العدد ( )3495السبت  15سبتمبر 2018

19

رياضة

www.alshahedkw.com

مهمة صعبة لبرشلونة على أرض سوسييداد

وأتلتيك بيلباو يستقبل ريال مدريد في الليغا
يتوجه فريقا بر�شلونة وريال مدريد
�إل��ى �إقليم البا�سك اليوم يف ظل
م�ساعيهما للحفاظ على العالمة
الكاملة يف ال��دوري الإ�سباين لكرة
القدم.
وي��خ��رج ح��ام��ل اللقب بر�شلونة
ملالقاة ريال �سو�سييداد على ا�ستاد
�أنويتا يف الوقت الذي يخرج فيه
ريال مدريد ملواجهة �أتلتيك بيلباو
على ا�ستاد �سان مامي�س ،بعد �أن
حقق الفريقان ال��ف��وز يف �أول 3
مباريات من املو�سم احلايل.
ومن املتوقع �أن يحظى بر�شلونة
مبواجهة �صعبة يف �أن��وي��ت��ا كما
جرت العادة ،حيث فاز الفريق مرة
واحدة فقط على ذلك امللعب يف �آخر
 8مواجهات له ،لكن على الأق��ل ال
ينبغي على النادي الكتالوين �أن
يخ�شى من �أر�ضية امللعب.
يف الأ�سبوع الثاين من املو�سم احلايل
توجه بر�شلونة ملالقاة بلد الوليد
الذي جدد �أر�ضية امللعب قبل �أربعة
�أيام من املباراة حيث تقطع النجيل
با�ستمرار خالل املباراة ،مما �صعب
�أجواء اللقاء.
و�أقدم �سو�سييداد �أي�ضا على جتديد
جنيل امل��ل��ع��ب ،ول��ك��ن م�س�ؤولو
الفريق على ثقة من �أن ملعب �أنويتا
�سيكون يف ���ص��ورة مثالية خالل

مواجهة بر�شلونة.
ويخو�ض �سو�سييداد �أول مباراة له
على ملعبه هذا املو�سم بعدما خا�ض
�أول  3مباريات خارج �أر�ضه يف ظل
العمل الدائر يف اال�ستاد.
وت��ت��زام��ن امل��ب��اراة م��ع م���رور 25
عاما على �أول مباراة ا�ست�ضافها
ا�ستاد �أنويتا يف الدوري الإ�سباين،
وبالتايل ي�سعى العبو �سو�سييداد
لالحتفال بهذه املنا�سبة على النحو
الأمثل وذلك باخلروج ب�أف�ضل نتيجة
من مباراة بر�شلونة.
وق��ال خوكني اب�يري��ب��اي ،رئي�س
���س��و���س��ي��ي��داد« :يف ال��ن��ه��اي��ة بات
مبقدورنا �أن نلعب على �أر�ضنا.
و�أ����ض���اف :ا���ض��ط��ررن��ا خل��و���ض 3
مباريات خ��ارج �أر�ضنا ،لقد مر
قرابة �شهر على بداية املو�سم،
اجلماهري مل تتمكن من احل�صول
على فر�صة التوا�صل املبا�رش مع
الفريق ،مواجهة بر�شلونة �ستكون
مبثابة حدث ا�ستثنائي.
ويعول بر�شلونة ب�شكل كبري على
هدافه ليونيل مي�سي الذي مل ي�شارك
مع املنتخب الأرجنتيني يف جولة
املباريات الودية الأخرية.
وعلى النقي�ض ف�إن ماركو �أ�سين�سيو،
جنم ريال مدريد ،ت�ألق ب�شكل الفت
مع منتخب �إ�سبانيا خ�لال الفوز

