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احتـفل نادي ريال مدريد بعيد ميالد الـكرواتي لوكا مودريتش العب الفريق والذي أ عامه الـ 33 اول
امس األحد. وقـال الـنـادي عـبـر موقـعه الـرسـمي إن مـودريـتش ولد في  9 ايـلـول عام  1985 في مـديـنة
زادار بـكـرواتـيـا وقـد خـاض مـنذ انـضـمـامـه لريـال مـدريـد قـادمـاً من تـوتـنـهـام في صـيف 261  2012 
مـبـاراة وسجّل  13 هـدفاً.  وأضـاف أنه حقق  14 لـقبـاً بقـميـص الفـريق: دوري أبطـال أوروبا (4) كـأس
ـلك (1) وكـأس الـسـوبر الـعـالم لألنـدية  (3) كـأس الـسـوبر األوروبي (3) الـدوري اإلسـباني (1) كـأس ا
اإلســبـاني (2) وأشـار إلى أن مـودريــتش يـحــتـفل بـعــيـد مـيـالده في واحـدة من أفـضـل حلـظـات مــسـيـرته
الكـرويـة حـيث فـاز هذا الـصـيف بـجـائـزة الكـرة الـذهـبـيـة في بطـولـة كـأس الـعالـم في روسيـا بـعـدمـا قاد
رشحـ الثالثة منتـخب بالده إلى النـهائي بجـانب فوزه بجـائزة أفـضل العب بأوروبا واخـتياره ضـمن ا

للفوز بجائزة األفضل لعام  2018 التي يقدمها االحتاد الدولي.
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ذكــرت تــقــاريــر صــحــفــيــة امس
االحـــــد ان نــــادي بــــرشـــــلــــونــــة
اإلسـبــاني يـفـكـر في ضم مـهـاجم
شــاب يــتــنـــافس عــلــيه مع رومــا
اإليـــطــــالي. وأكـــدت صــــحـــيـــفـــة
"سبورت" اإلسبانـية أن برشلونة
يـحـاول البـحث عن مـهـاجم شاب
ــــكـــنه تـــعــــويض غـــيـــاب رأس
احلربة الـرئيسي لـويس سواريز
ســـواء إذا تــــعـــرض إلصـــابـــة أو
إيـقاف في الـوقت الـذي يـقف فيه
رومــا اإليــطــالي حـائـال أمـام ضم
الالعب. وأشـارت الـصحـيـفة إلى
أن بــــرشــــلــــونــــة يـــرغـب في ضم
دومــيــنــيـــكــو بــيـــراردي مــهــاجم
ساسولو اإليـطالي الذي يبلغ من
العمر  24عاما السيما أنه سجل
هـــدفـــ مـع فـــريـــقه في الـــدوري
اإليـطــالي إضــافــة إلى تـألــقه في
ــــــاضـي. وأوضــــــحت ـــــــوسم ا ا
الـصـحــيـفـة أن بـرشــلـونـة اتـصل
بـعـدد من احملـيـطـ بـالالعب من
أجل التـحدث بشـأن إمكانـية نقل
هاجم إلى ملعب الكامب نو في ا

ـقبلة. فترة االنـتقاالت الـشتوية ا
واستعـرض التقريـر الذي نشرته
صــحـــيـــفــة "ســـبـــورت" مــوافـــقــة
الالعـب عــــلـى االنـــــضــــمـــــام إلى
بــرشـلـونـة رغـم مـفـاوضـات رومـا
ـيل بـيـراردي اإليـطـالي بـيـنــمـا 
أيــضــا إلى الــتــأثــر بــشــخــصــيـة
ـدير الـريـاضي للـذئاب مـونشي ا
وهـو ما يـجعل الـصفـقة تـتأرجح
ــلك بـرشـلـونـة . و بـ الـنـاديـ
الكثـير من عوامـل جذب بيراردي
إلى الـكـامب نـو منـهـا الـلعب إلى
ـشـاركة جـوار لـيـونيل مـيـسي وا
في مسـابقـة دوري أبطـال أوروبا
لك وعدم وجود مـهاجم صريح 
نـفس مــسـتــواه خـاص أن مــنـيـر
احلدادي حتـوم حوله الـكثـير من
عالمات االسـتفـهام بـشأن تراجع
مــــســــتـــــواه. وال يــــنــــسى رومــــا
اإليـــــطـــــالي مـــــا فـــــعــــلـــــته إدارة
بــرشــلــونــة بــشــأن الــتــعــاقــد مع
الـبـرازيـلي مـالـكـوم دي أولـيـفـيرا
فــبـعـدمـا قــرر الالعب الـسـفـر إلى
الـــعـــاصـــمـــة اإليـــطـــالي الرتـــداء
قـمـيص الذئـاب دخل الـبلـوغـرانا

