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رياضة

رياضة
ال ليغا

بريميرليغ

منذ سنوات عديدة ،لم ينجز ريال مدريد سوق انتقاالت ،كما فعل هذا الصيف .أسماء كبيرة
جاءت لتعويض إخفاق الموسم الماضي ،أنفق عليها الـ«ميرينغي» أكثر من  300مليون
يورو ،كأكثر األندية األوروبية صرفًا في سوق االنتقاالت الصيفي .رغم ذلك ،يتجه ريال مدريد
إلى موسم غير واضح المعالم ،بحسب الكثير من المؤشرات

زيدان يسابق الزمن

ّ
سيكون عشاق الكرة
اإلنكليزية اليوم على
موعد مع واحدة من
أهم وأبرز مباريات الدوريات
األوروبية .يستقبل
بطل الـ«بريميرليغ» في
النسختين الماضيتين نادي
مانشستر سيتي وصيف
دوري أبطال أوروبا نادي
توتنهام (الساعة 19:30
بتوقيت بيروت) .مباراة
تحمل في تفاصيلها
الكثير من ّالمواجهات
الثنائية ،لعل أكثرها صخبًا،
المواجهة التكتيكية بين
كل من بيب غوارديوال
مدرب الـ«سيتيزنس»
وماوريتسيو بوكيتينو
مدرب الـ«سبيرز»

مشاكل ريال مدريد ال تنتهي

حسين فحص

يعتبر بيب وبوكيتينو من األنجح في إنكلترا (أ ف ب)

مانشستر سيتي  xتوتنهام

«معركة عقول» بين غوارديوال وبوكيتينو
حسن رمضان
ال يـخـتـلــف اث ـن ــان ع ـلــى أن امل ـبــاريــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ُ
ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات تـ ـلـ ـع ــب ع ـلــى
تفاصيل صغيرة .بالنسبة إلى مدرب
الـسـيـتــي بـيــب غ ــواردي ــوال ،فــإنــه يعي
جيدًا الحال التي يمر بها فريقه منذ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي والـ ــذي سـبـقــه .فــريــق
ّ
ممتاز فنيًا ،ومكتمل الصفوف .إل أن
ما ّ
يميز املدرب اإلسباني ،أنه دائمًا ما
يرى عيوبًا في فريقه رغم النجاحات
التي يحققها في كل موسم ،ويسعى
إلــى ترميمها .ثــاث صفقات أبرمتها
إدارة ن ــادي «الـبـلــو مـ ــون» ،فتعاقدت
مــع كــل مــن رودري ـغ ــو ،الع ــب االرت ـكــاز
اإلس ـب ــان ــي ال ـس ــاب ــق لـ ـن ــادي أتـلـتـيـكــو
م ـ ــدري ـ ــد ،ج ـ ـ ــواو ك ــان ـس ـي ـل ــو ،ال ـظ ـه ـيــر
البرتغالي لنادي يوفنتوس اإليطالي
الـســابــق ،والـظـهـيــر األي ـســر اإلسـبــانــي
خوسيه أنجيلينيو .هــم بكل بساطة
ثالثة العبني قد يراهم البعض عاديني،
أو ليسوا األفضل على مستوى العالم
ّ
فــي مــراكــزهــم ،إل أنـهــم كــل مــا ينقص
غوارديوال ليستمر في سيطرته على
الكرة اإلنكليزية.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص رودري ،ال ـ ــاع ـ ــب
اإلس ـب ــان ــي الـ ـش ــاب ،ف ــإن ــه أت ــى لـيـكــون
املـ ـ ـع ـ ـ ّـوض األف ـ ـضـ ــل ل ــاع ــب االرت ـ ـكـ ــاز
ال ـبــرازي ـلــي فـيــرنــانــديـنـيــو الـ ــذي دخــل
ف ــي ع ــام ــه ال ـ ـ ــ .35ص ــاح ــب الـ ـ ــ 23عــامــا،
ّثبت أقدامه في تشكيلة الـ«فيلسوف»
األساسية ،وكان عند حسن ظن املدرب
اإلس ـب ــان ــي ،الـ ــذي راهـ ــن عـلـيــه إن كــان
على الصعيد الفني أو امل ـ ّـادي (بلغت
قيمة صفقة رودري  70مليون يورو).
ّأم ـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى ج ـ ــواو كــانـسـيـلــو،
ف ـمــع م ـ ــرور ح ــوال ــى أسـ ـب ــوع أو أكـثــر

