
أكد املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين 
زي��دان، اجلمعة، أن��ه ال توجد كلمات ميكن أن توفي 
املهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقه، مبينا أنه 

العب »قادر على أي شيء عندما يكون في امللعب«.
وتطرق زي��دان إل��ى أن كريستيانو سجل أكثر من 
300 هدف مع الريال، وهو الذي قرر الدفع بالبرتغالي 
في مباريات أقل هذا املوسم لكي يكون في حالة جيدة 
بنهائي دوري األبطال األوروب��ي، املقرر في 3 يونيو 

املقبل أمام يوفنتوس اإليطالي.
وأشار املدرب الفرنسي: »هذه أرقام رائعة، ولكن مع 
كريستيانو كل شيء ممكن خاصة تسجيل األهداف«، 
مبينا أن الدفع به في مباريات أقل ال يرجع إلى عدم 
استعداده بدنيا ولكن للرغبة في أن يصل إلى نهائي 

التشامبيونز ليغ في أفضل حالة ممكنة.
وف��ي مقابلة ملوقع االحت��اد األوروب���ي لكرة القدم 
)يويفا(، أثنى »زي��زو« على اليوفي وكشف أن الدفع 
بكريستيانو في مباريات أق��ل ك��ان ق��رار اتخذه هو 

والالعب سويا.
وأض��اف أن »ال��دون« لعب كثيرا هذا املوسم ولكنه 
حصل على الراحة في مرات قليلة وهو اآلن في حالة 

بدنية رائعة فيما تبقى من املوسم احلالي.
وبعد نحو أسبوع من تتويج الريال بلقب الدوري 
اإلسباني لكرة القدم ألول مرة منذ عام 2012، أعرب 
زيدان عن امتنانه للفرصة التي جعلته يتولى تدريب 

امللكي اعتبارا من مطلع 2016.
وأقر الفرنسي بأن املهمة ليست سهلة ولكن شغفه 
والفريق الفني »ال��رائ��ع« ال��ذي يعاونه ساعداه على 
تأديتها، مبينا »قضيت 3 أو 4 أعوام لكي أستعد للعمل 
كمدرب، ولكن ما حققناه يرجع بشكل أساسي إلى 

الالعبني الرائعني«.
وعند سؤاله عن آخر مباراة بني الريال واليوفي 
قبل 19 عاما في نهائي التشامبيونز ليغ، عندما كان 
العبا في صفوف »السيدة العجوز« قبل انضمامه 
للملكي وحينها خسر الفريق اإليطالي اللقب، قال زيدان 
إنها »حلظات حزينة في مسيرة أي العب ولكن يجب 

تقبلها«.
وأض��اف أن أي مسيرة تترك في الالعبني ذكريات 
جيدة وأخ��رى سيئة »أنا سعيد ألنني توجت باللقب 
مع ري��ال م��دري��د«، مبديا احترامه مل��درب يوفنتوس، 

ماسيميليانو أليغري. 
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سيكون اإلسباني رافايل ن��ادال مرشحا للفوز بلقب 
بطولة فرنسا املفتوحة، ثاني البطوالت األربع الكبرى 
في كرة املضرب، فيما يبدو باب الصراع مفتوحا على 
مصراعيه عند السيدات في ظل غياب األميركية سيرينا 

وليامس.
ويبدو ن��ادال، املصنف رابعا على العالم، على أمت 
االستعداد حملاولة استعادة اللقب الذي توج به للمرة 
األخيرة عام 2014 وتعزيز رقمه القياسي في البطولة 
الفرنسية من خ��الل رف��ع ع��دد ألقابه فيها إل��ى عشرة 
وتعويض خروجه من ربع نهائي 2015 على يد غرميه 
الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطل 2016، وانتهاء 
م��ش��واره عند ال���دور ال��ث��ال��ث امل��وس��م امل��اض��ي بسبب 