عـــلى اخلط واســـتـــطــاع حتـــويل
الـصـفـقــة إلى مـلـعـب الـكـامب نـو
بــعـدمــا أ االتــفـاق ســريــعـا مع
مـــســـؤولـي بـــوردو الـــفــــرنـــسي.
وانتقـدت إدارة روما ما حدث مع
الـبـرازيـلي مـالـكـوم واعـتـبـرت أن
خطـيـئة رحـيل الالعب البـرازيلي
الـشاب إلى بـرشلـونة بـعدمـا كان
جمهور الذئاب يـنتظره في مطار
الـعـاصـمـة ال يـغـفـرهـا إال انـتـقال
ـبيـكو. وسـيكون ميـسي إلى األو
اإليــــطــــالي بــــيــــراردي مــــهــــاجم
ســـاســــولــــو فـــصـال جـــديــــدا من
مـسـلـسل الـصراع بـ بـرشـلـونة
وروما لذا فـإن كل طرف يأمل في
حـسم الـصـفـقة لـصـاحله السـيـما
أن إدارة الـنادي تـدرك طبـيعـة ما
ــاضـيـة من حـدث في الـنــسـخـة ا
دوري أبــطـــال أوروبــا. وتـــعــاني
إدارة بــــرشــــلـــــونــــة حــــتى هــــذه
الــلــحــظــة من غــــــــصــة اخلـروج
عـــــــلـى يـــــــد رومـــــــــــــــــا من دور
الـــثــمــانــيــة مـن مــســابــقــة دوري
أبـــطـــال أوروبـــا فـي الـــنـــســـخـــة
ــاضـــيـــة الســيـــمـــا أن الـــفــريق ا

انــتـــــــصــر في الــكــامب نــو 4/1
ولــــكـــــنـه خـــــســـــر في مـــــلــــــــعب
ـــبــيــكــو  /3صــفــر لـــيــتــأهل األو
الذئاب إلى الدور نـصف النهائي
وفـــقـــا لـــقـــاعـــدة الـــهـــدف خــارج
األرض بـهدفـ في حـال التـعادل

في عدد األهداف.
من جــانب اخـــر أبــدى ريــنــهــارد
راوبــال رئـيـس نـادي بــوروسـيـا
ـاريو ـاني دعـمه  دورتـمـونـد األ
جوتـزه بعد جـلوسه على مـقاعد
الــــــبـــــدالء فـي أول مـــــبــــــاراتـــــ
بالبوندسليجا. وقال راوبال في
تــصــريـحــات لــصـحــيــفـة "بــيــلـد"
ــانـيـة: "مـاريـو ال يـسـتـحق كل األ
هــــذه االنـــــتــــقـــــادات في الـــــوقت
لك احلالي إنه شخص رائع و 
أيــضًــا جــودة كــبــيــرة". وأضـاف
صاحب الـ 71عامًا: "لكن السؤال
هــو كــيف ســـيــتالءم جــوتــزه مع
ــــدرب?" وتــــابع: "إذا أســــلـــــوب ا
تمكن ماريـو من استعادة جودته
ـلـعـب مـرة أخـرى ســيـكـون فـي ا
قــادرًا عـــلـى مـــســاعـــدة الـــفـــريق

هاراته من جديد".
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ـيًــا سـابــقًـا أن لــعـبـة الــثـالــثـة عــا
الـــتـــنس هي اخلـــاســـر األكــبـــر من
اجلـدل الـذي أثيـر في نـهـائي فردي
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تــــرى ســـو بــــاركــــر بـــطــــلـــة روالن
ـــصــنـــفــة جــاروس عــام  1976 وا

