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كشفت تـقارير صحفية إنكـليزية أن نادي مانشستـر سيتي لن يتخذ أي قرار بشـأن مهاجمه األرجنتيني

سيرجيو أجويرو بعد انتشار مقطع له وهو يدخن "الشيشة".
وانتشـر مقطع ألجـويرو وهو يـدخن "الشيـشة" مع عارض األزياء لـوال ماجنـ وسط أنباء تـلمح الحتـمالية

غضب مدربه بيب جوارديوال والذي يضع قوان صارمة حول تصرفات العبيه.
رجح أن يـتخذ مـانشـستر سـيتي موقـفا ضد ووفقًا لـشبكـة "سكاي سـبورتس" اإلجنـليزيـة فإنه من غـير ا

أجويرو.
ـنـتشـر ولـكن ال يوجـد أي اهتـمـام به ولن يتم ـقطع ا وأشـارت الشـبـكة إلى أن الـنـادي على درايـة بـهذا ا

اتخاذ أي إجراء ضده.
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يـستـعـد البـرتغـالي كـريسـتيـانو
رونــالـــدو خلــوض مــنـــافــســات

دوري أبــــــــطــــــــال أوروبـــــــــا في
مــــــوســــــمه اجلــــــديــــــد رفــــــقـــــة
يــــوفـــنـــتــــوس بـــعـــدمــــا انـــضم

للبيانكونيري هذا الصيف.
وســــــيــــــشــــــارك رونـــــالــــــدو في
ــفـضــلـة مــنـافــسـات بــطــولـته ا
بــثــوب جـديــد; حــيث ســيــرتـدي
الـقمـيص األبـيض واألسـود هذا
ــــوسم بــــدالً مـن ألــــوان ريـــال ا
مدريد التي ارتداها على مدار 9

أعوام.
نتـخب البرتغالي وجنح قائد ا
في الــفـوز بــالــبـطــولـة  5مـرات
بــــواقع مـــرة مـع مـــانــــشـــســــتـــر
يــــونــــايــــتـــد و 4مـع الـــعــــمالق

اإلسباني.
ويُـــــعـــــدُّ رونـــــالـــــدو الـــــهـــــداف
الــــتـــاريـــخـي لــــــــدوري أبـــطـــال
أوروبـــــا بــــعــــدمـــــا تــــمـــــكن من
تـسـجـيل  120هـدفًـا خالل 153
ه مــبــاراة مـــتــفــوقًــا عــلى غــر
الـتقـلـيدي لـيونـيل مـيسي جنم
بــرشــلــونــة بــفـارق  20 هــدفًـا

والــــــذي ســـــجــــــلـــــهــــــا في 125
مواجهة.
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مع مــانـشـســتـر يــونـايــتـد لـعب
رونـــــــالـــــــدو  52مـــــــبــــــــاراة في
التشامبيونزليج منذ عام 2003
حـــــتى  2009 وتـــــمـــــكن خالل
مــشــاركــاته بــرفــقــة الــشــيــاطـ
احلــمـر من تــسـجـيل  15هـدفًـا
وتـــوج بــبـــطـــولـــة وحـــيـــدة في

موسم .2007-2008
ومع الــيـونــايـــــــــتــد لم يــنـجح
الـــدون في تـــســـجـــيـل أي هــدف
3 بـــــــدوري األبــــــطــــــال خالل الـ
مــــــــواسـم األولى لـه وبــــــــدأ في
موسم  2007-2006 تـسـجـيل
أول أهــدافه مع الــشــيــاطــ في
مرمى روما عندما سجل ثنائية
ـباراة الـشـهـيرة الـتي انـتهت بـا
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االنـتـقـادات بـعـد اخلـسـارة أمـام
فـــريـق بـــرايــــتـــون في اجلــــولـــة
الـثـانـيـة من الـدوري اإلجنـلـيـزي

