�سارت اإىل اأن عوفر، الذي يعد �سابع اأغنى رجل اأعمال يف اإ�رصائيل بعدما 
كان الأول يف 2012، م��ن الأ�سخا�س الذي��ن يدعمون اجلي�س الإ�رصائيلي، 
بينما لديه العديد م��ن الن�ساطات املرتبطة باملجازر التي يرتكبها الكيان 

ال�سهويني يف فل�سطني.
وو�سل اأتلتيكو مدريد اأم�س الثنني اإىل تل اأبيب بكامل جنومه، اإذ ا�ستدعى 
املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين 25 لعبًا خلو�س املباراة التي �ستقام 

يف القد�س على ملعب تيدي.

نجوم خيبت اآلمال الموسم الماضي

صراع واشنطن وطهران يتسبب بنقل مباراة ذوب اهن والنصر من ملعب كربالء
انعك�س��ت الو�س��اع القليمي��ة القلقة بني اي��ران وامريكيا 
عل��ى الريا�س��ة ال�سيوي��ة ب�س��كل مبا�رص فقد ق��رر الحتاد 
الآ�سي��وي لكرة القدم، عدم اإقام��ة مباراة ذوب اآهن اليراين 
اأم��ام الن���رص ال�سع��ودي يف دوري اأبطال اآ�سي��ا على ملعب 

كرباء الدويل واإقامتها على ملعب اآخر.
مدير ملعب كرباء الدويل مهند اجلراح قال "ات�سلت مبدير 
فري��ق الكرة بن��ادي الن���رص، واأبلغن��ي باأنه تلق��ى ات�ساًل 
هاتفي��ًا من قب��ل الحتاد الآ�سي��وي لكرة الق��دم يبلغه باأن 

املباراة لن تقام يف موعدها املحدد".
واأو�س��ح اأن "الفري��ق ال�سع��ودي اأكد باأن الحت��اد ال�سيوي 
اأبلغه باأن املباراة لن تقام على ملعب كرباء الدويل وامنا 

�سيتم تغيري ملعب املباراة وموعد اإقامتها".
ال�سب��اب  العراقي��ة،  والريا�س��ة  ال�سب��اب  وزارة  وك�سف��ت 
احلقيقي��ة وراء تاجي��ل اقام��ة مب��اراة ذوب اآه��ن الي��راين 
والن�رص ال�سعودي بدوري ابطال اآ�سيا، التي كان من املقرر 

اقامتها على ملعب كرباء الدويل، ام�س الثاثاء.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة ال�سب��اب والريا�سة موفق عبد 
الوهاب اإن "بع�س مواقع التوا�سل الجتماعي ن�رصت انباًء 
تفي��د بان نقل املباراة من ملعب كرب��اء الدويل، يعود اىل 

ا�سباب �سيا�سية وهذا المر منايف للحقيقة متامًا".
واو�س��ح ان "الحت��اد ال�سي��وي، وافق عل��ى طالب الحتاد 
العراق��ي بتغيري ملع��ب املباراة ب�سبب الو�س��اع القليمية 

القلقة".
واخت��ار الن���رص ذهاب��ًا ماق��اة ذوب اآه��ن يف دب��ي، فيما 

اخت��ارت اإدارة الفري��ق الإي��راين اللعب يف كرب��اء، قبل اأن 
تلغ��ي قراراه��ا ذل��ك اعرا�سًا منه��ا على اأح��داث �ساحبت 

مواجهة ذوب اآهن يف كرباء اأمام الزوراء العراقي.
من جهت��ه علق م�ست�سار رئي���س الوزراء ل�س��وؤون الريا�سة، 
اي��اد بنيان، على قرار الحتاد ال�سي��وي بنقل مباراة ذوب 
اآه��ن والن�رص ال�سعودي بدوري البط��ال، من ملعب كرباء 

الدويل.
وقال بنيان اإن "احتاد الكرة، ا�ست�سار رئا�سة الوزراء ب�ساأن 
نق��ل مباراة ذوب اآهن والن���رص ال�سعودي من ملعب كرباء 

الدويل".
واو�س��ح اأن "جمل�س ال��وزراء ايد قرار احت��اد الكرة باباغ 
الحت��اد ال�سيوي بنق��ل املب��اراة ب�سبب الو�س��اع العامة 

التي تعي�سها املنطقة ول يوجد ما يدعو للقلق".

