السبت  12آب  2017العدد 3249

رياضة
الكرة اإلسبانية

كرة المضرب

أولى طلقات المعركة في السوبر اإلسباني
هادي أحمد
يختلف لـقــاء برشلونة وضيفه ريــال
مـ ــدريـ ــد فـ ــي ذه ـ ـ ــاب ال ـ ـكـ ــأس ال ـس ــوب ــر
اإلسبانية (غدًا الساعة  21.00بتوقيت
بيروت) ،عنه عن لقائهما قبل أسابيع
ف ــي م ـب ــاراة وديـ ــة ،ح ــن حـقــق ال ـنــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ف ـ ــوزًا م ـع ـنــويــا بـنـتـيـجــة
 ،2-3ضـمــن مـنــافـســات ك ــأس األب ـطــال
الــوديــة بــالــواليــات املـتـحــدة ،فــاملـبــاراة
السوبر املرتقبة لها حسابات أخــرى،
تدخل ضمن إطــار الـصــراع التاريخي
الرسمي بني َ
قطبي إسبانيا.
ً
ب ــداي ــة ،ي ـقــع ث ـقــل كـبـيــر ع ـلــى املــدربــن
الفرنسي زين الدين زيدان الذي يفرض
ً
بطولة بعد أخــرى أنــه مــن طينة كبار
امل ــدرب ــن ،رغ ــم صـغــر سـنــه ،وإرنـسـتــو
فالفيردي الــذي يقود الفريق فــي أول
موسم له بعد رحيل لويس انريكه.
أول ـ ــى الـ ـصـ ـع ــاب ع ـل ــى ك ــاه ــل زي ـ ــدان،
ه ـ ــي ت ـ ـعـ ــويـ ــض ال ـ ــاع ـ ــب األه ـ ـ ـ ـ ــم فــي
وس ــط ال ـن ــادي املـلـكــي ال ـكــرواتــي لوكا
مودريتش املمنوع من املشاركة بسبب
تعرضه للطرد أمام أتلتيكو مدريد في
نسخة  .2014طـبـعــا ،سـيـكــون مــواطــن
لـ ــوكـ ــا ،م ــات ـي ــو ك ــوف ــاس ـي ـت ــش ج ــاه ـزًا
لتعويضه ،لكنه لن يكون بنفس الثقل،
وخصوصًا في مباراة بهذا الحجم.
قد يضعف هذا الغياب حالة االستقرار
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـك ــي عـلــى
الـصـعـيــد ال ـف ـنــي ،وال ـت ـجــانــس الـكــامــل
بني الالعبني ،وهذا ما ظهر في املوسم
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وأخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ض ـ ــد مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد في الكأس السوبر األوروبية
التي ّ
توج بها الريال .لكن هذه الضربة
قــد تعوضها عــودة النجم البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو ال ــذي بقي على
دكة البدالء أمام يونايتد ،ولم يشارك

21

س ـ ــوى فـ ــي آخ ـ ــر دقـ ــائـ ــق امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،مــا
يجعله جــاه ـزًا بــدنـيــا ،ليلعب امل ــدرب
ب ـخ ـط ــة  ،3-3-4مـ ــع ال ـف ــرن ـس ــي كــريــم
بنزيما وإيـسـكــو أو الــويـلــزي غــاريــث
ً
بــايــل .ويملك رونــالــدو سـجــا ممتازًا
في مواجهات "الكالسيكو" حيث واجه
ّ
برشلونة في  27مـبــاراة ،وهــز شباكه
 16مرة ،أي بمعدل هدف كل مباراتني،
ً
فضال عن صناعته هدفني.
فالفيردي ،املدرب الجديد على ساحة
امل ــواجـ ـه ــة ف ــي "ال ـك ــاس ـي ـك ــو" ي ـعــانــي
بــدوره ،وقد صـ َّـرح بذلك سابقًا ،حيث
رأى أنــه غير سعيد بالتغييرات التي