متاز. ا
وقــــال روني فـي تـــصــــريــــحـــات
لــشـبــكـة  CNNالـتــلـفــزيـونــيـة:
"لــديــهم اجلـــودة وعــلــيــهم فــقط
مـــواصـــلـــة الـــعـــمل والـــضـــغط
مــوريـــنــيـــو يــعـــرف مــا يــفـــعــله
ويعرف كـيـــــــف يفوز بـاأللقاب
أنــــا مــــتـــأكــــد من نــــوعــــــــــــيـــة
الالعـــــــــبــــ مــــتــــأكــــد من أنه
سـيـكـون لـديه خــطـة لـلـتـقـدم من

أجل اللقب".
وعن الفرنسي بـول بوجبا قال:
"إنه العب رائع من الواضح أنه
أمـام أعـ اجلمـيع وأنـا مـتـأكد
من أنه يـعـرف كـيف يـتـعـامل مع

ذلك".
واختتم: "إذا تمـكن مورينيو من
احلصول على أفـضل نسخة من
ـوسم فــسـيـكـون بـوجـبــا هـذا ا
ذلك إضــافـة كـبـيـرة وخـطـوة في
االجتـاه الـصـحـيح لـلـفـوز بـلـقب

الدوري".

إعـــــادة الفـريق لـلمـنـافسـة على
األلقاب.

وتــلــقى مــوريــنــيــو الــكــثـيــر من

مدرب الشـياط احلـمر جوزيه
مورينيم.

مـــــشـــــيــــرًا إلـى أنه قـــــادر عـــــلى
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دعم اإلجنـــــلـــــيـــــزي واين روني
أسـطـورة مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد

 «œUI²½ù« WNł«u  w  t¹“uł —«u−Ð nI¹ w½Ë— 

b¹bł »u¦Ð WKÒCH*« t² uDÐ sÒO×²¹ Ëb U½Ë—

WOF «u UÐ V UD¹ uMO²O uÐ 

tI¹d   UłUO²Š≈ nAJ¹Ë

أخبار النجوم
WIH  vKŽ tMOŽ lC¹ «dOO  

WO ¹—UÐ

 ôU Ë –  ÊbM  }
يُصرُّ العب لـيفربـول شيردان شاكـيري على أنَّه جـاهز القتـحام التشـكيلـة األساسية في وقت
ثالية درّب يورجن كلـوب إلى نيّته إحراء تعديالت على صفوف الفريق رغم البداية ا ح فيه ا أ

وسم. هذا ا
واعتـرف كلوب بـعد انتـهاء لقـاء ليفـربول التي فـاز فيه على بـرايتون (0-1) مـساء السبت
اضي أنَّ فـريـقه فـقـد البـوصـلـة بعـدمـا أنـقذ احلـارس ألـيـسـون باكـيـر الـفريق من ا

السقوط في التعادل.
ح كـلوب إلى إمـكانـيـة إجراء تـغـييـرات بـالتـشكـيـلة األسـاسـية الـتي لم تـتغـيّر وأ
ـباريـات الثالث األولى بـالدوري اإلجنـليـزي علـمًا بـأن مواجـهة قـويّة ـا با إطالقً

قبل باجلولة الرابعة. تنتظره أمام ليستر سيتي يوم السبت ا
ـدرّب أحـضر ونـقـلت صحـيـفـة "ميـرور" الـبريـطـانـية عن شـاكـيـري قوله: "ا

ساعدة كثيرًا". كنهم ا العب ذوي جودة عالية هذا الصيف 
ـنـافسـة بـسيـطة فـي مواقع عـدّة; ألن هذا وأضـاف "هذا الـفريـق يحـتاج 
وسـم ويجب األمـر يـجـعـلك أفـضل وأقـوى ولـهذا أتـطـلّع قـدمًـا لـهـذا ا

علينا البدء بشكل جيّد".
درّب يعرف وتابع: "أؤمن بقـدرتي على اللعب فـي أي مركز باألمـام. ا
ـركز (10) ذلك. لـعبـت في كل مـركـز خالل الـودّيـات وشاركـت في ا
ورقم (9) وكـجناح رغم أنَّك ال تـملك أجـنحـة في حقيـقة األمـر بسبب

درّب. راكز وهذا أمـر جيّد وأحب الكرة الـتي يريدها ا تغيير وتـبادل ا
ثالية بالنسبة إلي". إنها كرة القدم ا

وأكّد شـاكـيري أنَّه يـتـأقلم بـشـكل جيّـد في لـيفـربـول الذي انـتـقل إليه قـادمًـا من ستـوك سـيتي
ألوفة. مستفيدًا من وجود بعض الوجوه ا

انـيا وأعرف أنَّهـا اخلطوة األنسب لي. وقال: "أعـرفه (كلوب) منـذ مدة طويلـة عندمـا لعبت في أ
كانت لديَّ خيارات أخرى لكن بدا األمر صائبًا".