ع ـل ــى ح ـس ــم هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة مـ ــن ِق ـبــل
ّ
إدارة نـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،إل
أن س ـب ــب اس ـت ـغ ـن ــاء ي ــوف ـن ـت ــوس عــن
ً
ال ـش ــاب الـبــرتـغــالــي ال يـ ــزال مـجـهــوال.
ي ـع ـت ـب ــر ك ــان ـس ـي ـل ــو ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـ ــن بــن
أفـضــل األظ ـهــرة فــي الـعــالــم إن لــم يكن
أفضلهم على الجهة اليمنى ،وهو جاء
ليلعب مكان كايل ووك ــر .غــوارديــوال،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي امل ــوس ــم ق ـبــل امل ــاض ــي،
تـعــاقــد مــع الظهير األي ـمــن اإلنكليزي

مباريات الجولة الثانية
اليوم  17آب
آرسنال  xبرنلي

14:30

أستون فيال  xبورنموث

17:00

برايتون  xويستهام

17:00

ايفرتون  xواتفورد

17:00

نوريتش  xنيوكاسل

17:00

ساوثهامبتون  xليفربول

17:00

مان سيتي  xتوتنهام

19:30

األحد  18آب
شيفيلد  xك .باالس

16:00

تشيلسي  xليستر سيتي

18:30

االثنني  19آب
وولفز  xمان يونايتد

22:00

كايل ووكر في صفقة وصلت قيمتها
إلــى حــوالــى ال ــ 50مليون ي ــورو .ظهير
نادي توتنهام السابقّ ،
قدم موسمني
اثنني على أعلى مستوى مع السيتي،
ّإل أن بيب غوارديوال ،ال ّ
يحبذ نوعية
الالعبني الذين يعتمدون على ّ
قوتهم
البدنية أكثر مــن اللعب بــذكــاء وعقل.
هــذا ربما السبب األهــم خلف التعاقد
مع كانسيلو.
بعد مجيء هذا األخير من يوفنتوس،
يـبــدو أن ووكــر سيكون خـيــارًا متاحًا
ّ
فــي مــركــز قـلــب الــدفــاع إل ــى جــانــب كــل
من مواطنه جــون ستونز ،والفرنسي
آيـ ـمـ ـي ــري ــك الب ـ ـ ـ ـ ــورت واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
ن ـي ـكــوالس أوت ــام ـن ــدي .ووكـ ــر ،اختبر
س ــابـ ـق ــا وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ف ـ ــي ه ــذا

تعاقد توتنهام مع لوسيلسو
وندومبيليه سيعطي النادي
دفعة كبيرة في الدوري
امل ــرك ــز ،خ ـ ّ
ـاص ــة تـحــت إشـ ــراف امل ــدرب
الـحــالــي للمنتخب اإلنـكـلـيــزي غاريث
ساوثغايت .في كأس العالم األخيرة،
قـ ّـدم ووكــر ً
أداء مميزًا في قلب الدفاع،
إل ـ ــى جـ ــانـ ــب زمـ ـيـ ـل ــه اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فــي
السيتي وهاري ماغواير العب ليستر
سيتي الـســابــق ومانشستر يونايتد
الحالي .تعاقدات غوارديوال الجديدة
وسـعــت مــروحــة الـخـيــارات ،وهــي بكل
تــأك ـيــد سـتـســاعــد ال ـفــريــق لـلـمـنــافـســة
على أكبر عدد ممكن من البطوالت.
مــن مانشستر إلــى عاصمة الضباب،
وتـ ـح ــديـ ـدًا إل ـ ــى ت ــوت ـن ـه ــام هــوت ـس ـبــر.
نادي «الفراخ اإلنكليزية» أبهر العالم