شهدها الـفــريــق ،س ــواء على مستوى
ال ــواف ــدي ــن ،أو ال ــراح ـل ــن ع ــن صـفــوف
"البالوغرانا".
طــالــب فــالـفـيــردي اإلدارة بالتعجيل
ب ـخــروج الــاعـبــن الــذيــن ال يــدخـلــون
ضـ ـم ــن خـ ـطـ ـط ــه ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ص ـف ــوف
الفريق ،لكن أبرز ما حصل هو خروج
ال ـبــرازي ـلــي ن ـي ـمــار ،لـيـفـقــد فــالـفـيــردي
أحـ ــد أهـ ــم الع ـب ـيــه دون الـ ـق ــدرة على
تعويضه ،قبل السوبر.
أول كــاسـيـكــو وال ـث ــاث ــي الـهـجــومــي
م ـك ـســور أحـ ــد أج ـن ـح ـتــه .ت ـح ـ ٍّـد كـبـيــر
واختبار صعب ملدى جاهزية الفريق،

ضغط كبير على فالفيردي لحمل أول لقب إلى برشلونة (أ ف ب)

سيلعب ريال مدريد
من دون مودريتش
الموقوف

يواجهه فالفيردي الستعادة زعامة
إسبانيا ،أمــام النادي امللكي .ويجب
على فالفيردي تحويل الخطة التي
اعـتــادهــا الـفــريــق مــن  3-3-4إلــى -2-4
 1-3ال ـتــي اعـتـمــدهــا فــي مـسـيــرتــه مع
أتلتيك بلباو وفالنسيا وإسبانيول
وف ـيــاريــال ،حـيــث يلعب ب ــرأس حربة
واح ـ ـ ــد هـ ــو األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي ل ــوي ــس
سواريز ،وخلفه األرجنتيني ليونيل
مـيـســي وأن ــدري ــس إيـنـيـيـسـتــا ،أو قد
يحافظ على نفس الخطة األساسية
بــاسـتــدعــاء ج ـي ــرارد دولــوف ـيــو للعب
مكان نيمار.
أم ــا عـلــى الـصـعـيــد ال ــدف ــاع ــي ،وال ــذي
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر أضـ ـ ـع ـ ــف خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـف ــري ــق
الكاتالوني ،فإدارة النادي لم تساعد
امل ـ ـ ـ ــدرب ب ـح ـس ــم ص ـف ـق ــة العـ ـ ــب ريـ ــال
ســوس ـي ـيــداد إي ـي ـغــو مــارت ـي ـن ـيــز بعد
ب ـي ـعــه ل ـل ـمــدافــع ال ـفــرن ـســي جـيــريـمــي
ماتيو .لــذا ،سيعتمد فالفيردي على
ج ـيــرارد بيكيه والـفــرنـســي صامويل
أومـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ،وق ـ ـ ـ ــد ي ـ ـك ـ ــون م ـ ــارل ـ ــون
ســان ـتــوس م ــن ض ـمــن األسـ ـم ــاء الـتــي
س ـت ـش ــارك أس ــاسـ ـي ــة .ك ــذل ــك ،يـعــانــي
الـفــريــق فــي مــركــز الظهير األي ـمــن ،إذ
تــدور الشكوك حــول مشاركة أليكس
فيدال من عدمها ألن لياقته لم تكتمل
ب ـع ــد ع ــودت ــه م ــن اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ل ـ ــذا مــن
املـحـتـمــل أن يـغـطــي ع ـنــه الـبــرتـغــالــي
نيلسون سيميدو ،بــوجــود جــوردي
ألبا في الجهة األخرى من امللعب.
بــإمـكــانــات صـعـبــة ،يسعى فــالـفـيــردي
ال ــى حـصــد لقبه األول مــع بــرشـلــونــة،
ومـ ــن هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ي ــري ــد أن ي ـفــرض
اسمه سريعًا على الخصم التاريخي،
وم ــوج ـه ــا تـنـبـيـهــا الـ ــى ال ـج ـم ـيــع ب ــأن
ال ـ ـ ــدوري ي ـجــب أن ي ـع ــود الـ ــى خــزائــن
النادي الكاتالوني.

