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ـرشـحـ لـتدريب أعـرب األسطـورة األرجـنـتـينـيـة ديـيـجو مـارادونـا عن اسـتـيـائه من عـدم وضع اسمـه ضمن ا
ـنـتـخب الـوطـني.وكـتب مـارادونـا عــبـر حـسـابـاته عـلى مـواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي "مع احـتـرامي لـلـمـنـتـخب ا
ـرشـح احملـتـمـل األرجـنتـيـني أريـد أن أقـول إنني مـسـتـاء من عـدم ذكر بـعض الـصـحـفيـ السـمي ضـمن ا

نتخب". لتدريب ا
وأضاف "كما أننـي حزين من تداول بعض الصحف األرجنتيـنية اليومية ألسماء مـدرب سابق للمنتخب دون
ــكــســيك تــدريب مـنــتــخب بالده في ذكــر اســمي".وتــولى بـطـل الـعــالم مع الـ(ألــبــيــسـيــلــيـســتي) في  1986 بـا
ـونديال هـ من الدور ربع الـنهائي  نـوفمبـر/تشرين أول  2008 قـبل أن يرحل بـعدها بـعامـ عقب اإلقصـاء ا

انيا برباعية نظيفة.ويتولى مارادونا حاليا رئاسة نادي دينامو بريست البيالروسي. جنوب إفريقيا على يد أ
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أجنـز بــرشــلـونــة صــفـقــات رابــحـة
ــيـركــاتـو اجلــاري ال سـيــمـا خالل ا
بعـد اقتنـاصه البـرازيلي مـالكوم من
أنــيـاب ذئـاب رومــا وحـصــوله عـلى
خــدمــات الـتــشــيـلـي أرتـورو فــيـدال
فـضال عن إطــاحـته بالعـبـ زائـدين

عن احلاجة.
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وتــخــلص بــرشــلــونــة من الــثــنــائي
أنــدريه جــومــيـز ويــاري مــيــنـا في
ـصلـحة إيـفرتون اضي  األسبـوع ا
اإلجنـليـزي بعـدما أعـار الـبرتـغالي
وتـخــلى عن الــكــولــومـبـي نـهــائــيـا

مقابل  31مليون يورو.
ومــثــلـت صــفــقـــة صــاحب األهــداف
ونديال األخـير مكسبا الثالثة في ا
ماليـا كبيـرا للفـريق الكتـالوني الذي
ضــمه في يـــنــايــر/ كــانـــون الــثــاني
ـــــاضي مـــــقــــابل  11.8مـــــلــــيــــون ا
يـــورو.ويــــســـعى الـــبــــارســـا لـــبـــيع
الـبـرازيلـي مارلـون سـانـتـوس الذي

اقــــتــــرب من صــــفـــوف ســــاســــولـــو
اإليـطالي بـجـانب الـثنـائي سـيرجي
سامبر وباكو ألـكاسير ضمن خطط
بـطل الــلـيـجـا لـلـتـخـلص من "احلـمل

وسم. الزائد" قبل انطالق ا
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قابل جنح الغر ريال مدريد في ا
في حتـــــقـــــيـق ربح ال بـــــأس بـه في
سـوق االنـتـقـاالت الصـيـفـيـة بـعـدما
ضم الــبـلـجــيـكي تـيــبـو كـورتـوا من
تـشـيـلـسي مـقـابل  35مـلـيـون يورو
تمرد ماتيو بجانب االستغنـاء عن ا
كـوفاسـيـتش مـقابل  5مالي يورو

على سبيل اإلعارة
ــقــابـل زهــيــدا بــالـــنــســبــة ويُــعـــد ا
سـتـوى أفضل حـارس في مونـديال
اضي ال سيـما بـعدما دفع روسيـا ا
الـبــلـوز  80مــلـيــون يــورو ألتـلــتـيك
بــــيـــلــــبــــاو لـــضـم بـــديــــله كــــيــــبـــا
أريزاباالجا.وستقـرع صفقة كورتوا
طـــبـــول احلـــرب في ســـانـــتـــيـــاجـــو
بـرنـابـيـو مع الكـوسـتـاريـكي كـيـلور

نــافـاس الــذي سـيــقـاتل عــلى مـركـز
قـبل.بينما وسم ا الرجل األول في ا
سـتـفـتح إعـارة كـوفـاسـيـتش الـبـاب
أمــام داني ســيــبــايــوس ومــاركـوس
يـــورنــتـي لـــلــعـب دقــائـق أكــثـــر مع

