
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6116 Tuesday 14/8/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد  6116  الثالثاء  3 من ذي احلجة 1439هـ  14 من آب (أغسطس) 2018 م

 ôU Ë ≠ Êb  }
تابـعة له على حسـابه الشخصي في كتب الـنجم البرازيـلي رونالدو مهـاجم ريال مدريد اإلسـباني السابق رسـالة إلى جماهـيره ا
ـستـشـفيـات اإلسـبانـيـة. وقال رونـالدو في ـركزة داخل أحـد ا موقـع التـواصل االجتـماعي “تـويـتر ?”بعـد أن  نـقله إلى الـعـنايـة ا
ـستـشـفى يوم اجلـمـعـة لكن كل شـيء على مـا يـرام. وأضاف: تغـريـدته: أصدقـائي.. تـعـرضت لنـوبـة انـفلـونـزا قويـة و نـقـلي إلى ا
نـزل شكرا عـلى مسـاندتكـم ورسائلـكم. وكانت صـحيفـة دياريو دي اتـعافى من االنفـلونـزا في مستـشفى في إبـيزا وسأعـود إلى ا
إبـيزا احملـلـيـة ذكـرت أن رونـالـدو هـداف كـأس الـعالم  2002 نُـقل إلى مـسـتـشـفى في إبـيـزا لـلـعالج من الـتـهـاب رئـوي.  يـذكر أن
رض اعتزل عام  2011 عقب مسـيرة مبهرة مع ايندهوفن وبرشلونة رونالدو الذي كـان يقضي إجازة في إبيزا عندما عانى من ا
وإنـترميالن وميالنو وأنـدية كورنثيانـز وكروزيرو في البرازيل وكذلـك ريال مدريد حيث يعـمل سفيرا للنـادي. وفاز رونالدو بالدوري
مـرتـ مع ريـال مـدريـد وكـأس االحتـاد األوروبي مع إنـتـرمـيالن وكـأس الـعالـم مرتـ في  1994و 2002 مـع الـبـرازيل كـمـا بـلغ

النهائي في نسخة  1998في فرنسا. وفاز بالكرة الذهبية ألفضل العب في العالم في  1997و.2002
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جتــاوز بـــاريس ســان جـــيــرمــان
ضــيــفـه كــان وهــزمه بــســهــولــة
بــــــثـالثــــــيـــــــة دون رد اول امس
األحد على ملـعب حديقة األمراء
في خــــــــتـام مـنـافـسـات اجلـولـة

األولى للدوري الفرنسي. 
وســـجـل لـــبي إس جـي نـــيـــمـــار
جـــــونـــــيـــــور وأدريـــــان رابـــــيـــــو
وتــيـــمــوتي وايــا بـــالــدقــائق 10
و 35و .89وخـــــاض الـــــعـــــمالق
الـبـاريـسي الـلـقـاء بـتـشـكـيل ضم
الــعـــديــد مـن الــوجـــوه الــشـــابــة
لتـعويض الـغيـابات حـيث شغل
كول داجـبا وستـانلي إنسوكي
مـركـزي الـظـهيـرين بـجـوار قـلبي
الـــــدفــــاع تـــــيــــاجـــــو ســــيـــــلــــفــــا
وماركـينيـوس كما لـعب أنطوان
بـيــرنـيه بـجــوار رابـيــو والسـانـا
ديـارا في خـط الـوسط وأمـامـهم

كـريـسـتـوفـر نــكـونـكـو مع نـيـمـار
وأنـــــخـــــيل دي مـــــاريـــــا فـي خط
الـهـجـوم. وضـغط سـان جـيـرمان
عــلى مــنــافــسه بــحــثـا عـن هـدف
مــبـكــر وحتــقق له مــا أراد بــعـد
خــطــأ فــادح مـن بــريس ســامــبــا
حـــارس مــرمـى كــان فـي تــمـــريــر
الكرة ليقطعها نكونكو ويلعبها
إلى نــيــمــار مــســجال بــســهــولـة.
وأضـــــاع حـــــامل لـــــقـب الــــدوري
الفرنسي فرصت عبر دي ماريا
وبـيـرنيه بـيـنمـا كاد مـنـافسه أن
ـاليك يـسجـل من تسـديـدة قويـة 
تـشـوكـونـتي تـصـدى لـهـا بـوفون

بصعوبة. 
وواصل دي ماريـا نشـاطه حيث
ــررا الـــكــرة إلى راوغ الــدفـــاع 
رابـيـو لــيـسـجل الــهـدف الـثـاني
وقبل نهاية الشوط األول بدقائق
قـلــيـلــة أضـاع ألـكــسـنـدر ديــيـكـو