واخت��ار الن���رص ذهاب��ًا ماق��اة ذوب اآه��ن يف دب��ي، فيما 
اخت��ارت اإدارة الفري��ق الإي��راين اللعب يف كرب��اء، قبل اأن 
تلغ��ي قراراه��ا ذل��ك اعرا�سًا منه��ا على اأح��داث �ساحبت 

مواجهة ذوب اآهن يف كرباء اأمام الزوراء العراقي.
وطال��ب الحت��اد ال�سي��وي لك��رة الق��دم، ن��ادي ذوب اآهن 
اليراين بتحديد ملعبه ملواجهة الن�رص ال�سعودي يف اجلولة 

الخرية من دور املجموعات بدوري اأبطال اآ�سيا.
وبح�س��ب املعلومات ال�سحية، فاإن الحت��اد ال�سيوي لكرة 
القدم، طلب من نادي ذوب اهن اليراين حتديد ملعب جديد 
حماي��د ملباراته امام الن�رص ال�سع��ودي على ان جتري يوم 

28 من �سهر حزيران اجلاري. 27 او  26 او 
يذك��ر اأن الحتاد الآ�سيوي نق��ل مباريات الأندية ال�سعودية 

اأمام الإيرانية اإىل ماعب حمايدة قبل ثاث موا�سم.

أسباب تدفع توتنهام للتعاقد مع كوتينيو

بع��د مو�سم اآخ��ر اكتف��ى في��ه بال�سيطرة املحلي��ة، بات 
التوج��ه احل��ايل لن��ادي بر�سلون��ة نح��و اإع��ادة ترتيب 
اأوراق الفري��ق، وبناء خ��ط هجوم قوي، قادر على اإعادة 

الكاتالوين ملن�سات التتويج الأوروبية.
فعل��ى الرغم من الأه��داف الغزيرة الت��ي ي�سجلها جنمه 
الأول الأرجنتيني ليونيل مي�سي، يبقى بر�سلونة بحاجة 
ملهاجم ق��ادر على م�ساندة "الربغوث"، وخافة الوي�س 
�سواري��ز، الذي �سهد م�ستواه تراجعًا كبرياً، خ�سو�سًا يف 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا، اإذ اكتفى الأوروغوي��اين باإحراز 
هدف��ني فق��ط، م��ع العل��م اأن الرب�س��ا و�س��ل دور ن�سف 

النهائي.
وم��ع تاأكي��د �سحيف��ة  لوباريزي��ان الفرن�سي��ة على اأن 
بر�سلون��ة تو�س��ل لتف��اق نهائ��ي م��ع مهاج��م اأتلتيكو 
مدري��د، الفرن�س��ي اأنط��وان غريزم��ان، واأن ل �سيء بات 

يعيق طريق النجم الفرن�سي يف النتقال اإىل البار�سا.
ويعن��ي ذل��ك اأن اإدارة الن��ادي الكاتال��وين وافق��ت على 
دف��ع قيمة ال���رصط اجلزائي البالغ��ة 120 مليون يورو، 

املتواجدة يف عقد غريزمان املمتد اإىل غاية 2023.
ومل تكن هذه هي املرة الأوىل التي ي�سعى فيها بر�سلونة 
ل�س��م غريزمان، فف��ي املو�سم املا�س��ي كان قريبًا جداً 
م��ن ح�سم ال�سفق��ة، اإل اأن الاعب الفرن�س��ي ن�رص مقطع 
فيدي��و ع��رب و�سائ��ل التوا�س��ل الجتماع��ي، اأك��د بقاءه 

ملو�سم اآخر مع "الروخيبانكو�س".
وهذا الإ�رصار على �س��م الفرن�سي يدل على اأن بر�سلونة 
ي��رى يف غريزم��ان ال�سل��ع املفق��ودة يف مثل��ث رعب��ه 
خ��ط  يف  ومي�س��ي  غريزم��ان  و�سيج��اور  الهجوم��ي. 
املقدمة الفرن�س��ي اآخر عثمان دميبيل��ي، الذي وبالرغم 
م��ن الإ�سابات التي حلقت به، ق��دم مو�سمًا جيداً، ك�سب 

خاله ثقة جماهري كامب نو.
م��ع  الأ�سا�س��ي  مقع��ده  حج��ز  م��ن  دميبيل��ي  ومتك��ن 

الربازيل��ي فيليب  "البلوغران��ا" عل��ى ح�س��اب 
كوتينيو )اأغلى لعب يف تاريخ النادي(، الذي 

ف�سل يف التاأقلم مع الأجواء الإ�سبانية.
م��ن  للتخل���س  حالي��ًا  بر�سلون��ة  وي�سع��ى 
كوتينيو )26 عاما(، الذي حتول بعد هزمية 
البار�س��ا اأمام ليفرب��ول يف املربع الذهبي 
بالفري��ق  الأزم��ة  عن��وان  اإىل  لاأبط��ال، 

الكاتالوين.
ومتني جماهري بر�سلونة النف�س يف اأن 
يعيد غريزم��ان بجانب ليونيل مي�سي 
وال�س��اب الفرن�س��ي عثم��ان ديبميلي، 
ذكري��ات الثاث��ي الهجوم��ي ال��ذي 
ت�س��كل م��ن "الربغ��وث" والربازيلي 

نيمار )�سان جريمان( والأوروغوياين 
الرب�س��ا  ق��اد  وال��ذي  �سواري��ز،  لوي���س 
للهمينة على الكرة الإ�سباين والأوروبية.

