
 بعد سنوات من فشل أندية 
ال���دوري األمل��ان��ي في استقطاب 
أي الع��ب ع��امل��ي كبير، ل��م يكن 
تعاقد بايرن ميونخ مع النجم 
البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو 
من برشلونة مكسبا لبايرن فقط 

وإمنا للبوندسليغا بشكل عام.
وف���ي���م���ا ش���ك���ل ان���ض���م���ام 
الالعب إلى بايرن قبلة احلياة 
للبوندسليغا في سوق انتقاالت 
ال��الع��ب��ن أص��ح��اب امل��س��ت��وى 
العاملي، مازالت الشكوك قائمة 
في قدرة املسابقة األملانية على 

جذب املزيد من الطراز نفسه.
وتعاقد بايرن مع كوتينيو 
على سبيل اإلعارة من برشلونة 
ملدة موسم واح��د لينال الفريق 
البافاري التهنئة حتى من أقوى 
منافسيه في البوندسليجا بعدما 
اس��ت��ق��ط��ب جن��م��ا م��ن األس��م��اء 
الكبيرة أخيرا إلى البوندسليجا.

ول��ك��ن صفقة كوتينيو لم 
ت��ن��ج��ح ف���ى ت��ب��دي��د ال��ش��ك��وك 
بشأن ق��درة البوندسليجا على 
استقطاب النجوم الكبار السيما 
أن األم��ر يتعلق بقدرة األندية 
على ت��ق��دمي مقابل م��ال��ي كبير 
أكثر مما يتعلق بقوة أو اسم هذه 

األندية أو تاريخها.
وكان وضع الالعب البرازيلي 
ف��ي ب��رش��ل��ون��ة ك��اف��ي��ا إلقناعه 
بقبول االن��ت��ق��ال لبايرن حيث 
وجد في اللعب للفريق البافاري 
طوق النجاة من أزمة اجللوس 

على مقاعد البدالء في البارسا.
وأث��ارت هذه الصفقة سعادة 
ب��اي��رن وك��ذل��ك منافسيه فى 
أمل��ان��ي��ا، وق���ال ه��ان��ز يواخيم 
فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي 
بوروسيا دورمت��ون��د املنافس 

العنيد لبايرن: »أراه أمرا إيجابيا 
أن يلعب ه��ذا االس��م الكبير في 
البوندسليجا، ميكن فقط تهنئة 

البوندسليجا«.
ول��ك��ن ب��ق��دوم كوتينيو هل 
ي��ك��ون ه���ذا ك��اف��ي��ا وه���ل ينجح 
بايرن بهذه الصفقة في تغيير 
ال��واق��ع ال���ذي تعيشه بطولة 
ال��دوري األملاني التي لم تتمكن 
م��ن م��ج��اراة أن��دي��ة أخ���رى في 
إجنلترا وإسبانيا بل وفي فرنسا 
وإيطاليا، بشأن املنافسة املالية، 

واستقطاب النجوم.
ع��ل��ى م����دار س���ن���وات، أثبت 
ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي ونظيره 
اإلسباني أنهما ال��ه��دف األب��رز 
ألفضل املواهب الكروية من كل 
أن��ح��اء العالم بفضل ال��ق��درات 
املالية الهائلة التي تتمتع بها 
أندية املسابقتن في ظل عقود 
البث التلفزيوني الضخمة التي 

حتصل عليها.
وعلى مدار السنوات املاضية، 
أحكمت أندية إسبانيا وإجنلترا 
قبضتها ع��ل��ى ب��ط��ول��ة دوري 
أبطال أوروب��ا حتى على الرغم 
من املنافسة املالية الكبيرة من 
أندية أخ��رى مثل باريس سان 
جيرمان الفرنسي ويوفنتوس 
اإليطالي على أبرز العبي العالم.

وق��ال شتيفان رويتر املدير 
الرياضي ل��ن��ادي أوجسبورج 
األملاني: »يجب أن تكون قادرا 
على الدفع، فأبرز جنوم العالم 
يذهبون للمكان الذي يدفع أكثر«، 
مضيفا: »سيكون أم��را جيدا إن 
متكنت األندية األملانية الكبرى 
مثل بايرن ميونخ ودورمتوند 
من ضم جن��وم بحجم كوتينيو 

إلى أملانيا«.