ـاير كان مـعي في بايرن ميـونخ أيضًا لذلك أعـرف القليل وتابع: "مـدرب اللياقـة أندرياس كور
ر الـتي أتت إلى بايـرن الحقا. من عن طـريقـة عمله وأعـرف أيضـا اختصـاصيـة التـغذية مـنى 

اجليد دائما أن حتظى بوجوه مألوفة عندما تنتقل للعمل في مكان جديد".
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ثـالثــيــته بــعــدمـــا جنح ريــجــوني من
تـسـجيل الـهدف الـشـخصي الـثاني له
والـثـالث لـفريـقه بـعـد تـمريـرة مـكررة
مـن العـمق انـفـرد عـلى إثـرها الالعب

وسدد من اجلهة اليسرى.
مـع بـدايـة الـشــوط الـثـاني أجـرى دي
فـرانشيسـكو تبديلـ بدخول جاس
كـلـويـفـرت وسـتـيـفن نـزونـزي بـدالً من

كريستانتي ولورينزو بيليجريني.
وشـن روما هجمات عـديدة على مرمى
أتـالنـــتـــا وبـــالـــدقـــيـــقـــة  49 حـــاول
فــلــوريـنــزي الــتــسـديــد إال أن الــدفـاع
تـــــــصـــــــدى له قـــــــبـل أن تــــــصـل إلى
بـاستوري الـذي يسدد فـوق العارضة
وواصـل الـذئــاب هـجــومـهم الــشـرس
وســدد أونـديــر تــسـديــدة صـاروخــيـة

بالدقيقة .51
وقـلص فـلـوريـنـزي الـنـتـيـجـة لـرومـا
بـــعـــدمـــا ســـجل الـــــــهـــدف الـــثـــانــي
بـالدقـيقة  60 بـعد توغل رائع من ب
مـدافـعي أتالنـتـا وتـصـويـبة مـن على
حــدود مـنـطــقـة اجلــزاء مـرت من بـ

أيدي احلارس.
تـراجع أداء الضيوف وظل الفريق في
وسـط مــلــعــبه مع هــجــوم من العــبي
رومـا وأهــدر دجـيـكـو فـرصـة تـعـديل
الـنـتيـجة بـتـسديـدة من داخل مـنطـقة

الـ  6ياردات.

ـــوريــــنـــيــــو من إجـــراء وكــــان ال بـــد 
تــبـديالت ســريـعـة فــأدخل الـتــشـيـلي
ألـيــكـسـيس سـانـشـيـز مـكـان هـيـريـرا
فـيـمـا اضـطر فـيل جـونـز لـلـخروج من
ــــلـــعب لــــيـــدخل مــــكـــانه فــــكـــتـــور ا

لينديلوف.
وشــارك الـبــلـجـيــكي مـروان فــياليـني
مـكـان مـاتيـتش وهـيّـأ لوكـاكـو برأسه
الـــكـــرة داخل مـــنـــطـــقــة اجلـــزاء إلى
لـــيــنـــجــارد الــذي أطـــاح بــهـــا نــحــو
ــدرجــات فــيــمــا هـــــز لــيــنــديــلـوف ا
الـشباك من اخللف برأسـية قريبة في

الدقيقة .62
وكاد لينديلوف يزيد مآسي مانشستر
يـونـايـتد عـنـدمـا أعـاد الكـرة بـرعـونة
لــــلــــحــــارس لــــكن دي خــــيــــا أبــــعـــد

اخلطورة.
وفـشل كـ في وضع الكـرة برأسه في
الــشـــبــاك من مــســـــافـــة قــريــبــة في