فـرصـة لـتـضـيـيق الـفـارق بـفـضل
تألق بوفون. ومـر الشوط الثاني
بــــإيــــقــــاع هــــاد وسط تــــفــــوق
بـــــاريــــــسي فـي االســـــتـــــحـــــواذ
ـنافـسه ولم واسـتـسالم نـسـبي 
تـكن محـاوالت نيـمار ودي مـاريا
كـــافـــيـــة لــهـــز الـــشـــبـــاك. حتــرك
تــومــاس تــوخــيل نــحــو مــقــاعـد
الــــبــــدالء حــــيث أشــــرك مــــوسى
ديـابي وجـوليـان دراكـسلـر مـكان
ديـارا ودي مــاريـا وقــبل نـهــايـة
الوقت األصلي بـ 8 دقائق شارك

تيــــــــموتي وايا مكان نيمار. 
وبــــعــــد ثــــوان من نــــزولـه حـــرم
ن وايــــا من إحـــراز الـــقــــائم األ
الـهدف الـثـالث بعـد كـرة عرضـية
ن كولـ داجبا. من الظـهيـر األ
وفي الـدقـيـقـة  89 واصل بريس
ســـامـــبـــا هـــوايــــته في ارتـــكـــاب
األخــطــاء الــكــارثــيــة لــيــســتــغل

تـيـموتي وايـا الـفرصـة ويـسجل
هــدفــا ثــالــثــا. أمــا بــدالء كــان لم
يـــقــــدمــــوا أي إضــــافـــة بـل بـــدا
الفـريق الضيف مـستـــــــــــسـلما
بـشـكل تـام ولم يتـعـرض بـوفون

ألي اختبار طوال  45 دقيقة.
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يـسعى سـيـرجيـو رامـوس مدافع
وقـائـد ريـال مـدريـد لالقـتراب من
الــــرقم الــــتــــاريـــخـي ألســــطـــورة
الـنادي فـرانـشيـسكـو خـينـتو في
عـدد األلـقـاب الـتي حـقـقـهـا خالل
مـسـيـرته في مـلـعب سـانـتـيـاجـو
برنابيو. راموس وصل إلى ريال
مـــدريــد في عــام  2005 أي قــبل
 13عام وحقق مع الفريق حتى
اآلن  19لـــقب مـــنــهم  4 ألـــقــاب
دوري أبــطـــال أوروبــا وبـــنــفس
الـــعـــدد في الـــدوري اإلســـبـــاني.
وأصـــبح رامـــوس عـــلـى بـــعــد 4
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الـسلـطات بـأن احلـافلـة انقـلبت في
الكـيـلو  57 عـلى الـطريـق الواصل

ب كوينكا وبلدة موييتورو.
من جانب اخر يـرى لويس إنريكي
ـنـتـخب إسـبـانـيـا ـدرب اجلـديـد  ا

حــافــلــة فـي طــريــقــهـــا من مــديــنــة
كـــويــنــكــا (جــنـــوب) عــقب تــعــادل
ــثـلـه أمـام فــريق فــريــقــهم بــهــدف 
ــــديــــنــــة وال تُــــعــــرف حــــتى اآلن ا
مـالبــســات احلــادث فــيــمــا تــفــيــد
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لـــقي  12شــــخـــصـــا مــــصـــــرعـــهم
وأصـــــــيب  30 مـن مــــــشـــــــجــــــعي
بــرشـلــونـة اإلكــوادوري في حـادث
مــروري بــيــنــمــا كــانــوا عـلـى مـ
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العب الـضـخـمة وبـعـدمـا اعـتـاد عـلى ا
من قــبــــــــيل ســانـتــيــاغــو بـرنــابــيـــــو
(ريـــال) وأوفــلــــــد تــرافــورد (مـــلــعــــب
نــاديه الـسـابق مـانـشــسـتـر يـونـايـتـــــد