وأنفق دورمتوند 137 مليون 
ي��ورو في س��وق االنتقاالت هذا 
الصيف ولكن ذلك كان على ضم 
6 الع��ب��ن معظمهم م��ن سوق 
األن���دي���ة األمل��ان��ي��ة، ك��م��ا حقق 
دورمت��ون��د ع��ائ��دات كبيرة من 
ان��ت��ق��ال ب��ع��ض الع��ب��ي��ه ألن��دي��ة 

أخرى.
وف��ي املقابل، استثمر بايرن 
115 مليون يورو لضم الالعبن 
الفرنسين لوكاس هيرنانديز 
وبنيامن بافارد كما تعاقد مع 

العبن آخرين.
ول��ك��ن ك��ال م��ن ال��ن��ادي��ن لم 
يضم أي من الالعبن أصحاب 
األسماء الكبيرة باستثناء انتقال 
كوتينيو إلى بايرن على سبيل 

اإلعارة من برشلونة.
وق������ال األمل����ان����ي ي���ورج���ن 
كلوب امل��دي��ر الفني لليفربول 
اإلجن��ل��ي��زي: »كوتينيو العب 
سوبر وشخص مميز. وكنا في 
غاية االمتعاض لبيعه من قبل 

إلى برشلونة«.
وك���ان ك��ل��وب امل��دي��ر الفني 
السابق لدورمتوند أشرف على 
ت��دري��ب كوتينيو ع���ام 2018 
عندما ك��ان ال��الع��ب البرازيلي 
أحد جنوم ليفربول قبل انتقاله 
لبرشلونة مقابل 140 مليون 

يورو.
وت���س���اءل امل�����درب األمل��ان��ي 
الشهير بيرتي فوجتس املدير 
الفني األسبق للمنتخب األملاني، 
في مقاله مبوقع »تي أونالين«: 
»مل��اذا يترك العب مثل كوتينيو 
في ال�27 من عمره ناديا كبيرا 
مثل برشلونة؟«. وأج��اب على 
نفسه قائال: »ألنه فقد األمل في 

التألق هناك«.
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فيليب كوتينيو في تدريبات البافاري

نافاس يستعد ملغادرة
 ريال مدريد

يعتقد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال 
مدريد، أن الوقت قد حان للبحث عن وجهة جديدة، قبل 
أن يصبح عرين امليرجني ملكية دائمة للبلجيكي تيبو 

كورتوا.
وبحسب صحيفة »ماركا«، فإن مسئولي ريال مدريد 
يدركون رغبة نافاس في الرحيل، ويبحثون بالفعل عن 
ح��ارس بديل ملدة موسم، حلن ع��ودة احل��ارس أندري 

لونن من اإلعارة.
ويتمتع ن��اف��اس باهتمام ب��ال��غ م��ن ب��اري��س سان 
جيرمان، خاصة بعد رحيل حارسه املخضرم بوفون، 
لكن ليوناردو املدير الرياضي للنادي الباريسي يفضل 

ضم جيانلويجي دوناروما حارس ميالن بدالاً من كيلور.
ويبلغ السعر احملتمل لضم دون��اروم��ا 50 مليون 
ي��ورو، بينما قد ينجح باريس س��ان جيرمان في ضم 

حارس ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو فقط.

لوفرين يقترب من ليفركوزن
أش��ارت تقارير إعالمية أملانية أن باير ليفركوزن 
دخل سباق التعاقد مع ديان لوفرين، مدافع ليفربول 

الكرواتي.
لوفرين خرج من حسابات املدير الفني يورغن كلوب، 
إذ لم يشترك في أي من لقاءات ليفربول األربعة في بداية 

املوسم.
وذك��رت صحيفة »بيلد« األملانية أن باير ليفركوزن 
أبدى اهتمامااً باملدافع الكرواتي، وعلى استعداد للتقدم 

بعرض لشرائه في األيام املقبلة.
روما اإليطالي هو أكثر األندية اهتمامااً بالتعاقد مع 
لوفرين، إذ أك��د وكيل األخير وج��ود ع��رض من نادي 

العاصمة.
وبحسب تصريحات ال��وك��ي��ل، ف��امل��ف��اوض��ات بن 
الطرفن مستمرة، وهناك فرصة حلسم الصفقة قبل ختام 

امليركاتو.
وافتتح ليفركوزن موسمه في البوندسليجا بالفوز 

3-2 على بادربورن السبت املاضي.

