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أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، املدير 
الفني لنادي ريال مدريد اإلسباني لكرة 
القدم، بالعبي فريقه بعد فوزهم أمس 
األح��د، على ديبورتيفو الكورونيا، في 

األسبوع األول من مسابقة الدوري.
وحتدث زيدان عقب املباراة عن قدرات 
العبه البرازيلي كاسيميرو، وقال: »يتمتع 
بالقدرة على االخ��ت��راق وال��وص��ول إلى 
املناطق الهجومية، وه��و يدلل على هذا 
عندما نكون في ملعب اخلصم، هذه ليست 

مهمته األساسية ولكنني سعيد بهذا«.
وأعرب زيدان عن سعادته بأداء ريال 
مدريد، في مباراته األولى باملوسم اجلديد 
للدوري اإلسباني، خاصة وأنها كانت أمام 
خصم عنيد مثل ديبورتيفو الكورونيا، 

على حد قوله.
وأضاف املدرب: »نحن سعداء مبا آلت 
إليه األمور بشكل عام في املباراة، ولكننا 
لسنا كذلك بالنسبة ملا حدث مع سيرجيو 
رام����وس )ال����ذي ح��ص��ل ع��ل��ى البطاقة 
احلمراء(، هذا امللعب ليس سهال، إنه فريق 
قادر على وضع العراقيل في مواجهتك، 

لقد سنحت لهم بعض الفرص«.
وأك��د زي��دان أن��ه لم يتلق أي طلب من 
أي الع��ب في الفريق يتعلق برغبته في 

الرحيل.
واختتم ق��ائ��ال: »ل��م يطلب أح��د مني 
السماح له بالرحيل، أريد هذا الفريق كما 

هو وأمتنى أال يكون هناك تغييرات، حتى 
31 أغسطس ميكن لكل شيء أن يحدث«.

 ب��دأ برشلونة مسيرته في املوسم اجلديد 
ل��دوري الدرجة األول��ى االسباني لكرة القدم 
بالفوز -2صفر على ري��ال بيتيس ليل األحد 
ف��ي امل���ب���اراة األول����ى ب��اس��ت��اد ن��و ك��ام��ب بعد 
الهجمات الدامية في العاصمة الكتالونية وبلدة 

كامبريلس.
كما استهل ريال مدريد بنجاح رحلته نحو 
االحتفاظ باللقب ألول مرة منذ 2008 بفوزه 
-3صفر على مضيفه ديبورتيفو الكورونيا 
لكن قائده سيرجيو راموس تعرض للطرد في 
اللحظات األخيرة ليحصل على البطاقة احلمراء 

رقم 23 في مسيرته.
وح��ول ال��ن توسكا مدافع بيتيس متريرة 
عرضية من النشيط جيرار ديلوفو باخلطأ 
داخ��ل مرماه في الدقيقة 36 كما صنع العب 
ايفرتون السابق العائد إلى ناديه القدمي الهدف 
الثاني الذي سجله سيرجيو روبرتو في الدقيقة 

.39
وكان ليونيل ميسي مسؤوال عن اإلبداع في 
برشلونة ووضعت مسؤولية أكبر على عاتقه 

في ظل غياب لويس سواريز وأندريس انيستا.
لكن إطار املرمى حرم الالعب األرجنتيني من 

التسجيل في ثالث مناسبات في الشوطن.
ورغم الفوز كانت األج��واء كئيبة في استاد 
نو كامب قبل وأثناء املباراة مع حضور 56480 
مشجعا فقط رغم أن سعة االستاد تصل إلى 99 
ألفا. وأعلن النادي أنه منح جماهيره حق إعادة 
التذاكر بعد هجمات يوم اخلميس التي أسفرت 

عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100.
وق��ال ديلوفو للصحفين »أردن��ا االحتفال 
بهذا الفوز وأهديت الهدف )األول( إلى الضحايا 

وعائالتهم«.
وأض��اف »ما حدث كان فظيعا. نتمنى عدم 
تكرار ذلك مرة أخرى. لسنا خائفن لكن يجب أن 

يتوقف ذلك. هذا الفوز لهم«.
وأح��ي��ا الع��ب��و برشلونة ذك���رى الضحايا 
بارتداء قمصان كتب عليها »برشلونة« بدال من 

اسمائهم.
العبون من برشلونة يحتفلون باحراز هدف 
في مرمى بيتيس بالدوري اإلسباني يوم األحد. 

