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سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدريد إلى املباريات أم��ام ري��ال بيتيس اليوم 
االربعاء بعد قضاء عقوبة إيقاف خمس مباريات 
ف��ي وق��ت يسعى فيه ح��ام��ل اللقب ملواصلة 
الضغط على غرميه برشلونة متصدر دوري 

الدرجة االولى االسباني لكرة القدم.
وط��رد رون��ال��دو خ��ال االنتصار ف��ي كأس 
ال��س��وب��ر االس��ب��ان��ي��ة على برشلونة ف��ي 13 
اغسطس اب وعوقب بااليقاف خمس مباريات 
بعد ان دف��ع احلكم ول��م يشارك في اي مباراة 

بالدوري حتى االن هذا املوسم.
وه��ز النجم البرتغالي الشباك مرتني في 
ظهوره الوحيد منذ هذه الواقعة خال انتصار 
سهل 3 -صفر على أبويل نيقوسيا في دوري 

االبطال يوم االربعاء املاضي.
وسجل ال��ش��اب ب��ورخ��ا م��اي��ورال وجاريث 
بيل لريال مدريد االح��د في انتصار 3-1 على 
ريال سوسيداد لكن مثل رونالدو يتوقع عودة 
مارسيلو وتوني ك��روس بعد انتهاء االيقاف 

والتعافي من االصابة على الترتيب.
ورغم األداء القوي أمام ريال سوسيداد الذي 
لم يتجرع الهزمية قبل مباراة االمس فان عودة 
رونالدو ستكون مهمة جدا لريال مدريد حيث 
يسعى لاستفادة م��ن ج��دول مباريات سهل 
خال الشهرين املقبلني البعاد غرميه برشلونة 

عن القمة.
وستدشن مواجهة ري��ال مدريد على أرضه 
أمام بيتيس بداية لسلسلة من املباريات السهلة 
على الورق التي تنتظر بطل اوروبا والتي تشمل 
مواجهات على ارض��ه أم��ام اسبانيول وايبار 

والس باملاس.
وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد 
انتصار فريقه “لو واصلنا اللعب بهذه الطريقة 

ميكننا النيل من املنافسني.
وت��اب��ع ”عدنا ال��ى الطريق الصحيح لكن 
يتعني ان نواصل العمل الن لدينا مباراة اخرى 

يوم االربعاء“.
والريال لم يعد فقط إلى سكة االنتصارات، بل 
قّدم ما لديه من بدائل وحتى من بدائل البدائل، 
فإعطاء الفرصة للشابني بورخا مايورال )20 
ع��ام��ا، 78 % م��ن مت��ري��رات��ه صحيحة( ال��ذي 
سجل الهدف األول، والفرنسي ثيو هرنانديز 
)19 عاما- 80 % من متريراته صحيحة( كان 

مغامرة من املدرب زيدان.
الاعبان أقنعا اجلماهير وامل��درب، وأراح��ا 
جميع املقربني من امليرنغي، فقد راه��ن زيدان 
أن البدائل حاضرة دائما في صفوف الفريق 
الذي اتهم في العقد املاضي أنه يجلب النجوم 
اجلاهزة... ولعل جتهيز دكة براقة وفعالة هي 
من أكثر من أجاده زيدان مع ريال مدريد كمدرب.

ولم تكن مكاسب مدريد في األي��ام األخيرة 
فقط على العشب األخضر فقط، بل في أروقة 
املكاتب أي��ض��ا، ح��ني ج��دد ملارسيلو وإيسكو 

وأخيرا كارفاخال؛ جميعهم حتى عام 2022.
ب��ني اجل��واه��ر الشابة املتمثلة بأسنسيو 

وإي��س��ك��و، وال��ط��م��وح��ة املتمثلة مب��اي��ورال 
وهيرنانديز، والثوابت املوجودة )رونالدو، 
رام���وس، مودريتش، مارسيلو، كاسيميرو، 
كارفاخال، نافاس، مودريتش، ك��روز...( يجد 
زي��دان نفسه في أفضل موقف لقيادة فريق ال 
يريد فقط احلفاظ على أم��ج��اده بل تعزيزها 

وبناء فريق للمستقبل.

ول��م يهزم بيتيس ال��ذي يتوسط الترتيب 
ريال مدريد في الدوري على ملعب برنابيو في 

19 عاما.
واذا اراد الفوز على ريال مدريد اليوم فانه 
سيحتاج ال��ى اجلناح املخضرم خواكني )36 
عاما( واندريس ج��واردادو )30 عاما( املنتقل 

حديثا ملواصلة عروضه اجليدة.