ميسي يعود لتدريبات برشلونة.. 
ومشاركته أمام بيتيس محل شك

ش��ارك األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد 
برشلونة، في امل��ران اجلماعي للبرسا، الذي 
أقيم أول م��ن أم��س، اس��ت��ع��دادا مل��ب��اراة ري��ال 

بيتيس، يوم األحد املقبل.
ووف��قاً��ا لصحيفة »م���ارك���ا« اإلس��ب��ان��ي��ة، 
ف��إن ميسي يبدو أن تخلص من إصابته في 
ا، وأبعدته عن  القدم اليمنى وطاردته مؤخراً
جولة الفريق الكتالوني في الواليات املتحدة 

األمريكية.
وتعد مشاركة ميسي في م��ران برشلونة، 
مبثابة »خبر سار« إلرنستو فالفيردي، املدير 
الفني، خاصة في ظل إصابة الثنائي لويس 
سواريز وعثمان دميبلي، وتأكد غيابهما عن 

مباراة بيتيس.
ولكن في كل األح��وال، لم يتأكد فالفيردي 
حتى اآلن من قدرة ميسي، على اللحاق باملباراة 
ا ألنه غائب منذ فترة طويلة عن  كاملة، نظراً
التدريبات، وسيخوض 3 وحدات تدريبية فقط 

قبل املباراة.
ومن املتوقع، أن يدفع به فالفيردي لبضع 
دقائق خ��الل امل��ب��اراة، في ض��وء ما ستشهده 
األي���ام املقبلة، لكن ف��ي ك��ل األح���وال ل��ن يتم 

ميسي عاد إلى تدريبات برشلونةاملخاطرة به حال عدم جاهزيته.

دوري األبطال..
دينامو زغرب يقترب

خطوة من دور املجموعات
تقدم دينامو زغرب الكرواتي خطوة مهمة نحو التأهل 
لدور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمن 
2-0 على ضيفه روزنبورج النرويجي، في ذهاب الدور 

املؤهل ملرحلة املجموعات للمسابقة القارية.
جاء هدفا املباراة في الشوط األول، حيث افتتح دينامو 
زغرب التسجيل عبر العبه برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 
التاسعة، فيما تكفل ميسالف أورسيتش بتسجيل الهدف 

الثاني في الدقيقة 28.
وأصبح يتعن على روزنبورج الفوز بفارق 3 أهداف 

على األقل، لتفادي اخلروج املبكر من البطولة.
��ا ف��ي دور  ك��م��ا وض���ع أومل��ب��ي��اك��وس ال��ي��ون��ان��ي، ق��دماً
املجموعات لدوري أبطال أوروب��ا، بعد فوزه الكبير على 

ضيفه كراسنودار الروسي برباعية دون رد.
تقدم الفريق اليوناني في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه 
ميجيل أنخيل ج��وي��ري��رو، قبل أن يضيف زميله الزار 
راندلوفيتش الهدفن الثاني والثالث في الدقيقتن 78 و 85 

، ثم اختتم بودينسي مهرجان األهداف في الدقيقة 89.
وخيم التعادل اإليجابي 2-2 على لقاء ي��وجن بويز 

السويسري مع ضيفه ريد ستار الصربي.
تقدم يوجن بويز بهدف مبكر جاء عن طريق روجيه 
أسالي في الدقيقة السابعة، لكن ريد ستار أدرك التعادل 

سريعا عن طريق ميلوس ديجينيك في الدقيقة 17.
وأضاف جارسيا الهدف الثاني لريد ستار في الدقيقة 
46، غير أن جوليوم ه��وارو أحرز هدف التعادل ليوجن 

بويز في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

االستقرار الفني سالح نابولي في مواجهة املنافسني
يعول نابولي على أفضلية االستقرار 
الفني ف��ي ظ��ل التغييرات ال��ت��ي طالت 
منافسيه، السيما يوفنتوس بطل املواسم 
الثمانية امل��اض��ي��ة، م��ن أج���ل محاولة 
الفوز بلقب ال��دوري اإليطالي ألول مرة 
منذ حقبة أسطورة األرجنتيني دييغو 