اإلصابة.
وسبق لإلسباني البالغ 30 عاما أن وصل إلى الرقم 
10 هذا املوسم في دورتني على املالعب الترابية أيضا، 
وذلك بتتويجه في مونتي كارلو للماسترز ثم برشلونة، 
كما أحرز لقب دورة مدريد للماسترز املقامة أيضا على 

املالعب الترابية للمرة اخلامسة في مسيرته.
وميلك ن��ادال سجال مذهال في روالن غ��اروس التي 
حقق فيها 72 انتصارا مقابل هزميتني فقط في الدور 
الرابع لنسخة 2009 على يد السويدي روبن سودرلينغ، 
والدور ربع النهائي لنسخة 2015 على يد دجوكوفيتش، 
في حني أنه ودع نسخة 2016 من الدور الثالث دون أن 

يلعب مباراته مع مواطنه مارسيل غرانويرز.
ومهدت اخلسارة أمام سودرلينغ في نسخة 2009، 
الطريق أم��ام األس��ط��ورة السويسرية روجيه فيدرر 
إلحراز لقبه الوحيد في روالن غاروس. وتخلص نادال 
في نسخة 2017 التي تنطلق األح��د، من منافس جدي 
بعدما ق��رر فيدرر ع��دم املشاركة بهدف التركيز على 

الدورات املقامة على املالعب الصلبة والعشبية.

نادال ال يكترث بالترشيحات

كما يبدو املنافسان الكبيران اآلخ��ران ديوكوفيتش 
املصنف ثانيا والبريطاني اندي موراي األول في وضع 
فني ومعنوي صعب ألنهما يعانيان األمرين منذ بداية 

املوسم، ما يجعل نادال املرشح األوفر حظا في البطولة 
املفضلة لديه وذل��ك رغ��م اخل���روج املخيب م��ن ال��دور 
ربع النهائي ل��دورة روما للماسترز على يد النمسوي 

دومينيك تييم.
وأكد نادال، الفائز ب�14 لقبا في بطوالت الغراند سالم 
و72 في مسيرته الرائعة، بينها ثالثة في 2017 من أصل 
6 مباريات نهائية خاضها منذ بداية املوسم، أن اخلسارة 
في روما لم تؤثر على معنوياته ألن »أحدا لم يتمكن في 
السابق من الفوز بأربع دورات تسبق روالن غاروس. 
لكني جنحت في معادلة أفضل نتيجة لي قبل الوصول 

الى باريس«.
وقدم اإلسباني أداء جيدا أيضا على املالعب الصلبة 
هذا املوسم ووص��ل إلى أول نهائي كبير له منذ ثالثة 
أع���وام حيث خسر أم���ام ف��ي��درر ف��ي بطولة أستراليا 
املفتوحة، وهو خسر أمام الالعب ذاته في نهائي ميامي، 
في حني أن تتويجه في مدريد للمرة اخلامسة سمح له 
مبعادلة الرقم القياسي من حيث عدد األلقاب في دورات 

املاسترز والذي ميلكه دجوكوفيتش )30(.
وخالفا ل��ن��ادال، لم تكن حتضيرات دجوكوفيتش 
ووصيفه م���وراي ل���روالن غ���اروس مثالية، إذ خرج 
الصربي من رب��ع نهائي دورة مونتي كارلو، ووصل 
إلى نصف نهائي دورة مدريد قبل أن يخسر نهائي روما 
أمام األملاني الشاب ألكسندر زفيريف )20 عاما( الذي 
استخف، رغم اإلجناز الذي حققه بإحراز لقبه األول في 
دورات املاسترز، بترشيحه ليكون أول أملاني يتوج في 

البطولة الفرنسية منذ 80 عاما.
أما بالنسبة مل��وراي، بطل وميبلدون لعامي 2013 
و2016 وف��الش��ي��ن��غ م��ي��دوز ل��ع��ام 2012 ووص��ي��ف 
روالن غ��اروس العام املاضي، فالوضع يبدو أسوأ من 
دجوكوفيتش ال��ذي يخوض البطولة بإشراف النجم 
األميركي السابق أن��دري أغاسي، إذ بعد وصوله إلى 
نصف نهائي مونتي ك��ارل��و، خ��رج م��ن ال���دور الثالث 
في مدريد ثم ودع دورة روم��ا من ال��دور األول على يد 

