
بدأ ريال مدريد في التحرك لتجديد عقد 
جنمه البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو 

بشروط محسنة، وفقا لرغبة »الدون«.
وأف���ادت صحيفة »آس« اإلسبانية بأن 
خوسيه آنخيل سانشيز املدير العام لنادي 
ري��ال م��دري��د، أبلغ جنم الفريق عن رضاء 
اإلدارة عن أدائ��ه باألشهر األخيرة ونيتها 

حتسني راتبه.
ول��م يتم حتديد قيمة حتسني ال��رات��ب، 
ولكن تكمن فكرة اجلانبني في االنتهاء من 
جتديد العقد قبل مونديال روسيا املرتقب 

انطالقه بالصيف.
وت��ق��در م��ص��ادر م��ن ال��ن��ادي ب��أن رات��ب 
امللقب ب�«صاروخ ماديرا« قد يتجاوز ال�21 
مليون يورو صافي التي يتقاضاها حاليا، 
لتصل إلى 30 مليون أساسي، باإلضافة إلى 

مليونني آخرين كمتغيرات.
وسيقترب »الدون« بذلك إلى ال�35 مليون 
الصافية التي يتقاضاها البرازيلي نيمار، 
باإلضافة إلى سبعة ماليني كمتغيرات في 
باريس سان جيرمان، لكنه ال يزال بعيدا عن 
ال�45 ماليني يورو التي يتقاضاها ليونيل 

ميسي في برشلونة.
بينما ستظل م��دة عقد رون��ال��دو كما هي 

لتنتهي في عام 2021.
كما كشفت الصحيفة اإلسبانية عن أن 
سانشيز اجتمع بكريستيانو )33 عاما( 
خالل بطولة مونديال األندية في أبوظبي في 
ديسمبر )كانون األول( املاضي، وقدم عرضا 
ل��رف��ع رات��ب��ه ب��واق��ع تسعة م��الي��ني ي��ورو، 
ولكنها مشروطة بتحقيق بعض األه��داف 
اجلماعية للفريق امل��دري��دي مثل )دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا والليغا(، وأه���داف فردية 
مثل تتويج الالعب بالكرة الذهبية وجائزة 

»األفضل«، العرض الذي رفضه كريستيانو، 
معتبرا أنها إهانة كبيرة ملسيرته واإلجنازات 

التي حققها داخل أسوار النادي املدريدي.

ومير »الدون« بأفضل حلظاته التهديفية 
في مسيرته، إذ خاض 12 مباراة متتالية 
مسجال أله���داف ب��واق��ع 22 ه��دف��ا، ليعادل 

رقمه املسجل في موسم 2014-2015، الذي 
خ��اض فيه أيضا 12 مباراة ولكن مسجال 

20 هدفا.
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 ال صوت يعلو فوق صوت »قمة تورينو«

ستعيد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، التي 
ستجرى اليوم األح��د، ضمن منافسات ال��دور قبل 
النهائي لبطولة كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم  
إل��ى األذه��ان اللقاء املثير ال��ذي أقيم بني الفريقني 
األسبوع املاضي، حينما أحرز البلوز ثالثة أهداف 
خالل ثمان دقائق، ليقلب تأخره صفر / 2 إلى فوز 3 

/ 2 ببطولة الدوري.
ك��ان امل��وس��م احل��ال��ي مخيبا ل��آم��ال بالنسبة 
لتشيلسي، الذي فقد لقب الدوري اإلجنليزي ويحتل 
حاليا املركز اخلامس في ترتيب املسابقة، حيث 
تضاءلت حظوظه بشدة في التأهل لبطولة دوري 

أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
ويفتقد تشيلسي، الذي يسعى للصعود للمباراة 
النهائية للموسم الثاني على التوالي، خدمات 
ظهيره اإلسباني ماركوس ألونسو، الذي سيغيب 
عن اللقاء بسبب إيقافه ثالث مباريات من قبل احتاد 
الكرة اإلجنليزي، على خلفية قيامه بالتحام عنيف 
ض��د ش��ني ل��وجن الع��ب ساوثهامبتون ف��ي مباراة 

الفريقني األخيرة.
فيما يلعب ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي 
لكأس االحت��اد للمرة األول��ى منذ عام 2003، حيث 
يطمح الفريق إلع��ادة البسمة إل��ى جماهيره التي 
تشعر باإلحباط بسبب النتائج املخيبة طوال املوسم 
احلالي. ويحتل ساوثهامبتون املركز الثامن عشر 
)الثالث من القاع( في ترتيب بطولة الدوري، ليصبح 

قريبا للغاية من الهبوط لدوري الدرجة الثانية .

