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بعد األداء الكبير الذي قدمه جنم ريال مدريد كريستيانو 
رون��ال��دو، أم��ام فريق برشلونة اإلسباني، استبشرت 
جماهير النادي امللكي كثيرا، فالنجم البرتغالي دخل في 
الشوط الثاني من مباراة ذهاب كأس السوبر اإلسباني، 
وسجل هدفا مميزا في شباك احلارس األملاني تير شتيجني، 

قبل أن يتعرض للطرد عقب حصوله على اإلنذار الثاني.
بيد أنه مع عودة عجلة الدوري اإلسباني للدوران من 
جديد، توقف رونالدو عن هوايته املفضلة في هز شباك 
اخلصم، وب��دأت الشكوك حتوم حول الهداف التاريخي 

لألبيض امللكي.
من جهته، حاول مدرب الفريق زين الدين زيدان، لعدة 
م��رات إيصال رسائل إيجابية إل��ى الالعب واجلماهير 
امل��دري��دي��ة، والتأكيد أن ال��الع��ب سيعود قريبا إلح��راز 

األهداف.
اليوم وبعد مرور 19 جولة من الليجا اإلسبانية ال يزال 
عداد رونالدو متوقفا عند أربعة أهداف، فيما يحتل منافسه 
األول األرجنتيني ليونيل ميسي ص��دارة هدافي الدوري 

برصيد 17 هدفا.
ويبدو واضحا تأثير عقم رونالدو الهجومي على الفريق 
األبيض، الذي يحتل املرتبة الرابعة في ال��دوري ويبتعد 
عن املتصدر برشلونة بفارق 19 نقطة كاملة، بل أصبح 
حتى وجود رونالدو في تشكيلة الفريق الرسمية موضع 

تساؤل، حسب بعض املراقبني.

رونالدو على الدكة.. سيناريو ممكن
جتمع العديد م��ن التقارير الصحفية، على أن أداء 
رونالدو في املوسم الكروي احلالي متواضع ج��دا، وال 

يتناسب مع العب فاز بالكرة الذهبية خمس مرات.
وت��رى صحيفة »ذا ص��ن« أن على م��درب الفريق زين 
الدين زي��دان، وضع الالعب البرتغالي على دكة البدالء، 
ومنح ثقة أكبر لالعبني الشباب وباخلصوص صاحب 

القدم اليسرى الساحرة ماركو أسينسيو.
وقد يفيد إجالس رونالدو على مقاعد البدالء الالعب 
نفسه في أخذ قسط أكبر من الراحة، السيما وأنه سيبلغ 

33 )عاما( في الشهر القادم.
كما أن إراحة رونالدو ستساعده أيضا على التفكير في 
مستقبله الكروي، واتخاذ قرار حاسم في نهاية املوسم 
إما بالبقاء واالعتزال داخل أروقة النادي، كما صرح بذلك 

رونالدو في أكثر من مرة، أو مغادرة األبيض امللكي واللعب 
في مانشستر يونايتد أو فريق العاصمة الباريسي، كما 

أشارت بعض التقارير الصحفية مؤخرا.

التعاقدات.. طوق النجاة
وتؤكد الصحيفة البريطانية أن على زيدان وضع عناده 
جانبا، وإبرام عدة صفقات في فترة االنتقاالت الشتوية، 
فالفريق يعاني من تراجع في املستوى على كل اخلطوط، 
ويحتاج إلى عناصر جديدة حتقق إضافة للفريق وترفع 
من حدة التنافس، ومتنح املدرب الفرنسي مرونة تكتيكية 
أكبر خصوصا وأن الفريق مقبل على م��ب��اراة في غاية 
األهمية أمام العمالق الباريسي سان جيرمان، ويواجه 

شبح اخلروج خاوي الوفاض هذا املوسم.
ومما الشك فيه اليوم أن على زيدان التصرف بسرعة 
ل��وق��ف ن��زي��ف ال��ن��ق��اط، وال���ع���ودة ب��ال��ف��ري��ق إل���ى سكة 
االنتصارات من جديد، وقد يكون وضع النجم البرتغالي 

على دكة االحتياط في خدمة النادي والالعب معا.
م��ن جهة أخ��رى أث���ارت ع��دة صحف إسبانية مجددا 
الثالثاء مستقبل جنم كرة القدم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو مع ريال مدريد، مشيرة إلى احتمال رحيله عن 

النادي امللكي اعتبارا من الصيف املقبل.
وكان املهاجم البرتغالي )33 عاما( الذي يرتبط بعقد 
مع ري��ال مدريد حتى 2021، موضع شائعات الصيف 

