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أكد املدرب الفرنسي لريال مدريد اإلسباني زين الدين 
زيدان من الواليات املتحدة حيث يستعد فريقه للموسم 
اجلديد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باٍق مع 
النادي امللكي لعامني إضافيني أو ثالثة، واضعا بذلك حدا 
للشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودته إلى فريقه 
السابق مانشستر يونايتد اإلنكليزي. وقال زيدان عشية 
اللقاء الودي مع يونايتد بالذات، أنه: »كان هناك الكثير من 
احلديث املتعلق بكريستيانو، بأنه يريد الرحيل. أنا أؤمن 

بشيء واحد - كل مرة حتدثت فيها إليه، كان مسترخيا«.
وواص��ل: »إن��ه في عطلة وسيكون معنا في اخلامس 
)من أغسطس(. أنا أسمع، كما كل الناس، لكن األمر الوحيد 
الذي يهمني هو ما يريد القيام به في ريال مدريد. سيكون 
معنا يوم اخلامس وأعتقد أنه سيبقى للعامني أو الثالثة 

املتبقية له معنا«.
ويخوض ري��ال مدريد األرب��ع��اء املقبل م��ب��اراة ودية 
أخرى ضد مانشستر سيتي في لوس أجنليس ثم يواجه 
غرميه احمللي برشلونة السبت في ميامي قبل عودة 

رونالدو إلى صفوفه.
واعتبر زيدان أن النجم البرتغالي: »في عطلة مستحقة 
متاما بعد العام الذي خاضه. عليه أن يعود وسنرى متى 
سيكون بإمكانه اللعب. أنا متأكد من أنه سيكون جاهزا 

بأسرع وقت ممكن«.
وأكد زيدان الذي توج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا 
للموسم الثاني على التوالي وأح��رز ال��دوري اإلسباني 
للمرة األولى منذ 2012، أن النادي امللكي سيكون جاهزا 
للدفاع عن لقبيه عندما يحني الوقت، مضيفا: »ندرك أن ما 
حققناه كان مذهال واآلن هناك كأس يجب اللعب عليها في 
الثامن )من الشهر املقبل(، ونحن نتحضر لذلك التاريخ 

لكي نبدأ )املوسم( بأفضل طريقة ممكنة«.

ويلتقي ري��ال في الثامن م��ن  أغسطس في العاصمة 
املقدونية سكوبيي مع يونايتد بالذات على الكأس السوبر 
األوروب��ي��ة التي جتمع بني بطلي دوري أبطال أوروب��ا 
والدوري األوروبي »يوروبا ليغ«، املسابقة التي أحرزها 

الفريق اإلنكليزي للمرة األولى في تاريخه.
وأردف زي��دان قائال: »كما احلال دائما، نريد محاولة 
الفوز بكل ش��يء نشارك فيه. ه��ذا األم��ر لن يتغير. هذا 

النادي يتمتع بالتاريخ، نعلم بأن الفوز باأللقاب هو ما 
يحفزنا وسنحاول القيام باألمر ذاته هذا العام«.

وستكون الفرصة قائمة أم��ام رج��ال زي��دان إلح��راز 
لقب آخر غير الكأس السوبر األوروبية عندما يلتقون 
برشلونة في 13 و16  أغسطس على الكأس السوبر 
اإلسبانية قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري في 20 

منه ضد مضيفه ديبورتيفو ال كورونيا. 