جترب��ة فيليب��ي كوتيني��و م��ع بر�سلون��ة كان��ت الأ�سواأ 
بالن�سب��ة للمهاج��م الربازيلي حت��ى الآن، وبات رحيله 

عن كامب نو م�ساألة وقت فقط.
ب��ات معلوم��ًا اأن ن��ادي بر�سلونة يح�رص لث��ورة تغيري 
خلف الأبواب املغلقة، وذلك عرب �سفقات جديدة تنه�س 
بالفريق، وقبل ذلك �سوف يتخل�س بالطبع من �سفقات 
غري ذي جدوى ك�سفق��ة الربازيلي فليبي كوتينيو. قدم 
ه��ذا املهاج��م مو�سم��ًا �سيئًا للغاي��ة، حتى ب��ات هدفًا 

ل�ساف��رات ال�ستهج��ان ب�س��كل متوا�س��ل. ويف مب��اراة 
الإي��اب اأمام ليفربول والتي خرج عل��ى اإثرها بر�سلونة 
م��ن م�سابق��ة دوري اأبطال اأوروبا بع��د هزميته باأربعة 
اأه��داف رغم فوزه يف مب��اراة الذه��اب بثاثية نظيفة، 
حت��ول كوتينيو اإىل وجه لاأزمة يف بر�سلونة كما عّلقت 
ال�سح��ف الإ�سبانية اآنذاك. وفق تقارير �سحافية عديدة 
فاإن كث��رياً من الأندية مهتم��ة باحل�سول على خدمات 
املهاجم الربازيلي، من بينها نادي توتنهام الإجنليزي 
ال��ذي �سيناف�س ليفرب��ول يف الأول من يونيو )حزيران( 
املقب��ل على لقب دوري اأبطال اأوروبا لهذا املو�سم. ويف 

حقيقة الأمر هناك ثاث��ة عوامل تب�رص باأن انتقاله اإىل 
توتنه��ام بالذات واإن مت ف�سوف يكون نقي�س ما ح�سل 
ل��ه يف بر�سلونة:ومن املنتظر اأن يطل��ب نادي بر�سلونة 
م��ا ل يق��ل ع��ن 100 مليون ي��ورو مقاب��ل التخلي عن 
كوتيني��و. وهذا املبلغ ب��ات ن�سبيًا يف متن��اول النادي 
الإجنليزي بعد اجلرعة املالية التي ح�سل عليها بتاأهله 
م��ن جهة اإىل نهائ��ي الأبطال، ومن جه��ة اأخرى لكونه 
مل يعق��د اأي �سفق��ة يف فرات النتق��الت ال�ستوية، اإذذ 
خ�س���س عائداته كلها لإمتام ملعبه اجلديد والذي بات 

اأكرب ملعب يف العا�سمة الإجنليزية لندن.

يف مو�س��م �سه��د خاله ب��زوغ اأ�سماء جدي��دة خطفت 
اأنظار ع�س��اق كرة القدم، كانت اخليب��ة عنوان مو�سم 
الكث��ري م��ن النج��وم، الذي��ن ف�سل��وا يف تق��دمي ما هو 

معهود عنهم، واأ�سبحوا مادة لانتقادات الاذعة.
فيم��ا يلي اأبرز الأ�سماء التي خيبت الآمال يف املو�سم 

املا�سي:
كوتينيو

جترب��ة فيلي��ب كوتينيو م��ع بر�سلون��ة كان��ت الأ�سواأ 
بالن�سبة للمهاج��م الربازيلي حتى الآن، وبات رحيله 

عن كامب نو م�ساألة وقت فقط.
وق��دم كوتينيو مو�سمًا �سيئ��ًا للغاية، حتى بات هدفًا 
ل�ساف��رات ال�ستهجان ب�سكل متوا�سل��ن ففي مباراة 
الإياب اأمام ليفربول والتي خرج على اإثرها بر�سلونة 
م��ن م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بعد هزميته باأربعة 
اأهداف رغم ف��وزه يف مباراة الذهاب بثاثية نظيفة، 
حت��ول كوتيني��و اإىل وج��ه لاأزم��ة يف بر�سلون��ة كما 

عّلقت ال�سحف الإ�سبانية اآنذاك.