املاضي مع أنه قرر البقاء مع نادي العاصمة االسبانية.
لكنه رونالدو هذا املوسم ليس إال ظال للنجم احلاصل 
على ج��ائ��زة ال��ك��رة الذهبية خمس م���رات، والصحافة 
اإلسبانية تعتبر أن أداءه ال��س��يء مرتبط بالنتائج 
املتواضعة لرجال املدرب الفرنسي الذين يحتلون املركز 
الرابع في ترتيب ال��دوري بفارق 19 نقطة عن الغرمي 

األزلي برشلونة املتصدر.
ويرجح أن يكون ما كشفه موقع »فوتبول ليكس« عن أن 
منافسه في برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي يتقاضى 
100 مليون سنويا أكثر منه وعن أن ريال مدريد حاول 

ضمه قبل عدة مواسم، قد أثار سخط البرتغالي.
وحسب صحيفة »املوندو«، طلب رونالدو على األرجح 
من مستشاريه أن يعدوا عقدا جديدا مع ريال مدريد يرتفع 
فيه أجره السنوي إلى نفس مستوى أجر ميسي ويتجاوز 
ما يتقاضاه البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان 

الفرنسي.
وذك��رت الصحيفة ال��ص��ادرة في العاصمة أن النجم 
البرتغالي يحصل على أجر سنوي صاف يصل إلى 21 
مليون يورو مقابل 40 مليسي في برشلونة، في حني ينال 
نيمار الذي أصبح أغلى العب في العالم بعد انتقاله من 
النادي الكتالوني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون 

يورو، نحو 30 مليونا.

17 مليسي في الدوري أربعة أهداف مقابل 
ويعتبر رون��ال��دو نفسه أفضل الع��ب في العالم، وقد 

يكون أبلغ على األرجح املسؤولني في ريال بانزعاجه من 
عدم التكافؤ في األج��ور، وهو يعتقد بأن الوضع احلالي 

»غير عادل«، و يأسف لعدم تصحيح أجره.
وتابعت صحيفة »املوندو« أن »هذا املوضوع أصبح 
الشغل الشاغل لالعب البرتغالي، وإذا لم يغير ريال مدريد 

شروط عقده، فهو مستعد لترك النادي«.
واع��ت��ب��رت صحيفة »آس« ب��دوره��ا أن ه��ذه األم��ور 
الترفيهية غير الرياضية ترخي بثقلها على أداء النجم 
البرتغالي ال��ذي لم يسجل س��وى أربعة أه��داف في 19 

مباراة في الدوري مقابل 17 هدفا لغرميه ميسي.
ونقلت صحيفة »املوندو« عن مصادر مقربة من الالعب 

أن رونالدو قد يختار الرحيل إلى الصني، وأنه لم يستبعد 
العودة إلى مانشستر يونايتد االنكليزي الذي انتقل منه 

إلى الدوري اإلسباني.
من جانبها، ذكرت صحيفة »ريكورد« البرتغالية أن 
خورخي منديش، وكيل أعمال رونالدو، حصل من ريال 
مدريد على الضوء االخضر للتفاوض حول رحيله إلى ناد 

آخر.
وال تستبعد الصحافة فكرة عملية تبادل بني رونالدو 

ونيمار.
ويلتقي ريال مدريد وسان جيرمان الشهر املقبل ذهابا 

وإيابا في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ي��أم��ل ري���ال م��دري��د ف��ي إن��ه��اء نتائجه 
املتواضعة واستعادة الثقة، حينما يواجه 
ليغانيس في ذه��اب ال��دور ربع النهائي من 
ك��أس إسبانيا لكرة القدم لكنه سيصطدم 

بفريق أثبت وجوده في كأس ملك إسبانيا .

وتتركز األنظار اليوم اخلميس على ريال 
مدريد ال��ذي عجز عن حتقيق الفوز في آخر 
3 مباريات في ال��دوري، ما تسبب منطقيا 
بفقدانه األم��ل مبنافسة غرميه برشلونة، 
البتعاده عنه بفارق 19 نقطة قبل انطالق 

دور اإلياب.
وفي ظّل الضغط على مدربه الفرنسي زين 
الدين زي��دان، ال��ذي حقق موسما رائعا في 
2017 بتتويجه في الدوري احمللي ودوري 
أبطال أوروب��ا، يأمل ري��ال في تخطي جاره 

ليغانيس، صاحب املركز الثالث عشر في 
ال��دوري وال��ذي يخوض ربع النهائي للمرة 

األولى في تاريخه.
ولم يكن تأهل ري��ال، سلسا ألّن��ه وبعدما 
حسم مباراة الذهاب أمام مضيفه نومانسيا 

م��ن ال��درج��ة الثانية بثالثية نظيفة بينها 
ثنائية في الدقائق األخ��ي��رة، سقط في فخ 
ال��ت��ع��ادل 2-2 على أرض��ه إي��اب��ا بتشكيلة 

رديفة.
وفجر ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل 

عندما حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي 
على حساب فياريال بعدما تغلب على األخير 
1 -صفر ذهابا في مدريد، وخسر أمامه 2-1 
في فياريال وضمن تأهله بفضل تسجيله 

هدفا خارج قواعده.