وانطلق ديبورتيفو بقوة على ملعبه لكنه 
أهدر ثالث فرص مبكرة ملباغتة حامل اللقب.

وأح��ب��ط كيلور ن��اف��اس ح���ارس ري���ال أول 
فرصتن للمهاجم الروماني فلورين أندوني.

وس���دد ل��وك��ا م��ودري��ت��ش ك���رة ارت����دت من 
احل��ارس روب��ن مارتينيز لينقل كرمي بنزمية 
الكرة إل��ى جاريث بيل ال��ذي س��دد في املرمى 

اخلالي ليضع ريال في املقدمة في الدقيقة 20.
وبعدها فرض الفريق الزائر هيمنته وأضاف 
كاسيميرو الهدف الثاني بعد سبع دقائق ليكلل 

عمال رائعا بعد 44 متريرة.
وق��ال زي��ن الدين زي��دان م��درب ري��ال مدريد 

للصحفين »نتوق لتقدمي هذا األداء دائما وندرك 
أننا منلك العبن قادرين على ذلك وعملنا بجد 
لنسجل هدفا مثل الهدف الثاني ونحن سعداء 

بذلك«.

وأضاف »نحن سعداء بالطريقة التي سارت 
عليها املباراة لكن لم يسعدنا بالطبع ما حدث مع 
سيرجيو. نشعر بالسعادة بشكل عام ألنه ليس 
من السهل الفوز هنا. خلق ديبورتيفو مشاكل لنا 

وأتيحت له الفرص اليوم«.
واستقبل توني ك��روس متريرة بيل ليودع 
ال��ك��رة ال��ش��ب��اك مضيفا ال��ه��دف ال��ث��ال��ث في 
الدقيقة 62 بينما أكمل فلورين أندوني مهاجم 

ديبورتيفو أمسية سيئة ليهدر ركلة جزاء في 
الرمق األخير قبل أن يطرد رام��وس حلصوله 

على إنذار ثان قبل صفارة النهاية.
وع��ادل رام��وس رقم بابلو ألفارو وتشابي 

أج��وادا كأكثر الالعبن حصوال على بطاقات 
حمراء في تاريخ دوري الدرجة األولى االسباني 
برصيد 18 بطاقة رغم أنه لم يتعرض للطرد 

أبدا في 143 مباراة مع منتخب اسبانيا.

فرحة العبي ريال مدريد

زيدان

غوارديوال يحث بدالء زيدان : لم أتلق طلبا ألي العب للرحيل عن امللكي
مانشستر سيتي على 
االضطالع بدور أكبر

أكد بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي املنافس 
في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم أن بدالء فريقه 
لهم دور كبير في جناح الفريق وأن بوسعهم اإلضطالع 
بدور أساسي في حتقيق الفوز في الدقائق األخيرة من 

املباريات.
وتعاقد سيتي م��ع سبعة العبن ج��دد حتى اآلن 
وانضم عدد منهم مثل برناردو سيلفا وأوالرينواجو 
كايودي خلط هجوم قوي أصال يضم كال من سيرجيو 
أج��وي��رو وجابرييل جيسيوس وكيفن دي بروين 

وديفيد سيلفا وليروي ساني.
ومع احتدام التنافس على دخول التشكيلة األساسية 
يقول جوارديوال إن كل العب عليه أن يقاتل من أجل 
احلصول على مكان في تشكيلة البداية لكنه في الوقت 
نفسه أك��د أهمية دور ال��ب��دالء. ونقلت وسائل إعالم 
بريطانية عن جوارديوال قوله »آمل أن يفهموا أنه في 
األندية الكبيرة ال ميكن وجود 11 العبا فقط ومن ثم 
فعليهم التنافس )على دخول التشكيلة( مع بعضهم 
ال��ب��ع��ض.« وع��ن أهمية دور ال��ب��دالء أض���اف امل��درب 
االسباني »في أخر 15 أو 20 دقيقة يكون اخلصم متعبا 
بعد أن ضغطنا عليه وحترك كثيرا في أنحاء امللعب. 
عندها ميكننا إشراك بعض الالعبن املعروفن بسرعتهم 
وحيويتهم ومن ثم ميكننا حسم الفوز باملباريات في 

الدقائق األخيرة«.