اإليطالي فابيو فونييني.
ويستهل موراي الذي يواجه احتمال لقاء السويسري 
ستانيسالس فافرينكا بطل 2015 في نصف النهائي، 

مشواره ضد الروسي ان��دري كوزنتسوف، فيما يلعب 
دجوكوفيتش الذي قال خالل سحب القرعة بأن »النظر 

إلى الكأس يعيد لي ذكريات كثيرة«، مع غرانويرز.

الصراع مفتوح على مصراعيه بغياب سيرينا

ولدى السيدات، من الصعب التكهن بهوية الالعبة 
التي ستتوج باللقب في ظل غياب سيرينا وليامس 
بسبب حملها، وتبدو األملانية اجنيليك كيربر املصنفة 
أولى األوفر حظا على الورق لكن مشوارها هذا املوسم ال 
يدعو إلى التفاؤل، إذ فشلت في احراز أي لقب وهي قادمة 

من ثالث مشاركات مخيبة في شتوتغارت )خرجت من 
الدور الثاني( ومدريد )الثالث( وروما )الثاني(.

كما أن سجل األملانية التي تبدأ مشوراها ضد الروسية 
ايكاتيرينا ماكاروفا، في روالن غاروس غير مشجع على 
اإلط��الق، إذ خرجت من ال��دور األول املوسم املاضي في 
حني أنها توجت خالل املوسم بطلة ألستراليا املفتوجة 

وفالشينغ ميدوز ووصلت الى نهائي وميبلدون.
وتبقى أفضل نتيجة لكيربر ف��ي روالن غ��اروس 

وصولها مرة واحدة إلى الدور ربع النهائي عام 2012.
وسيكون م��ن الصعب على اإلسبانية غاربينيي 
موغوروتسا املصنفة رابعة في البطولة تكرار اجناز 

ال��ع��ام امل��اض��ي ح��ني ف��ازت على سيرينا وليامس في 
النهائي وأح���رزت لقبها األول والوحيد في بطوالت 
الغراند سالم. ويجمع نصف النهائي النظري بني كيربر 
وموغوروتسا التي تبدأ مشوارها ضد البطلة السابقة 
االيطالية فرانشيسكا سكيافوني، والتشيكية كارولينا 
بليسكوفا مع الرومانية سيمونا هاليب الثالثة ووصيفة 
2014 التي تأمل التعافي في الوقت املناسب من اصابة 
في كاحلها تعرضت لها األحد املاضي في نهائي دورة 
روم��ا )خسرته أم��ام األوك��ران��ي��ة ايلينا سفيتولينا(، 
قبل مباراتها األول��ى التي جتمعها بالسلوفاكية يانا 

سيبيلوفا.

زيدان يكيل املدح لرونالدو

روالن غاروس للتنس: نادال أبرز املرشحني والصراع مفتوح عند السيدات

2017 للتنس ستشهد منافسات قوية روالن غاروس 

زيدان: ال توجد كلمات توفي رونالدو حقه

أك��د ال��دول��ي األمل��ان��ي ج��ي��روم بواتينغ، احملترف 
بصفوف بايرن ميونخ، أن اللعب أمام ليونيل ميسي 
أكثر صعوبة من مواجهة كريستيانو رونالدو، رغم 
أنه أضاف أن الالعب البرتغالي غّير أخيرا من أسلوب 

لعبه ليصعب من مهمة املدافعني.
وقال بواتينغ في تصريحات ملجلة شبورت بيلد: 
»ميسي بكل صدق ال ميكنك إيقافه وحدك، مع رونالدو 
قد ينجح األمر أحيانا، ألنه يراهن قبل كل شيء على 