أح��رز نيمار هدفني رائعني ليقود برشلونة 
للفوز 2-1 على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع 
باستاد ميت الي��ف في ك��أس األبطال الدولية 

الودية لكرة القدم ليل السبت.
وقدم نيمار، الذي تتردد شائعات بأن باريس 
سان جيرمان يسعى لضمه، أداء قويا بجانب 
ليونيل ميسي ليقلب برشلونة الطاولة على 
الفريق االيطالي الذي أطاح به من دور الثمانية 

في دوري أبطال اوروبا املوسم املاضي.
وتبادل املهاجم البرازيلي الكرة بذكاء مع 
باكو الكاسير قبل أن يضعها في الزاوية اليمنى 
العليا ملرمى احل���ارس جيانلويجي بوفون 

ليفتتح التسجيل في الدقيقة 15.
وضاعف نيمار تقدم برشلونة بعد 11 دقيقة 
أخ��رى بهدف من ط��راز عاملي. وتلقى الالعب 
البرازيلي متريرة من ميسي وجتاوز ثالثة من 
مدافعي يوفنتوس داخل منطقة اجلزاء قبل أن 

يسدد في شباك بوفون.
وغ���ادر نيمار وميسي امللعب بعد انتهاء 
الشوط األول بينما أجرى يوفنتوس العديد من 

التغييرات في الشوط الثاني.
وشكل بطل ايطاليا خطورة هجومية أكبر 
بعد االس��ت��راح��ة وقلص ال��ف��ارق ف��ي الدقيقة 
61 عندما نفذ باولو ديباال ركلة ركنية قابلها 

جيورجيو كيليني برأسه في الشباك.
وأبدى ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس 

اعجابه بنيمار.
وأبلغ اليجري الصحفيني »قدم مباراة مذهلة. 
هو وميسي مواهب رائعة وميكن رؤية ذلك في 

امللعب«.
وإض��اف��ة لتأكيد رغبته في بقاء نيمار في 
برشلونة ق��ال امل���درب إرنستو بالبيردي إن 
املباراة أعطت مؤشرا جيدا على سير األمور في 

برنامج االعداد للموسم اجلديد.
وتابع بالبيردي »كانت هناك العديد من 
األشياء اجليدة في هذه املباراة. نية السيطرة 

على اللعب طيلة امل��ب��اراة.. حتى رغ��م وجود 
منافس قوي أمامنا. هذه األشياء مفيدة حقا لنا«.

ويلتقي برشلونة بعد ذل��ك مع مانشستر 
يونايتد ي��وم األرب��ع��اء القادم في الندوفر في 
ماريالند بينما يلعب يوفنتوس ضد باريس 

سان جيرمان في ميامي.

نيمار باق
من جهته أكد املدير الفني لبرشلونة إرنستو 
فالفيردي، أن النادي الكتالوني »لن يستغني« 
عن جنمه البرازيلي نيمار، الذي كثرت التكهنات 

وال��ش��ائ��ع��ات م��ؤخ��را ح��ول انتقاله احملتمل 
لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وف��ي مؤمتر صحافي عقب انتهاء املباراة 
الودية، التي قاد خاللها نيمار فريقه برشلونة 
للفوز على يوفنتوس نفى فالفيردي مجددا 
الشائعات بشأن رحيل املهاجم البرازيلي الذي 

سجل هدفي اللقاء.
وقال مدرب الفريق الكتالوني: »برشلونة لن 
يستغني عن نيمار، نحن نعلم تأثيره في اللعب 
وبني زمالئه وفي ديناميكية الفريق، ونريده 

معنا«.
وعن جنم البرسا األرجنتيني ليونيل ميسي، 

أب��رز فالفيردي ال��ذي اجتاز في ه��ذه املباراة 
الودية أول اختبار له على رأس اإلدارة الفنية 
للبرسا »تفانيه الكبير في اللعب الهجومي 

والدفاعي«.
كما أثنى املدرب اجلديد على »العمل اجليد« 
ال��ذي قدمه سيرجي روب��رت��و، وك��ذل��ك جهود 

سيرجي سامبر.
وتابع: »كانت مباراة اليوم اختبارا للجميع.. 
ومر بشكل جيد جدا«، مضيفا: »ضغطنا كثيرا 
وسنحاول حتسني األداء أكثر من ذل��ك«، في 
إشارة للمباريات الودية التي يستعد لها البرسا 

خالل األيام املقبلة.