يرينجي. ا
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وسـيـكـون اخلاسـر الـكـبـيـر من قدوم
كــورتـــوا فــضـال عن نــافـــاس الــذي
يــبـــدو في طــريــقـه لــفــقـــدان مــكــانه
األســاسي في الـتــشـكــيـلـة الــثـنـائي
كـيـكــو كـاسـيـا ولـوكـا زيـدان والـذي
ســيـرحل عن الــبالنـكــوس في األيـام
قبـلة.ولن يسلم من نـيران كورتوا ا
الـــشــاب األوكـــراني أنــدريـه لــونــ
الـذي قـد يغـادر عـلى سـبـيل اإلعارة

نحو أحد أندية الليجا.
لكـي أيضا من إعـارة الشاب وربح ا
ثــيـو هــيــرنــانــديـز لــصــفــوف ريـال
سوسيداد مؤخرا من أجل استعادة
الــثــقــة بــالـنــفـس والــلـعـب بــصـورة
مــنـتــظـمـة قــبل الـعــودة مـرة أخـرى

لــلــمــتـوج ب 3ألــقــاب دوري أبــطـال
أوروبــا عـلى الــتـوالي.وقــد يـســتـغل
الـشـاب سـيرجـيـو ريـجـيـلـون رحيل
هـيـرنانـديـز لـلـعب مع الـفريق األول
ـقبل إذا غـاب الـثـنائي ـوسم ا في ا
مـارسـيــلـو ونـاتــشـو ال سـيــمـا بـعـد
ـمـيـز في بـطـولـة الـكـأس مـسـتــواه ا

الدولية لألبطال.
عـــلـى صـــعـــيــد
اخــــــر قـــــالت
تـــــقـــــاريـــــر
صــحـــفــيــة
اول امــــس
الـسـبت إن
بــــــــــايــــــــــرن
مــــــــــيــــــــــونـخ

ـــاني اقـــتـــحم األ
الـــــــــصــــــــراع عـــــــــلـى جنم

بـرشـلونـة اإلسـبـاني خالل الـصيف
اجلاري.

وأكدت صحيـفة "موندو ديـبورتيفو"
أن العمالق البافاري يـسعى للتعاقد
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اجلــودة في بــــــعض األمــاكن. كـان
بــإمـكــانــــــنــا أن نـخــتـبــر أنـفــسـنـا
بـشــكل أفـضل لـكــنـنـا قـمــنـا بـعـمل

جيد".
وعن ضــربـة اجلــزاء الــتي تــصـدى
لـــهــا حـــارس مــرمــاه قـــال: "كــانت

ضربة اجلزاء سهلة كما رأيتها".
وتـــابع "لم يـــكـن لـــديـــنــا كـــيـــنـــيث
زوهـوري ولـكـنـنـا اسـتـعـدنـا هاري
أرثــر مــرة أخــرى. لــديــنــا الــكــثــيـر

لنتطلع إليه".
ـوث وقـال ويـلـسـون مـهـاجم بـور
الــذي أهــدر ركــلــة اجلــزاء: "أشــعـر

بخيبة أمل لضياع ركلة اجلزاء".
وأردف "لم يـكن األمر لـطـيفًـا عنـدما
كن أن  الـتصـدي لهـا لكن كـان 
أفــعـلــهــا بـطــريـقــة أخــرى لـكن من
اجلــيـــد أنـــني ســـجـــلت هـــدفًـــا في

النهاية".
واخـــــــــتـــتـم "إنه أقــــــــــوى فـــريق
ـــــــــــلـــكه مــــنــــذ أن كـــنت هــــنـــا
الــتــعــاقــدات اجلــديــدة ذات جــودة

عالية".