مارادونا عام 1990.
وك��ان نابولي الوحيد من بن الفرق 
الكبرى الذي لم يجر تعديال على طاقمه 
الفني باالبقاء على خدمات امل��درب الفذ 
كارلو أنشيلوتي ال��ذي سيقود الفريق 
اجلنوبي للموسم الثاني تواليا، على 
األمل الصعود درجة إضافية على منصة 
التتويج بعد أن حل معه وصيفا املوسم 

املاضي خلف يوفنتوس.
وي��ب��دأ أنشيلوتي والع��ب��وه حملتهم 
ال��س��ب��ت ح���ن ي��ح��ل��ون ض��ي��وف��ا على 
فيورنتينا، أي بعد يوم من انطالق مشوار 
يوفنتوس البطل م��ن ملعب ب��ارم��ا في 
أول مباراة له في »سيري آ« مع مدربه 
اجلديد ماوريتسيو ساري الذي كان قبل 
عامن ق��اب قوسن أو أدن��ى م��ن إزاح��ة 
»السيدة العجوز« عن عرشها قبل أن 
يكتفي نابولي بالوصافة بفارق 4 نقاط 

عن البطل.
ق��رر بعدها س��اري ت��رك ملعب »سان 
ب��اول��و« وخ���وض جت��رب��ة أول���ى خ��ارج 
إيطاليا باالشراف على تشلسي اللندني 
الذي قاده الى املركز الثالث في الدوري 
املمتاز ولقب مسابقة ال��دوري األوروبي 
»يوروبا ليغ«، لكنه لم يتمكن من كسب 
م��ودة العبيه وجمهور النادي اللندني 
بسبب أسلوبه، ما دفعه لالفتراق عن 

ال�«بلوز« والعودة الى بالده.
ومن املستبعد أن يكون س��اري الذي 
خلف ماسيميليانو أليغري في تدريب 
يوفنتوس، م��ت��واج��دا اجلمعة بجانب 

العبيه في بارما، وذل��ك ألنه يعاني من 
التهاب رئ��وي بحسب م��ا أف��اد النادي 

اإلثنن.
»هذه خيانة« ألبناء نابولي

وساري ليس املدرب الوحيد الذي بدل 
والءه بانتقاله ال��ى الغرمي يوفنتوس 
بعد أن كان مدربا لنابولي، بل حذا حذوه 
م��درب تشلسي السابق أيضا أنتوني 
كونتي باستالمه مهمة اإلش���راف على 
إنتر ميالن ال��ذي كان خصمه اللدود إن 
ك��ان خ��الل أيامه كالعب في يوفنتوس 
أو م��درب ل��ه. ورغ��م امتعاض جمهور 
يوفنتوس م��ن اخل��ط��وة ال��ت��ي ق��ام بها 

كونتي، فإن أي ردود فعل لم تصدر علنا 
بشأن هذا القرار، خالفا ملا حصل مع ابن 
نابولي ساري الذي »بالنسبة لنا أبناء 
نابولي، ه��ذه خيانة« بحسب ما صرح 
قائد الفريق لورنتسو إنسينيي بعد 
اإلع��الن عن االتفاق بن مدربه السابق 
وعمالق تورينو، مضيفا »اآلن، علينا أن 

نحاول التغلب عليه بأي ثمن«.
في »سان باولو«، يخوض أنشيلوتي 
ع��ام��ه الثاني م��ن عقد األع���وام الثالثة 
الذي يربطه بنابولي، وسيحاول جاهدا 
أن يضيف لقبا جديدا الى خزائنه التي 
تضمن ك���ؤوس ال��دوري��ات األوروب��ي��ة 
اخلمس الكبرى، بينها لقب »سيري آ« 

ال��ذي أح��رزه عام 2004 مع ميالن الذي 
انتقل اليه بعد أن كان مدربا ليوفنتوس 

بالذات بن 1999 و2001.
ووصل ابن ال�60 عاما الى نابولي مع 
كثير من التوقعات والطموحات، السيما 
أنه مدرب متوج بثالثة ألقاب في دوري 
أبطال أوروبا مع ميالن )2003 و2007( 
وريال مدريد اإلسباني )2014(، إضافة 
الى لقب ال��دوري اإلنكليزي املمتاز الذي 

أحرزه مع تشلسي عام 2010.
ويؤكد أنشيلوتي أنه تعلم من املوسم 
»االنتقالي« األول مع نابولي، موضحا 
»سحبنا السهم الى اخللف )في املوسم 

األول(، واآلن نحن مستعدون إلطالقه«.