نيمار تالعب بدفاعات السيدة العجوز وأحرز هدفني

رونالدو

زيدان: رونالدو باق في ريال لعامني إضافيني أو ثالثة

ثنائية نيمار تقود برشلونة للفوز على يوفنتوس في كأس األبطال الدولية

أك��د البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد  اإلنكليزي بطل الدوري 
األوروبي أن حارس مرماه الدولي اإلسباني 
دافيد دي خيا طوى صفحة انتقاله إلى ريال 
مدريد الذي حاول بقوة التعاقد معه عامي 

2015 و2016.
وقال مورينيو في مؤمتر صحافي عشية 
مواجهة النادي امللكي: »ميكنني أن أؤكد لكم 

أنه لن يرحل هذا املوسم«.
وطفت صفحة انتقال دي خيا إلى ريال 
مدريد على السطح في الفترتني األخيرتني 
من االنتقاالت الصيفية وكان النادي امللكي 
يأمل في التعاقد معه في  فبراير املاضي، بيد 
أن دي خيا نفسه، بحسب املدرب مورينيو، 
غ��ض ال��ط��رف ع��ن اه��ت��م��ام ب��ط��ل ال���دوري 
اإلسباني هذا املوسم ودوري أبطال أوروبا 

في املوسمني األخيرين.
واض���اف مورينيو: »دي خيا شخص 
ص���ادق ج���دا، مستقيم ج���دا، مت االت��ص��ال 
به لفترة طويلة من قبل ري��ال مدريد لكن 
مانشستر يونايتد ل��م يكن منفتحا على 

املفاوضات«.
وتابع: »قررنا بعد ذلك فتح الباب، ألنني 
ال زلت أعتقد بأننا ال ميكننا االبقاء على العب 
يرغب في الرحيل، فهو ال يعطينا ما ننتظره 

منه«.
واردف قائال: »ولكن مبجرد ما فتحنا باب 

املفاوضات، أغقلوه )ريال مدريد(، ال أعتقد 
ب��ان دي خيا لديه انطباع إيجابي ناحية 
ريال مدريد«. وأوضح مورينيو »أرى العبا، 
سعيدا جدا، مركز جدا، يتدرب أفضل من أي 
وقت مضى، بالنسبة لي، أنا متأكد 100% 

من بقائه«.
ولعب دي خيا املولود في العاصمة مدريد 
)26 ع��ام��ا( ف��ي صفوف ال��غ��رمي التقليدي 
للنادي امللكي، أتلتيكو مدريد قبل االنضمام 

إلى مانشستر يونايتد عام 2011.
وك��ان دي خيا ق��اب قوسني أو أدن��ى من 
االنتقال إلى ريال مدريد صيف 2015 لوال 
تأخر مانشستر يونايتد في ارسال موافقته 

قبل اقفال باب االنتقاالت الصيفية.
وبدا أن ريال مدريد يتجه حلسم صفقة 
طال انتظارها مقابل 30 مليون ي��ورو مع 
انتقال عكسي حلارس النادي امللكي الدولي 
الكوستاريكي كيلور نافاس من ري��ال إلى 
الشياطني احلمر مقابل 15 مليون ي��ورو. 
لكن الوثائق املطلوبة حلسم الصفقة رسميا 
لم يتم اكمالها قبل إقفال ب��اب االنتقاالت 

الصيفية في إسبانيا.
من جهة أخرى، أكد مورينيو الذي سبق 
له تدريب ري��ال م��دري��د، أن��ه لم يضع أبدا 
مهاجم النادي امللكي الدولي الويلزي غاريث 
بايل على الئحة الالعبني الذين يرغب في 
التعاقد معهم، وقال: »من الواضح أن بايل 

يحب مدريد، النادي والوضع ال��ذي يوجد 
فيه«.