أخبار النجوم
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عتزل دوليا في يبدو أن الغمـوض قد  إزالته بشأن من سيخلف جيـرارد بيكيه ا
اخلط اخلـلـفي لـلـمـنـتـخب اإلسـبـاني إلى جـانب سـيـرجـيـو رامـوس. في أول مـباراة
مهمـة مع لويـس إنريـكي على رأس اإلدراة الـفنـية لالروخـا في الفـوز على إجنـلترا
بـيلي في دوري األ بـهدفـ لـواحد يـوم اول أمس الـسبت عـلى أرضـية مـلعـب و

األوروبية. اجلميع كان يـتساءل من سيكون الـرفيق اجلديد للقـائد سيرجيو راموس
في قلب الدفاع وكان هنـاك حديث عن ألبيول وإينيـغو مارتينيز وإزبـيلكويتا لكن
ال أحد مـنهـم. ناتـشو فـيـرنانـديز كـان هـو رهان مـدرب برشـلـونة الـسابق. في (28
عامـا) نـاتشـو ليس العـبا أسـاسيـا في ريال مـدريد لـكن ال أحد يـنكـر دوره الفـعال
رحـلة اجلديـدة مع جولـيان لوبـيتـيجي حيث في كتيـبة ريـال مدريد زيـدان أو في ا
يـعتـبـر مـدافـعـا ثـالـثـا خـلف رامـوس وفـاران إلى جـانب كـونه الـالعب جـوكـر الذي
ـكـنه حل األزمـات بـقـدرته أيــضـا عـلى الـلـعب عـلى الـظــهـيـرين. لـكن مع مـنـتـخب
إسبـانيا لويس انـريكي يضعه ضـمن خططه الرئـيسية ويـعتبره قلـب الدفاع الثاني
رفـيق الكـاب سـيرجـيو رامـوس. هذا االرتـفاع في “شـعبـية ”ناتـشـو لم يغـير رأيه
بشـأن استمـراره مع ريال مدريد عـلى الرغم من أنه ليـس ثابتا في تـشكيـلة الفريق

نتخب واسم على دقائق لعب معقولة جعلته رقما ثابتا في ا إال أنه حصل في آخر ا
ـدرب اجلديـد لويس ـركـز أساسي مع ا اإلسـباني وتـدرج بخـطى ثـابتـة إلى ح نـيله 

إنريكي.
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اصـــطـــدامه بـــكــارفـــاخـــال مــدافع
إسبانيا". 

وأشـارت الــصـحــيـفــة في تـقــريـر
خاص إلى األسـماء الـتي يريـدها
الــفــرنــسي زين الــدين زيــدان من
ـــــوافـــــقــــــة عـــــلـى تـــــدريب أجـل ا
مـانـشسـتـر يونـايـتد مـوضـحة أن
هــذه الـقـائـمـة تـضم تـوني كـروس
العب ريــــال مــــدريــــد وتــــيــــاجـــو
ألــكـانــتــارا العب بــايــرن مــيـونخ
عار حـاليا وخامـيس رودريجيـز ا
اني بـجانب اندينسون للنادي األ
كــــافـــاني مـــهــــاجم بـــاريس ســـان
جـــيــرمـــان. من جـــانــبـــهــا ذكــرت
صـحـيـفـة (مـيل أون صـنـداي) في
تعـليـقهـا على اللـقاء أن "إجنـلترا
حترم من هدف الـتعادل فـي نهاية
مـبـاراتـهـا أمــام إسـبـانـيـا بـعـدمـا
ســــجل رودريـــجـــو هـــدف الـــفـــوز

إلسبانيا". 
ونـشـرت الــصـحـيـفــة تـصـريـحـات
الريك كـانــتـونـا جنـم مـانـشــسـتـر
يونـايتـد األسبق يعـلق فيـها على
األوضـاع في أولـد تـرافـورد حيث
قــال إن "مــوريــنــيــو مــدرب جــيــد

: اسبانيا ضغطت علينا ونحن لم
ـا فيه نـحـافظ عـلى الـكرة جـيـدا 
الكـفايـة في الشوط األول في أول
 25 دقيقة كنا جيدين بعدها
. وأوضح جـاريث انـهــار الالعـبـ
:- فـي الـــشـــوط الـــثــــاني حتـــسن
مــسـتـوانـا خــاصـة في ربع سـاعـة
األخـــيــــر و لــــكـن لم نــــنــــجح في
استغالل الفرص التي أتيحت لنا.