الدقيقة .67
وأرغـــمـت اإلصـــابـــة تـــريـــبـــيـــر عـــلى
ــلــعب لــيــدخل مــكــانه اخلــروج من ا
ســـيــرج أوريـــيه فــيـــمــا أطـــلق مــورا
رصــاصــة الـــرحــمــة عــلى يــونــايــتــد
بـالـدقيـقة  85 عـنـدما راوغ سـمولـينج
ـــهــــارة لـــيـــرسل الــــكـــرة من وضع

انفراد على  دي خيا.
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وتـــعـــادل رومــا مع ضـــيـــفه أتالنـــتــا
بـثالثـة أهـداف لـكل فـريق فـي مـباراة
مـثـيـرة جـمعـت الفـريـقـ عـلى مـلعب
ـبـيـكـو ضمـن منـافـسـات اجلـولة األو

الثانية من الدوري اإليطالي.
 وســــجل أهــــداف رومـــا خــــافـــيــــيـــر
بـــاســتــوري " "2 فـــلــوريـــنــزي ""60
وكــوســتـاس مــانـوالس " "82بــيـنــمـا
ســـجل ألتـالنــتـــا كـــاســـتــانـــيي ""19

ريجوني هدف " 22و."38
باراة وتـقاسم روما وأتالنتـا نقاط ا
لــيـحـصل كل فــريق عـلى نــقـطـة جـراء
الــتـعـادل ويـتـســاويـان في رصـيـد 4 

نقاط.
وتمكن خافيير باستوري من تسجيل
الهدف األول لروما في الدقيقة  2 من
بـداية الـلقـاء بعـد عرضـية من اجلـهة
الــيــمـنى عـن طـريق أونــديــر لـعــبــهـا

باستوري بالكعب وأسكنها الشباك.
وكـــاد بـــازالـــيـــتش أن يـــحـــرز هــدف
الـتعـادل لتوريـنو في الدقـيقة  6 بـعد
هـفــوة دفـاعـيـة إال أن تـسـديـدته عـلت

العارضة.
وتـمـكن جـوليـني حـارس أتالنـتا من
إبـعاد تـسديـدة أونديـر بعـدما انـطلق
من الـناحـية الـيمـنى وسـدد تصـويبة

قوية أبعدها احلارس بالدقيقة .10
وفـي الدقيقة  19 تـمكن كاستانيي من

تــوتـــنــهــام داني روز الــكــرة بــشــكل
خــاطئ لــلـوراء فــاقـتــنـصــهـا مــهـاجم
يــونـايـتـد رومـيـلــو لـوكـاكـو ومـر من
احلــارس هــوجــو لـوريـس لـكــنه ضل

رمى بغرابة. طريق ا
وبــعـدهـا بـثـالث دقـائق تـلــقّى ظـهـيـر
يــونـايــتـد لـوك شــو كـرة طــويـلـة في
الـنـاحـيـة اليـسـرى من زمـيـله جـيسي
لـينجارد فمرّرها داخل منطقة اجلزاء
إلى لــوكـاكـو الــذي سـدّدهـا ضــعـيـفـة

وأمسكها احلارس لوريس.
ومـرّة أخــرى خـانت الـلـمـسـة األخـيـر
لـوكـاكـو في الدقـيـقة 25 بـعـدمـا مرّت

رأسيته بجانب القائم البعيد.
وجـاءت أخطر الفـرص في الدقيقة 33
عـنـدما سـدّد بوجـبـا من خارج مـنطـقة
اجلـــزاء لــتــرتــد الـــكــرة من احلــارس
لـوريس إلى ماتيـتش الذي صوب في
ـــدافع لــتـــخــرج الـــكــرة إلى جـــســد ا

ركنية.
وتــمـكّن تــوتـنــهـام أخــيـرا من تــهـديـد
مـــرمى يــونـــايــتـــد في الــدقـــيــقــة 40
ــاركي كـــريــســتــيــان بــواســـطــة الــد
إريكسن الذي كان احلارس اإلسباني

رصاد. دافيد دي خيا حملاولته با
ووصـــلت كـــرة عـــرضـــيـــة من كـــيــران
تــريـبـيــر إلى ديـلي ألي في الــنـاحـيـة
الــيــسـرى بــيــد أن العب مــانـشــســتـر
يــونــايـتــد أنـديــر هــيـريــرا مــنـعه من