مــهــدد بـالــعـقــوبــة بـســبب الــقـطع
النقدية الـتي  رميها على الالعب
ـوث ريــان فـراسـيـر مــهـاجم بـور
ـبـاراة الـتي جـمـعت بـيـنـهـما فـي ا
اول امس السبت وانتـهت بنتيجة

 (2-0)
وأشارت الـصحـيفـة إلى أن االحتاد
اإلجنليزي ينتظر التقرير الرسمي
لــلــمــبــاراة قــبل أن يــتـم اتــخـاذ أي

إجراءات بحق كارديف سيتي.
وبحسب الصحـيفة لم يتم الكشف
ـعــدنـيـة عـن سـبب رمي الــعـمالت ا

وث. على مهاجم بور
ـديـر بـيـنــمـا أعـرب نـيـل وارنـوك ا
الــفـنـي لـكــارديف عن خــيــبــة أمـله
بــسـبـب اخلــسـارة فـي أول مــبـاراة

لهم في الدوري.
بـاراة كان هـناك وقـال: "في بدايـة ا
بـــعض الـــتــوتـــر مع دخــولـــنــا في
بـاراة أكثـر لم نعـد متـخوف من ا

شيء".
وأضـاف "يـجب أن نـكـون حـاسـم
ـــزيــد من أكـــثــر ونـــحــصـل عــلى ا

حتقيـقًا من قبل االحتـاد اإلجنليزي
لكرة القدم.

وبــــحـــــسب صــــحـــــيــــفــــة "ذا صن"
الـبـريـطـانـية فـإن الـنـادي الـويـلزي
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ذكرت تقارير صحفية إجنليزية أن
نـادي كــارديف سـيـتي الـذي يـنـشط
ـــيــيـــرلـــيج قـــد يــواجه في الـــبــر
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الــــعـــــيــــون عـــــلى هـــــيــــــــجـــــواين
وإيــكـــاردي".وأردفت الــصـــحــيــفــة:
"رونــالـدو يـسـعى لـتـحـطـيم األرقـام
في الــسـيــريـا أ.. وكــاســانـو يــقـول
(رونالـدو سيـسجل  40هدفًـا)".كـما
أبرزت صراع رينا ودوناروما على
ـوسم حــراســة مـرمـى مـيالن فـي ا
اجلـــديــــد وقـــالت: "ريــــنـــا يـــحـــذر

دوناروما: (سنرى من سيلعب)".
وخـرجت صـحيـفـة "كـوريري ديـلـلو
سبورت" بعنـوان: "مودريتش يقول
نـــعم.. الــــكـــرواتـي يـــحـــصـل عـــلى

الزيادة ويختفي حلم اإلنتر".
وأضـــافـت: "لـــوكــــا يــــبـــقـى خـــارج
الـســوق ويـتــفــاوض عـلى جتــديـد
عقـده مع ريال مـدريد لـزيادة راتبه
مثل راموس:  11 ملـيـون يورو في
ــوسم.. هل اســتــخــدم ســونـيــنج ا
لـــلـــحـــصــــول عـــلى راتب أفـــضل?".
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ركزت الصحف اإليطـالية الصادرة
اول امس الــســبت عــلى مــبــاراتي

. أقطاب ميالنو ومدريد الوديت
وسـيلـتـقي إنتـر ميالن مـع أتلـتيـكو
مدريد فيما سـيواجه ميالن نظيره
ريــال مــدريــد.وعــنــونت صــحــيــفــة
"الجـازيـتـا ديـلـلـو سـبـورت": "إنـتـر
سـباق واحـد وموكب واحـد..  كيـتا
يـــعــــطي مـــوافــــقـــته ومــــودريـــتش
يـــبـــتـــعـــد".وأضــــافت: "اتـــفـــاق مع
مـوناكـو عـلى كيـتـا: إعارة مـقابل 5
ماليـــ يــورو مـع خــيـــار الــشــراء
مقابل  30مليـونًا.. وبيـريز يعرض

على مودريتش التجديد".
وتـابعت: "مـيالن في اختـبار الـليـلة
ضــــد ريـــــال مــــدريــــد عـــــلى كــــأس
ســــانــــتــــيــــاجــــو بــــيــــرنــــابــــيــــو..
والنيراتزوري ضد أتلتيكو مدريد..

أخبار النجوم
WKJA0 ·d²F¹ w−O²OÐu
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أعلن اإلسـباني جـيرارد بيـكيه مـدافع برشلـونة عن اعـتزاله الـلعب على
اتـادور.وقال بـيكـيه في تصـريحات خالل سـتوى الـدولي مع منـتخب ا ا
ـؤتـمر الـصـحـفي لـكـأس الـسـوبـر اإلسـبـاني ونقـلـتـهـا صـحـيـفـة "مـوندو ا
ديبورتيفـو" اإلسبانية: "لقد حتدثت مع لويس إنريكي قبل أسبوع أو اثن