باتشواي
أعلن أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، أن الالعب 
البلجيكي، ميشي باتشواي، سيعود إلى صفوف 
البلوز، بعد انتهاء فترة اإلع���ارة م��ع بوروسيا 

دورمتوند األملاني.
وكان البلجيكي ميشي باتشواي، املصاب حاليا، 
األمل املتبقي لعشاق بوروسيا دورمتوند األملاني، 

للنهوض بفريقهم املتراجع هذا املوسم.

وق��ام ب��ات��ش��واي، بسد ال��ف��راغ ف��ي خ��ط هجوم 
دورمت��ون��د، ال��ذي تركه املهاجم اجلابوني، بيير 
إمييريك أوبامياجن، ال��ذي فقد في آخ��ر أيامه مع 
دورمتوند، احترام اجلماهير، بسبب إضرابه عن 

حصص التدريبات.
ودف��ع أداء باتشواي واأله���داف التي أحرزها 
لصالح دورمتوند، إدارة النادي األملاني، إلى التفكير 
في االحتفاظ به، بعد انتهاء فترة اإلعارة، مع العلم 
أن القيمة الشرائية خلدماته، تقدر في بورصة 

الالعبني، بنحو 40 مليون يورو.
وك��ان��ت صحيفة ال��دي��ل��ي م��ي��ل، ق��د س��ب��ق لها 
وأن حتدثت عن مشروع مقايضة بني تشيلسي 
ودورمتوند، مبوجبها يتخلى األول، عن باتشواي، 
مقابل تفريط الثاني، ف��ي األمريكي كريستيان 
بوليسيتش. لكن ال��الع��ب البلجيكي أصيب في 
الديربي، ال��ذي خسر فيه دورمتوند أم��ام شالكه، 
ضمن منافسات ال���دوري، وسيغيب حتى نهاية 

املوسم عن املنافسات.
واأله��م من ذل��ك، أن م��درب تشيلسي، أنطونيو 
كونتي، كشف للصحفيني وب��وض��وح، أن الالعب 
سيعود عند انتهاء مدة اإلعارة إلى فريقه األول، وأن 
ذلك غير قابل للنقاش. ومن غير املستبعد أن يكون 
ما أعلن عنه كونتي، هو نتيجة لرفض دورمتوند، 
التخلي عن املقاتل الصاروخي بوليسيتش، البالغ 
من العمر )19 عاما(، والذي يربطه بالنادي، عقد 

ممتد حتى يوليو 2020.
وقد فسرت تقارير صحفية أملانية املشهد، حيث 
قالت صحيفة »derwesten« إن دورمتوند مهتم 

جدا بضم باتشواي، لكن إذا كان السعر مناسبا.
وأضافت: »باتشواي رغم تسجيله ل�9 أهداف 
في 14 مباراة، لكن سلوكه التكتيكي خارج منطقة 
اجل��زاء به مشكلة، ولذلك ال يرغب دورمتوند في 

جعله، أغلى صفقة في تاريخ البوندسليجا«.
وكانت إدارة تشيلسي قد طلبت 58 مليون يورو، 
من أجل التخلي بشكل نهائي عن الالعب، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.

ساوثهامبتون يتحدى تشيلسي في نصف نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي

تشيلسي يسعى إلنقاذ موسمه ببطولة كأس االحتاد اإلجنليزي

ريال مدريد يفاوض رونالدو على جتديد عقده

أحيا فريق نابولي آماله في املنافسة على لقب الدوري اإليطالي لكرة 
القدم عبر الفوز على أودينيزي 4-2 األربعاء املاضي، ليقلص الفارق 
مع يوفنتوس املتصدر إلى 4 نقاط قبل مباراة القمة التي جتمع بينهما 

اليوم األحد، في تورينو، ضمن اجلولة 34 للمسابقة.
وقدم نابولي مباراة متميزة أمام أودينيزي وسجل 3 أه��داف في 
غضون 11 دقيقة، في الوقت الذي تعادل فيه يوفنتوس مع كروتوني 

صاحب املركز الثالث من القاع 1-1.
الفوز على ملعب يوفنتوس سيقلص الفارق في الصدارة إلى نقطة 
واحدة فقط، في الوقت الذي ستتبقى 4 مباريات سهلة نسبيا لنابولي 

حتى نهاية املوسم، بينما يواجه يوفنتوس مهمة غاية في الصعوبة.
ويلتقي نابولي في املباريات األربع األخيرة من املوسم مع مضيفه 