من جهة أخ��رى أش��ار مورينيو، إل��ى أن 
التعاقد م��ع مواطنه املهاجم كريستيانو 
رونالدو أو املهاجم الويلزي غاريث بيل يعد 

»مستحيال«.
واعترف مورينيو بأن كريستيانو وبيل 
لم يكونا على قائمة الالعبني ال��ذي يسعى 
وراءه��م فريقه، مشيرا إلى أن »ريال مدريد 
ي��روق لهما كما ي��روق لهما التحدي داخل 
صفوف هذا النادي الذي يتمتع بوضع جيد 

جدا«.
وأضاف: »لم أشعر قط بأن لديهما الرغبة 
في الرحيل عن صفوف امللكي، وعليه، ملاذا 

نضيع الوقت والطاقة على أمر كهذا؟«.
وعن مواجهة فريقه اإلجنليزي الودية 
أمام ريال مدريد في سانتا ك��الرا، في إطار 
بطولة الكأس الودية لألبطال، قال مورينيو: 
»ال أعلم ما إذا كان اختبارا كبيرا.. لكنني 

أقول إنها ستكون جتربة كبيرة«.
وع��ن انتقال املهاجم اإلسباني ألفارو 
موراتا من الريال إلى تشيلسي، بعدما سعى 
امل��ان يونايتد أيضا للتعاقد معه، استبعد 
مورينيو أن يكون القرار النهائي في هذا 

الصدد له أي عالقة بدافع »شخصي«.
فيما أك��د بقاء احل���ارس ديفيد دي خيا 

بصفوف النادي اإلجنليزي هذا املوسم. 

أكد أن ضم كريستيانو أو غاريث بيل »مستحيل«

مورينيو: دي خيا طوى صفحة ريال مدريد

دي خيا لم يعد يفكر في االنتقال لريال مدريد

أعلن مانشستر سيتي املنافس 
في ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم يوم األح��د تعاقده مع دانيلو 
م��داف��ع ري��ال م��دري��د بطل اسبانيا 
ملدة خمس سنوات دون الكشف عن 

التفاصيل املالية.
وانضم الالعب البالغ من العمر 
26 عاما إلى ريال مدريد في 2015 
ولعب 24 مباراة مع فريق املدرب 
زي��ن ال��دي��ن زي���دان امل��وس��م املاضي 
حيث فازوا بلقب الدوري وحصدوا 
ثاني ألقابهم على التوالي في دوري 
أبطال أوروبا ورفعوا كأس القارات.

وق��ال دانيلو ملوقع سيتي على 
االن��ت��رن��ت »ال��س��ع��ادة ال تسعني 

باالنضمام إلى مانشستر سيتي«.
وتابع »أبدت أندية أخرى اهتماما 
كبيرا بالتعاقد معي لكن طموحي 
كان دائما اللعب حتت قيادة املدرب 
بيب ج��واردي��وال. ف��ور أن سمعت 
برغبته ف��ي التعاقد معي رحبت 

وقتها باالنضمام إلى سيتي.
»ان��ت��ظ��ر ع��ل��ى أح���ر م��ن اجلمر 
املشاركة مع الفريق وأتطلع للتعرف 
على زم��الئ��ي اجل��دد ف��ي األسابيع 

املقبلة«.
وذك��رت وسائل إعالم بريطانية 
أن ال��الع��ب ال��ب��رازي��ل��ي ان��ض��م الى 
سيتي مقابل نحو 26 مليون جنيه 

استرليني )33.78 مليون دوالر( 
ما يجعله ثاني صفقة دفاعية كبيرة 
يبرمها امل��درب جوارديوال في فترة 

االنتقاالت احلالية بعد كايل ووكر.
وس��ب��ق أن ف���از دان��ي��ل��و بلقب 
ال��دوري مرتني في أربع سنوات مع 

ن��ادي بورتو البرتغالي وسينضم 
إل��ى فريقه اجلديد خ��الل جولة في 
ال��والي��ات املتحدة تسبق انطالق 
املوسم وق��د يواجه فريقه السابق 
عندما يلتقي سيتي مع ريال مدريد 

يوم االربعاء.

دانيلو بقميص مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يضم دانيلو خلمس سنوات
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