وأخبـرته أنني قـررت االعتـزال وهـو قرار مـدروس للـغايـة". وأضاف: "لـقد
عـشت مـرحلـة جـمـيـلـة جـدًا في مـنـتـخب إسـبانـيـا حـيث أنـهـا كـانت مـلـيـئة
ـنتـخب اإلسـباني بـعد بـالنـجاحـات والـبطـوالت".وأشار بـيكـيه إلى أنه ودع ا

شاركة في نهـائيات كأس العالم في روسيـا وأن هدفه اآلن التركيز مع فريقه ا
ديـر الفنـي اجلديد لـلمـنتخب ـزيد من األلـقاب.يذكـر أن إنريـكي ا برشـلونـة للفـوز با
ـتـابـعـة مـبـاراة كـأس الـسـوبـر اإلسبـاني اإلسـبـاني تـواجـد في طـنـجـة امس األحـد 

والتي ستجمع ب برشلونة وإشبيلية.

وبــدأ هــيـديــرسـفــيــلـد فـي تـهــديـد
مـرمـى تـشـيـلسـي بـالـدقـيـقة ?20
عـبـر تـسـديدة ألـيـكس بـريـتـشارد
من خارج مـنطـقة اجلـزاء إال أنها
جاءت سهلة في يد احلارس كيبا.
وأطـــلق فــيــلـــيب بــيــلـــيــنج العب
هـيـديـرسفـيـلـد تسـديـدة قـوية من
خارج مـنطقـة اجلزاء في الدقـيقة

رمى  26ولكنها علت ا
بسنتيمترات قليلة.

وتـمـكن جنـولـو كـانتي مـن خطف
هــدف الـــتـــقــدم لـــتــشـــيــلـــسي في
الدقيقة  34  بعدما أسكن عرضية

تقة في الشباك. ويليان ا
وحـــرمـت الـــعــــارضـــة أصــــحـــاب
األرض مـن إدراك الـــــتـــــعـــــادل في
الـدقــيـقـة  38بــعـدمــا ردت رأسـيـة

ستيف موني.
وحـصل مــاركـوس ألــونـســو عـلى
ركلة جزاء بعدمـا تعرض للعرقلة
من كـريـستـوفر شـينـدلـر ليـنفـذها
جـورجـيـنـيـو بـنـجاح فـي الـدقـيـقة

فـي مــــونــــديــــال روســــيــــا بــــعـــد
الـــشـــائـــعــات الـــتي تـالحــقـه هــذا
الــصـيف حـول االنـتـقـال إلى إنـتـر

ميالن.
dOš_« —U³²šô«

وسـقط أتلـتيـكو مـدريد اإلسـباني
بـنـتـيـجة  (1-0) أمـام إنـتـر ميالن
اإليــطــالي في االخــتــبــار األخــيـر
لألتليـتي قبل مواجـهة الريال في

كأس السوبر األوروبي.
ويـدين إنــتــر مـيالن بــالــفـضل في
هـــــذا الـــــفـــــوز لـالعـــــبه الوتـــــارو
مارتينيـز في الدقيقة  31 من عمر
ــــبــــاراة الــــتي أقــــيــــمت ضــــمن ا
مـنافـسـات بطـولة الـكـأس الدولـية

لألبطال الودية..
ـواجهة ويسـتعـد أتلتـيكـو مدريد 
حــامل لـقب دوري أبــطـال أوروبـا
يـوم بــعــد غـدا األربــعــاء  قـبل أن
يــفـــتـــتح مـــبـــاريـــاته فـي الــدوري
اإلسـبـاني يـوم  20أغـسطس/ آب

واجهة فالنسيا. قبل  ا

والذي ضم كلًا من جاريث بيل في
اجلبهة اليمنى وماركو أسينسيو
ــهـاجم في اجلــبــهـة الــيــســرى وا

ا. الصريح كر بنز
وتــعـاون الــثالثي بــشـكل رائع في
مبـاراة ميالن وهو مـا يكشف عن
نيـة لوبـيتيـجي حول شـكل هجوم
ـقـبـل كـما ـوسم ا الـفـريق خالل ا
ركز صانع أن أيسكو سيـحتفظ 

األلعاب.
Ê«b¹“ ÕöÝ

لم يـتــخل لـوبــيـتــيـجي عن سالح
الفـرنسي زين الـدين زيدان مدرب
ريــــال مــــدريـــــد الــــســــابق وهــــو
االســـــتــــغالل األمـــــثل لـــــلــــكــــرات
الـعـرضـيـة من الـثـنـائي مـارسـيـلو