وأكـــمل: أســبـــانــيــا كـــانت أفــضل
ـلـعب لفـتـرات طويـلة فـريق على ا
ـراحل ـبـاراة. مــا زلـنــا في ا فـي ا
وأعلم ـا نـريـد القـيـام به  ـبـكرة  ا
أن نــــعـــــانـي في اخلـــــلف و لـــــكن
ـكـنـنـا حتـسـ األمـر أو الـعـودة
لــلــنــظــام الــقــد الــذي لـن يــفــيـد
الفريق في الـتطور نـحتاج بعض
الــوقت لــذلك. وعن هــدف ويـلــبـاك
ـدافع كانـوا يحجبون لغي : ا ا
الرؤية عن ويـلباك  ومن الواضح
أن دي خـيــا أمـسـك بـالــكـرة لــتـقع
مــنه وســددهـا ويــلــبــاك اجلــمـيع
رآهـا أنه يـجب احتـسـابهـا هــــدفًا
وانـا كــذلك. وقـال عن إصـابـة لـوك

ف". وأردفـت "رونـــــالـــــدو ال يــــزال
صــائـمًــا? خـطــة ألـيــجـري جلــعـله
يـــســـجـل". وخـــرجت صــــحـــيـــفـــة
"كوريري ديللـو سبورت" بعنوان:
"إمـا أن نـصـلح أو نـغـرق.. نحن ال
نـنـتج أي بـطل نـحن بـحـاجـة إلى
تــغــيــيــر كــرة الـقــدم اإليــطــالــيـة".
ـوبيـلي مـعًا وأضـافت "كـييـزا وإ
في لــشــبــونــة.. لــيــلــة الــغــد ضــد
البرتغال مانـشيني يجهز  5أو 6

تغييرات.. 
في الـــــهـــــجــــوم كـل شيء واضح
ـوبـيـلي تـوقف يـا بـالـوتـيلي". إل
وتـــابــــعت "ديـــبــــاال يـــخـــرج مـــرة
أخـــرى.. عــــلى مـــقــــاعـــد الـــبـــدالء
ــنـتــخب األرجــنــتــ أيــضًـا.. في
فـريق مـا بـعد مـيـسي لم يـسـتطع
ديباال إيجاد مـكان كما هو احلال

في يوفنتوس". 
وعنونت صحيفة "توتو سبورت":
"يــــــوفي مـن مـــــارســــــيـــــلــــــو إلى
روجـــيــريــو.. اجلــبــهــة الــيــســرى
للـبيانكـونيري تـبدو أنهـا حصريًا
". وأضـافت " ألـيكس لـلـبـرازيـلـيـ
ســانـدرو الـيـوم قــد يـكـون الـوقت
حـان بـالنـسبـة لـنجـم ريال مـدريد
وللـمسـتقـبل هناك العـب يلعب في
ســاســولــو عـلـى ســبـيـل اإلعـارة".
وتـــابـــعـت "اخـــتـــبــــار مـــيالن
هــــــيـــــجــــــوايـن يــــــطــــــلق
الـــفـــراغـــات الـــعـــاطـــفــة
وبــــــوريـــــــني فـي يــــــوم
مـــالــــديــــني". وأردفت "
إيــطـالــيــا والـبــرتــغـال..
بــيـرنـارديـســكي كـيـيـزا
وبـــيـــلـــوتي لـــقـــد جــاء

