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رياضة

رياضة

دوري أبطال أوروبا

ك ـ ـشـ ــف أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة نـ ـ ــادي
رومـ ـ ـ ــا ،الـ ــاعـ ــب اإلي ـط ــال ــي
فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي ،عن
رف ـض ــه ع ــرض ــا م ــن ري ــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي عــامــي
 2004و ،2005وذلــك قبيل
انطالق املباراة املرتقبة بني
رومـ ـ ــا وريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد فــي
دور املجموعات من دوري
ّ ً
أبطال أوروبــا .وأوضــح توتي ّأنه كان من ّ
خاصة
الصعب عليه رفض العرض،
ـال مدريد ،فلورنتينو بيريز ،قميصًا لريال
بعد أن أرســل إليه رئيس نــادي ريـ ّ
ّ
مدريد يحمل اسم توتي والرقم  ،10إل ّأن الالعب فضل البقاء في روما وقتها،
ّ
نظرًا إلى عشقه للمدينة والنادي .وأشار توتي إلى عدم ّ
تقبل بيريز األمر حتى
ّ
ّ
ّ
يلتقيان أنــه الالعب الوحيد الــذي قــال ال لريال
اليوم ،إذ إنــه يبلغه في كــل مـ ّـرة
ّ
ّ
مدريد ،طالبًا منه في إحدى ّ
املرات أن يوقع قميص النادي بهذه العبارة .هذا وأكد
أيقونة روما ّأن باستطاعة فريقه السابق إحراج ريال مدريد وتسبيب املتاعب
ً
ّ ّ
ّ
تاريخيًا ،وأكد توتي ثقته
اإليجابية لروما أمام ريال مدريد
له ،مستدال بالنتائج
ّ
ّ
الكاملة بالالعبني الحاليني ،وإمكانية الفوز على الريال بالرغم من امتالكه العبني
من ّ
«املريخ».

الدفاع عن
اللقب يبدأ اليوم
المجموعات من دوري أبطال ّأوروبا اليوم
تستأنف مباريات دور
ّ
األربعاء ،بمباراة من العيار الثقيل ،تجمع بين حامل اللقب ريال مدريد،
مع ضيفه اإليطالي نادي روما ،على ملعب ّ
انتياغو بيرنابيو وذلك في
الس
ّ
ّ
ّ
تمام ّ
الساعة العاشرة ً
أوروبيًا للوبيتيغي،
تشكل االختبار األول
مساء .مباراة
ّ
خبطات ّ
فيما ّ
يتأمل نادي روما إنهاء سلسلة الت ّ
محليًا في ميدان
الميرينغي ،وتكرار إنجاز السنة الفائتة
حسين فحص
ّ
ّ
في ّ
السنوات الثالث املاضية ،تمكن
ّ
نادي ريال مدريد من السيطرة على
ّ
ّ
أوروب ـ ـ ــا .ف ــاز خــال ـهــا بــالــلـقــب ثــاث
ّ
سنوات متتالية ،جاءت كلها في عهد
املـ ـ ّ
ـدرب الـفــرنـســي زي ــن ال ـ ّـدي ــن زي ــدان
ٌ
وق ـب ـلــه ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي .سـيـطــرة
تـ ّ
ـامــة قــد تنتهي مــع نهاية البطولة
ّ
ّ
ّ
ّ
الـحــالــيــة ،نـظـرًا إل ــى الــت ـغــيــرات الـتــي
عصفت بقلعة ّ
بيرنابيو،
السانتياغو
ّ
ّ
ّ
والتي بدأت بالخبر الصاعق املتمثل
ّ
ّ
باستقالة امل ــدرب زيــن الــديــن زيــدان.
خ ـ ـبـ ـ ٌـر أثـ ـ ـ ــار ال ـب ـل ـب ـل ــة فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط
ّ
امل ــدري ـ ّ
ـدي ــة ،إذ إن االس ـت ـقــالــة ج ــاءت

تقابل الفريقان  10مرات انتصر
الريال في  6وفاز روما في 3
عقب موسم ناجح ّ
للريال ،بعد ّ 5أيام
ٍ
ٍ ّ
ّ
األوروب ــي
فقط مــن تتويجه باللقب
ٌ
ّ
ّ
ّ
مدوية
صاعقة
الثالث على التوالي.
ّ
تبعها إعصار ّ
مدمر ،تمثل بانتقال
أسـطــورة ريــال مدريد ونجم الفريق
ّ
األول كريستيانو رونالدو إلى نادي
ـوس اإلي ـط ــال ــي ،وس ــط ذه ــول
يــوفـنـتـ ّ
أنصار النادي امللكي ملا يحدث خلف
ّ
الستار.
ّ
ج ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي غ ــول ــن