االنكليزي).
 بــدأ رونــالــدو رحــلــته اإليــطــالــيــة من
مـيدان صغيـر في قرية متـواضعة على
مـلعـب فيالر بـيروسـا الذي يـطلق عـليه
اسم الـالعب اإليطالي السابق غـيتانيو
شـيريا. وكانت البدايـة أكثر من مثالية
إذ افـتـتح الـنجم الـبـرتـغالي الـتـسـجيل
بـعـد  8 دقـائق عـلى بـدايـة الـلـقـاء الذي
تـفـرجـ كـامـل عدد تـخـطى فـيـه عـدد ا
سـكــان الـقـريـة بـعـدمـا احـتـشـد حـوالي
ـشـاهدة "سي خـمـســــة آالف مــــشـجع 
آر  ."7وجــاء هـدف رونــالـدو بــعـد كـرة
طـويلـة سيـطر عـليـها ثم سـددها بـعيداً
عن مـتـنـاول احلـارس ليـونـاردو لـوريا
قـبل أن يـلـعب أيـضـاً دوراً أسـاسـياً في
الــهـدف الــثـاني بــسـبب الــضـغط الـذي
فــرضه عـلى ريـكـاردو كـابــيـلـيـني الـذي
حول الكرة في شباك حارسه عن طريق
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اسـتـهل النـجم الـبرتـغـالي كريـسـتيـانو
رونــالـدو مــغـامـرتـه مع فـريــقه اجلـديـد
يــوفـنــتـوس بــأفـضـل طـريــقـة من خالل
ـــبــاراة تـــســـجـــيل الـــهـــدف األول في ا
الـودية التي فاز بها الفريق األول لبطل
إيـطـاليـا علــــى الفـريـــــق الرديف .5-0
وعـــلى مـــقــربـــة من جــبـــال األلب أقــام
يـــوفــنـــتــوس األحــد مـــبــاراتـه الــوديــة
ـوسم والـتي الــتـقـلـيــديـة قـبل بـدايــة ا
جـــمــعت بـــ العــبـي الــفـــريــقــ األول
والـرديف في قريـة فيالر بيـروسا التي
يـقـطـنهـا نـحو  4100نـسـمة فـقط وتقع
عــــلى بــــعـــد  40كــــلم إلـى الـــغــــرب من
قر الصيفي" ثابة "ا تـورينو وتعتبر 
لـعـائـلـة أنـيـيـلي مـالـكـة الـنادي. وكـانت
باراة مناسبة للظهور األول لرونالدو ا
) بــقــمــيص فــريق "الــســيـدة ( 33عــامــاً
الـعـجـوز" الذي انـتـقل إلـيه أفضل العب
فـي العـالم  5مـرات هـذا الـصـيف قـادماً
مـن ريـال مـدريـد اإلسـبــاني في صـفـقـة
بــلــغـت قــيــمــتــهـا  100مــلــيــون يــورو.
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ـيـا من بـطولـة سـنـسيـنـاتي لألسـاتذة لـلـتنس ـصـنف األول عا انسـحب رافـائيـل نادال ا

فتوحة.  لالحتفاظ بلياقته البدنية استعدادا للدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا ا
وتـغلب االسـبـاني نادال ( 32عـاما) عـلى الـيونـاني الـشـاب ستـيـفانـوس تـيتـيـباس لـيـحرز

سيرته عبر الفوز ببطولة تورونتو اول أمس األحد. اللقب رقم  80 
 وقـال نـادال عـبـر تـويـتـر بـعـد الـتـتـويج بـالـلـقب "أنـا مـتـأسف جـدا لالعالن عن غـيـابي عن
سـنسـينـاتي هـذا العـام". وأضاف "ال يـوجد سـبب آخر سـوى رغبـتي في العـنايـة بجـسدي
واالحـتفاظ بليـاقتي احلالية". وتـابع "أشكر صديقي أنـدريه سيلفا مـدير بطولة سـنسيناتي
الـذي تـفـهم مـوقـفي بـعـد أن حتـدثت مـعه عـبر الـهـاتف". وبـانـسـحـاب نـادال أصـبح روجر
ـيـا والـذي انـسـحب من بـطولـة تـورونـتـو األعـلى تـصـنـيـفا في ـصـنف الـثـاني عـا فـيدرر ا

فتوحة في   27 آب اجلاري في نيويورك. سنسيناتي. وتنطلق بطولة أمريكا ا
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الــبــطــوالت احملــلــيــة األخــرى أمــام
بوروسيا دورتموند ( 5 القاب في 9
ن (3 مــــبــــاريـــــات) وفــــيــــردر بــــر
انــــتــــصــــارات في  4 مــــبــــاريــــات).
والنـسـخـة احلـالـية هي الـ  19لـهذه
سـابـقة الـتي انـطلـقت عام ?1987 ا
لـكــنـهــا تـوقــفت بـ  1996و.2010
ودفع كــوفــاتـش بــكــامل الــعــنــاصــر
الـذين كـان يـعـتـمـد عـليـهـم هايـنـكس
بــدءاً من الــقــائــد احلــارس مــانــويل
ـــــهـــــاجم نــــــويـــــر وانـــــتـــــهـــــاء بــــــا
ـدافع لـيــفـانـدوفــسـكي بــاسـتـثــنـاء ا
جـيـروم بـواتـنـغ الـذي اخـذ نـيـكالس