دوركم".
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كــــــــــــــشــف جــــــــــــــاريـث
ـدير الفني ساوثجيت ا
ــنـتــخـب إجنـلــتــرا عن
ـــة اول ســــبـب الــــهــــز
أمـس أمـــــام نـــــظـــــيــــره
اسبانيا بـنتيجة هدف
ـــبــاراة مــقـــابل هـــدف في ا
التي جمـعت بينـهما ضمن
مـنــافـســات بـطــولـة دوري
ا اوروبـا الــوديـة. وقـال
جــاريث يف تــصـريــحـاته
عن اخلسارة من اسبانيا
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كشفت صحيفة “مترو ”اإلجنليزية أن نادي مانـشستر يونايتد يرغب بشدة في التعاقد مع البرتغالي
قبـلة. وارتبط اسم روبن نـيفيز ـميز روبن نيـفيز العب ولـفرهابتـون خالل سوق االنتـقاالت الشتـوية ا ا
يركـاتو الشتوي صاحب الـ  21 عامًا باالنـتقال للـعب في صفوف مانـشستر سـيتي اإلجنليـزي في ا
قـبل أو الـصيـفي بـناءً عـلى طـلب من اإلسبـاني بـيب جوارديـوال مـدرب السـكـاي بلـوز احلـالي. ولكن ا
ذكـرت الصحـيفة اإلجنـليزيـة بأن مـانشسـتر سيـتي سيجـد صعوبـة في التـعاقد مع الـشاب البـرتغالي
روبن نـيفـيـز بـسـبب دخـول مانـشـسـتـر يونـايـتـد في الـصـفقـة واهـتـمـامه بضـم الالعب بـأي شكل من
األشـكال. وأشارت الـصحـيفة بـأن إدارة نادي مـانشسـتر يـونايتـد قد عرضت  60 ملـيون استـرليني
ـيركـاتـو الشـتوي الـقادم. وأكـملت “مـترو ”أن مانـشسـتر للـتـعاقـد مع البـرتغـالي روبن نـيفـيز خالل ا
ـكـنـة الحـتـياج بـيب سـيـتي لن يـسـتـسـلم وسـيـحـاول جـاهـدًا الـتـعـاقـد مع روبن نـيـفـيـز بـأي صـورة 
ـميـز. اجلـدير بـالـذكر أن روبن نـيـفيـز قـد لصـفوف ـواصـفات الـنجم الـبـرتغـالي ا جوارديـوال لالعب 
ـبلغ  20 ملـيـون يورو ـاضي قادمًـا من فريـق بورتـو البـرتـغالي  ولفـرهـابتـون اإلجنلـيـزي الصـيف ا
يـر لـيج. وجنح حتى اآلن في وقدّم مع الـولفـز أداءً اسـتثـنـائيًـا وساعـده عـلى التـأهل لـلعب في الـبـر

إحراز هدف وصناعة آخر خالل أربع مباريات شارك فيهم مع ولفرهابتون.

ولـــكن ال يــــنـــاسب مـــانـــشـــســـتـــر
ـدرب مثل يـونـايتـد الـذي يـحتـاج 
جوارديوال. وجـاء عنوان صـحيفة
"صـــنــــداى أكـــســــبـــريـس" يـــقـــول
"إجنلترا  1وإسبانيا  2 ومنتخب
األســــــــــــود الـــثالثـــة يـــتـــعـــرض
ـــة األولى في دوري األ لــلـــهــز

األوروبية". 
أمـــا صـــحـــيـــفــة (صـن) فــخـــرجت
بـالـعنـوان الـتالي "األسـود الـثالثة
يــسـقــطـون أمــام أســبـانــيـا 2 - 1
ويــعــودون ألرض الـواقـع بــعــدمـا
سـجل سـاؤول ورودريـجـو هـدفـ

بعد هدف راشفورد". 
كـما نـقلت الـصـحيـفة نـفي حارس
مـانـشـسـتـر يونـايـتـد الـسـابق فان
ديـر ســار عــودته الولــد تــرافـورد

كمدير للكرة. 
وأخـيـرا علـقت صـحـيفـة (صـنداي
تــلــيــجــراف) عـلـى نــتــيــجــة لــقـاء
إجنـلـترا وفـرنـسا قـائـلة "إجنـلـترا
تـــكـــشــــــــف كـم هي بـــعـــيـــدة عن
ـنتخبات الـكبرى بعدما مستوى ا
ســيــطـرت إســبـانــيــا عـلـى الـلــقـاء