وقال كيكي ستيني مدرب بيتيس عن ثنائي 
خط الوسط ”جواردادو العب كرة قدم يصعب 
وصفه. انه العب استثنائي. ميلك قدرات هائلة 

ومثل خواكني عامة من عامات الفريق“. 
إسبانيول يحقق انتصاره األول 

وحقق إسبانيول ف��وزه األول، في املوسم 
احلالي من الدوري اإلسباني لكرة القدم، وتغلب 

على ضيفه سيلتا فيجو )2-1(، االثنني، في 
ختام اجلولة الرابعة.

وب��ع��د ه��زمي��ت��ني وت���ع���ادل وح���ي���د، جنح 
إسبانيول في تسجيل االنتصار األول له هذا 

املوسم، ليحصد ثاث نقاط ثمينة.
الفوز رفع رصيد إسبانيول إلى أربع نقاط 
في املركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة 

أمام سيلتا فيجو، صاحب املركز السابع عشر.
وت��ق��دم ج��ي��رارد مورينو ب��االج��ي��رو بهدف 
إلسبانيول في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف 
األرجنتيني بابلو بياتي ال��ه��دف الثاني في 
الدقيقة 24، وتكفل الدمناركي بيون سيستو 
بتسجيل ال��ه��دف الوحيد لسيلتا فيجو، في 

الدقيقة 69.

زيدان يشرف على تدريبات رونالدو

جانب من تدريبات بوروسيا دورمتوند

نوير يغيب عن بايرن دورمتوند يسعى ملواصلة انطالقته القوية في »البوندسليغا« من بوابة شالكة
ميونيخ لنهاية العام

سيغيب مانويل نوير ح��ارس مرمى وقائد 
منتخب املانيا لكرة القدم ون��ادي بايرن ميونيخ 
ع��ن امل��اع��ب حتى  يناير املقبل، بعد خضوعه 
جلراحة اخ��رى أمس الثاثاء اثر تعرضه لكسر 

جديد في قدمه اليسرى.
وك��ان احل���ارس البالغ 31 عاما ق��د ع��اد إلى 
املاعب في نهاية أغسطس املاضي، بعد كسر في 

القدم نفسها في أبريل املاضي.
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس 
رومينيغه »سارت اجلراحة بشكل جيد وسيعود 

مانويل معنا إلى قوته القدمية في يناير«.
وجت��ددت إصابة نوير في احلصة التدريبية 
األخيرة قبل اللقاء املقرر الثاثاء ضد شالكه في 
ال���دوري احمل��ل��ي، وه��و انضم بذلك إل��ى اجلناح 
الهولندي اري��ني روب��ن الغائب عن ه��ذه املباراة 
بسبب امل���رض. وم��ن املتوقع أن يحل ب��دال منه 

احلارس البديل زفن اولريتش.
وسيغيب نوير عن املنتخب األملاني في مباراته 
الهامة املقررة في اخلامس من الشهر املقبل في 
بلفاست ضد ايرلندا الشمالية، حيث سيضمن 
أبطال العالم تأهلهم إلى نهائيات مونديال روسيا 
2018 في ح��ال حصولهم على نقطة التعادل، 
كونهم يتقدمون على أصحاب األرض بفارق 5 

نقاط قبل جولتني على نهاية التصفيات.
وكانت املشاركة األخيرة لنوير مع املنتخب 
األملاني ضد ايرلندا الشمالية بالذات )2 -صفر( 
في أكتوبر املاضي خال لقاء الذهاب الذي أقيم في 

هانوفر.

أقنعت اإلدارة القطرية ل��ن��ادي ب��اري��س سان 
جيرمان، البرازيلي نيمار، بالتعاقد معه، بعدما 

وعدته بفريق يتيح له الفوز بجائزة الكرة الذهبية.
ولكن بعد شهر ونصف من هذه الصفقة القياسية، 
يبدو أن املدرب أوناي إميري سيواجه عقبة، تتمثل 
في صراع بسبب الغرور، بني نيمار واألوروجواياني 

إدينسون كافاني.
وكان االحتكاك بني أغلى العب في العالم، والهداف 
األوروج��واي��ان��ي، ُيطبخ على ن��ار هادئة، منذ عدة 
أسابيع، حتى وصل األحد إلى نقطة الغليان، على 