فالش باك

توتي :ريال من المريخ

لوبيتيغي تحت المجهر

ّ
للمدرب الفرنسي
لوبيتيغي ،خلفًا
ّ
زيـ ــن الـ ـ ّـديـ ــن زيـ ـ ـ ــدان .ت ــوق ـي ــع امل ـ ــدرب
ل ـ ـلـ ـ ّـريـ ــال ت ـب ـع ــه إق ــالـ ـت ــه مـ ــن ت ــدري ــب
املنتخب ،قبيل بدء املونديال بأسبوع
ّ
على
واحـ ــد .اعـتـمــد امل ـ ــدرب ال ـجــديــد ّ
نفس الـحــرس القديم ،فأعطى الثقة
ّ
لكل من غاريث بايل وكريم بنزيما،
في املناسبة األولــى لخروجهما من
ّ
ّ
ظل رونالدو ،فيما تخلى عن ماتيو
ك ــوف ــاس ـي ـت ــش ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلعـ ـ ــارة
لنادي تشيلسي ،واستقطب حارس
البلوز تيبو كــورتــوا .صفقات ّ
نبأت
بموسم صعب على امليرينغي ،في
ّ
ظل عدم تعويض رحيل كريستيانو
ّ
رونـ ــالـ ــدو .ك ـســب امل ـ ـ ـ ّـدرب اإلس ـبــانــي
ّ
ّ
رهانه حتى اآلن ،إذ إنه تمكن في ّ ّأول
ّ
أربــع مباريات لــه على الـ ّـدكــة الفن ّية
ّ
ّ
للريال ،من الفوز في ثالثّ والتعادل
ًّ
في واحدة ،محتل املركز الثاني خلف
ّ
املتصدر بالعالمة الكاملة.
برشلونة
وت ـع ـ ّـد املـ ـب ــاراة املــرتـقـبــة أمـ ــام روم ــا،
االختبار ّ
األول لكتيبة ّ
الريال بغياب
رونــالــدو ،يأمل رومــا مــن خاللها أن
ّ
إيجابية.
يحصل على نتيجةٍ
ع ـل ّــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ي ــدخ ــل روم ــا
الـ ــنـ ــزال وهـ ــو ج ــري ــح ،ف ـب ــال ـ ّـرغ ــم مــن
إبـ ــرامـ ــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ّـص ـف ـق ــات فــي
ّ
الـ ّـصـيــف ،لــم يتمكن ن ــادي روم ــا من
ّ
حصد أكثر من  5نقاط في ال ــدوري،
ـوز فــي الـجــولــة األول ــى
ج ــاءت بـعــد ف ـ ٍ

نافاس أم كورتوا؟

بـعــد أن ت ـحـ ّـرر كــورتــوا من
ت ـش ـي ـل ـس ــي ،وج ـ ــد ن ـف ـســه
حبيسًا على مقاعد بــدالء
ريــال مــدريــد ،فــي املباريات
األول ــى مــن املــوســم الجديد.
جلس كــورتــوا على مقاعد
ال ـبــدالء فــي م ـبــاراة السوبر
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــام ف ــري ـق ــه
ال ـســابــق أتـلـيـتـيـكــو مــدريــد،
ّ
أساسيًا
إضافة إلى ّأول مباراتني في الدوري اإلسباني ،حيث لعب كيلور نافاس
في هذه املباريات ،في حني لعب كورتوا أساسيًا في املباراة الثالثة والرابعة من
ّ
الدوري اإلسباني .أداء الالعبني الكبيرين يضع ّ
املدرب الجديد في مأزق ،إذ إنه لم
ّ ّ
حتى اآلنّ ،
ّ
لكن لوبيتيغي قد يستفيد من تكرار نفس
يقرر من سيلعب أساسيًا
السيناريو مع كارلو أنشيلوتي ،الــذي وجــد نفسه ّ
مخيرًا بني إيكر كاسياس
ّ
أساسيًا في الدوري ،فيما يدفع
ودييغو لوبيز ،فارتأى حينها أن يشرك لوبيز
ّ
أساسيًا في دوري األبطال نظرًا إلى خبرته ،وهو ما قد يحدث اليوم،
بكاسياس
حيث قد يبدأ نافاس املباراة فيما يشارك كورتوا بباقي مباريات الدوري.
سيعاني ريال مدريد في غياب رونالدو (لويس جين ــ أ ف ب)