وفازت ."1 - 2
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ركزت الصحف اإليطالية الصادرة
صــبـاح امس األحـد عــلى مـوقـعـة
الــيــوم الـتـي سـتــجــمع مــنــتـخب
إيـطــالــيــا بــنـظــيــره الــبــرتــغـالي
والـــتـــغــــيـــيــــرات الـــتي يــــعـــتـــزم
مـانشـيني مـدرب األزوري القـيام
بهـا. وعنـونت صحيـفة "ال جـازيتا
ديــلـــلـــو ســـبــورت": "الـــيـــوم ضــد
ان في الـبرتـغال.. مـانـشيـني اإل
كـييـزا بإمـكـان مهـاجم الفـيوال أن
ـنـتـخب". وأضافت يـكـون دعامـة ا
درب يـجب علـيه إطالقه بالـفعل "ا
فـي لـــشــبـــونـــة.. وســـاكي يـــقــول:
بـالـوتــيـلي الــذكـاء مـهـم أكـثـر من

 ." القدم
وتـــــابــــعـت "يــــا له مـن خــــوف في
بلي شاو مع قناع األكسج و

ثــــــــــــــــــــــــــــــم
يسـتأن

البس شو : لقد تواجد في غرفة ا
و حتـــدث بــشـــكل طـــبــيـــعي ومن
الـصـعـب احلـديث عن مـدى غـيـابه
اآلن لــــكـــنـه أخــــبـــار جــــيــــدة أنه
اســتــفـاق. وأخــتــتم تــصــريــحـاته
قــائال :- " نــحـن نــؤمن بــطــريــقــة
عـمـلنـا لن نـكون فـريق كـبيـر حال
لم نــكن كـــذلك عــلــيــنـــا الــتــطــور

قبلة. واالستعداد للمباريات ا
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ة مـنتخب إجنـلترا واحتـلت هز
ـبلي أمـام نـظـيره عـلى مـلـعب و
اإلســبـــاني بــنـــتــيــجــة  2 - 1 في
مستـهل مشواره فـي بطولة دوري
األ األوروبية عـناوين الصحف
اإلجنلـيزيـة الصـادرة امس األحد.
وذكـــرت صــحـــيـــفــة (مـــيــرور) في
عــنــوانــهــا الــرئـــيــسي "مــنــتــخب
األسـود الـثالثـة يـبـدأ مـشواره في
ـة دوري األ األوروبــيـة بــالـهــز
أمـام إسـبـانـيا  2 - 1وسط نـهـاية
مثـيرة للجـدل للمـباراة" وأضافت
"سـوء احلظ يـواصل مـطـاردة لوك
شـــو مــدافـع إجنــــــــــلـــتــرا بـــعــد
إصـــــابــــــــــــــته فـي الـــــرأس إثـــــر
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نتخب ا
االنكليزي الى
خسارة امام

نظيره االسباني
في دور اال
االوربية
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ولــكن كـان لــسـيــريـنــا وجـهــة نـظـر
صـحيـحـة أيضًـا". وأضـافت: "سبق
وأن شــاهــدت في مــبــاريــات فــردي
الـــرجـــال الـــكـــثــــيـــر من الالعـــبـــ
يــصــرخـون غــضــبًــا في وجه حــكم
الـكــرسي وال يـتـم مـعـاقــبـتــهم بـأي
إنـذار وأرى أن الــعـقـوبــة الـثــالـثـة
لــســيـريــنــا حـرمـت اجلـمــاهــيـر من
مــجـمــوعـة ثـالــثـة مــحـتــمـلـة أي أن
تعة من اجلماهير".  احلكم سرق ا
ورفـضـت سـيـريــنـا ويــلـيــامـز الـتي
سعت للتتويج باللقب ومعادلة رقم
مارجـريت كورت بـالفوز بـ 24 لقبًا
في الـبـطـوالت الـكــبـرى مـصـافـحـة
ـبـاراة متـهـمة احلـكم عـقب نـهايـة ا
إياه بالعنصرية مشيرة إلى أنه لم
يـسـبق له أن عـاقب العـبًـا بـخـسارة
شـوط كامل من قـبل.وعن هـذا األمر
قالت بـاركر: "كل من سـيريـنا وحكم
لك وجهة نظر فسيرينا الكرسي 

ـفـتـوحـة ب السـيـدات بـأمـريـكـا ا
سيريـنا ويلـيامز ونـاعومي أوساكا
الـذي فـازت به األخـيـــــــــرة لـتـحـرز
أول ألــقــابــــــــهــا فـي اجلــــــــــرانـد