شوله مكانه.
 وخلت الدقائـق العشرون األولى من
أي فــرصــة لــلـطــرفــ قــبل أن يــرفع
جــوشــوا كــيــمــيش كــرة من اجلــهــة
الـيـمـنى ارتـقى لــهـا لـيـفـانـدوفـسـكي
واســقـــطـــهــا عـــلى يــســـار احلــارس
ــــاركي فريـديريك رونوف .(21 الد
) ورد الصـربي ميـاد غـاسيـنوفـيتش
بــكـرة خــطــرة مــرت بــجــانب الــقـائم
ــــرمى نـــويـــر (23) وكــرر األيـــســـر 
ليفـاندوفسـكي السيـناريو األول لكن
بـعد ركـنـيـة نـفـذها الـهـولـنـدي اري
روبن وتابـعـها الـبولـنـدي برأسه في
الـشــبــاك هـدفــا ثـانــيـا (26) وفـرض
بــايــرن ســيــطــرة شـبـه كــامـلــة عــلى
اجملـــريـــات وكــــاد تـــومـــاس مـــولـــر
يـــضــيـف الــثـــالث مـن كــرة بـــعـــيــدة

ـدة أسـبوع "البـعض مـنـا لم يـتدرب 
أو نـــحــو ذلـك ومـــنــا أيـــضـــا من لم
ـا يـقرب مـن شـهر". وأردف: يـتـدرب 
"الــلــعب فـي طــنــجــة? أنــهــا جتــربــة
مـخـتـلـفـة وغــريـبـة أفـضل لـعب هـذا
النـهـائي من مـباراتـ ألنه سـيـكون
من الصعب االتفاق ب األندية حول
بـاراة الـواحـدة وهذا مكـان إقـامـة ا
سيـؤثر عـلى أشيـاء كثـيرة". وتـطرق
بــوســكـيــتس لــلــحــديث عن عــثــمـان
ـبـلي مـوضـحًـا: "آمل أن يـسـتـمر د
عــلى هــذا الــنــحــو وأن يــكــون هــذا
وسم أفضل له من السابق خاصة ا
أنه عانى مـن اإلصابـات وكـان حظه
سـيـئــا جـدًا أتـمـنى أن يــكـون العـبًـا
ـا". وبسـؤاله عن اعتـزال جيرارد مهمً
بـيـكــيه الـدولي أجـاب: "رحــيـله أمـر
محـزن ولـكن عـلـينـا احـتـرام قراره".
وحتدث بـوسكـيـتش أيضًـا عن تولي
ــنــتــخب لــويس إنـــريــكي تــدريـب ا
اإلســـبـــانـي قـــائال: "بــــالـــنـــظـــر إلى
جناحـاته أعـتـقـد أنه الـشـخص الذي
ـكـنه أن يـحـقق الـنـجاح نـحـتـاجه 
: "تـقنـية نـتـخب الوطـني". وأ مع ا
ـا الـفـيـديـو? االحـتـفـال بـاألهـداف ر
تـغـيـر نـوعـا ما ولـيـس كمـا كـان في
الـسـابق ولـكن مع الـوقت عـلـيـنـا أن
نــتــكــيف مع هــذه الــتــقــنــيــة شــيــئًـا
فشيـئًا".وسـيطـرت حالـة من اإلحباط
عــلى حـــارس بــرشــلـــونــة رغم فــوز
فــريــقه بــلــقب الــســوبــر اإلســبــاني.
وقالت صحـيفـة "موندو ديـبورتـيفو"
الـكـتـالـونـيــة إن يـاسـبـر سـيـلـيـسن
شـعـر بـاإلحـبـاط بـعـد أن جـلس عـلى
مقاعد البدالء خالل مواجهة السوبر
اإلسـبـاني. وأوضـحت أنه كـان يـأمل
ـشـاركة بـالـلـقـاء بـعـد أن حرس في ا
مـرمى الـبـارسـا خالل جـولـة الـفـريق
ـتـحـدة األمـريـكـية إذ في الـواليات ا
لعب مبـاراتي توتـنهام ورومـا بشكل
كـامل قـبل أن يــشـارك بـشـوط واحـد

خالل مواجهة ميالن . 
 وشـارك تـيــر شـتـيـجـن من الـبـدايـة
رغم انــضـمــامه لــفــتـرة الــتــحـضــيـر
متـأخرا بـسبـب تواجـده مع منـتخب
انـيا في روسـيا خلـوض نهـائيات أ
كــــأس الـــــعــــالم. وكـــــان إرنــــســــتــــو
ــديـر الــفــني لــلــفـريق فــالـفــيــردي ا
الـكتـالـوني قـد قـال قـبل الـلـقـاء: "لـقد
حتــدثت مع ســيـــلــيــسن ولــكــني لن
أكـشف عن تــفـاصـيل هــذه احملـادثـة