التسديد من مسافة قريبة.
ومـــرت الـــدقـــائق األولى مـن الـــشــوط
الـثـاني بـلـمح الـبـرق فـأطـلق بـوجـبا
تــســديــدة من بــعــيــد ذهـبـت بـجــانب
ن ثم أبــــعـــد دي خــــيـــا الــــقـــائـم األ
عـرضـيـة هـاري كـ قـبل أن يـصل

إليها لوكاس مورا.
وافـتتح توتـنهام الـتسجيل
فـي الـــدقـــيـــقــة  50 عـــبـــر
رأسـية متقنة من ك في
ـرمى الــزاويـة الـبــعـيـدة 
دي خـــيــا إثـــر ركــنـــيــة

نفّذها تريبير.
وكـاد يـونـايـتـد أن يرد
عـــبــر لــوكــاكــو الــذي
انـــسـل من الـــيـــســـار
لـكـن احلارس لـوريس
تـصدّى حملـاولته قبل
أن يـــضـــيف الـــفـــريق
الــــلــــنــــدني الــــهـــدف
الـثاني سريعًا بعدما
وصــــلـت الــــكــــرة إلى
إريــكــسن في اجلــهـة
الــيــمــنى فــأرســلــهـا
رمى ليتابعها أمـام ا
مـــورا فـي الـــشـــبــاك

بالدقيقة .52
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ـديـر الفـني لـنيـس الفـرنـسي إلى التـعـاقـد مع أحد العـبي بـاريس سان يتـطـلع باتـريك فـيـيرا ا

قبل. جيرمان قبل إغالق باب االنتقاالت الصيفية يوم اجلمعة ا
اني كيـفن تراب حارس مرمى بي وذكـرت مجلة (فـرانس فوتبـول) أن فييرا يـرغب في ضم األ

لك خبرات كبيرة. إس جي حلاجته إلى حارس دولي 
ـرمى أمـرا ضـروريـا لـلـغـاية ـديـر الـفـني لـنـيس يـرى أن تدعـيم مـركـز حـراسـة ا وأضـافت أن ا
خاصـة بعد اخلـسارة أمام ديجـون برباعـية نظيـفة وعدم حتـقيق الفريق في أول  3 جوالت من
الدوري.ولفتت إلى أن نيس يـطمع في إقناع كيفن تـراب بترك الفريق البـاريسي ويجهز عرضا

دة موسم واحد. الستعارته 
وأشارت أيـضـا إلى أن تـراب يتـمـسك بـالبـقـاء في صـفوف بي إس جي رغـم تراجـعه كـحارس

مرمى ثالث خلف زميليه جيانلويجي بوفون وألفونس أريوال.

وجنـح مـــانـــوالس مــــدافع رومـــا في
تـعديـل النـتيـجة لـفريـقه بالـدقيـقة 82
بــعـد تــمــريـرة طــولـيــة من ركـلــة حـرة
ثــابــتـة نــفــذت عن طـريـق بـاســتـوري
وصــلت إلى مــانـوالس الــذي سـددهـا
بــالــقــدم الـــيــمــنى من داخل مــنــطــقــة

اجلزاء.
ËU³KOÐ WDI½

وأهـدر أتلتـيك بيلـباو فرصـة مزاحمة
بـرشـلـونـة وريال مـدريـد عـلى صدارة
الــدوري اإلسـبـاني  بــعـدمـا سـقط في
فـخ الــتـــعــادل ( ?(2-2مـع أويــســـكــا
الــصـاعـد لـدوري الـدرجـة األولى هـذا
ـرحلة الـثانـية من ـوسم في خـتام ا ا

سابقة. ا
ورفـع كل من بـــيـــلـــبـــاو وأويـــســـكــا

رصيده إلى  4نقاط.
ـــبـــاراة انـــتـــهـى الـــشـــوط األول من ا
بـالتـعادل الـــــــــسـلبي ثم ســــــــــجل
بـيلبـاو هدفــــــــــ متـتاليـ بالشوط
الــــــثـــــانـي بــــــتـــــوقــــــيـع مـــــارســــــيل
ســــــــــــــــــوســـــــــايـــــــــتـــــــــا ويـــــــــوري