ال���رئ���ي���س األس����ب����ق ل���ن���ادي 
برشلونة، خ��وان الب��ورت��ا، يؤكد 
أن على جميع احمليطن بالنادي 
التحرك ضد إدارة بارتوميو قبل 
خسارة ليونيل ميسي كما حصل 

مع نيمار.
أكد الرئيس األسبق ل�برشلونة 
اإلس��ب��ان��ي، خ���وان الب���ورت���ا، أن 
السبيل الوحيد لبقاء جنم الفريق 
ليونيل ميسي هو تنحي الرئيس 
احل��ال��ي للنادي جوسيب ماريا 

بارتوميو عن منصبه.
وق��ال البورتا في تعريدة على 
صفحته ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ت��وي��ت��ر: »إذا أردن���ا 
استمرار ميسي في برشلونة علينا 

إبعاد بارتوميو عن النادي فوراً«.
تغريدة البورتا جاءت في أعقاب 
الشائعات ال��ت��ي أك���دت أن ن��ادي 
مانشستر سيتي اإلنكليزي جاهز 
لدفع قيمة الشرط اجلزائي في عقد 

ميسي والبالغ 300 مليون يورو.
وك��ان الب��ورت��ا قد هاجم إدارة 
برشلونة برئاسة بارتوميو إثر 
فشلها ف��ي احل��ف��اظ على النجم 
البرازيلي نيمار املنتقل إلى باريس 

سان جيرمان.
ميسي وسط حصار من العبي ريال بيتيس

يبدو أن كل املؤشرات تتجه نحو بقاء 
صانع األلعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، 
ب��ص��ف��وف ف��ري��ق��ه احل���ال���ي، ل��ي��ف��رب��ول 
اإلجنليزي، رغم احمل��اوالت املتعددة من 

برشلونة اإلسباني لضمه.
وقالت إذاع��ة »راك1« الكتالونية، إن 
رحيل الالعب إلى برشلونة بات أصعب 

كثيرا.
ومنذ بداية املوسم وحتى اآلن لم يلعب 
كوتينيو م��ع »ال��ري��دز«، وي��ب��دو أن ذلك 

بسبب معاناته من متاعب في الظهر.
وتشير صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية، إل��ى أن برشلونة سيسعى 
حتى النهاية لضم الالعب البرازيلي، الذي 
أب��دى رسميا إلدارة ليفربول رغبته في 

الرحيل واالنضمام للبارسا.
وفي سياق متصل، لفتت »راك1« إلى 
أن تعاقد ال��ب��ارس��ا م��ع اإلي��ف��واري جان 
ميشيل سيري، الع��ب وس��ط نيس، بات 
وشيكا، وأن الفريق الكتالوني سيدفع 
قيمة الشرط اجلزائي في عقده مع النادي 

الفرنسي.
كما تقول اإلذاعة إن جناح باريس سان 
جيرمان، األرجنتيني أنخل دي ماريا، 
ميكن أن يكون بديال لكوتينيو حال فشل 

كوتينيوبرشلونة في ضم الالعب البرازيلي.

تضاؤل فرص رحيل كوتينيو عن ليفربول

برشلونة يتوصل التفاق 
مع »تشافي« إفريقيا

قالت صحيفة »ليكيب« الفرنسية إن نادي برشلونة اإلسباني توصل التفاق 
مع اإليفواري جون ميشال سيري النتقاله إلى النادي الكتالوني قادماً من نيس 
الفرنسي. »ليكيب« قالت إن مصادر مقربة من الالعب أكدت لها، األحد، توصل سيري 

)امللقب بتشافي إفريقيا( التفاق شخصي مع برشلونة على عقد ميتد ل� 4 أعوام.
من جهة أخرى أشارت الصحيفة أن نادي نيس لم يتلَقّ أي إشعار جديد من إدارة 

برشلونة بشأن صفقة سيري مؤكدة أن احملادثات ستبدأ رسمياً اليوم االثنن.
ومن املنتظر أن يدفع برشلونة قيمة الشرط اجلزائي في عقد الالعب اإليفواري مع 

نيس والبالغ 40 مليون يورو.
يذكر أن العديد من الصحف الكتالونية أكدت رغبة تشافي هيرنانديز أسطورة 

برشلونة السابق في التعاقد مع سيري لتدعيم وسط ميدان الفريق املتهالك.

اإليفواري جون ميشال سيري

فوز باهت لبرشلونة على ريال بيتيس بعد الهجمات الدامية في العاصمة الكتالونية

ريال مدريد يستهل حملة دفاعه عن لقب »الليغا« بثالثية في شباك الكورونيا
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