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كشفت تقارير إعالمية بريطانية أن نادي ريال مدريد اإلسباني قد 
يتجه إلى التعاقد مع جنم مانشستر يونايتد اإلجنليزي، ماركوس 
راشفورد، إذا أخفق في احلصول على خدمات مهاجم توتنهام، هاري 

كني.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن النادي اإلسباني وضع 
راشفورد كخطة بديلة، إن لم ينجح في التعاقد مع كني في الصيف 
املقبل، حيث أكد نادي توتنهام أكثر من مرة أنه ال يفكر في بيع أي من 
جنومه. وأشارت الصحيفة أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنيتيو 
بيريز، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مييالن أكثر للتعاقد 

مع راشفورد.
وي��رى رونالدو أن راشفورد سيكون أحد أب��رز النجوم العاملني 
في املستقبل، كما أن التعاقد معه ال يتطلب اإلطاحة بالفرنسي كرمي 

بنزميا، على عكس ما سيحدث إذا تعاقد النادي “امللكي” مع كني.
وأكدت بعض من وسائل اإلعالم اإلسبانية أن ريال مدريد يجهز 
عرضاً كبيراً من أجل إسالة لعاب رئيس نادي توتنهام، دانيل ليفي، 

ودفعه للتخلي عن كني.
وأحملت التقارير اإلعالمية إلى أن الالعبني كرمي بنزميا وغاريث 

بيل، جنمي ريال مدريد، قد يكونا طرفاً في الصفقة املنتظرة.
وإذا كان توتنهام يتمسك باحلصول على مبلغ 179 مليون يورو 
مقابل االستغناء عن كني، فإنه أيضاً يرغب باإلضافة إلى ذلك في 
استعادة جنمه القدمي، لوكا مودريتش، حسب ما أوردت��ه وسائل 

اإلعالم اإلسبانية.

يفتتح ملعب كامب نو أبوابه مجدداً أمام 
اجلمهور، عندما يتواجه برشلونة اإلسباني 
مع ضيفه أوملبياكوس اليوناني، فيما يأمل 
بايرن ميونخ األملاني تأكيد تفوقه بقيادة مدربه 
اجلديد-القدمي يوب هاينكس، عندما يستضيف 
سلتيك األربعاء املقبل، في اجلولة الثالثة من 

الدور األول ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفي املجموعة الرابعة، من املتوقع أال يواجه 
برشلونة صعوبة في حتقيق فوزه الثالث على 
التوالي، في أول لقاء له ضد ضيفه أوملبياكوس، 
الذي خرج خالي الوفاض من مباراتيه األوليني، 
لكن األن��ظ��ار ستكون شاخصة نحو جمهور 

النادي الكاتالوني، الذي سيتواجد في مدرجات 
كامب نو للمرة األول��ى منذ استفتاء االستقالل 

عن السلطة املركزية.
واضطر برشلونة في مباراته األخيرة على 
ملعبه أن يواجه الس باملاس )3-0( في الدوري 
احمللي مبدرجات خالية من اجلمهور، ألن اللقاء 
كان يوم استفتاء االستقالل الذي أج��راه إقليم 
كاتالونيا، رغم قرار القضاء اإلسباني باعتبار 
هذه اخلطوة مخالفة للقانون، ما أدى إلى سقوط 

عشرات اجلرحى في مواجهات مع الشرطة.
ومن املتوقع أن يحافظ اجلمهور الكاتالوني 
على تقليده في مباراة األرب��ع��اء، التي جتمع 

م��درب برشلونة إرنستو فالفيردي بالفريق 
ال��ذي أح��رز معه لقب ال��دوري اليوناني ثالث 
م���رات خ��الل الفترتني اللتني أمضاهما معه 

)2008-2009 و2012-2010(.
وهتافات دعم االستقالل شائعة في ملعب 
كامب نو حتى قبل إج��راء االستفتاء، وحتدد 
الدقيقة 17 من كل مباراة إلطالق الهتافات في 
داللة على سقوط كاتالونيا في حرب اخلالفة 

اإلسبانية عام 1714.
وق��د تكون الهتافات األرب��ع��اء أكثر سخطاً 
السيما بعدم تداعيات استفتاء االستقالل، 
لكن الع��ب الوسط أندريس إنييستا يؤكد أن 

ما يحصل خ��ارج امللعب لن يترك تأثيره على 
الناحية الرياضية، وهو قال بعد التعادل السبت 
املاضي في العاصمة أمام أتلتيكو مدريد )1-1( 
أنه “ما نحبه هو اللعب واالستمتاع بوقتنا في 

أجواء رائعة كما حصل اليوم )ضد اتلتيكو(«.
ويقدم برشلونة بداية موسم رائعة بقيادة 
فالفيردي رغم خسارته مهاجمه البرازيلي نيمار 
ملصلحة باريس سان جرمان الفرنسي، إذ فاز 
النادي الكاتالوني في مبارياته السبع األولى 
في الدوري قبل تعادل السبت مع أتلتيكو، وذلك 
اضافة الى فوز مبباراتيه األوليني في دوري 

األبطال.