بيرشـــــــيتش في (ق 63 47).
لــكن الـفـريق الــبـــــــــاسـكي فــــــــــرَّط
في الــفـوز عــنــــــــدمــا اسـتــــــــقــبـلت
شــــــبـــــــاكه هـــــــدفــــــ مـن خــــــورخي
مــــــيــــــــــــــرامـــــون وكــــــوتـــــشــــــــــــو

هيرنانـــــــــديز في (ق 87 71).
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يعـد أنطوان جـريزمـان مهـاجم أتلـتيكـو مدريـد اإلسبـاني األقرب حلـصد جائـزة الكـرة الذهـبية
ألفضل العب في العالم وفقا لترشيحات زميله في الفريق ومنتخب فرنسا لوكاس هيرنانديز.
وصرح هيرنانديز عـبر إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية: "لقـد خسر جريزمان اجلائزة منذ عام

باراة النهائية لكأس أ أوروبا". أو  3 ألنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا وا
وأنـهى مـهاجم أتـلـتـيكـو مـدريد ثـالـثـا في سبـاق الـفـوز باجلـائـزة عام  2016 عنـدمـا حصـدها
كريـستـيانـو رونالـدو مهـاجم ريال مـدريد الـسابق ويـوفنـتوس احلـالي تاله ليـونيل مـيسي جنم

ركز الثاني. برشلونة في ا
رشح األول لـلفـوز بجائـزة الكرة وأضـاف ظهيـر أيسـر أتلتـيكـو مدريد: "أرى أن جـريزمـان هو ا

ا حققه مع الفريق ومنتخب فرنسا". الذهبية 
وتـوج أنطوان جريـزمان بلقـبي الدوري األوروبي (يوروبا لـيج) والسوبر األوروبي بـقميص فريقه

اضي في روسيا. اإلسباني إضافة إلى التتويج مع منتخب فرنسا بكأس العالم الشهر ا
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ضــاعـف تــوتــنــهــام أزمـــات مــضــيــفه
مـانـشـستـر يـونايـتـد بـتـــــغـلّـبه عـليه
(0-3) اول امـس االثـنـ عــلى مـلـعب
"أولـــد تــرافــورد" في خـــتــام اجلــولــة
الـــثـــالــثـــة مـن الــدوري اإلجنـــلـــيــزي

متاز. ا
ـبـاراة كل من هـاري وأحــرز أهـداف ا
ك (ق50) ولـــــوكـــــاس مــــورا (ق52)

و(ق85) 
وبـذلك جتمد رصيد اليـونايتد عند 3
ركز الـ 13 لـيصبح مدربه نـقاط في ا
جـوزيه مورينـيو في موقـف ال يُحسد
ـركـز عــلـيه فــيـمــا احـتـل تـوتــنـهــام ا
الـثاني برصيد  9 نـقاط بفارق هدف

تصدّر ليفربول. واحد وراء ا
وكــاد فـريــد يــبـاغت مــرمى تــوتـنــهـام
ــحـاولــة مـبــكّــرة قـبل مــرور نـصف
دقــيـقــة من عـمــر الـلــقـاء إلّــا أن كـرته

مرّت بجانب القائم القريب.
ومـرت الـدقـائق الـتالـيـة بـهـدوء حتى
الـــدقــيــقــة  16عـــنــدمــا أعـــاد ظــهــيــر

تـسـجيـل هدف الـتـعادل بـعـد متـابـعة
رائـعـة لـتـسـديـدة دوفـان زابـاتـا الـتي
ارتـدت من القائم ليتابعها كاستانيي

ويسكنها الشباك.
وعـاد أتالنتـا ليـتقدم بـالهـدف الثاني
فـي الـــدقـــيـــقــة  22 بـــعـــدمـــا أخـــطـــأ
مـانوالس في تـقدير الـكرة لـيفشل في
إبـعادهـا ويحـصل زاباتـا علـى الكرة
ـرر ــر من الـنــاحـيــة الـيــسـرى و و
عــرضــيـة مـن وسط مـدافــعي الــذئـاب
لــريــجــوني الــذي جنح في تــســجـيل
هــدف الـتــقـدم بـعــد انـفــراده بـحـارس