أريده أن يبقى".
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توج بـايـرن ميـونيخ بـكـأس السـوبر
ـانــيـة بـعــد فـوزه عـلـى إنـتـراخت األ

كريستيـانو رونالدو ألول أهدافه مع
يــوفــنــتــوس في مــبــاراة وديــة أمـام
الفـريق الرديف بـجانب جتـديد عـقد
ديـيـجـو غـودين مع أتـلـتـيـكـو مـدريـد
حـتى  .2021 وعــنــونـت صــحــيــفــة
"مـونـدو ديـبـورتـيـفـو" وقالـت "الـنـمر
الــبــعــوضــة" (الــبــعــوضــة هــو لــقب
بـلي). وأضافت: "صاروخ عثمـان د
بلي وضربة جزاء تصدى لها من د
نحـان برشلـونة اللقب الـ شتيـجن 
 13لكأس السوبر بيكيه عادل

النتيجة بعد هدف سارابيا وميسي
أصــبح األكــثــر حـصــدا لـأللـقــاب مع
برشلونة بـ  33بطولة". وعلى غالف
صـحــيــفـة "ســبـورت" جــاء الـعــنـوان
"سوبر بـارسا". وواصلت: "بـرشلونة
ــوسم يــحـــصــد أول ألـــقــابه هـــذا ا
بـالـفـوز بـكـأس الـسـوبـر بـعـد تـغـلـبه
عــلى إشــبـيــلــيــة الـذي قــدم مــبـاراة
كـبـيـرة". وأكـمـلت: "مـيـسي كـان قـائد
بـلي سجل هـدفا رائـعا الفـريق ود
وتـــيـــر شــــتـــيـــجن تـــصـــدى
لـــــضـــــربــــــة جـــــزاء في
الدقيـقة األخيرة". وفي
األســــفل حتـــــدثت عن
اســـــــتـــــعـــــداد ريــــال
مــــدريـــد لــــدفع 224
مـلــيـون يــورو لـضم
الــبــلـجــيــكي إيــدين
هـــــــــــــــــــــــــــازارد مــن

تشيلسي.
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واعــــــــــــتــــــــــــرف
ســــــيـــــرجــــــيـــــو
بـوسكـيـتس جنم
بــــــرشــــــلــــــونـــــة
اإلسبانـي بعدم
جـاهـزيـة فـريـقه
بـــشــــكل كــــامل
عـقب الــتـتـويج
بكـأس الـسـوبر
اإلسبـاني عـلى
حــــــــــــســــــــــــاب
إشبيـلية. وقال
بــوســـكـــيــتس
في تـصـريـحات
نقلـتها صـحيفة
"مـــــــــــــــاركــــــــــــــا"
اإلسبانية: "علينا
الـفـوز بـكل شيء
لقد كـانت أكثر من
مــجــرد مــبــاراة إذ
واجــهــنــا مــنــافــسًـا
كــــبــــيًــــرا". وأضـــاف
الــــدولي اإلســــبــــاني:
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قـال يـورغـن كـلـوب مـدرب لـيـفــربـول إن جنم الـفـريق ديــان لـوفـرين سـيـغــيب لـنـحـو ثالثـة
أسابـيع بعـد تفاقم مـشكلـة باحلوض خالل كـأس العـالم لكرة الـقدم. وعاد ديـان لوفرين
ـاضي بعدما ساعد كـرواتيا في الوصول لنهـائي كأس العالم لكنه لم إلى ناديه األسبوع ا
يتمـكن من التدريب مع الفريق األول. وأوضح كلـوب بعد فوز فريقه  0 -4 على وست هام
مـتاز اول أمس األحـد: "لوفـرين ليس يـونايـتد فـي اجلولـة االفتـتاحـية لـلدوري االجنـليـزي ا

جاهزا. 
شاكل بـالفعل لـكن كان بإمـكانه اللـعب بالتـأكيد اضي من بـعض ا كان يـعاني في العـام ا

ولعب بشكل جيد حقا". 
شكلة وتابع: "واآلن بـعد كأس العـالم وبعد خوض  3 مـباريات من  120 دقيـقة تفاقـمت ا

لكنني واثق من أنه سيتحسن خالل أسبوع أو اثن أو ثالثة". 
ـكـنه الـتـدرب بـالـطـبع لـكن لـيس بـشـكل كـامل وسـيـحـتـاج وأضـاف: "خالل هـذه الـفـتـرة 
التـعـافي لبـعض الـوقت". وعـلى األرجح سيـظل لـوفريـن بعـيـدا عن التـشـكيـلـة حتى الـشـهر
ـقبل بعد فـترة التوقف الـدولية ما يعـني أنه سيغيب عن مـواجهات ضد كـريستال باالس ا

وبرايتون وليستر سيتي.