ـدف دون
ع ـلــى مـضـيـفــه تــوري ـنــو ب ـه ـ ٍ
م ـقــابــل ،ت ــاه ّــا ت ـع ــادل م ــع أتــاالن ـتــا،
ُ
ٌ
خـســارة مـتــأخــرة مــن ميالن وتـعــادل
مـ ـخ ـ ّـي ــب أمـ ـ ـ ــام ك ـي ـي ـف ــو فـ ــي ال ـج ــول ــة
الـ ّـســاب ـقــة .لــم يـجــد روم ــا نـفـســه بعد
أرب ـ ـ ــع ج ـ ـ ــوالت ّ فـ ــي ا ّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوري ،ورغـ ــم
ذل ــك ،فـهــو يـمــنــي الــنـفــس بـفــوز على
ً
كبير إسبانيا ،مـعـ ّـوال على إقصائه
برشلونة مــن دور الـ ّـربــع نهائي في
ّ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي .ث ـقــة ال ــاع ـب ــن من

ّ
خالل تصريحاتهم ،تفيد أن الفريق
لــن يكون لقمة سائغة ،أمــام الفريق
ّ
األمرين بغياب ّ
ّ
هداف
الذي سيعاني
ّ
ال ـب ـط ــول ــة ال ــت ــاريـ ـخ ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
ّ
رونــالــدو ،وال ــذي لعب دورًا أساسيًا
ّّ
فــي تحقيق إن ـجــازات الـ ّـريــال محليًا
ّ
وأوروبيًا.
ب ـعــد ّإن ـج ــاز رومـ ــا امل ــوس ــم امل ــا ّض ــي،
املـتـمــثــل بــوصــولــه إل ــى دور النصف
ن ـه ــائ ــي ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا،

ّ
واح ـت ــال الـفــريــق املــركــز الــثــالـ ّـث في
ّ
الدوري اإليطاليّ ،
عول أنصار الذئاب
ّ
على تدعيم الصفوف ،لتثبيت أقدام
ّ
ال ــاع ـ ًب ــن ف ــي ال ـب ـطــولــة األوروبـ ـ ّـيـ ــة،
ّ
ّ
إضــافــة إلــى الـفــوز بــالــدوري املحلي،
ّ
ّإل ّأن ميركاتو الفريق ّ
ماهية
ينم عن
ّ
اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ل ـلــنــادي ،أك ـثــر مــن كونه
مشروع بناء فريق قوي ينافس على
كـ ّـل الجبهات ،إذ تتمحور ّ
السياسة
ال ـجــديــدة لــرومــا ح ــول األمـ ــوال أكثر

ّ
م ــن امل ـج ــد ،ح ـيــث اسـتـ ّقـطــب ال ــن ــادي
ّ ّ
ـابــة الـتــي ال
الكثير مــن األس ـمــاء الــشـ
ّ
يتخطى أعمارها الـ ،22فيما باع أحد
ّ
أهم العبيه ،وهما رادجــا ناينغوالن
و بيكر أل ـي ـســون .لوبيتيغي تحت
املجهر ،الجميع ينتظر مــا سيفعله
ـدرب ف ــي اخ ـت ـب ــاره ّ
امل ـ ـ ـ ّ
األول ،وم ــدى
ّ
ّ
جــاهــزيــة ّ الـفــريــق املـلـكــي ل ـلــدفــاع عن
ألقابه الثالثة ،وقد يستبشر املـ ّ
ـدرب
ال ـج ــدي ــد خ ـي ـرًا ب ــال ـ ّـت ـح ـ ّـدي ّ
األول له