روما.
وواصـل أتالنــتــا الـضــغـط عـلـى دفـاع
رومــا وكـاد عــلى عـدنــان أن يـضـيف
هــدف فــريـقـه الـثــالث بــالـدقــيــقـة 33
بـعـدمـا وصـلت لـه الكـرة مـن الـنـاحـية
الـيـمـنى وسـط ارتـباك مـدافـعـي روما
لــيــســدد وتــصــطــدم بالعــبي الــذئـاب

وتخرج إلى ركنية.
وحــاول إيــدين دجــيــكــو فك الــتــكــتل
الــدفـاعي ألتالنــتـا عـبـر تــسـديـدة من
ـنـطــقـة بـالــدقـيـقـة  34 إال أن خــارج ا
تـــصــويــبــتـه وصــلت ســهـــلــة إلى يــد
احلـارس ورد بيسينا مدافع أتالنتا
بتسديدة بالدقيقة  36 تمكن احلارس

من اإلمساك بها.
وفـي الـــدقـــيـــقـــة  38 أكــــمل أتالنـــتـــا

رليغ Õ«dł∫ يعمق فريق توتنهام جراح مانشستر يونايتد في البر
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"إنه انتـصار كـبيـر بالـنسـبة لـنا وأنا
فخور جدّا باألداء".وتـابع: "الفوز على
مانشـستـر يونايـتد في أولـد ترافورد
أمــر صــعـب.. كــانــوا أفــضـل مــنّــا في
الشوط األوّل لكنّنا سيطرنا بعد ذلك
والـشـبــاك الـنـظــيـفـة جـاءت كــمـكـافـأة
درّب األرجنـتيني: إضافيـة".وأضاف ا
ــوسم فــقط ونـحــتـاج "إنـهــا بــدايـة ا
لالســـتـــمـــراريـــة يـــجب أن نـــتـــحـــلّى
بالواقعـية لكن يجب أن نـدفع أنفسنا
أكثر ونـرفع لياقـتنـا البدنـية.. الكـثير
من الالعـب لم يـتـدرّبـوا معـنـا ألكـثر
من  3أســابــيع".وخــتم بــوكــيــتــيــنــو
بــــقــــوله: "هــــذا عــــامـي اخلــــامس مع
الــــفـــريق وأمــــلك عـالقـــة جــــيّـــدة مع
الالعب لقد تشاركـنا الكثير في هذه
ر دة والتقدير بيننا أمر طبيعي  ا
ــدة مــهــمّـــة في نــاديــنــا مع
لعب اجلديد والكل ا
يــظــهــر الــتــزامـا
كـــــبـــــيــــرا".
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أشــاد مـدرب تــوتــنـهــام مــاوريـســيـو
بوكـيـتـيـنو بـأداء العـبـيه خالل الـفوز
عـلى مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد (0-3) اول
امس االثــــنـــ عــــلى مــــلــــعب "أولـــد
تـرافـورد" في خـتــام اجلـولـة الـثـالـثـة
ـيـرلـيـج.وقـال بـوكـيــتـيـنـو في لـلـبــر
تصريـحات لهـيئة اإلذاعـة البريـطانية
"بــــــي بـــــي
ســـــــي":

·«b¼√ WMO U

وانـضم الدون إلى ريـال مـدريد
في مـوسم  2010-2009 ومـنـذ
ذلـك احلــــــــــــــــــــــ حــــــــــــتـــــــى
مـــــــوسم  2018-2017 شـــارك
في  101مـبـاراة تـمـكن خاللـهـا
من تسجيل  105أهداف وتُوج

بـ 4 بطوالت.
انـشـسـتر وعـلى عـكس فـتـرته 
يــونــايــتــد جنح في مــوســــــمه
األول مع ريـــــــال مـــــــدريـــــــد في
تــســــــــــجـــيل هــدفـــ في أولى
مــــبـــــاريــــاته فـي مــــرحــــلــــة دور
اجملـــــــمـوعـات خالل مـواجـهـة
ــلـكي وزيــوريخ الـتـي انـتـهت ا