مرأى مايني من املشاهدين على شاشات التلفاز.
ح��دث ه��ذا حت��دي��دا ف��ي )ق79(، خ��ال مواجهة 
باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي، 
بعدما حصل الفريق الباريسي على ركلة جزاء، عقب 

مخالفة ضد كيليان مبابي.
ك��ان��ت النتيجة حينها 1-0 لصالح أصحاب 
األرض، وبدأ التوتر بني الثنائي، حيث توجه كافاني، 
ه��داف الفريق هذا املوسم )تسعة أه��داف(، ليسدد 
ركلة اجلزاء، والكرة في يده، وحينما وضعها فوق 

نقطة التسديد، اقترب منه نيمار.
طلب البرازيلي منه تسديدها، برغم أن كافاني هو 
من سدد آخر ثاث ركات )اثنتني في الدوري وأخرى 
ف��ي دوري األب��ط��ال(، لكن كافاني رف��ض، وأنهى 

النقاش املتوتر بلمسة بسيطة في ساق البرازيلي.
انتهى األمر بإهدار كافاني )30 عاما(، واملتواجد 

في باريس منذ أربع سنوات، للركلة، لكن هذا لم يكن 
كل ش��يء، فقبلها كان هناك خاف آخر قبل ضربة 

حرة مباشرة.
في ه��ذه امل��رة، أخ��ذ نيمار الكرة وس��دده��ا، لكن 

احلارس أنطوني لوبيز أجهض محاولته.
بعد املباراة، وردا على أسئلة الصحفيني، حول 
هوية املختص بتسديد رك��ات اجل��زاء في الفريق، 
ج��اءت إج��اب��ات امل���درب أون���اي إمي��ري مبهمة، بل 
ودبلوماسية، حيث قال: »أعتقد أن نيمار وكافاني 
يتمتعان بالذكاء الكافي لاتفاق فيما بينهما، على 
أرض امللعب.. داخليا سنعمل على موازنة األدوار 
في التسديد، ألنني أعتقد أن كليهما لديه هذه امللكة، 

وأريد منهما تبادل األدوار«.
وي��ح��ت��اج ن��ي��م��ار )25 ع��ام��ا( ل��رك��ات اجل���زاء 
والركات احلرة، إذا كان يرغب في مجابهة هيمنة 
أفضل العبني ف��ي العقد األخ��ي��ر، وهما بكل تأكيد 
الثنائي، كريستيانو رون��ال��دو )ري���ال م��دري��د(، 

وليونيل ميسي )برشلونة(.
وسجل البرازيلي خمسة أهداف وصنع ستة في 
ست مباريات مع فريقه اجلديد، بعيدا عن األهداف 

الثمانية التي سجلها ميسي حتى اآلن.
أما كافاني، أحد أهم هدافي أوروب��ا، يسعى من 
جانبه ل��زي��ادة أرق��ام��ه م��ن أج��ل التتويج باحلذاء 
ال��ذه��ب��ي، ف��ي نهاية امل��وس��م، ووض��ع اسمه كأحد 

أساطير النادي الباريسي.

ومتكن األوروجواياني مؤخرا بهدفيه في مرمى 
سيلتيك االسكتلندي، ب��دوري األبطال )0-5(، من 
تخطي السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش، ليصبح 

الهداف التاريخي لبي إس جي في التشامبيونز.
ويبدو أن التوتر قائم وموجود بالفعل بني ثاثي 
)إم سي إن(، أو مبابي وكافاني ونيمار، خاصة 
بعد انعكاسه بصورة مرئية على امللعب، وأيضا 

إحصائيا.
ووفَقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، فإن كافاني 
لم ميرر الكرة إطاقا لنيمار، فيما مررها له النجم 

البرازيلي مرتني فقط، خال املباراة األخيرة.
ومل��س كافاني ال��ك��رة 21 م��رة ف��ق��ط، وأرس���ل 8 
متريرات، في الوقت الذي كان الترابط فيه بني نيمار 
ومبابي، أعلى، حيث تبادال التمرير فيما بينهما تسع 
مرات. وأكدت الصحيفة أن واقعة ركلة اجلزاء، أثرت 
على االنسجام التكتيكي لهجوم الفريق الباريسي، 
وأدت لفتور العاقة بني الاعبني، داخل املستطيل 
األخضر. ولفتت إلى أن نيمار بدا أكثر انسجاما مع 
مبابي، وزاد التعاون بينهما، والتحركات املتبادلة 
في اجلهة اليسرى، لذا فإن إميري عليه التدخل بقوة، 
إلنهاء حالة األنانية املتبادلة بني جنمي الفريق، 
وفقا للصحيفة الفرنسية. واختتمت ب��أن كافاني 
بدا غاضبا للغاية، وغادر امللعب فور إطاق احلكم 
صافرة النهاية، ولم يشارك زماءه حتية اجلماهير 

بعد الفوز على أوملبيك ليون.