فيورنتينا ثم ضيفه تورينو ثم مضيفه سامبدوريا ثم ضيفه كروتوني.
وعلى اجلانب اآلخر يلتقي يوفنتوس الذي يبحث عن لقبه السابع 
على التوالي في ال��دوري اإليطالي في مبارياته األرب��ع األخيرة مع 

مضيفه إنتر ميالن ثم ضيفه بولونيا ثم مضيفه روما ثم ضيفه فيرونا.
وقال مدرب نابولي ماوريسيو ساري: »قدمنا أحد أفضل عروضنا 
الهجومية هذا املوسم أمام أودينيزي، جنحنا في الوصول إليقاعنا 

املعهود مجددا«.
وأضاف: »قدرتنا الهجومية الفائقة تعمل بشكل جيد هذا املوسم، 
ضمنا الصعود بالفعل لدوري أبطال أوروب��ا املوسم املقبل، علينا أن 

نرفع سقف طموحنا، وأن نستمتع بأنفسنا«.
وأشار: »سنذهب إلى تورينو ونحاول اللعب وفق فلسفتنا اخلاصة، 

ال توجد طريقة أخرى، بعد مباراة األحد ستتبقى 4 مباريات أخرى، 
علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حده«.

ومن جانبه، لم يتذمر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري من 
التعادل مع كروتوني، وال��ذي جاء بعد التعادل السلبي احملبط مع 

سبال املتواضع.
وقال أليغري: »قبل شهر ونصف الشهر كنت سأكون أكثر سعادة 

باملواجهة مع نابولي والفارق بيننا أربع نقاط«.
وأضاف: »يتحتم علينا الفوز في تلك املباراة، ستكون قفزة هائلة 

لألمام، إنها مباراة شرسة، علينا أن نسجل بداية جيدة للمباراة«.
وبعيدا عن صراع اللقب، يتنافس روما والتسيو وإنتر ميالن على 
بطاقتني للتأهل لدور املجموعات لدوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.

ويحتل روما املركز الثالث بفارق 21 نقطة عن الصدارة، قبل مباراته 
أمام سبال غدا السبت، في اجلولة 34 للدوري اإليطالي.

ويلتقي التسيو صاحب املركز الرابع بفارق املواجهات املباشرة مع 
روما، مع ضيفه سامبدوريا اليوم األحد، فيما يلتقي إنتر ميالن صاحب 
املركز اخلامس بفارق نقطة عن روما والتسيو، مع مضيفه كييفو يوم 

األحد أيضا.
ويلتقي أتاالنتا صاحب املركز السابع بفارق نقطتني عن ميالن، مع 

مضيفه تورينو اليوم األحد.
ويلتقي اليوم أيضا  كالياري مع بولونيا وأودينيزي مع كروتوني، 
فيما يلتقي اإلثنني، جنوى مع فيرونا في ختام فعاليات اجلولة 34 

للدوري احمللي.
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ليفاندوفسكي يطلب من وكيل أعماله 
التفاوض مع ريال مدريد

كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم 
ب��اي��رن م��ي��ون��خ األمل���ان���ي، البولندي 
روب��ي��رت ليفاندوفسكي، أبلغ إدارة 
ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري م��ج��ددا برغبته في 
الرحيل ه��ذا الصيف لصفوف ري��ال 
م���دري���د، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن مواجهة 
الفريقني األربعاء املقبل في ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
أن املهاجم صاحب ال�29 عاما، جدد 
مطالبه عبر وكيل أعماله اجلديد، بيني 
زاه��اف��ي، إلدارة ب��اي��رن بالسماح له 

بالرحيل إلى مدريد.
وأض���اف���ت أن ال���دول���ي ال��ب��ول��ن��دي 
يتشبث بهذه الفرصة مجددا، والتي 
لم يستغلها قبل أرب��ع سنوات، وذلك 
رغم رفض املدير الفني لبايرن، يوب 
هاينكس، وتشديده على ع��دم سماح 
رئ��ي��س مجلس اإلدارة، ك���ارل هاينز 

رومينيغه، برحيله.
ويعاني ري��ال مدريد على مستوى 
الهجوم هذا املوسم مع تراجع املعدالت 
التهديفية لنجميه كرمي بنزميا وغاريث 

بيل.
وتوقعت الصحيفة أن حتدث لقاءات 
متعددة خالل األيام املقبلة بني مسؤولي 
الناديني بخصوص »ليفا«، وأيضا رغبة 
الفريق البافاري في إنهاء التعاقد بشكل 
نهائي م��ع الع��ب ال��وس��ط الكولومبي 
املعار إليه حاليا من »امللكي«، خاميس 

روبيرت ليفاندوفسكيرودريغيز.

كريستيانو رونالدو