ال��ك��ا���س��ح ع��ل��ى ك��روات��ي��ا و�صيفة
ك�أ�س العامل  6ـ  ،0يف دوري الأمم
الأوروبية ،حيث �سجل هدفا وت�سبب
يف �آخ���ر ب��ج��ان��ب �صناعة ثالثة
�أهداف.
ولكن �أ�سين�سيو مل ي�سجل بعد �أي
�أهداف يف الدوري الإ�سباين ،لكنه
ح�صل للريال على � 3رضبات جزاء يف
 3مباريات ومن املتوقع �أن ي�شارك
جمددا منذ البداية �أمام بيلباو.
وك��ان جولني لوبتيغي ،املدير
الفني ل��ل��ري��ال ه��و م��ن ا�ستدعى
�أ�سين�سيو للمنتخب الإ�سباين ،ومع
رحيل كري�ستيانو رون��ال��دو فمن
املتوقع �أن يلعب اجلناح الدويل
دورا حموريا.
ويف ظل الت�ألق الالفت من جانب
املهاجم الفرن�سي ك��رمي بنزميا
واجلناح الويلزي غاريث بيل ،مل
ي�شعر الكثريون مبدى الأثر ال�سلبي
الذي �أحدثه رحيل رونالدو.
ويحتاج ال��ن��ادي امللكي للخروج
ب�أف�ضل نتيجة ممكنة من ا�ستاد �سان
مامي�س ،لكي يحافظ على موقعه يف
املناف�سة ال�رش�سة مع بر�شلونة على
لقب الدوري الإ�سباين.
ويلتقي اليوم يف باقي املباريات
�أتلتيكو مدريد مع �إيبار وفالن�سيا
مع ريال بيتي�س.

• ميسي ينطلق وسط العبي سوسييداد

ميسي يسعى لتحقيق موسم استثنائي
ي�سعى الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،جنم بر�شلونة،
لتحقيق مو�سم ا�ستثنائي عن طريق الفوز بكل الألقاب
مع الفريق الإ�سباين ،وذلك بعد الف�شل يف بطولة
ك�أ�س العامل برو�سيا رفقة منتخب بالده.
و�أو�ضحت �صحيفة «�سبورت» �أن مي�سي الآن هو القائد
الأول يف الفريق ،و�سعيد بالتعاقدات التي �أجرتها
الإدارة ،و�أعلن عن ذلك ب�صورة علنية ،ولكنه ما يزال

يعاين ب�سبب الف�شل يف مونديال رو�سيا ،والإق�صاء
على يد روما يف دوري �أبطال �أوروبا خالل املو�سم
املا�ضي.
وتابعت :منذ اللحظة الأولى الذي قفز فيها الربغوث
على �أر�ض الكامب نو ،ف�إنه قد وعد امل�شجعني ب�إعادة
ك�أ�س دوري �أبطال �أوروبا �إلى بر�شلونة� ،صحيح �إنه
فاز باللقب  4مرات ،ولكن حمل الك�أ�س كقائد �أول له

مذاق خمتلف.
ووا�صلت« :ك�أ�س العامل كان قد �أ�رض مبي�سي ،ولكنه
تخلى م�ؤق ًتا عن املنتخب الوطني ،وبالت�أكيد �سيعود
الحقا ،لكنه الآن ي�ستمتع فقط بالبار�شا».
وذكرت �أن يف غرفة املالب�س يرى زمالء مي�سي �أنه
حما�سا ،وازداد �إعجابهم ب��ه ،بعد خطابه
ي�شع
ً
العفوي يف كامب نو.

الخليفي محبط من كثرة شائعات

اهتمام الريال بضم نيمار
ك�شفت تقارير �صحافية� ،أن ماركو �أ�سين�سيو ،جنم ريال مدريد ،ي�ستعد
خلو�ض مباراة قوية �أمام نظريه �أتلتيك بيلباو ،اليوم يف �إطار اجلولة
الرابعة من عمر الليغا.
و�أو�ضحت �صحيفة «ماركا»� ،أن �إدواردو برييزو مدرب بيلباو ،يخ�شى ت�ألق
الإ�سباين �أ�سين�سيو ،خالل مواجهة اليوم بعد توهجه خالل مباراة منتخب
بالده �أمام كرواتيا ،والتي انتهت بفوز املاتادور ب�سدا�سية دون رد ،يف �إطار
دوري الأمم الأوروبية.
وتابعت ال�صحيفة� ،أن �أ�سين�سيو بات ي�شارك ب�شكل �أ�سا�سي مع الفريق
امللكي ،منذ رحيل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �إلى يوفنتو�س ،يف
املريكاتو ال�صيفي املن�رصم.
ونوهت �أن �أ�سين�سيو يعي�ش �أف�ضل موا�سمه ،كما �أن عملية ن�ضوجه كانت
ت�سري يف م�سار حمدد ب�شكل مثايل ،منذ ان�ضمامه لريال مدريد يف �صيف
.2015
وذكرت ال�صحيفة� ،أن �أداء �أ�سين�سيو يف مباراة كرواتيا ،يخر�س امل�شككني
يف قدراته كبديل لكري�ستيانو رونالدو ،منوهة �أن تعوي�ض الدون ،مهمة
يتم تق�سيمها بني العبي امللكي ،ومنهم جاريث بيل وكرمي بنزميا.
وختمت ال�صحيفة تقريرها ب�أن �أ�سين�سيو �سيوجه بو�صلته نحو ملعب �سان
مامي�س ،الذي مل يرتك فيه ب�صمته حتى الآن.