يلعب برشلونة أول
«كالسيكو» بثالثي
هجومي مكسور

صدمة لنادال في مونتريال
عكس املتوقع ،نجح الكندي دينيس
شابوفالوف املصنف  143عامليًا في
التغلب على اإلسباني رافايل نادال
املصنف أول في الدور الثالث من دورة
مونتريال الدولية في كرة املضرب،
سادسة دورات املاسترز لأللف نقطة.
ويلتقي شابوفالوف في ربع النهائي مع
الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب
على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 3-6
و .3-6بدوره ،فاز السويسري روجيه
فيديرر على اإلسباني دافيد فيرير 6-4
و 4-6و ،2-6مؤكدًا تفوقه على األخير
الذي لم يتغلب عليه ولو مرة واحدة في
 17مواجهة جمعت بينهما.
ويلتقي فيديرر في ربع النهائي
مع العب إسباني آخر هو روبرتو
باوتيستا أغوت الذي تغلب على
الفرنسي غايل مونفيس  6-4و6-7
و .6-7وفي باقي املباريات ،تغلب
األملاني ألكسندر زفيريف الرابع على
األوسترالي نيك كيريوس السادس
عشر  4-6و ،3-6والجنوب أفريقي
كيفن أندرسون على األميركي سام
كويري  4-6و ،1-6والهولندي روبن
هازه على البلغاري غريغور ديميتروف
السابع  7-6و 4-6و.6-1

أصداء عالمية

السماح لنيمار باللعب
في الدوري الفرنسي

تسلم االتحاد الفرنسي من نظيره اإلسباني
البطاقة الدولية الخاصة بالنجم البرازيلي نيمار
والتي ستسمح له ببدء اللعب مع فريقه الجديد
باريس سان جيرمان ،ما يعني أن برشلونة
حصل على قيمة الشرط الجزائي وأنه بات في
إمكان نيمار أن يشارك غدًا في مباراة فريقه
أمام غانغان في الجولة الثانية من الدوري
املحلي .وكان إرسال البطاقة متوقفًا على
تصريح النادي الكاتالوني الذي كان ينتظر
ً
حصوله أوال على قيمة الشرط الجزائي في عقد
نيمار والبالغة  222مليون يورو.

توران يريد العودة
الى منتخب بالده

سوق االنتقاالت

يونايتد يعود لمغازلة إبراهيموفيتش
كـ ـش ــف مـ ـ ـ ــدرب م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ـ ــوزي ـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو أن
إدارة "ال ـش ـي ــاط ــن ال ـح ـم ــر" ت ـف ــاوض
ن ـج ـم ـهــا الـ ـس ــاب ــق الـ ـس ــوي ــدي زالت ـ ــان
إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش مـ ــن أجـ ـ ــل إع ــادت ــه
ال ــى "أول ــد ت ــراف ــورد" عـقــب تعافيه من
إصابته ،بعد تعرضه أواخــر املوسم
املــاضــي لقطع فــي الــربــاط الصليبي،
وه ــي إص ــاب ــة تـسـتــدعــي اب ـت ـعــاده عن
املــاعــب نـحــو سـتــة أش ـهــر .وك ــان عقد
"إي ـبــرا" قــد انتهى مــع يونايتد فــي 30
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،ب ـعــد مــوســم واح ــد
ف ـقــط م ــع ال ـف ــري ــق ،م ــن دون أن يـجــدد
ع ـقــده .لـكــن مــوريـنـيــو ق ــال فــي مؤتمر
صحافي" :أعتقد أنه أظهر أن ما ّ
قدمه
ال ـع ــام امل ــاض ــي ل ــم يـكــن كــاف ـيــا .زالت ــان
يستطيع ويــريــد تقديم املــزيــد ،يرغب
في لعب كرة القدم على أعلى مستوى
ونـحــن نتحدث ونـتـفــاوض معه حول
إمكانية االنضمام إلينا خالل النصف
الثاني من املوسم املقبل".
من جهة أخرى ،ذكرت صحف اسبانية
أن إيسكو جــدد عقده مــع فريقه ريــال
مدريد بعدما تألق في الكأس السوبر
األوروبية أمام مانشستر يونايتد.

يريد يونايتد إعادة زالتان في النصف الثاني من الموسم (أرشيف)

ً
وأش ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـفــة "آس" ،نـ ـق ــا عــن
مـ ـص ــدر داخ ـ ـ ـّـل الـ ـ ـن ـ ــادي املـ ـلـ ـك ــي ،ال ــى
أن إي ـس ـكــو وق ـ ــع ع ـق ـدًا ج ــديـ ـدًا ملـ ــدة 4
ـام
م ــواس ــم ،م ــع إم ـكــان ـيــة ت ـم ــدي ــده ل ـعـ ٍ
خـ ـ ــامـ ـ ــس ،م ـ ـقـ ــابـ ــل  6م ـ ــاي ـ ــن يـ ـ ــورو
سنويًا .وأضافت الصحيفة أن الشرط
الجزائي في العقد الجديد تبلغ قيمته
 700مـلـيــون ي ــورو ،إذ يسعى الفريق
امللكي إلــى منع تـكــرار سيناريو نجم

باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار
مع برشلونة.
كـ ــذلـ ــك ،أوض ـ ـ ــح ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـبــوروسـيــا دورت ـمــونــد هــانــز يــواكـيــم
َّ
فاتسكه أن الـجـنــاح الفرنسي عثمان
دي ـم ـب ـي ـل ــي س ـي ـب ـق ــى الع ـ ـبـ ــا ل ـف ــري ـق ــه،
ورف ـ ـضـ ــت إدارة ال ـ ـنـ ــادي ع ــرض ــا مــن
برشلونة لضمه ،مرجحًا "عــدم إتمام
الـصـفـقــة" بـسـبــب "عـ ــدم وجـ ــود عــرض

آخر" من النادي الكاتالوني .وجاء في
بيان للنادي األملــانــي أن "ممثلني عن
برشلونة قدموا عرضًا ال يتناسب مع
األداء والقيمة االستثنائية لالعب وال
يتماشى مــع الــوضــع االقـتـصــادي في
ســوق الـتـعــاقــدات األوروبـ ـي ــة" .وكــانــت
مـجـلــة "كـيـكــر" الــريــاضـيــة األملــان ـيــة قد
ذكــرت أن دورتموند طلب  120مليون
ي ـ ـ ــورو م ـق ــاب ــل امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى رح ـيــل
الالعب.
بـ ـ ــدوره ،ذك ــر بـشـيـكـطــاش ال ـتــركــي أن
العــب انتر ميالنو التشيلياني غاري
مـيــديــل فــي طــريـقــه ال ـيــه ،وذل ــك بعدما
كان قد بدأ املفاوضات مع انتر ميالنو
االيطالي ،حيث يسعى النادي التركي
الى دفع  2.5مليون يورو مقابل اتمام
ه ــذه الـصـفـقــة ،عـلــى أن يـمـنــح الــاعــب
راتبًا سنويًا بقيمة  2.3مليون يورو
في عقد مدته  3أعوام.
كــذلــك ،أعلن جنوى التعاقد مــع العب
س ــاو بــاولــو ال ـبــرازي ـلــي ،األرجـنـتـيـنــي
ري ـ ـك ـ ــاردو سـ ـنـ ـت ــوري ــون ،ال ـ ـ ــذي فـشــل
ف ــي إت ـم ــام صـفـقــة ان ـت ـقــالــه إل ــى بــوكــا
ج ــون ـي ــورز ب ـعــدمــا ل ـعــب ف ــي صـفــوفــه
معارًا خالل املوسم املاضي.

أبدى العب برشلونة ،التركي أردا توران
استعداده للعودة الى صفوف منتخب بالده
بعد شهرين على إعالن اعتزاله اللعب دوليًا في
خضم جدل حول تعديه على صحافي تركي
بعد مباراة ودية مع مقدونيا .وقال توران في
حساباته على مواقع التواصل االجتماعي:
"أريدكم أن تعلموا إذا ما كان املدرب الروماني
ميرسيا لوتشيسكو سيعتبر ذلك مناسبًا،
سيكون الشرف لي ،مثلما درجت العادة دائمًا،
ارتداء قميص املنتخب الوطني مرة أخرى".

المغرب يريد استضافة
مونديال 2026

ّ
بطلب رسمي
تقدم االتحاد املغربي لكرة القدم ٍ
الستضافة كأس العالم لكرة القدم عام .2026
وأشار االتحاد املغربي في بيان له" :لقد تقدمنا
بطلب الستضافة املونديال أمام اللجنة املختصة
في الفيفا" .وحتى اآلن ،لم ّ
يتقدم بطلب رسمي
الستضافة مونديال  2026سوى الواليات
املتحدة واملكسيك وكندا الذين يسعون إلى
تنظيمه بملف مشترك .وكان املغرب قد تقدم
في السابق بطلبات لتنظيم موندياالت 1994
و 1998و 2006و ،2010لكنه لم ينجح في
استضافة أي منها .وسيتقرر البلد املستضيف
ملونديال  2026في  13حزيران  2018عشية
انطالق مونديال روسيا .2018