وداني كارفاخال.
وحــرص العـبـو ريــال مـدريـد عـلى
إرسـال الــكـرات الـعــرضـيـة طــيـلـة
الــــلـــقـــاء مـن األطـــراف ســـواء من
اجلبـهـة اليـمنى عن طـريق بيل أو
من اجلـبــهــة الـيــســرى عن طـريق
أســــيــــنـــســــيـــو وهــــو مــــا جـــعل
ــيـــرجني يـــصــنـع الــكـــثـــيــر من ا

الفرص . 
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ـديـر اســتـغل جـيـنـارو جـاتـوزو ا
ــيالن نـــقــطــة الـــضــعف الـــفــنـي 
الـواضـحـة عـنـد ريـال مـدريـد مـنـذ
ـاضي والـتي تـظـهر في ـوسم ا ا
اجلـبــهـة الــيـســرى الـتي يــقـودهـا

البرازيلي مارسيلو.
وشكل ميالن خطـرًا كبيرًا على
ريـال مـدريـد طـيــلـة الـلـقـاء من
اجلـبهـة الـيسـرى حـتى خرج
مارسيلو ودخل ناتشو بدلًا
مــــنه إليــــقــــاف خــــطــــورة
سوسو ودافيد كاالبريا.
عــــــشـق اجلــــــمــــــهــــــور

ودريتش
نــال الــكــرواتي لــوكـا
مـــــودريـــــتش العب
ريـــــــال مـــــــدريـــــــد
اســتـقـبـالًــا كـبـيـرًا
خالل دخــــوله في
الـــشــوط الـــثــاني
ــبــاراة ضــد من ا
مـــيالن وهــــو مـــا
يــــــعـــــكـس رغــــــبـــــة
ــيـرجني جـمــاهــيــر ا
في بـــقــاء أفــضل العب

.45وهدد ألفارو  موراتا مرمى
هيديرسفيلد في الدقيقة  57 قبل
أن تــعـلـو كـرته الـعـارضـة قـبل أن
يــــتــــألـق احلــــارس بــــ هــــامــــر
ويـتـصـدى لـرأسـيـة مـدافع الـبـلوز
أنـطــونـيــو روديـجــر في الـدقــيـقـة

ذاتها.
وكـاد ألــونـســو أن يـسـجـل هـدفًـا
ثـالـثًـا لـتـشيـلـسي في الـدقـيـقة 58
من مقصية رائعة إال أن العارضة

ردت كرته.
وفي الـدقـيـقـة  65 سـدد ألـونـسـو
ركلـة حرة مـباشـرة من على حدود
مـــنــطــقـــة اجلــزاء إال أنـــهــا عــلت

العارضة.
وردت الــعــارضــة رأســيـة الــبــديل
الوريــــنت ديــــبــــوتـــري مــــهــــاجم

هيديرسفيلد في الدقيقة .75
وأ بــيـدرو رودريــجــيــز ثالثــيـة
الـبـلـوز بـعـدمـا اسـتـقـبل تـمـريـرة
رائــعـة من الــبـديل إيــدين هـازارد

في الدقيقة  80 من عمر اللقاء.
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توج فـريق ريال مـدريد اإلسـباني
بكأس سـانتيـاجو برنابـيو الودية
في نـسخـتهـا التـاسعة والـثالث

بــعــد الــتـفــوق اول امـس الـســبت
على ميالن اإليطالي بنتيجة .3-1
وقـدم ريـال مـدريـد ومـيالن مـباراة
جــــيـــدة في ظل أنــــهـــمـــا في مـــدة
ــــوسم اإلعـــــداد قــــبـل انــــطـالق ا

اجلديد.
وفــيــمــا يـــلي نــســـتــعــرض  أبــرز
مــشــاهـــد فــوز ريــال مــدريــد عــلى

ميالن  .
b¹bł wŁöŁ

اعتـمد جولـ لوبيـتيجي
مــدرب ريـال مــدريـد عـلى
ثالثي جـديـد في الـهـجـوم
بــعــد رحــيـل الــبــرتــغــالي
كـريسـتيـانو رونـالدو
إلى يـوفنـتوس

ـواجهة فيـما يـستـعد إنتـر ميالن 
سـاسـولـو يـوم  19أغـسطس/ آب
ــــقــــبل في اجلــــولــــة األولى من ا