املوسم املــاضــي ،كيف ال وهــو من بلغ
نهائي دوري األبـطــال ،بعد أن أقصى
نادي مانشستر سيتي من الدور ربع
النهائي ،ونادي أياكس أمستردام في
الدور نصف النهائي .لسوء الحظ ،لم
تكتمل «حكاية» توتنهام ،حيث خسر
املــدرب املميز األرجنتيني ماوريسيو
بــوكـيـتـيـنــو امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،الـتــي
اب ـت ـس ـمــت لـ ـلـ ـم ــدرب األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن
كلوب وفريقه ليفربول .لكن ،يبقى ما
ّ
قدمه «بوكي» برفقة فريقه «السبيرز»
ً
ّ
عمال يشاد به ،ويقدم كدرس في عالم
التدريب وفي عالم كرة القدم عمومًا.
املـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ،ل ــم يـتـعــاقــد مع
أي العــب فــي املــوسـمــن املــاضـيــن من
أجل عدم الوقوع في فخ اللعب املالي
ّ
النظيف ،رغــم ذلــك ،تمكن مــن إقصاء
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـ ــذي أنـ ـف ــق مـ ـئ ــات م ــاي ــن
ال ـ ـي ـ ــوروه ـ ــات ف ـ ــي امل ـ ــواس ـ ــم ال ـث ــاث ــة
املاضية .قبل إغــاق سوق االنتقاالت
الـصـيـفــي ال ـحــالــي ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ،خــرج
بــوك ـي ـت ـي ـنــو وإدارة نـ ـ ــادي تــوت ـن ـهــام
عـ ــن ص ـم ـت ـهــم فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاق ــدات .أبـ ــرم
ال ـ ـنـ ــادي ث ـ ــاث صـ ـفـ ـق ــات ،مـ ــن بـيـنـهــا
الع ـبــون مــن ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ،وه ــم كل
مـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي ت ــان ـغ ــي نــدوم ـب ـي ـل ـيــه
الع ـ ـ ـ ــب ل ـ ـ ـيـ ـ ــون ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق
واألرجـنـتـيـنــي جـيــوفــانــي لوسيلسو
العب ريال بيتيس اإلسباني السابق.
نــدومـبـيـلـيــه ،ك ــان هــدفــا لـكـبــار أنــديــة
الـ ـق ــارة ال ـع ـج ــوز ،م ــن بـيـنـهــم ك ــل من
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األملـ ــانـ ــي ،وب ــاري ــس
سان جيرمان النادي املحبب من ِقبل
الفرنسيني ،كما ريال مدريد اإلسباني
وغـيــرهــا مــن األنــديــة الـتــي لها وزنها
في سوق االنتقاالت .الشاب الفرنسي
( 22عـ ــامـ ــا) ،اخـ ـت ــار أخـ ـيـ ـرًا االن ـت ـق ــال
إل ــى الـ ــ«واي ــت هـ ــارت الي ــن ال ـجــديــد».