ريال مدريد يسعى للتركيز على كأس إسبانيا

هل تنتهي أسطورة رونالدو مع ريال مدريد قريبا؟

كريستيانو يرحل عن ريال مدريد في الصيف بسبب ميسي

هل يجرؤ زيدان على االحتفاظ برونالدو على مقاعد البدالء؟

ريال مدريد يسعى لتصحيح مساره من بوابة ليغانيس في كأس إسبانيا

حقق أوملبيك مرسيليا فوزه اخلامس على التوالي على 
أرضه وتغلب 2 -صفر على ستراسبورج ليتقدم إلى املركز 
الثاني في دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم يوم 

الثالثاء.
وسجل كلينتون نيجي ودميتري باييه الهدفني ليصبح 
رصيد مرسيليا 44 نقطة من 21 مباراة وبفارق تسع نقاط 
عن باريس سان جيرمان املتصدر الذي يواجه ديجون يوم 

األربعاء.
وتراجع موناكو للمركز الثالث وله 43 نقطة بعدما 
سجل ماريو بالوتيلي هدفني ليمنح نيس التعادل 2-2 في 

مباراة قمة.
وعانى مرسيليا من أجل هز الشباك في الشوط األول 

لكنه فعل ذلك بعد االستراحة بعد السيطرة على اللقاء.
وأهدر فاليري جيرمان ركلة جزاء في الدقيقة 73 لكن 
صاحب األرض ترجم أخيرا سيطرته إلى هدف عن طريق 
نيجي من مدى قريب قبل عشر دقائق من نهاية الوقت 
األصلي. وحسم باييه الفوز بإضافة الهدف الثاني في 

الدقيقة 87.
وتقدم موناكو حامل اللقب على عكس سير اللعب بعد 
مرور 33 دقيقة عن طريق آداما دياكابي بعد كرة عرضية 

متقنة من توماس ليمار.
لكن نيس تعادل بعد دقيقتني من الشوط الثاني بواسطة 
بالوتيلي ثم أضاف املهاجم اإليطالي هدفا آخر في الدقيقة 
68. وهذه املرة الثالثة التي يسجل فيها بالوتيلي هدفني 
في مباراة واحدة خالل أربع مواجهات أمام موناكو. وأدرك 
رادامل فالكاو التعادل ملوناكو في الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع. 
نيس فرض التعادل على موناكو

خاميس: ريال مدريد سيطيح بسان جيرمان
حت��دث خاميس رودري��ج��ي��ز، جن��م ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي، عن 

االنتقادات التي طالته، خالل فترته في ريال مدريد.
 »El Chiringuito« وق��ال خاميس، في تصريحات لبرنامج
اإلسباني: »لقد حاولت أن أكون 
ج��ي��دا )ف��ي ري���ال م��دري��د(، إال أن 
بعض األشخاص انتقدوني، ولم 
يكونوا منصفني في ذلك، لقد أرادوا 
إي��ذائ��ي.. كان خروجي من الريال 
حزينا وصعبا، بالنسبة لي، ألن 
اللعب هناك كان حلمي، ولكن هذه 

كرة القدم«.
وأض���اف ال��دول��ي الكولومبي: 
»قالت الصحافة هناك عني أشياء 
غير واضحة، وال ينبغي أن تقال، 
مثل أني كنت أت��درب بشكل سيء، 
وال ميكنني القبول ب��ذل��ك، ألنني 

أتدرب كثيرا«.
وعن تدهور نتائج ريال مدريد، 
في الفترة األخيرة، قال: »الفريق 
مير مبرحلة سيئة، لكنه قادر على 

تغيير األمور«.
وت���اب���ع: »أع��ت��ق��د أن ال��ري��ال 
سيقصي باريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروب��ا، سيكون 
من اجليد أن يجمع النهائي، بني ريال مدريد وبايرن ميونخ.. أشاهد 
مبارياته )امليرينجي( وبقية مواجهات الليجا، عندما يسمح وقتي 

بذلك«.
وعما إذا كان تعرض للظلم، حتت قيادة زيدان، أجاب: »ال أستطيع 
القول إنه كان غير عادل معي، كل مدرب لديه العبون مفضلون، وهذا 
أمر يجب أن يحترم«. وأض��اف: »زي��دان ال يزال العبي املفضل، كان 

ميتلك الكثير من اجلودة، لقد كان في القمة«.

Thursday 18th January 2018 - 11 th year - Issue No.3107 اخلميس غرة جمادى األولى 1439 ه�/ 18 من يناير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3107

خاميس رودريجيز

مرسيليا يتقدم لوصافة الدوري الفرنسي بعد تعادل موناكو مع نيس