الدوري اإليطالي.
w KOAð “u

وكـشـر تـشـيـلـسي عن أنـيـابه مـنـذ
ـيـرليج مـبـاراته األولى في الـبـر
وفـاز عـلى مـضـيـفه هـيديـرسـفـيـلد
باراة تاون بـثالثية نـظيفـة في ا
الــتي جـــمــعــتـــهــمــا عــلـى مــلــعب
"جـــالــــفـــارم ســـتــــاديـــوم" ضـــمن

سابقة. األسبوع األول من ا
ســــجل أهــــداف الــــبــــلــــوز كل من
جنولـو كانتي (34) وجورجـينـيو
مـن ركـــلـــة جـــزاء  (45) وبـــيـــدرو
رودريجـيز ( 80)ليـقتـنص البـلوز
الــنــقــاط الـــثالث األولى لــهم هــذا

وسم. ا
فـي الــــــبـــــــدايـــــــة جنح العـــــــبــــــو
هــيــديــرســفــيــلــد في امــتــصــاص
حـمـاسـة الـضيـوف بـفـضل الـدفاع

والتمركز اجليد في اخللف.

u“∫ حقق فريق ريال مدريد فوزاً مهما على ميالن

يـــــــظــــــهــــــر لـــــــلــــــمــــــرة األولـى مع
تشيـلسي".وعنـونت صحيـفة "توتو
سبورت": "رونالدو - ديباال.. ثنائي
األبـطـال تـفـاهم مـثـالي وعـمـل جاد
وابـتسـامات: الـعالقـة ب الالعـب
ــيــ تــنـمــو يــريــدان قــيـادة الــعــا
يــــوفـــنـــتــــوس في إيـــطــــالـــيـــا

وأوروبا".
وتابعت: "ريـال مدريد
وميالن كل العيون
عــلى هــيــجـواين..
ووداعًـا سـيـلـفـا..
بــــــــيـــــــنـــــــمـــــــــــا
مــــــــــودريــــــــــتش
يـــــــــــضـــــــــــــــــغـط
الفرامل جتاه إنتر
لــــــكن كــــــيــــــتــــــا في

الطريق".

كرستيانو رونالدو

مع الــكــرواتي إيــفــان راكــيـتــيــتش
العب فــريق بــرشــلـونــة وذلك خالل
ــــــــيـــــــركــــــــاتـــــــو الــــــــصـــــــيــــــــفي ا
اجلـاري.وأوضــحت أن الالعب يــعـد
هـــدفــــا لـــبـــاريـس ســـان جـــيـــرمـــان
ومـــونــاكـــو حـــيث قـــدمــا عـــرضــ

ـاضــيـة. ــدة ا كــبـيــرين لالعب في ا
ــديـر وذكــرت أن نــيـكــو كـوفــاتش ا
الـفـني اجلـديد لـبـايـرن مـيـونخ كان
العـبًــا دولـيًـا في مـنــتـخب كـرواتـيـا
لــذلك يــهـتم بــخـدمــات راكـيـتــيـتش
ــمـيــز في خــاصـة بــعــد مــســتــواه ا

بطولة كأس العالم األخيرة.

ونـــــــــــــــوهــت إلـى أن إدارة
بـايرن مـيونخ تـواصلت
مـع راكيتـيتش لـتقد
عــــــرض مـــــــغــــــر له
لـالنـــــــضـــــــمــــــام
لصفوف كتيبة
الــــــعــــــمالق