قوته البدنية«.
وأضاف: »لكن رغم ذلك، رونالدو غّير من أسلوب 
لعبه وأصبح يعتمد بشكل أقل على املراوغة ويركز 
أكثر على حسم الكرات، هذا جعل من اللعب أمامه أمرا 
أكثر صعوبة ألن لديه قدرة كبيرة على املبادرة وإنهاء 

الكرات بلمسة واحدة«.
ومن بني الالعبني األكثر صعوبة الذين لعب ضدهم 
بواتينغ، إل��ى جانب ميسي وكريستيانو، اختار 
البرازيلي نيمار، جناح برشلونة، والبلجيكي إدين 
هازارد صانع ألعاب تشيلسي، والفرنسي كرمي بنزميا 

مهاجم ريال مدريد.
وف��ي مواجهاته ض��د ميسي ف��ي دوري االب��ط��ال، 
فاز بايرن مبشاركة بواتينغ في ثالث من أصل أربع 
مواجهات، إال أن املراوغة التي ستبقى في الذكرى هي 
مراوغة ميسي لالعب األملاني من أصول غانية والتي 
سجل منها الهدف الثاني له ولبرشلونة في االنتصار 
بثالثية نظيفة على ملعب كامب نو بنصف نهائي 

دوري األبطال املوسم قبل املاضي. 

بواتينغ: اللعب أمام ميسي أصعب 
من مواجهة رونالدو

مورينيو سيستخدم ورقة 
دي خيا لضم موراتا

توابيت خاصة ملشجعي 
ريال مدريد وبرشلونة

استغلت شركة إسبانية مختصة بدفن املوتى، تعصب بعض 
عشاق الغرميني األزليني ري��ال مدريد وبرشلونة، لتطرح توابيت 
منحوتة على شكل إستاد سانتياغو برنابيو اخلاص ب�«امليرينغي«، 
وآخ��ر يحمل شعار النادي الكتالوني، على أن تبلغ قيمة التابوت 

الواحد 15 ألف يورو، بحسب مصادر صحافية إسبانية.
ولعل الفكرة جديدة على كرة القدم األوروبية، لكنها ليست غريبة 
على أمريكا اجلنوبية، حيث ميتلك نادي بوكا جونيورز األرجنتيني 
مقبرة ملشجعيه، وميكنهم أيضا اختيار تصاميم للتوابيت بشعارات 

ورسومات خاصة بالفريق.
يذكر أن ريال مدريد توج مؤخرا بلقب الدوري اإلسباني، فيما حل 
برشلونة وصيفا. وتنتظر فريق العاصمة اإلسبانية قمة مرتقبة أمام 

يوفنتوس اإليطالي على لقب دوري أبطال أوروبا في 3 يونيو املقبل.

مدرب البرازيل: 
كوتينيو مثالي لبرشلونة

قال مدرب منتخب البرازيل األول لكرة القدم، أدينور ليوناردو 
باتشي »تيتي«، إن صانع ألعاب ليفربول، فيليب كوتينيو، هو العب 
ميتلك سحرا في امللعب ولديه قدرة كبيرة على اإلبداع، مشيرا إلى أنه 

العب مثالي لبرشلونة.
وعن رغبة البرسا في االستفادة من ق��درات كوتينيو إلى جانب 
نيمار بالفريق الكاتالوني، قال: »بالطبع، نعم سيكونان رائعان، 
ال أريد إقحام وجهة نظري بشأن برشلونة، ولكن من ال يريد العبا 
بحجم كوتينيو وسحره، بهذه القدرة على اإلب��داع وتغيير اإليقاع 
واللعب على شكل مثلثات وبناء الهجمة«. وأضاف عن املركز الذي قد 
يلعبه كوتينيو حال انضمامه لبرشلونة: »أنا أحتدث عن فرضيات، 
فليكن هذا واضحا، هناك سرجيو بوسكيتس والالعبان اللذان يعدان 
عقلي الفريق، وهما راكيتيتش وإنييستا، كوتينيو بإمكانه أن يلعب 

مثل هذا الدور، إنه العب مثالي لبرشلونة«.