صراع نيمار وكافاني يهدد بإغراق سفينة سان جيرمان

تنازع نيمار وكافاني على تسديد ركلة اجلزاء
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ريال مدريد يستعيد رونالدو في مواجهة بيتيس باجلولة اخلامسة من »الليغا«

بعد أن حقق بوروسيا دورمت��ون��د وب��اي��رن ميونيخ 
انتصارين ثمينني مطلع ه��ذا األس��ب��وع، تتجدد الفرصة 
سريعا أمامهما إلضافة املزيد إل��ى انطاقتهما وتعزيز 
موقعهما بجدول الدوري األملاني لكرة القدم )بوندسليجا(، 
عندما تقام منافسات املرحلة اخلامسة من املسابقة اليوم 

األربعاء.
ويحل دورمتوند، املتصدر برصيد عشر نقاط، وبفارق 
نقطة واحدة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي يحتل 

املركز الثالث، ضيفا على هامبورج مساء اليوم األربعاء.
كذلك يتوقع أن تشهد املرحلة اخلامسة بحث كولن 
وفيردر برمين وفرايبورج، أصحاب املراكز الثاثة األخيرة، 

عن االنتصار األول في املوسم.

ورغ��م اجل��دل ال��ذي أثير ح��ول حكم الفيديو املساعد، 
والذي ألقى بظاله على انتصار بوروسيا دورمتوند أمام 
كولن األحد، لم يكن هناك شك في جدارة دورمتوند بالفوز 

5 � 0 بعد األداء الرائع الذي قدمه.
وقال بيتر بوس املدير الفني لدورمتوند: »حققنا الفوز 

بجدارة وقدمنا مستويات جيدة في الشوط الثاني«.
وافتقد دورمت��ون��د ع��دد من العبيه في مواجهة كولن، 
من بينهم ماركو رويس وماريو جوتزه، ولكن الوضع ال 
يختلف كثيرا في هامبورج، وهو فريق أصغر بكثير، حيث 

يعاني أيضا من إصابات بني صفوفه.
وال يزال نيكوالي مولر وفيليب كوستيتش غائبني عن 
هامبورج، لكن يحتمل عودة املهاجم بوبي وود من اإلصابة 

في الركبة.
وق���ال م��ارك��وس جيسدول امل��دي��ر الفني لهامبورج: 
»دورمتوند لديه فريق في منتهى القوة، إنه واحد من أقوى 
ثاثة فرق في البوندسليجا، ولكن في مسابقة ال��دوري 
لدينا، دائما ما تكون الفرص متقاربة، لذلك نحن نتمتع 

مبعنويات عالية ونتطلع إلى مباراة اليوم«.
ويتأهب هانوفر الصاعد حديثا للدرجة األولى والذي 
يحتل املركز الثاني بفارق األهداف فقط خلف دورمتوند، 
للمباراة أمام مضيفه فرايبورج صاحب املركز السادس 
عشر، وال���ذي يبحث ع��ن االنتصار األول بعد هزميتني 

وتعادلني.
ويتطلع فرايبورج إل��ى حتقيق مفاجأة لنفض غبار 

الهزمية الثقيلة أمام باير ليفركوزن برباعية نظيفة، األحد.
وق��ال كريستيان سترايش املدير الفني لفرايبورج: 
»عندما يكون ليفركوزن مبثل هذا املستوى، فا يفترض أن 
يشكل معيارا لنا، نحن بحاجة إلى تطوير الثبات واإلبداع، 

إنها رحلة وعلينا احلفاظ على الهدوء ودعم العبينا«.
ويخوض كولن حتديا صعبا عندما يستضيف آينتراخت 
فرانكفورت أيضا حيث يعاني كولن من تراجع املعنويات 
إثر الهزمية الثقيلة أم��ام بوروسيا دورمتوند بخماسية 

نظيفة األحد.
وقال بيتر شتوجر املدير الفني لفريق كولن: »إننا في 
مرحلة صعبة، وموقف جديد بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى 

إعداد العبينا لتجاوز ذلك.«