 60مليون ي ــورو ،هــي قيمة الصفقة،
ّ
التي أكدت على نجاحها منذ املباراة
األول ـ ـ ــى ف ــي ال ــ«ب ــري ـم ـي ــرل ـي ــغ» ،حـيــث
ّ
سجل ندومبيليه هدفه األول بقميص
ال ـ ــ«س ـ ـب ـ ـيـ ــرز» مـ ــن تـ ـس ــدي ــدة م ـت ـق ـنــة،
حقق مــن خاللها الـتـعــادل ال ــذي طال
انـتـظــاره أم ــام أس ـتــون فـيــا فــي أولــى
مباريات توتنهام في الدوري( .انتهت
املـبــاراة بثالثة أه ــداف لهدف لصالح
توتنهام) .من جهته ،يعتبر لوسيلسو
األرجـنـتـيـنــي ،العـبــا مهمًا ألي مــدرب
ف ــي ع ــال ــم ك ــرة الـ ـق ــدم .الع ــب تكتيكي
ّ
من أعلى طــراز ،يستطيع التحكم في
«ري ـتــم» امل ـب ــاراة ،وه ــذا مــا ظـهــر عليه
خ ـ ــال ب ـط ــول ــة ال ـ ــ«يـ ــوروبـ ــال ـ ـيـ ــغ» فــي
املوسم املاضي برفقة فريقه السابق
ري ــال بيتيس 16 .مـلـيــون ي ــورو على
سبيل اإلع ــارة مــع خـيــار ال ـشــراء ،هي
معادلة لوسيلسو في توتنهام .هذان
الالعبان ،سيعطيان اإلضافة الكبيرة
لخط وســط «الـسـبـيــرز» ،ال ــذي يفتقد
وب ـ ـشـ ـ ّـدة ل ــاع ــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي مــوســى
ديمبيلي (رح ــل املــوســم املــاضــي إلــى
الدوري الصيني) .أما الصفقة الثالثة
فكانت التوقيع مع اإلنكليزي الشاب
رايــن سيسينيون من فولهام ،مقابل
 25م ـل ـي ــون يـ ـ ـ ــورو ،وه ـ ــو ي ـل ـع ــب فــي
مركزي الظهير والجناح األيسر.
فــي حــال اسـتـطــاع امل ــدرب بوكيتينو،
ال ـ ــذي ل ــدي ــه ال ـف ـضــل األكـ ـب ــر ف ــي بـنــاء
ه ــذا الـفــريــق الـلـنــدنــي ،إق ـنــاع الــاعــب
الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان اي ــرك ـس ــن
ف ــي ال ـب ـقــاء م ــع ال ـن ــادي ه ــذا الـصـيــف،
سيكون توتنهام ومــن دون أي شك،
م ــن ب ــن األن ــدي ــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى لقب
الـ«بريمرليغ» ،وهو اللقب الــذي طال
انتظاره .لقب بعيد عن خزائن النادي
منذ أكثر من  50سنة.

أنهى ريال مدريد موسمه املاضي دون
تحقيق أي لقب يذكر« .كوارث» عديدة
واج ـهــت رئـيــس ال ـنــادي فلورينتينو
ب ـي ــري ــز ،بـ ـ ــدءًا م ــن ال ـ ـخـ ــروج امل ـفــاجــئ
ل ـل ـمــدرب األس ـب ــق زي ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان،
مـ ـ ـ ــرورًا ب ـف ـش ــل امل ـ ــدرب ـ ــن امل ـت ـعــاق ـبــن
ج ــولـ ـي ــان لــوب ـي ـت ـي ـغــي وس ــان ـت ـي ــاغ ــو
ّ
سـ ــوالري ،وم ــا تــرتــب عــن إخفاقهما،
بخروج امليرينغي من سباق األلقاب
املحلية واألوروبـيــة .املوسم الكارثي،
ّ
وإن ُح ـم ــل ــت م ـســؤول ـي ـتــه ل ـل ـمــدربــن
ّ
امل ـق ــال ــن ،فـ ــإن ب ـيــريــز يـتـحـمــل ال ـجــزء
األك ـبــر م ـنــه ،بـعــد أن فـشــل فــي ترميم
الفريق بالصفقات املالئمة  -السبب
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ــرحـ ـي ــل زيـ ـ ـ ـ ــدان  -وع ـ ــدم
ت ـ ـعـ ــويـ ــض ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو
بالبديل املناسب .بعد أن ملس خطأه
فــي عــدم تلبية مطالب زي ــدان ،تخلى
الفرنسي
بيريز عــن كـبــريــائــه ،وأع ــاد ّ
مـ ــدربـ ــا لـ ـلـ ـف ــري ــق ،عـ ـل ــى أن يـ ــوفـ ــر لــه
ميزانية مفتوحة إلعادة النادي امللكي
إلى السكة الصحيحة.
ّ
ل ــم ي ـت ـمــكــن زيـ ـ ــدان م ــن ت ـعــديــل مـســار
الفريق بعد توليه القيادة الفنية في
أواخر املوسم املاضي ،إذ خسر املدرب
ًّ
ال ـفــرن ـســي  4م ــن  11مـ ـب ــاراة ،مـحـتــا
املركز الثالث في الترتيب العام بفارق
 19نقطة عن برشلونة البطل.
مع نهاية املوسم ،فتح بيريز خزائنه.
ج ـل ــب إي ــدي ــن هـ ـ ـ ــازارد م ــن تـشـيـلـســي
م ـق ــاب ــل  100م ـل ـي ــون يـ ـ ـ ــورو ،إض ــاف ــة
إلــى املهاجم الصربي لوكا يوفيتش
مقابل  60مليون دوالر ،بينما دفع 98
ُ
مليونا على املــدافـ َـعــن إيــدر ميليتاو
وفيرالند ميندي ،كما أبرم العديد من
الصفقات إلعطاء زيدان خيارات أكثر،
وهنا تقع املشكلة األولى.
ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ،ت ـ ـ ـ ــؤدي ك ـث ــرة
الـنـجــوم فــي فــريـ ٍـق واح ــد إل ــى الفشل.
مــع اسـتـقــدام ريــال مــدريــد للعديد من
األسـ ـم ــاء ال ــام ـع ــة دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،قد