ن مقوسة مالت قـليال عن القائم األ
. (35)

وفـي الــــــشــــــوط الـــــــثــــــانـي أكــــــمل
ليـفـاندوفـسكي الـثالثـية الـشـخصـية
لعب بعد خطأ دفاعـي في منتصف ا
وتمـريرة من مولـر تابـعهـا بيـسراها
ارتـــطــمـت بــقـــــــــدم احلـــارس الــذي
ـالقــــاته واســـــتــــــــقــــرت في خــــرج 
الــشــبــاك (54) وبــعـــد أربع دقــائق
أطلق الـبـولنـدي قذيـفـة قويـة سيـطر
عليـها احلـارس على دفعـات وتبادل
ألكانتـارا الكرة مع النـمساوي دافيد
أالبــا وعـكــســهـا األخــيــر من اجلــهـة
الـيـسرى مـرت من اجلـمـيع ووصـلت
إلى الــفـرنــسي كـيــنـغــسـلي كــومـان
بـــديل روبـن اودعـــــــــهـــا الـــشـــبــاك
بــســهــولـة  (63) وأخــرج كــوفــاتش
الــنـــجم الــبـــولــنـــدي بــســبـب كــثــرة
احـــتــكـــاكـــاته مــــع العـــبي الـــفــريق
اخلـــصم  (71) وســـدد الـــبــــديل في
صفـوف فـرانـكفـورت داني بـلوم أول
كـرة مـركـزة في هــذا الـشـوط سـيـطـر
عــلـــيــهـــا نــويــر  (75) وخــرج أالبــا
مـصـابـاً فـأكـمل بـايـرن ربع الـسـاعـة
األخــيــر نــاقص الــصــفــوف بــعــد أن
اســتـــنــفــد كـــوفــاتـــــش تــغـــيــيــراته
الــثالثــة وســاهم كــومــان بــالــهــدف
اخلــامس من تــمــريــرة قــصـيــرة الى
ألكانتارا تابعـها االخير بارتياح تام

في الشباك .(85). 
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أكـدت صحـيفة “مـاركا ”اإلسبـانيـة أن نـادي أتلـتيـكـو مدريـد قد تـوصل التـفاق نـهائي مع
مدافـعه األوروغواني ديـيجو غـودين بشـأن جتديد عـقده مع الـفريق وتفـويت الفـرصة على

الراغب بضمه هذا الصيف. 
ـدافع ديـيـجـو غـودين صاحب الـ  32 عـامًا بـالـرحـيل عن صـفـوف أتلـتـيـكو وارتـبط اسم ا
مـدريــد خالل سـوق االنـتـقـاالت الـصــيـفـيـة. وكـان فـريق مــانـشـسـتـر يـونــايـتـد اإلنـكـلـيـزي
ويوفنتوس اإليـطالي يرغبان بشدة في التعاقد مع مدافع بحجم دييجو غودين خاصةً وأن
الشرط اجلزائي في عقده يقدر بـ  20 مليـون يورو فقط. وجنحت إدارة أتلتيكو مدريد في

قـدمة إقـنـاع الالعب باالسـتـمرار ورفض الـعـروض ا
ـــاضــيـــة حـــيث أن من يـــوفـــنـــتـــوس في األيـــام ا
اليـونـايتـد كـان قـد خرج من سـبـاق الـتعـاقـد معه
بـعـد غـلـق سـوق االنـتـقــاالت هـنـاك في إنــكـلـتـرا

اضي.  اخلميس ا
وأشارت الصـحيفة اإلسـبانية أن ديـيجو غودين
وافق بـشكل نـهائي عـلى جتديـد عقده مع أتـلتـيكو
دة مـوسـم حـتى عام  2021 بـعدمـا كان مدريـد 

قبل. سينتهي في الصيف ا
 اجلــديــر بــالــذكـر أن ديــيــجــو غــودين قــد أنـضـم لـفــريق
أتــلــتـيــكــو مــدريــد عـام  2010 قـادمًــا من فــريق فــيــاريـال