أوروب ـ ّـي ــا بــرفـقــة ال ـ ّـري ــال ،ك ــون روم ــا
نـفـســه ،ك ــان الـ ّـت ـحـ ّـدي ّ
األول أوروبـ ّـيــا
ّ
ّ
ل ــزي ــدان ،فــي مــوسـمــه األول ك ـمـ ّـدرب،
تبعه بعدها ّ
قصة مجد لم يتوقعها
أحد.
ّ
الفوز لروما قد يشكل بداية موسم
جديد لذئاب دي فرانشيسكو ،فيما
ّ
سيمثل فــوز امليرينغي دفعة ّ
مهمة
ّ
ّ ّ
للتأهل إلــى دور الـ ــ ،16كــون الــنــادي
ّ
اإلي ـط ــال ــي ي ـع ــد امل ـن ــاف ــس الـ ّـرئ ـي ـســي
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ّ
ل ـلــنــادي املـلـكــي فــي ه ــذه املـجـمــوعــة،
حيث يقع الفريق امللكي في املجموعة
ال ـت ــي ت ـض ـ ّـم فـ ــرق سـيـسـكــا مــوسـكــو
ّ
الروسي ،روما اإليطالي وفيكتوريا
ب ـلــزن الـتـشـيـكــي .وت ـقــابــل الـفــريـقــان
معًا في  10مباريات سابقة ،انتصر
الريال في  6مواجهات وفاز روما في
 3ل ـق ــاءات بينما ت ـعــادال فــي م ـبــاراة
واحدة ،وسجل ريال مدريد  19هدفًا
في حني أحرز روما  9أهداف.

بوغبا والحنين
ما زال الحديث مستمرًا عن مستقبل نجم خط وسط نادي مانشستر
يونايتد اإلنجليزي بول بوغبا برفقة الشياطني الحمر ،وذلك في ظل عدم
سعادة الالعب مع الفريق بسبب عالقته املتوترة مع املدرب جوزيه مورينهو.
وكشفت تقارير صحافية إيطالية ،أخيرًاّ ،أن مينو رايوال وكيل أعمال الالعب
الفرنسي ،سيقوم بعقد جلسة مع مسؤولو نادي يوفنتوس اإليطالي من
أجل عودة الالعب الفرنسي إلى صفوف الفريق في الصيف املقبل.

كافاني النابوليتاني
رغم كثرة الشائعات التي انتشرت أخيرًا حول عودة العب باريس سان
جرمان إدينسون كافاني إلى نابولي ،إال ّأن رئيس النادي االيطالي حسم
املوقف وأكد أنه ال يريد التوقيع مع الالعب األوروغوياني .وبالفعل بقي
كافاني في النادي الباريسي ،إال أنه أشار إلى أنه لن يعود إلى اللعب
في ايطاليا إال مع فريقه السابق نابولي ،الذي «عاش معه أفضل فترات
حياته».

رونالدو الشيطان
هي ليست املرة األولى التي يواجه فيها كريستيانو رونالدو فريقه
السابق مانشستر يونايتد ،الذي فاز معه بأول كرة ذهبية من كراته
الخمس .فقابل رونالدو «الشياطني الحمر» في البطولة األوروبية عندما
كان العبًا في ريال مدريد .وسجل في أحد لقاءات الفريقني عام 2014
رأسية ال تنسى ،حني ارتقى البرتغالي بارتفاع  89سنتيمترًا ،ليسجل
بذلك هدف التعادل في املباراة التي أقيمت على ملعب السنتياغو برنابيو.

فالكاو قلبه أحمر
اعترف مهاجم موناكو رادميل فالكاو ّأن مواجهة أتليتكو مدريد في
دوري األبطال ستكون أمرًا مميزًا للغاية بالنسبة إليه ،ألنه سيواجه فيها
ّ
مدريد» ،إال
فريقه السابق .وكشف فالكاو أن «قلبه ما زال مع أتلتيكو ً
أنه سيقاتل مع فريقه الحالي موناكو .فالكاو الذي عاش فترة مميزة مع
أتليتيكو مدريد ،ساعد األتليتي في الفوز بلقب الدوري األوروبي وبطولة
كأس امللك في موسمني له مع النادي بني عامي  2011و.2013

ليمار الجديد
يعتبر نادي موناكو الفرنسي من بني أبرز الفرق األوروبية إنتاجًا لالعبني.
الذين خرجوا من أسوار ملعب لويس الثاني في اإلمارة
قائمة الالعبني ّ
الفرنسية طويلة ،لعل أبرز هؤالء الالعبني :بيرناردو سيلفا (مانشستر
سيتي) ،أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) وكيليان مبابي (باريس
سان جرمان) .سيلعب اليوم توماس ليمار أحد هؤالء الالعبني أمام فريقه
السابق موناكو ،بعد أن انتقل في «امليركاتو» الصيفي إلى أتلتيكو مدريد.