وكان بر�سلون��ة ���رصف مبلغ��ًا طائ��ًا )160 مليون 
ي��ورو( للتعاق��د مع النج��م الربازيلي، ال��ذي قدم كرة 
قدم رائعة يف �سفوف ليفربول، لكنه ف�سل يف التاأقلم 

مع الكرة الإ�سبانية.
مالكوم

كوتيني��و مل يك��ن الاع��ب الوحي��د ال��ذي خي��ب اآمال 
بر�سلون��ة املو�س��م املا�س��ي، اإذ مل ينج��ح الربازيل��ي 
مالك��وم، الق��ادم من بوردو مقاب��ل 40 مليون يورو، 
يف حج��ز مكان��ة اأ�سا�سية م��ع الرب�سا، وب��ات حبي�سًا 

ملقاعد البدلء، لعدم قدرته على حتمل ال�سغط.
ومل يظه��ر مالك��وم بقمي���س الن��ادي �س��وى يف 14 
مباراة عل��ى م�ستوى الليغا، اأغلبه��ا كبديل، اإذ �سارك 
5 مباريات ب�سفة اأ�سا�سية، مل يتمكن خالها من هز 

ال�سباك �سوى يف منا�سبة وحيدة.
دي خيا

مو�سم كارثي، هذا اأقل ما ميكن قوله عن اأداء احلار�س 
الإ�سب��اين ديفي��د دي خي��ا، الذي لطامل��ا كان احللقة 

الأقوى يف �سفوف مان�س�سر يونايتد الإجنليزي.
وارتك��ب دي خي��ا العديد م��ن الأخطاء الت��ي ل تليق 

بحار���س يف مكانته، والتي كلق��ت فريقه ثمنًا غاليًا، 
لع��ل اأبرزها الهدف الذي تلق��اه اأمام ت�سيل�سي، والذي 
كان الت�س��دي له كفيًا بتواج��د فريقه �سمن الأربعة 
الكب��ار، وحجز بطاق��ة التاأهل لدوري اأبط��ال اأوروبا 

املو�سم املقبل.
اأوزيل

مل يقدم الاعب الأملاين ما يذكر املو�سم املا�سي مع 
اآر�سنال، ولزم �ساحب الراتب الأعلى يف النادي دكة 
الب��دلء، كما مت ا�ستبعاده ع��ن التك�سيلة يف كثري من 

املنا�سبات.
وم��ر بط��ل الع��امل م��ع اأملاني��ا يف 2014 ب�سي��ف 
ع�سي��ب، عقب الهجوم ال�سديد الذي �سن �سده من قبل 
�سخ�سيات بارز يف اأملانيا، ليعتزل اللعب الدويل، من 
اأجل التفرغ للتاألق مع اآر�سنال ومدربه اجلديد اأوناي 

اإميري، ولكنه ف�سل يف حتقيق ذلك اأي�سًا.
بوغبا

بجان��ب تعليقات��ه املث��رية و�سدامات املتك��ررة مع 
اأغل��ى  امل��درب الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و، ف�س��ل 
لعب��ي ن��ادي مان�س�س��ر يونايت��د، ب��ول بوغب��ا، يف 

تقدمي امل�ستوى املنتظر منه، يف وقت كان 
يونايتد باأم�س احلاجة فيه للنجم الفرن�سي.

ووجه العديد من اأ�ساطري مان�س�سر يونايتد انتقادات 
بحج��م  بال�سع��ور  اإي��اه  مطالب��ني  لبوغب��ا،  لذع��ة 

امل�سوؤولية التي تقع على عاتقه يف الفريق.
مار�سيلو

بالرغ��م م��ن البداي��ة القوية الت��ي اأظهره��ا مار�سيلو 
يف بداي��ة املو�سم مع ريال مدري��د، اإل اأن �رصعان ما 
تراج��ع م�ست��وى الربازيل��ي ب�سكل لف��ت، ويعود ذلك 
لاإ�ساب��ة الت��ي اأمل��ت به يف مب��اراة "امللك��ي" اأمام 
بر�سلون��ة بال��دوري الإ�سباين، والت��ي خ�رصها فريقه 

بخما�سية موؤملة.
لوكا مودريت�س

مل يكن الكرواتي لوكا مودريت�س امل�سوؤول الوحيد عن 
مو�س��م ريال مدري��د الكارث��ي، اإل اأن الراجع الافت 
يف م�ست��وى اأف�س��ل لع��ب يف العامل اأث��ر ب�سكل كبري 
عل��ى فريق العا�سمة. وب��ات وا�سحًا اأن تقدم الاعب 
الكروات��ي بجان��ب املجه��ود الب��دين ال��ذي بذل��ه مع 

منتخب باده يف كاأ�س العامل.

بايرن ميونخ 
يبحث عن إعادة البناء

رجل أعمال إسرائيلي يشوه 
سمعة أتلتيكو مدريد

ساني يطلب الرحيل عن 
مانشستر سيتي

ميسي، غريزمان، ديمبيلي.. مثلث الرعب الجديد لبرشلونة
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