ومن أجل تنفيذ تهديده، عزز أنشيلوتي 
صفوفه بضمه احل��ارس��ن الكولومبي 
داف��ي��د أوسبينا )أرس��ن��ال اإلنكليزي( 
وأليكس ميريت )أودينيزي(، واملدافعن 
اليوناني كوستاس م��ان��والس )روم��ا( 
وج��وف��ان��ي دي لورنتسو )إم��ب��ول��ي(، 
والع��ب��ي ال��وس��ط املكسيكي هيرفينغ 
لوزانو )إيندهوفن الهولندي( واملقدوني 
الشمالي إيلييف إيلماس )فنربغشه 

التركي(.
تشلسي ويوفنتوس النقطة املشتركة

واملفارقة أن املدربن الثالثة املرشحن 
للمنافسة مع فرقهم على لقب ال��دوري 
اإلي��ط��ال��ي لهذا امل��وس��م م��روا بتشلسي 
ويوفنتوس ال���ذي ت��وج بثالثة ألقاب 
»س��ي��ري آ« ب��ن 2012 و2014 بقيادة 
مدرب إنتر اجلديد العبه وسطه السابق 
أنتوني كونتي ال��ذي أح��رز أيضا لقب 

الدوري املمتاز مع ال�«بلوز« عام 2017.
ويطمع إنتر الى اح��راز لقب ال��دوري 
للمرة األولى منذ 2010 حن توج بثالثية 
تاريخية )دوري أبطال أوروبا والدوري 
وال��ك��أس( ب��ق��ي��ادة البرتغالي جوزيه 
مورينيو، ولهذا السبب عزز صفوفه بضم 
املهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو 
)مانشستر يونايتد اإلنكليزي( والعبي 
الوسط ستيفانو سينسي )على سبيل 
االع��ارة من ساسوولو( ونيكولو باريال 

)على سبيل االعارة أيضا من كالياري(.
ومع بقاء قرابة 10 أيام على اقفال فترة 
االنتقاالت الصيفية، يحاول إنتر الذي 
يفتتح موسمه السبت على أرض��ه ضد 
ليتشي، الوصول الى حل ملعضلة مهاجمه 
األرجنتيني م���اورو إي��ك��اردي ال��راغ��ب 
بالرحيل ع��ن »ن��ي��رات��س��وري«، وسط 
احلديث عن إمكانية التحاقه بنابولي بعد 

أن كان مرشحا لالنتقال الى يوفنتوس.

كارلو أنشيلوتي خالل قيادته تدريبات نابولي
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هل جتذب صفقة كوتينيو جنوم آخرين للبوندسليغا؟

تشيلسي ميدد عقد 
زاباكوستا ويعيره إلى روما

 أعلن تشيلسي اإلجنليزي، أول من 
أمس رحيل العب الفريق إلى صفوف 

روما اإليطالي، على سبيل اإلعارة.
وذك���ر تشيلسي ف��ي ب��ي��ان عبر 
موقعه الرسمي على اإلنترنت، أن 
اإليطالي دافيد زاباكوستا، مدد عقده 
مع البلوز ملدة سنة إضافية، لينتهي 

عقده اجلديد في يونيو 2022.
وأض���اف ال��ن��ادي أن زاباكوستا 
انتقل بشكل رسمي إلى صفوف روما، 

على سبيل اإلعارة ملدة نصف موسم، 
حتى نهاية شهر يناير املقبل.

ووص��ل امل��داف��ع اإليطالي أول من 
أمس إلى العاصمة روما، حيث خضع 
الالعب للكشف الطبي، قبل أن يوقع 

على عقود انضمامه للجيالوروسي.
ي��ذك��ر أن زاب��اك��وس��ت��ا انتقل من 
ت��وري��ن��و إل���ى تشيلسي ف��ي صيف 
2017، ولكنه فشل في حجز مركز 

أساسي بتشكيل البلوز.

دافيد زاباكوستا بقميص ذئاب العاصمة