وم��ن املتوقع أن يحافظ ال��ن��ادي الكاتالوني 
على سجله املميز في املسابقة على أرض��ه، إذ لم 
يذق طعم الهزمية في مبارياته ال�22 األخيرة بني 
جمهوره )20 فوزا وتعادالن( منذ سبتمبر )أيلول( 
2013، وتعزيز صدارته للمجموعة واالقتراب 
خطوة إضافية من الدور الثاني الذي وصل اليه في 

جميع مشاركاته منذ موسم 2001-2000.
وف��ي املجموعة ذاتها، يسعى بطل إيطاليا 
يوفنتوس إل��ى محو ال��ص��ورة امل��ه��زوزة التي 
ظهر بها حتى اآلن إن كان محلياً أو قارياً، عندما 
يستضيف سبورتينغ البرتغالي على “اليانز 
ستاديوم«. ويدخل فريق املدرب ماسيميليانو 

أليغري إلى اللقاء وهو ق��ادم من هزمية أولى 
على أرض��ه ف��ي ال���دوري منذ أكثر م��ن عامني، 
وجاءت السبت على يد التسيو 1-2 في مباراة 
أض��اع خاللها جنمه األرجنتيني باولو ديباال 
ركلة جزاء وفرصة كسب نقطة في الوقت بدل 

الضائع.
ول��ن تكون مهمة يوفنتوس، ال��ذي استهل 
م��ش��واره ف��ي املسابقة ب��خ��س��ارة م��ذل��ة أم��ام 
برشلونة 0-3، سهلة أم��ام ضيفه البرتغالي 
الذي لم يخسر سوى واحدة من مبارياته ال�14 
هذا املوسم وكانت ضد النادي الكاتالوني بهدف 

وحيد خالل اجلولة السابقة.

جانب من تدريبات برشلونة

كريستيانو يريد راشفورد في ريال مدريد

برشلونة أمام مهمة سهلة.. ويوفنتوس ملصاحلة جماهيره في دوري األبطال

يبحث تشيلسي عن نسيان العثرة احمللية عندما يواجه روما 
اإليطالي اليوم  األربعاء، في مواجهة مثيرة حلساب املرحلة الثالثة 

من منافسات املجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر تشيلسي ترتيب املجموعة ب� 6 نقاط، بفارق نقطتني 

عن ضيفه.
ويدخل الفريقان إلى اللقاء وهما يبحثان عن تضميد جراحهما 
احمللية واستعادة ال��ت��وازن بعد خسارة تشيلسي أم��ام جاره 
كريستال باالس )1-2( وروما أمام نابولي )صفر1-( السبت في 

الدوري احمللي.
وال يدعو وضع تشيلسي في ال��دوري املمتاز إلى التفاؤل إذ 
أن خسارة السبت كانت الثانية توالياً لرجال امل��درب اإليطالي 
أنطونيو كونتي ما جعله متخلفاً بفارق 9 نقاط عن مانشستر 

سيتي املتصدر.
وقد يعود املهاجم اإلسباني ألفارو موراتا إلى صفوف النادي 
اللندني بعد تعافيه من اإلصابة لكن العب الوسط الفرنسي نغولو 

كانتي ما زال خارج الفريق.
وفي حال خرج فريق كونتي منتصراً للمباراة الثالثة توالياً، 
سيقطع شوطاً كبيراً نحو الدور الثاني السيما أن املنافس األساسي 
اآلخر أتلتيكو مدريد اإلسباني ميلك نقطة واحدة فقط قبل زيارته 

إلى الوافد اجلديد قره باخ األذربيجاني.
وفي املجموعة األولى، سيقطع ممثل إنكلترا اآلخر مانشستر 
يونايتد شوطاً كبيراً أيضاً نحو التأهل إلى الدور الثاني للمرة 
األول��ى منذ موسم 2013-2014 في ح��ال جنح رج��ال امل��درب 
البرتغالي جوزيه مورينيو في حتقيق فوزهم الثالث توالياً حني 
يحلون في البرتغال ضيوفاً على بنفيكا الذي خرج خالي الوفاض 

من مباراتيه األوليني.
وستكون املواجهة مع بطل البرتغال إعادة لنهائي 1968 حني 
توج النادي اإلنكليزي بلقبه األول بفوزه على بنفيكا 4-1 بعد 

التمديد.
وفي املجموعة ذاتها يلتقي سسكا موسكو الروسي مع ضيفه 

ألونسو وبيدرو في تدريبات تشيلسيبازل السويسري وكل من الفريقني ميلك ثالث نقاط.

قالت صحيفة “آس” اإلسبانية أن حصول جنم الكرة 
البرازيلية منيار دا سيلفا على جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب في العالم سيعود عليه بنفع مالي كبير، بجانب أنه 

أحد أهم أهدافه الذي يسعى لتحقيقها.
وأش���ارت الصحيفة اإلسبانية إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال فاز 
الالعب البرازيلي بالكرة الذهبية خالل فترة تعاقده مع 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ميتد حتى عام 

2022، فإنه سيحصل على ثالثة ماليني يورو إضافية.
وأوضحت “آس” أن صورة وشهرة النادي الباريسي 
ستنتعش كثيراً في اليوم الذي سيعلن فيه أن نيمار هو 

أفضل العب في العالم.
وصعد نيمار، الالعب السابق لبرشلونة، مرة واحدة 
على منصة التتويج بالكرة الذهبية ف��ي 2015، بعد 
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
ولكنه ورغم تواجده في قائمة املرشحني الثالثني للفوز 
بالكرة الذهبية هذا العام، فإن نيمار سيجد صعوبة بالغة 
في الفوز بهذه اجلائزة هذه املرة، إذ يتقاسم الالعبان ميسي 

ورونالدو مرة أخرى حظوظ الفوز بها.
ويسعى نيمار إلى حتقيق هدفه في 2018 بعد انتهاء 
املونديال، الذي يعد بطولة مهمة للغاية في سبيل الفوز 

بهذه اجلائزة.

مكافأة ضخمة تنتظر نيمار حال فوزه بالكرة الذهبية

تشيلسي وروما في مواجهة تضميد 
اجلراح احمللية في دوري أبطال أوروبا

نيمارراشفورد
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