ّ
تتفوق رغبة الالعبني في إثبات الذات
أمــام املــدرب على مصلحة الفريق ،ما
سـيـخـلــق ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـش ــاك ــل .ظهر
ذلــك جليًا فــي املـبــاريــات التحضيرية
للفريق .ورغــم كونها ّ
ودي ــة ،والهدف
منها الوقوف على جاهزية الالعبني،
إال أن ـه ــا ت ـع ـطــي ان ـط ـب ــاع ــا ع ــن شـكــل
امل ــوس ــم .ف ــاز ري ــال مــدريــد بـمـبــاراتــن
فــي الـتـحـضـيــرات الصيفية مــن أصــل
 .7سـجــل  14وت ـعــرض لـهــزائــم ثقيلة،
بينها بسبعة أهداف مقابل ثالثة على
يد الغريم أتلتيكو مدريد ،إضافة إلى
خسارتني أمام كل من بايرن ميونيخ
وتوتنهام هوتسبر.
رغم التعاقدات الكبيرة ،تظهر العديد
من املشاكل .اإلدارة فشلت حتى اآلن
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــات الع ــب
وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا،
الــذي يعد مطلب زيــدان األول بحسب

فاز ريال مدريد
بمباراتين في
التحضيرات الصيفية
وخسر في خمس

الصحافة اإلسبانية .لــم يغلق سوق
االنـتـقــاالت فــي إسبانيا بعد ،غير أن
ال ـظــروف تشير إل ــى اسـتـمــرار بوغبا
م ــع «ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـم ــر» ،أق ـل ــه حتى
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة املـقـبـلــة ،فــي ظل
إق ـفــال س ــوق االن ـت ـقــاالت فــي إنـكـلـتــرا،
ً
دون إيجاد مانشستر يونايتد بديال
لالعبه الفرنسي.
مـشــاكــل أخ ــرى ت ــواج ــه ري ــال ـ زي ــدان،
ت ـت ـم ـثــل بــال ـض ـبــاب ـيــة الـ ـس ــائ ــدة ح ــول
وضعية العديد من الالعبني ،التي قد