بلغ  8مالي يورو. اإلسباني 
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هـيــمن فـوز بــرشـلــونـة بـلــقب كـأس
السوبـر اإلسبانـي بالفـوز على على
إشبـيلـية بـهدفـ لهـدف على أغـلفة
الصحف اإلسبانية الصادرة صباح
. وأتى غـالف صـحـيـفـة امس اإلثـنـ
"مـــاركــا" بـــعــنـــوان "إلـــيــكم الـ ."33
وتابـعت الـصـحـيفـة: "مـيـسي أصبح
أكـــثــر العـب فــوزا بـــالـــبـــطــوالت في
تـاريخ بـرشـلـونــة العـبـو فـالـفـيـردي
يحـصـلون عـلى أول كـأس سـوبر في
عهده بن يدر أضاع ضربة جزاء في
ـبــلي سـجل الـدقــيـقــة األخـيــرة ود
هـدفـا عـظــيـمـا كـمـا تـدخــلت تـقـنـيـة
الـفــيـديــو". كــمـا ركــزت عـلى نــهـائي
الـسـوبــر األوروبي بـ ريــال مـدريـد
وأتـلـتـيـكو مـدريـد وقـالت: "لـم يتـبق
سـوى يـومـ عـلـى ديـربي الـسـوبـر
جـمـيع الـالعـبـ الــذين شـاركـوا في
ونديال سيتواجـدون في التشكيلة ا
ـــا األســـاســـيـــة لـــلـــمـــبـــاراة ر

بـاسـتـثــنـاء مـودريـتش".
فــــيـــــمــــا أبــــرزت

تــسـجــيل

فــرانـــكــفــورت  0-5اول امس األحــد
عــلى مــلــعـب كــومــرزبــنك اريــنــا في
فــرانـــكــفــورت. وســـجل الــبـــولــنــدي
روبيـرت لـيـفانـدوفـسـكي هـاتريك في
والــفـــرنــسي  54  26 الــدقـــائق 21
كيـنـغـسـيـلي كـومان  63 واإلسبـاني
تـيــاغــو ألـكــنــتـارا  .85وهـو الــلـقب
األول للمدرب اجلديـد نيكو كوفاتش
ـوسم بـعد ـهـمة هـذا ا الذي تـسـلم ا
أن كان مـدرباً إلنـتراخت فـرانكـفورت
انـيا علـى حساب وفاز مـعه بكـأس أ
ــوسم بـــايــرن مـــيــونـــيخ بـــالـــذات ا
اضي. وقـبل أسبوعـ من انطالق ا
الـدوري الـذي تـوج بايـرن بـلـقـبه في
الــســنـــوات الــست األخـــيــرة يــبــدو
العـمالق البـافـاري مرشـحاً لـلهـيمـنة
ــوسم ووجه انــذاراً مــجــدداً عــلى ا
صـريـحــاً شـديـد الــلـهـجــة مـتـجـاوزاً
ــــاضي أمــــام ســــقــــوطـه في أيـــــار ا
إيـنــتـراخت فـرانــكـفـورت فـي نـهـائي
الــكــأس  .3-1وخــاض إيـــنـــتــراخت
ــبــاراة الــرســمــيـة األولـى بــقــيـادة ا
خــلـيــفـة كــوفــاتش الــنـمــسـوي أدي
) والـثانـيـة في هذه هوتر ( 48عامـاً
ـسابـقـة بـعـد سقـوطه في الـنـسـخة ا
ن الثانية عام  1988أمام فيردر بر
 2-0 من جانبه لعب بايرن مباراته
ــسـابـقـة الـثـانــيـة عـشــرة في هـذه ا
وأحرز الـلـقب لـلمـرة الـسابـعـة وهو
األكــثـــر فــوزاً بـــالــلـــقب كـــمــا في كل

VI∫ حصل فريق  برشلونة لقب جديد امام منافسة اشبيلية

جنـماً كـبيـراً مثل رونـالدو مـا قد يـعيد
لــلـدوري اإليــطــالي شـيــئـاً مـن مـكــانـته
الـسـابـقـة ح كـان قـبـلـة ألفـضل جنوم
الــعــالم قـبـل أن يـتــراجع دوره لــصـالح
الــدوريــ اإلســـــــبــانـي واإلنــكــلــيـزي.
ــدرب ويـــفــتــتح فــريق ا
مـــاســيــمــيـــلــيــانــو
الــيــغــري مــشـواره
فـي الدوري احمللي
قبل ضد السبت ا
كييفو فيرونا.