ذكرت تقارير إخبارية اجلمعة، أن املدير الفني 
ملانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، 
يرغب في استغالل رغبة ريال مدريد في ضم حارسه 
ديفيد دي خيا ليضم هو مهاجم »امللكي« ألفارو 

موراتا.
ورغ���م التقارير ال��ت��ي تشير مليل م��ورات��ا )24 
عاما( للموافقة على عرض يقدمه له ميالن، فال زال 
مانشستر يونياتد يسعى لضمه، ال سيما مع علمه 
برغبة الالعب في الرحيل عن الريال بحثا عن املزيد 

من النجومية.
وأفادت صحيفة ماركا اإلسبانية بأن املدير الفني 
األسبق للملكي مورينيو، أوضح ملسؤولي الريال أنه 
سيستغني عن دي خيا في حالتني؛ األولى أن يدفع 
امللكي 75 مليون ي��ورو أو يبيع موراتا ملانشستر 
ويدفع مبلغ 25 مليون ي��ورو، ما يعني أن املدرب 
السابق للملكي يقدر قيمة املهاجم ب�50 مليون يورو.

ومع ذلك، يبدو أن الريال ليس مستعدا للتنازل 
ع��ن م��ورات��ا بأقل م��ن 70 أو 75 مليون ي���ورو، ما 
يعني ضرورة أن يرفع ميالن أو مانشستر يونايتد 
عرضيهما إذا أرادا ضم موراتا الذي ينتهي عقده مع 

»امليرينغي« في 2019.
وأضافت ماركا أن أتلتيكو مدريد، يريد أيضا 
ضم موراتا إال أن عقوبة االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، مبنع التعاقدات الصيف املقبل حتول دون 
املضي قدما في الصفقة، ل��ذا ينتظر ق��رار محكمة 

التحكيم الرياضية في وقف تنفيذ العقوبة.
وباإلضافة إلى ه��ذا، يوجد شرط جزائي بقيمة 
300 مليون يورو في عقد موراتا يجب سداده حال 

مورينيورحيله ألتلتيكو.

اعتبر امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ن��ادي يوفنتوس اإليطالي، 
جيوسيبي ماروتا، أن الالعب األرجنتيني املوهوب 
ب��اول��و دي��ب��اال »ال يقدر بثمن« وأن ال��ن��ادي »يتطلع 
ملسيرة طويلة« مع املهاجم الشاب. وفي مقابلة نشرتها 
صحيفة توتو سبورت اجلمعة، قال ماروتا إنه »في 
العقد اجلديد مع ديباال أخذنا بعني االعتبار تطور 
الالعب، ستكون هناك سلسلة من األنشطة املشتركة 
بهدف تأسيس مسيرة طويلة معا، باولو ال يقدر بثمن« 
كما أوضح املدير العام لنادي »السيدة العجوز« أنه لن 
يضع شروطا جزائية في عقود العبيه العتبارها أمرا 

يضر بالنادي.
وقال إن »قيمة الالعب تقاس في حلظة بيعه، قبل 3 
سنوات من بيع )الفرنسي بول( بوغبا، كنت أقول إن 
ثمنه 60 مليون، لكنني بعته ب�110 ماليني، الشروط 

اجلزائية أمر جنوني، لن أعتمدها«.
واعتبر ماروتا أن الالعب األرجنتيني صاحب ال�23 

ربيعا يتميز بقيم قوية سمحت له بأن يصبح بطال.
وقال: »من أجل أن يصبح بطال عليه أن يجمع بني 
املهارة الفنية والقيم اإلنسانية، كما هو احلال بالنسبة 

لديباال، املوهبة اآلن لم تعد كافية«. 

ماروتا: ديباال ال يقدر بثمن
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