البافاري.
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قـال لـوتــشـيـانــو سـبـالــيـتي مـدرب إنــتـر مـيالن إنـه ال يـعـتـقــد بـأن الـكــرواتي لـوكـا
مـودريـتش جنم وسط ريال مـدريـد سيـنـضم إلى صفـوف الـنيـراتـزوري قبل إغالق
مدة االنـتقاالت الـصيفيـة اجلارية لـكنه رغم ذلك عبـر عن سعادته.وأوضح سـباليتي
في تـصريحـات أبرزهـا موقع "فوتـبول إيـطاليـا" عقب الـفوز وديًا عـلى أتلـتيكـو مدريد
اإلسبانـي: "ال أعرف ما الـذي سيـحدث لـكني أشـعر بـالسـعادة ألن مـودريتش الذي
ونـديال أراد االنـضمـام إليـنا".وأضـاف: "حقـيقة فـاز بدوري األبـطال ووصل لـنهـائي ا
أنه كان يريد ارتداء قـميص إنتر تمألني بالبهجـة أعتقد أنه من الصعب احلصول على
العب من هذا النـوع وقد قام النادي بفعل الشيء الـصحيح باالهتمام به". واختتم: "ال
ـوهوب أعـتـقـد أنه سـيـأتي ألن ريـال مدريـد مـا زال يـرغب في االحـتـفـاظ بـهـذا الالعب ا
بـغض النـظـر عن أنـنا فـريق قـوي ولكن انـضـمام مـودريـتش كان سـيـجعـلنـا أقـوى".وكانت
اضية عن رغبة مودريتش احلاصل على الصحف اإليطالـية واإلسبانية حتدثت في األيام ا
جـائـزة أفضـل العب في مونـديـال روسيـا بـاللـعب في صـفـوف إنتـر مـيالن.لكن ريـال مـدريد
قرر حتسـ عقد الـنجم الكـرواتي برفع راتبه إلى  10 مالي يورو لـيقنـعه بالبـقاء حسب

تقارير صحفية إسبانية.
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اعتـرف جـول لـوبـيتـيـجي مدرب ريـال مـدريد بـأن وجود كـيـلور نـافـاس وتيـبـو كورتـوا ضمن
وسم صـفـوف الـفريق سـيـسـبب له مـشـكلـة عـنـد اخـتيـار الـتـشـكيـلـة األسـاسـية قـبل مـبـاريـات ا
اجلـديد.وقـال لـوبـيتـيـجي في تصـريـحـات أبرزتـهـا صحـيـفة "مـاركـا" اإلسـبانـيـة بعـد فـوز ريال
مـدريد على ميالن (1-3) في كأس سانـتياجـو بيـرنابيـو "لدينـا منـافسة كـبيرة جـدًا وهذا أمر
ـا ألن هناك حارس لن يـلعب".وسئل لوبـيتيجي جيد لـلفريق اتخـاذ القرار سيـكون مشكـلة دائمً
عمـا إذا كانت الـتشكـيلـة األساسـية الـتي لعبـت ضد ميالن هـي التي ستـخوض مـباراة أتـلتـيكو
مدريـد في كأس الـسوبر األوروبي يـوم بعـد غدا  األربـعاء فأجـاب: "ال أعرف ولـو كنت أعرف

لن أقول لكم".
ـا على مـقـاعد الـبدالء في الـبـرنابـيـو اإلثارة دائـمًا وتابـع لوبـيتـيـجي "من الرائع أن تـكـون جالـسً
ـدرب اإلسباني بـأداء جاريث بيل قائال مـوجودة وخصوصـا إذا كنت هنـا في منزلك".وأشاد ا
لعب وهذا لم ـواسم السابقـة قابلته وهـو سعيد ومـلتزم سيتـغير موقـعه في ا "لن أحتدث عن ا
يبدأ حتى اآلن من الناحيـة العملية يتدرب بشكل جيد للغاية".وعانى بيل من انتقادات حادة في
اضي وكان على أعتـاب الرحيل عن قلعة سانتياجو بـيرنابيو بعدما هبط مستواه وسم ا ا

تكررة. بسبب اإلصابات ا
ا أوضح لـوبيتيـجي "نحن سعداء به هـو في حالة مـثالية سوف وعن كـر بنز
ا باإلضـافة إلى أنه يسجل األهـداف".ولم ينس لوبيـتيجي اإلشادة يـساعدنا كـثيرً
نـافسه في مـباراة الـليـلة مـيالن حيث قـال: "إنهم يـلعـبون بـشكل جـيد لـلغـاية
لـديـهم العـديـد من احللـول وكـان علـينـا إجـراء بعض الـتـعديالت بـالـطبع نـريد أن

نستقبل أقل عدد من األهداف هذا جانب مهم دون شك".

وواصــــلـت: "إيــــكــــاردي يــــا له من
اخــــتـــبـــــــار أمــــام أتــــلـــــــتــــيــــكـــو

سيميوني".
يـرليج قالت وحول انـطالقة البـر
الــصــحــيــفــة: "كــفــاح مــوريــنــيــو..

مانـشسـتر يـونايـتد يـفتتح
ــــمــــتــــاز الـــــدوري ا
بــــالــــفـــوز عــــلى

لــــيــــســــتــــر..
والــــيــــوم
ســــاري

لقطة لالعبي فريق كارديف ستي