تـحــول دون ضـمــان اسـتـقــرار األج ــواء
داخـ ــل غ ــرفــة امل ــاب ــس .ح ـتــى اآلن ،لم
ُ
تحل املشكلة املتعلقة بغاريث بايل،
ث ــان ــي أك ـث ــر الــاع ـبــن أج ـ ـرًا ف ــي ري ــال
مدريد ،رغم تصريح زيدان في الشهر
املــاضــي أن «الـشــيء األفـضــل ال ــذي قد
يحصل هو رحيل الالعب الويلزي في
أقرب وقت ممكن».
ع ـ ـ ــدم ال ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة ب ــاي ــل،
ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ال ــاع ــب ال ـكــولــوم ـبــي
جــايـمــس رودري ـغ ـي ــز .فــرغــم ارتـبــاطــه
باالنتقال إلى نادي نابولي اإليطالي
فــي أغـلــب فـتــرات الـصـيــف ،أعـلــن ريــال
مدريد عن عودة جايمس إلى صفوفه،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــد ت ـع ــرض ج ـن ــاح ــه ال ـش ــاب
م ــارك ــو أسـيـنـسـيــو إلصــاب ــة ستبعده
عن املالعب ملدة ستة أشهر على األقل.
زي ــدان أمــام مشكلة حقيقية .التغيير
املستمر في تشكيلته أثناء املباريات
التحضيرية ،أعطى انطباعًا عن عدم
اسـتـقــراره على رس ـ ٍـم تكتيكي واضــح
حتى اآلن.
رغم ذلك ،باستطاعة املدرب الفرنسي
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ،نـ ـظـ ـرًا
لــاحـتــرام الكبير الــذي يحظى بــه من
الالعبني والجماهير على ٍّ
حد سواء،
إضــافــة إلــى امتالكه قــدرة مهمة على
خـلــق أجـ ــواء إيـجــابـيــة بــن الــاعـبــن،
تــوازيــا مع تحقيق النتائج املطلوبة.
ظ ـهــر ذل ــك جـلـيــا ف ــي حـقـبـتــه األولـ ــى،
ع ـن ــدم ــا س ـي ـطــر ع ـل ــى أسـ ـم ــاء ك ـب ـيــرة
مـ ــن ط ـي ـن ــة ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو،
لــوكــا مــودري ـتــش ،سـيــرجـيــو رام ــوس
وغـ ـي ــره ــم ،م ـح ـق ـقــا ت ـس ـعــة ألـ ـق ــاب فــي
موسمني ونصف ،بما في ذلك ثالثية
م ـت ـتــالـيــة ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
كــإنـجــاز غير مسبوق ألي ن ــادي عبر
التاريخ.
وسط كل هذه الزحمة ،يسعى املدرب
الفرنسي لوضع النقاط على الحروف
ب ــأس ــرع وق ــت م ـم ـكــن ،ق ـبــل أن يفتتح
مشواره في الدوري اليوم أمام سيلتا
فيغو ( 18:00بتوقيت بيروت).

عاد جايمس رودريغيز بعد إصابة أسينسيو (خافيير سوريانو ـ أ ف ب)
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دورتموند يستضيف أوغسبورغ

يـ ـب ــدأ عـ ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم (الـ ـس ــاع ــة
 16:30بتوقيت بيروت) مشوار
ن ــادي بــروسـيــا دورت ـمــونــد في
ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري األمل ــان ــي لـكــرة
القدم للموسم الجديد .ويلتقي
دورت ـم ــون ــد ن ــادي أوغ ـس ـبــورغ،
ف ــي مـ ـب ــاراة ي ــري ــد م ــن خــالـهــا
تحقيق الفوز ،وتقديم مستوى
ّ
جيد ،للتأكيد على أنــه منافس
جــدي خــال هــذا املــوســم .وأكــد
مــدرب الفريق السويري لوسيا فافر ،أن الثنائي رافائيل غيريرو وماتيو
موري سيغيبان عن اللقاء .وسيكون اعتماد دورتموند على ماتس هاملز
في خط الــدفــاع ،إضافة إلــى ماركو رويــس جايدن سانشو وغيرهما من
الالعبني القادرين على صناعة الفارق .وتبدو حظوظ دورتموند كبيرة هذا
العام لتحقيق نتائج إيجابية ،خاصة في ظل ســوق االنتقاالت الضعيف
الذي قام به بايرن ميونيخ.