فرناندينيو المتعدد المراكز

غوارديوال أمام االمتحان األصعب مجددًا
زهراء رمال
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي
مانشستر سيتي في مجموعة تعد سهلة نسبيًا مع
ليون الفرنسي ،شاختار دونتسك األوكراني وهوفنهايم
األملاني .ويستهل «السيتيزينز» مشوارهم في دور
املجموعات بلقاء أوملبيك ليون ،في مواجهة هي األولى
بني الفريقني في البطولة األوروبية .يسعى النادي
اإلنكليزي ،الذي يظهر للسنة الثامنة تواليًا في مرحلة
املجموعات ،لتحقيق النجاح في أوروبا ،إذ ّإن أفضل أداء
له في البطولة كان الوصول إلى الدور نصف النهائي
في موسم  .2016/2015مدرب الفريق بيب غوارديوال
يطمح ّ
بشدة لحمل «ذات األذنني» مجددًا ،فهو لم يفز
ببطولة دوري أبطال أوروبا مذ كان مدربًا لبرشلونة.
ولم يتمكن اإلسباني من العبور بالنادي اإلنكليزي أبعد
من مرحلة دور الثمانية ،لذلك فهو يسعى للحصول
على بداية قوية وناجحة بالتغلب على خصمه الفرنسي
ُّ
وتصدر املجموعة .سيدخل «السيتيزنز» اللقاء اليوم
بثالثية نظيفة في
وهم منتشون بالفوز على فولهام
ٍ
ُ
الجولة الخامسة من الدوري اإلنكليزي املمتاز ،ليصبحوا

بذلك في املركز الثالث برصيد  13نقطة خلف تشيلسي
وليفربول صاحبي العالمة الكاملة واملحتلني للمركزين
األول والثاني برصيد  15نقطة.
إال ّأن تشكيلة غوارديوال ستشهد عددًا من الغيابات،
مما قد يشكل املتاعب للمدرب اإلسباني أمام ليون الذي
يشارك بقائمة تضم القوة الضاربة للفريق .واختار
املدير الفني للفريق الفرنسي ،برونو جينسيو 21 ،العبًا
ملواجهة السيتي ،لم تشهد أي غيابات مؤثرة ،إذ تخلف
عنها فقط الثنائي املصاب أمني غويري وفرناندو ماركال.
في حني أثار غوارديوال املخاوف بشأن إمكانية مشاركة
سيرجيو أغويرو ،إذ لم يتمكن املهاجم األرجنتيني من
املشاركة في مباراة السبت أمام فريق فولهام بشكل
بسبب تعرضه إلصابة
كامل حيث خرج في الدقيقة 54
ً
في الكاحل .إلى جانب ذلكّ ،
فإن إصابة في الركبة أيضًا
ستبعد الظهير األيسر الفرنسي بنجامني مندي لفترة
غير محددة قد تصل إلى أسابيع ،ما سيؤدي بالتالي
إلى غيابه عن مباراة ليون ،وسيكون اإلنكليزي فابيان
ديلف بديله خالل فترة غيابه .وكان النادي اإلنكليزي
قد تعرض لضربة موجعة أيضًا بعدما تعرض النجم
البلجيكي كيفني دي بروين إلصابة على مستوى الركبة

في تدريبات فريقه الشهر املاضي ،خضع إثرها لعملية
جراحية ستضطره للغياب عن املالعب ملدة تتراوح بني
شهرين ونصف إلى ثالثة شهورً .
وعلى عكس السيتي الذي حقق بداية خالية من الهزائم
في «البريميرليغ» ،يعيش ليون موسمًا صعبًا في
ّ
الدوري الفرنسي .يحتل النادي الفرنسي املركز السابع
في جدول الترتيب ،إذ لم يفز إال في مباراتني فقط من
أصل خمسة ،كانت األولى على أميان في االفتتاحية
بهدفني نظيفني ،والثانية على ستراسبورغ بهدفني
نظيفني أيضًا ،أما الثالث مباريات األخرى ،فقد تعادل
في واحدة هي األخيرة له التي كانت ضد كان ،وخسر
االثنتني األخريني من ستاد ريمس ونيس .إال ّأن الفريق
يسعى لوضع أزماته املحلية جانبًا وتقديم األفضل
أمام اإلنكليز .وكان ليون قد أصبح أكثر تنظيمًا في
دوري أبطال أوروبا في السنوات األخيرة ،إذ تأهل إلى
دور املجموعات في ثالثة من املواسم األربعة األخيرة،
لكنهم فشلوا في التقدم إلى أبعد من ذلك في كل من
مشاركتيهما األخيرتني في املسابقة .وال يملك رجال
ً
برونو غينسيو سجال سيئًا في أوروبا ،فقد حققوا
ً
أداء مثيرًا لإلعجاب ضد الفرق اإلنكليزية في السنوات