بفوز الريال (5-2).
وإجـــمـــاالً بـــجـــانـب تـــســـجـــيل
كـريـسـتـيـانـو لـ 120هـدفًـا فإنه
تــمــكن مـن صــنــاعــة  42 هــدفًــا
خالل مـــبــــاريـــاته الـ 153الـــتي

لعـبـهـا بـرفـقة الـيـونـايـتـد وريال
مدريـد وحصل على  18 بطـاقة

صفراء.
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الــــهــــداف الـــتــــاريــــخـي لـــدوري
األبـــطـــال بـــدأ مـــنـــافــســــــــــاته
بـقمـيص يـوفنـتـوس في بطـولة
الــــــــــــــــدوري اإليـــــــــــــــطــــــــــــــــالـي
ــــــــــبــاراتـ حـتى االَن أمـام
كيـيفـو فيـــــــــرونا والتـسيو إال
أنه لم يــتــمـكـن من تــسـجــيل أي
هـدف بـيـنـمـا صـنع واحـدًا أمام
قرر أن جتــــــــرى األخير.ومن ا
قـرعـة دور اجملـمـوعـات بـبـطـولـة
دوري أبــطــال أوروبــا يــوم غـدا
اخلمـيس  وسيـكون يـوفنـتوس
عـــلى رأس إحــدى مـــجــمـــوعــات
الـــبــــطـــولـــة بــاعـــتـــبـــاره بــطال
ــوسم لــلــدوري اإليــطــالي في ا

اضي. ا

أنطوان
جريزمان

الك التدريبي لفريق الشياط احلمر ا
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 30 ليـــون يــــورو و 5 مالي
أخرى كمتغيرات.

لـكن سـيـكـون عـلى لـيـون إخـطار
ريــال مــدريــد الـــذي لــديه احلق
أولًــــــا في شــــــراء الالعـب مـــــرة
ـبـرم بـ أخـرى وفـقًـا لـلــعـقـد ا

. الطرف
ـلـكي حـالـيًا ويـحـتـاج الـفريق ا
هـاجم الصريح إلى سد ثـغرة ا
بـــعــــد رحـــيل جنــــمه الــــســـابق
كريـستـــــــــيـانو رونـالدو حيث
ال يــــوجـــــد في مــــــــــــركــــز رأس
ـيـريـنـجي ســــــــوى احلـربـة با
ــا الـــفــرنـــــــــــسي كـــر بــنـــز
والـشـاب بـورخـا مـايـورال الذي
ال يـــحـــــــــظـى بــدور كـــبـــيــر في

الريال.
يذكـر أنَّ ديـاز لعب مع لـيون 45
ـــاضي ـــوسـم ا مــــبـــاراة فـي ا
حـــيث ســجل  21 هـــدفًــا لـــكــنه

يتطلع للعودة إلى إسبانيا.
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قـالت تقـاريـر إعالميـة إسـبانـية
اول امـس اإلثـــــــنــــــ إنَّ ريــــــال
مـدريـد ال يـسـتبـعـد الـتـعـاقد مع
مـهـاجم جـديـد قـبل انـتـهـاء مدة

االنتقاالت الصيفية
ووفـقًــا إلذاعـة "كــاديـنـا كــوبـيه"
ـيــريـنــجي قــد يـســتـعــيـد فــإنَّ ا
مهاجـمه السابق مـاريانو دياز
بيك لـيون حيث سـيكلفه من أو

 20مليون يورو فقط.
ويأتي ذلك نــــــــــظرًا ألن الـريال
ـتلك  %35 من حــــــــــق بيع
الالعــــــــــب الـــذي تـــخــلـى عــنه
لــــــلــــــنـــــادي الــــــفــــــــــــــرنــــــسي
ـاضي مــقـابل 8 الــصـــــــــيـف ا

مالي يورو.
وتــــشــــيــــر أحــــدث الــــتــــقــــاريـــر
الصحفية الـقادمة من إسبانيا
إلى أنَّ إشـبـيــلـيـة اتـفـق بـالـفـعل
مع ليـون عـلى ضم دياز مـقابل

ليونيل ميسي 

جنم فريف يوفنتوس رونالدو