سالم. 
جموعت دون وخسرت ويليامز 
رد بواقع (2-6)  و(4-6) في مباراة
مـــثــيــرة لــلــجـــدل حــيث تــعــرضت
الـالعـبـة األمـريـكـيـة لإلنـذار بـسـبب
درب ومن ثم تلقيها تـعليمات من ا
خـصم منـهـا نقـطة حلـصـولهـا على
ـضرب إنـذار ثانٍ بـسـبب حتطـيم ا
قــبل أن تــخــســر شــوطًــا بــالــكــامل
بـــســبـب حــصــولـــهــا عـــلى اإلنــذار
الـثالث بـعد اتـهـامهـا حكم الـكرسي
كارلوس راموس بالكذب والسرقة. 
وقــالت بــاركــر عن أحــداث مــبــاراة
اول أمس في تـصـريـحــات نـقـلـتـهـا
شــــبــــكــــة "" :"BBC اتـــــبع حــــكم
بـاراة الـتـعـلـيـمـات بـدقـة شـديدة ا

فريق برشلونه ما
زال يبحث عن
العب للتعاقد
معهم مستثمراً

دوري اال
االوربية
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دير الفـني للمنتخب اإلسباني عن سعادته بتحقيق االنتصار بهدف دون رد أعرب لويس إنريكي ا
على مـضيفه اإلجنلـيزي ببطـولة دوري األ األوروبيـة مساء اول امس السـبت. وقال إنريكي خالل
ـباراة: "أنـا سعـيد جـدًا. إنه يـوم خاص جدًا تصـريحـات نقلـتهـا صحـيفـة "ماركـا" اإلسبـانيـة عقب ا
نـحنا الفـرحة" وأضاف: "الـفريق لعب بـروح كبيـرة منذ الـبداية وحـتى بعد تـلقي الهدف واالنتـصار 
في شـباكـنا عـانيـنا ولـكن النـتيـجـة في النـهايـة تسـاعدنـا". وعن سبب الـدفع بديـفيـد دي خيـا أجاب:
ـاضـيـة في إجنـلـتـرا كـانت أسـبـاب الدفـع به وبـاألرقام ـواسم ا ـبـاراة وكل مـا قـدمه في ا "أهـمـيـة ا
واألداء أثـبت أنه احلـارس رقـم واحـد في الـعـالم". وأكـد أنه يـشــعـر بـ"سـعـادة خـاصـة" لـظـهـوره بـهـذا

الشكل. 
تـلك أحد أفضل احلراس في العالم. أتفـهم حاالت اجلدل ألنه يجب أن يظهر وقال في هذا الصدد "

دائما بأفضل صورة". 
واسـتدرك "لـكن لـيس هنـاك أي شـكوك في أنه أحـد أفـضل احلراس. األخـطـاء تسـاعـد على الـتـحسن
والـنضج. نـحن نتـحدث عـن العب من الطـراز األول". وتابع: "أسـباس? لـقد تـابعـته أثنـاء التـحضـيرات
هـذا األسبـوع وأعتـقد أنه حـقق مـباراة جـيدة". وحـول اجلوانب الـتي يجب حتـسيـنهـا أشار إنـريكي
ـرتـدة. وأوضح "عانـيـنا مـع نهـاية إلى تـهديـد مـرمى إسبـانـيا بـأكـثر من فـرصـة من خالل الهـجـمات ا
ـباراة. األمـر منطـقي ألننـا كنـا نلعب خـارج أرضنـا على مـلعب مـثل هذا ولكـني سعـيد بـشكل عام ا

باراة". واإليجابي في األمر هو الفرص التي سنحت لنا لقتل ا

ية جانب من احدى مباريات التنس العا

منـتخب بـلده والـذي أحرزه مروان
محسن.