مارسيليا يسعى للتعويض

يأمل القيمون على باريس سان
جيرمان والطاقم الفني بقيادة
امل ــدرب األملــانــي تــومــاس توخل،
ت ـح ـي ـيــد ال ــاعـ ـب ــن عـ ــن ال ـج ــدل
القائم بشأن زميلهم البرازيلي
ن ـي ـمــار ،وتــأك ـيــد ال ـبــدايــة الـقــويــة
التي حققها الـنــادي الباريسي
م ــن خ ــال ت ـجـ ّـديــد ال ـف ــوز على
ريـ ــن ح ــن يـ ـح ــل ض ـي ـفــا عـلـيــه
األحــد في ختام املرحلة الثانية
مــن ال ــدوري الفرنسي .وكــان الـنــادي الباريسي قــد فــاز فــي الجولة األولــى
بثالثة أه ــداف نظيفة على ن ــادي نـيــم .وفــي م ـبــاراة ثانية سيسعى نــادي
مارسيليا لتجاوز إخفاق الجولة األولى ،ومحاولة الفوز في الجولة الثانية
عندما يواجه نادي نانت عصر اليوم (الساعة  .)18:30وكان مارسيليا قد
فترة
خسر أمام ستاد ريمس األسبوع املاضي بهدفني دون رد .ويبدو أن ّ
تعافي نادي الجنوب الفرنسي ستأخذ الكثير من الوقت ،خاصة في ظل
عدم االستقرار الذي يعيشه ،من الناحيتني الفنية واإلدارية.

ّبايل جاهز وهازارد مصاب

تلقى ريــال مــدريــد اإلسباني ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البلجيكي
إدين هازار الوافد اليه حديثًا ،إثر تعرضه إلصابة عضلية في الفخذ أثناء
التدريب ،بحسب ما أعلن نادي
العاصمة .وذكر املوقع الرسمي
لصحيفة «أس» اإلسـبــانـيــة أن
اإلصــابــة يمكن أن تبعد هــازار
عن املالعب لفترة تــراوح بني 3
و 4أسابيع.
ومن جهة ثانية ،أعلن الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان ،م ــدرب ريــال
مــدريــد ،أنــه ينوي االعتماد هذا
امل ــوس ــم عـلــى جـنــاحــه الــويـلــزي
غاريث بايل ،بعدما تمنى خالل فصل الصيف رحيله عن النادي امللكي.
وقال زيدان عشية املباراة االولى لفريقه في الدوري االسباني لكرة القدم،
الـسـبــت ،ضــد سلتا فـيـغــو« ،ب ــدا لــي أن بــايــل سـيــرحــل ،لكنه ال ـيــوم معنا.
الدينامية تتغير ،واألم ــور تتغير .مــن اآلن فـصــاعـدًا ،سأعتمد عليه على
غرار اآلخرين .يملك موقعه ،هو العب مهم وأتمنى من جميع الالعبني عدم
تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة».

موسم كازنس مهدد

تعرض لوس أنجليس ليكرز لضربة قاسية ،إذ يواجه احتمال غياب العبه
الجديد ديماركوس كازنس عن كامل املوسم املقبل من دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني ،وذلك بعد تعرضه لتمزق في رباط الركبة اليسرى
بحسب ما أكد النادي .وتعرض
ك ــازن ــس الـ ــذي وق ــع ف ــي ت ـمــوز/
يوليو عقدًا لعام واحــد كالعب
حــر مــع ل ـي ـكــرز ،ل ـهــذه اإلصــابــة
ب ـع ــد أن «اصـ ـط ــدم ــت رك ـب ـت ــه»
ب ـ ــاع ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ــال ح ـص ــة
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الس ف ـي ـغ ــاس
بـحـســب م ــا أفـ ــادت شـبـكــة «أي
أس بي أن» الرياضية.
وأكد أطباء ليكرز ّ
تعرض العب
االرتكاز البالغ  29عامًا لإلصابة الخطيرة الثالثة له في ساقه خالل األشهر
الـ 18األخيرة ،دون تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها العب
ساكرامنتو كينغز السابق ملعالجة التمزق في الرباط الصليبي األمامي
لركبته اليسرى.