بيريزو يخشى
من غضب

أسينسيو في

سان ماميس

• أسينسيو يحتفل بهدفه

مودريتش ال يزال
يتمسك برغبته
في الرحيل
ك�شفت تقارير �صحافية� ،أن ال��ك��روات��ي لوكا
مودريت�ش العب و�سط ريال مدريد ال يزال يفكر يف
الرحيل عن ناديه رغم ف�شل انتقاله �إلى �إنرت ميالن
الإيطايل ،خالل فرتة االنتقاالت املا�ضية.
ووف � ًق��ا ل�صحيفة «���س��ب��ورت» الإ�سبانية ،ف�إن
مودريت�ش ال يزال يتم�سك برغبته يف الرحيل عن
النادي امللكي ،و�سي�سعى �إلى االنتقال جمد ًدا لإنرت
ميالن خالل االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
وت�شري تقارير �إيطالية �إلى �أن الالعب الكرواتي
يريد �أن يلعب بجانب زمالئه الكروات يف �إنرت
ميالن وهم� ،إيفان بريي�سيت�ش و�سيمي فر�ساليكو
ومار�سيلو بروزوفيت�ش.
و�أو�ضحت �أن مودريت�ش �أخرب زمالءه يف منتخب
كرواتيا� ،أثناء االحتفال بعيد ميالده الثالث
والثالثني ،نيته يف الرحيل عن ريال مدريد خالل
�شهر يناير املقبل.
وربط الدويل الكرواتي ،رحيله �إلى �إنرت ،بحالة
واح��دة وه��ي تخطي الفريق ل��دور املجموعات
بدوري �أبطال �أوروبا ،حتى يتمكن من امل�شاركة
معه يف الأدوار الإق�صائية هذا املو�سم حال �إمتام
ال�صفقة.

ديفيد سيلفا يتمنى

• ديفيد
سيلفا

إنهاء مسيرته

�أب�����دى رئ��ي�����س ب��اري�����س �سان
ج�ي�رم���ان ،ن��ا��صر اخلليفي،
�شعوره بالإحباط� ،إزاء كرثة
ال�شائعات ح��ول اهتمام ريال
مدريد ب�ضم نيمار ،م��ؤك��دا �أن
ناديه يحرتم الفريق امللكي،
لكنه متنى �أن يكن له الأخري،
نف�س ال�شعور.
ويف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة
م��ارك��ا ،ق��ال اخلليفي ردا على
���س��ؤال��ه ح��ول م��ا ي�تردد ب�ش�أن
اه��ت��م��ام امل��ل��ك��ي ب�ضم مهاجم
ال�سامبا «�إن��ه �أم��ر حمبط بع�ض
ال�شيء ،لأنه لي�س من العدل �أن
تتحدث �أندية �أخرى مع العبينا.
هذا �أمر ال يعجبنا على الإطالق،
وحتدثنا وقتها مع ريال مدريد
يف هذا الأمر».
وتابع «جتمعنا عالقة جيدة معهم
وهم يحرتمون البي �إ�س جي� ،آمل
�أن يكون الأمر يت�سم باحلقيقة،
نحن نحرتم ريال مدريد ورئي�سه
فلورنتينو برييز».
ون��وه «�أعتقد �أن��ه م��ن الأف�ضل
للجميع �أن نعمل بعيدا عن
الأ�ضواء� ،إذا كان هناك �شيء ما،
فمن الأف�ضل دائما �أن نتحدث �سواء
مع برييز �أو غريه ،لنقول له ما
يعجبنا وما ال يعجبنا .هذا ما
ننتظره من كل الأندية ولي�س من
ريال مدريد فح�سب».
و�أ�ضاف «الدخول يف حرب فيما