 وأكــدت الــقــنــاة الــبــريــطــانــيـة أن
ـبـاراة أمـام الـنـيـجـر تـعد نـتيـجـة ا
ــثــابـة بــدايــة مــثــالــيــة لــلــمـدرب
ـكسـيكي خـافيـير أجـيري اجلـديد ا
الذي حل مكان األرجنتيني هيكتور
كوبـر بعد خـروج منتـخب مصر من
دور اجملــمـــوعــات بــكـــأس الــعــالم.
ــاضي وقـــالت بي بي سـي إن اب ا
شــــهــــد انـــــدالع أزمــــة بــــ صالح
صري لـكرة القدم وذلك واالحتاد ا
بـســبب خـطــابـات بـعــثـهــا مـحـامي
الالعـب إلى االحتـاد يـطــالب فـيـهـا
بتلبية عدد من الـطلبات وقد انتقد
االحتـاد هـذه اخلــطـابـات بــاعـتـبـار

أنها "لم تكن الئقة".

األفـريــقـيـة.وقـالت قـنـاة بي بي سي
البـريطانـية امس األحد إن مـحمد
ــــنــــتـــخـب الـــوطــــني صـالح جنم ا
ومهـاجم نادي لـيفـربول اإلجنـليزي
ــنـتـخـب في أول مـبـاراة تــألق مع ا
منذ أزمته مع احتاد كرة القدم فقد
أحرز هـدف وصـنع اثنـ آخرين
فـيمـا أهدر ركـلـتي جزاء في مـباراة
مـصــر أمـام الــنـيــجـر الـتـى انـتـهت
بفـوز مـصـر بـسـداسـيـة نـظـيـفة في
ؤهلة إلى بطولة إطار التصفيات ا
كـــــأس األ األفــــريـــــقـــــيــــة .2019
وأضــافت الـقـنــاة أن حـارس مـرمى
النيجر تصدي لركلة جزاء سدددها
ــــبــــاراة لـــكن صـالح مع بــــدايـــة ا
مـهـاجم نـادي لـيفـربـول اإلجنـلـيزي
سرعان ما صـنع أول هدف لصالح 
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نـشــر نـادى لـيــفـربـول اإلجنــلـيـزى
صري مـحمد هدفـا سابقـا لنجـمه ا
صـالح فى مـــبـــاراة الــــفـــريق أمـــام
نادى توتنهـام بالدورى اإلجنليزى
قـائال إن "مـو صالح كـان في أفضل
حـاالته عـنـدمـا سـجـل هـذا الـهدف".
وأضـــــاف احلـــــســــــاب الـــــرســـــمي
لـ"ليفربول" عن الهدف: "ذلك الهدف
الـثـانى ح واجـهـنـا توتـنـهام فى
باراة السابـقة كان محمد صالح ا
فى أفضل حاالته". جـدير بالذكر أن
مـحــمـد صالح قـاد مــنـتــخب مـصـر
اول أمس الـســبت لـتــحـقــيق فـوز
كـبيـر بنـتـيجـة ستـة أهداف دون رد
عــلى مــنــافــسه الــنــيـجــر في ثــاني
جــــــوالت بــــــطـــــولــــــة كـــــأس األ 
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ÂUNMðuð ÂU √ t b¼ ـكـنـهم تــرى أن الالعـبـ الـرجـال 
قـول أي شيء حلــكم الـكـرسي وهـو
أمــر غــيــر مــســمــوح به لـالعــبـات".
وتـابعت: "رأيـنا في بـداية الـبطـولة
أن ألـيــز كـورنــيه تـمت مــعـاقـبــتـهـا
بسبب تغييرها لقميصها في أرض
لـعب بيـنمـا نزل مـحمـد احلياني ا
مـن عــــلى كــــرســــيـه إلقــــنــــاع نــــيك
كـــيــريــوس بـــعــدم االســـتــسالم في

مباراة". 
وواصــلت بـاركــر: "كـان لــزامًـا عـلى
احلـكم تــطـبــيق روح الـقــانـون فال
ـكن أن تطـبق قـانونًـا عـلى بعض
الالعـبــ وال تــطـبــقه عـلى العــبـ

آخرين". 
واخـتــتـمت: "الــتـنس كــان اخلـاسـر
األكــبـر أمس بـخـسـارة مـبـاراة كـان
ـــمــكن أن تــكـــون رائــعــة فــلم من ا
يــسـبـق لي وأن شــاهـدت مــثل تــلك

الواقعة األمر مخزٍ".