اخلـــــطــــأ  (18). واســـــتــــلم بـــــعــــدهــــا
بادرة األرجـنتـيني باولـو ديباال زمـام ا
وســجـل هــدفــ مــتــتــالــيــ األول في
الـدقيقة  31 بـعد تمريـرة من البرازيلي
دوغالس كـوسـتا والـثـاني في الـدقيـقة
 40 ليدخل الفريق األول الى استراحة
الـشوط مـتقدمـا برباعـية نظـيفة قبل
أن يـضيف كالوديو مـاركيزيو اخلامس

فـي الـــدقــــيــــقـــة .54
وبـعـدهـا بـدقـائق
وبـــــــــحــــــــــسب
ـتبع الـتـقلـيد ا
كــل عــــــــــــــــــام
اجــــــــتــــــــاحت
اجلـــمـــاهـــيـــر
أرضــــــــــيـــــــــة
ــــــــــلــــــــــعب ا
لـــــتـــــحـــــيـــــة
جنـــــــومــــــهم
ـــــفــــضــــلــــ ا

الـــــذين أَضـــــيف
وسم الـيـهم هـذا ا

سيرجيو
راموس

ألــقـــاب فــقط مع مـــعــادلــة الــرقم
ـسجل بـاسم خـينـتو الـقيـاسي ا
كـــأكـــثـــر مـن تـــوج بـــألـــقـــاب مع
ـلـكي بـواقع  23 لقب الـنــادي ا
مـــنـــهم  6ألـــقـــاب دوري أبـــطــال

أوروبا و 12لقب ليجا. 
ورغم أن خــيــنـتــو يــتــفــوق عـلى
رامــوس في أهــمـيــة األلـقـاب إال
أنه وصل لـــهـــذا الـــرقم بـــعــد أن
قـــــضى  18عـــــام فـي الـــــنـــــادي
وبـــالــتـــالـي مـــا زال أمـــام قـــائــد
الريال  5 سـنوات لـتـحطـيم هذا

اإلجناز. 
وســــــتـــــكــــــون احملـــــطــــــة األولى
لــــرامـــــوس لـالقـــــتـــــراب من رقم
خينتو هي مواجــــــــهة أتلتيكو
مـدريـد يـوم غـد األربــــــــــعاء في
مـباراة كـأس الـسـوبر األوروبي
حـــــــــــيث ســــيـرفع رصــــــــيـده
إلى  20لقب مـع ريــــــــال مـدريد

في حال قاد فـريقه لتـحقيق
الفوز. 

وقــد يــنـهي رامــوس عـام
 2018 وفي جعبته 21
لـــقب ومـــتـــخـــلــفـــاً عن
خـيـنـتـو بـلـقـبـ فـقط
كـــون ريـــال مـــدريــد
سـيـخـوض بـطـولة
كـــــأس الــــــعـــــالم
لألنــديــة الـتي
عــــــادةً مــــــا
يــتــوجب
بلقبها

 .

fMð s  ‰«œU½ »U× ½≈

wðUMO MÝ

دافع جيرارد إنه يجب قبول قرار ا
بــيـكــيه بــاعــتـزال الــلــعب الـدولي
اضـية. والـذي أعلـنه خالل األيـام ا
وقـــال إنـــريـــكي في تـــصـــريـــحــات
نـقــلـتــهـا صـحــيـفـة "ســبـورت" عـلى
هـــامش مـــبــــاراة كـــأس الـــســـوبـــر
اإلســبـاني: "قــرار بــيـكــيه ال رجــعـة
فيه لقـد تركت له وقتًـا للتـفكير ثم
ـــلك أفـــكــارًا حتـــدثـــنـــا ألجـــد أنه 
واضــحـة جــدًا حــول الــقــرار لـذلك
عـــلـــيـــنــا قـــبـــول األمـــر واحـــتــرام
ــنــتـخـب". وأضـاف مــســيـرتـه مع ا
إنـريكي: "إنـها مـشكـلة بـالنسـبة لي
أن اخـتـار قائـمة لـلـمنـتـخب من ب
 70أو  72 العبًا ولكن أنا سعيد
بسبب هـذه احليرة". وحـول أسماء
قبـلة للمنتخب اإلسباني القائمة ا
علق إنريكي: "سنـنتظر لنرى وضع
الالعـب وبالـتأكـيد سـيكـون هناك
: ــــفــــاجــــآت". وأ الــــعــــديــــد من ا
ــبـــاراتي األولى أمــام "مــتـــحــمـس 
ـبـلي ألننـا سنـلعب إنـكلـترا في و
على مـلعب تـاريخي وأمـام منافس
قـدم كـأس عـالم رائـعـة لـذلك سـوف

باراة". نستمتع با

جانب من
احلادث
روري ا
شجعي

برشلونة في
االكوادور