بيننا لي�ست طريقة عمل البي �إ�س
جي� ،آمل �أال تت�رصف �أندية �أخرى
بهذه الطريقة معنا».
وعن نيمار ،وحالته عقب عام
معقد تعر�ض خ�لال��ه لإ�صابة
طويلة� ،أو�ضح «�إن��ه بخري الآن
ويف حالة بدنية جيدة .تعر�ض
لإ�صابة ومل يت�سن ل��ه الوقت
لي�صبح يف �أف�ضل حاالته ،لكنه
ا�ستعاد الثقة الآن ،نحن �سعداء
بوجوده معنا� .سيكون هذا عامه
بالت�أكيد».
و�أكد �أن نيمار «�سعيد وكله حما�س
و�شغف .نحتاج �إليه وهو عازم
على حتقيق النجاح معنا».
كما �أب���دى اخلليفي� ،سعادته
بوجود الفرن�سي كيليان مبابي،
وقال «لدينا �أف�ضل مهاجمني يف
العامل ،لكن لدينا �أي�ضا �إدين�سون
كافاين ودي م��اري��ا ،ه��ذا فخر
لنا وي�سمح بالتفكري يف م�رشوع
بعيد املدى� .سن�سعى للفوز بكل
الألقاب».
وح��ول م�شكالت اللعب املايل
النظيف ،علق «كلها �شائعات
ت�أتي ب�شكل خا�ص من �إ�سبانيا،
ونعلم جميعا من �أي��ن ت�أتي،
لكننا ل�سنا مهتمني مبا يقال،
نعلم �أننا مل نخالف القانون».
و�أو����ض���ح «ل��ق��د ب��ع��ن��ا العبني
مببالغ قيا�سية ،واحلقيقة هي
�أننا نركز على ما يخ�صنا ،ال

�أح��ب الأ�شخا�ص غري النزهاء
ال��ذي��ن يت�رصفون كالأ�صدقاء
ث��م يطعنونك م��ن اخل��ل��ف ،ال
يعجبني �أن تتحدث �أندية خلف
ظهورنا وهذا ما يحدث» ،م�ضيفا
�أمتنى �أن ين�شغل رئي�س رابطة
الليغا ،خافيري تيبا�س ب�ش�ؤونه
ويدعنا نعمل».وفتح اخلليفي،
النار على هذا الأخري قائال «مل
�أحت��دث مطلقا عن تيبا�س خلف
ظ��ه��ره ،لكنه يفعل ذل��ك� ،إنه
يهاجم اجلميع ،يوفنتو�س و�إنرت
ميالن و�سان جريمان ،فلين�شغل
ب�ش�ؤونه هو املتمثلة يف الليغا
والأن��دي��ة الإ�سبانية ،ويدعنا
نعمل ،فليدعنا نحن والآخرين
و�ش�أننا».
وح���ول جيانلويجي بوفون،
و�صفه اخلليفي بـ «الأ�سطورة»،
م�ضيفا �أن «خ�برت��ه �رضورية
مثل الربازيلي داين �ألفي�س� ،إنه
م�صدر فخر لنا».
ويف ختام حديثه� ،أكد �أن تعاقد
ن��ادي العا�صمة الفرن�سية مع
ماركة «مايكل جوردن» للمالب�س
الريا�ضية �ست�ساهم ب�شكل كبري
يف �ضبط امل��وازي��ن لاللتزام
بقواعد اللعب املايل النظيف،
م��ن��ددا ب���أن «النا�س يتحدثون
عن ح�ساباتنا املالية دون �أن
يعلمون �شيئا� ،إننا نحقق �أرباحا
ولدينا خطة».

في الليغا

�أك���د الإ���س��ب��اين ديفيد �سيلفا� ،صانع
�ألعاب مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي� ،أنه
يتمنى �إنهاء م�سريته الكروية يف الدوري
الإ�سباين.
وان�ضم ديفيد �سيلفا ل�صفوف مان�ش�سرت �سيتي،
قادما من فالن�سيا الإ�سباين.
عام ،2010
ً
وقال �سيلفا ،خالل ت�رصيحاته لهيئة الإذاعة
الربيطانية «يتبقى ع��ام��ان يف عقدي مع
مان�ش�سرت �سيتي».
و�أ�ضاف «بعد نهاية عقدي ال �أعرف ،الأمر
يعتمد على �شعوري بدنيا وذهنيا ،رغم
رغبتي يف اللعب مع فريق ال�س باملا�س».
وختم ديفيد �سيلفا حديثه بقوله «�سرنى كيف
ت�سري الأم��ور خالل العامني ،و�سيتحدد كل
�شيء».
• نيمار يحيي جماهير سان جيرمان بوجود اخلليفي