األخيرة .ويملك النادي األبيض عدة العبني قادرين
على صناعة الفارق أمام كتيبة غوارديوال .ويأتي على
رأس قائمة ليون ،كل من قائده ونجمه نبيل فقير،
والوافد الجديد موسى ديمبلي ،الذي خاض أول مباراة
له بقميص الفريق الفرنسي بعد انضمامه من سيلتيك
االسكتلندي أمام كان السبت في بطولة الدوري.
وإلى جانب تحقيق الفوز على النادي الفرنسي ،يسعى
بحجر واحد
مدرب «السيتيزنز» إلى ضرب عصفورين
ٍ
خالل مواجهة ليونّ .
فيود غوارديوال استغالل مواجهة
الفريق الفرنسي اليوم بطريقة مختلفة .فقد ذكرت
صحيفة «مترو» اإلنكليزية ّأن املدرب اإلسباني مهتم
بثنائي ليون «لوكاس توسارت» و«تانجوي ندومبيلي».
كذلك أشارت إلى ّأن مدرب برشلونة السابق يود
استغالل مواجهة ليون املرتقبة في دوري األبطال من
أجل متابعة الثنائي املذكور عن كثب قبل التقدم بأي
عرض لضمهما .إذًا ،يواجه رجال غوارديوال اختبارًا
ً
سهال نسبيًا ،يأملون تخطيه دون مفاجآت والوصول
إلى أدوار متقدمة من البطولة ،بعدما تم إقصاؤهم مبكرًا
من ليفربول في دور الثمانية في املوسم املاضي.

يعود من جديد الالعب البرازيلي فيرناندينيو ،الذي وصفه مدرب الفريق
اإلسباني بيب غوارديوال بـأنه «متعدد املراكز»ّ ،
مرة أخرى إلى ملعب فريقه
ّ
السابق األوكراني شاختار دونيتسك (دومباس آرينا) ،وهي املرة الثانية التي
يلتقي فيها العب االرتكاز بفريقه السابق ،حيث كانت آخر مباراة جمعتهما
في بطولة دوري األبطال املوسم املاضي ،والتي انتهت بفوز أصحاب األرض
بنتيجة  .0-2وتلك كانت أول خسارة للـ«ستيزينز» في املوسم املاضي.

كوتينيو الصغير
اعترف العببرشلون ةفيليبي كوتينيو ّ
بأن الفترة التي قضاها مع نادي
انتر ميالن و االيطالي كانت مرحلة صعبة في حياته ،ولم يكن ليتخطى
األمر لوال وجود العائلة إلى جانبه .وانتقل كوتينيو إلى «النيراتزوري» فقط
في عمر الـ 16عامًا  ،ولكن املهاجم البرازيلي شارك في  46مباراة فقط في
السان سيرو ،وأصبح منذ ذلك الحني هدفًا لبرشلونة بعد خمس سنوات
ناجحة مع ليفربول.

سانشيز :أيام اإلعارة
تحد كبير إلثبات نفسه حني يواجه
يقف البرتغالي ريناتو سانشيز أمام ٍ
فريقه السابق بنفيكا .فسانشيز الذي انضم إلى صفوف البافاري قبل
موسمني مقابل  35مليون يورو ،فشل في موسمه األول مع بايرن ،قبل
أن يخرج املوسم املاضي لإلعارة في سوانزي سيتي اإلنجليزي ،وأيضًا
لم ينجح .سانشيز يملك فرصة جديدة في البايرن ،وإذا فشل في إقناع
املدرب الجديد نيكو كوفاتش ،فمن املمكن أن يعود إلى صفوف بنفيكا.