يتطلع لمواصلة انطالقته والحفاظ على العالمة الكاملة

بايرن ميونيخ يسعى لتعميق جراح ليفركوزن في البوندسليغا

• ليفاندوفسكي يصارع دراجوفيتش على الكرة

يت�صدر بايرن ميونيح حامل اللقب ،جدول ترتيب
ال���دوري الأمل���اين ،بعد م�ضي جولتني ،ويتطلع
الفريق ملوا�صلة العالمة الكاملة ،عندما يواجه
�ضيفه باير ليفركوزن ،اليوم يف املرحلة الثالثة
من البوند�سليغا.ويحتل ليفركوزن املركز الثاين من
القاع ،بال ر�صيد من النقاط ،ولكن مدير الكرة رودي
فولر و�صف الت�شكيك يف املدرب هيكو هريليت�ش ب�أنه
«هي�سترييا».وح�صد بايرن �ست نقاط من �أول مباراتني
يف املو�سم ،ويت�صدر جدول الرتتيب بفارق الأهداف
عن فولف�سبورغ وهريتا برلني ،اللذان يلتقيان وجها
لوجه اليوم �أي�ضا.
وفاز بايرن يف �أول �أربع مباريات ر�سمية حتت قيادة
امل��درب اجلديد نيكو كوفات�ش ،وا�ستغل الرئي�س
التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه ،فرتة عطلة
املباريات الدولية للإ�شادة باملدرب ،وتوقع مو�سما
�آخر ناجحا للفريق.وقال رومينيغه يف ت�رصيحات

لتلفزيون بايرن ميونيح «واثقون من �أن املو�سم �سيكون
رائعا ،الأمر لن يكون �أ�شبه بالنزهة ،ولكني �أعتقد �أن
الأجواء جيدة ،لدينا العبني جيدين ،والتعاون مع
املدرب ي�سري ب�شكل طيب».ومن بني املهام التي يقوم
بها كوفات�ش هي احلفاظ على احلالة النف�سية ل�صانع
اللعب الكولومبي خامي�س رودريغيز ،الذي تعر�ض
للإ�صابة يف مونديال رو�سيا ،ومل ي�شارك يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية لبايرن هذا املو�سم.ومكث رودريغيز يف
بايرن ميونيح ،خالل عطلة املباريات الدولية ،من
�أجل العمل على تطوير م�ستواه.من جانبه رف�ض فولر
احلديث عن وجود �أزمة يف ليفركوزن بعد الهزمية �أمام
بورو�سيا مون�شنغالدباخ وفولف�سبورغ.وقال فولر
«الت�سا�ؤل بعد م�ضي جولتني فقط عن م�صري املدرب
مبثابة هراء� ،إنها هي�سرتيا الميكن حتملها».
ولكن ليفركوزن ف�شل يف الفوز يف �آخر �ست مواجهات
له مع بايرن ،ويرجع �آخ��ر انت�صار له على ملعب

�أليانز �أرينا �إل��ى عام .2012واعتمادا على نتائج
مواجهات الفرق الأخرى ف�إن ليفركون حال هزميته
�أمام بايرن قد يجد نف�سه يف املركز الأخري بجدول
ترتيب البوند�سليغا يف ظاهرة حتدث للمرة الأولى
منذ عام .1982ويحل �شالكه و�صيف املوم�سم املا�ضي
ال��ذي يقبع يف قاع اجل��دول بال ر�صيد من النقاط،
�ضيفا على مون�شنغالدباخ ،ولكن املدرب دومينيكو
تيدي�سكو يبقى هادئا ،حيث دعا اجلماهري �إلى ال�صرب
على الفريق.من جانبه ي�أمل فولف�سبورغ� ،أن يوا�صل
بدايته املذهلة يف املو�سم احلايل بعد �أن تفادى الهبوط
ب�أعجوبة يف �آخر مو�سمني.ولكن هريتا برلني بدوره
�أي�ضا يتطلع للفوز على فولف�سبورغ ملوا�صلة العالمة
الكاملة ،كما �سي�ستفيد الفريق من عودة دايف �سيلك
بعد تعر�ضه مل�شكلة يف الرئة يف يوليو املا�ضي.
ويلتقي اليوم ماينز مع �أوج�سبورغ ودو�سلدورف مع
هوفنهامي واليبزيغ مع هانوفر.

