
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 .Issue 6417 Thursday 1/8/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6417  اخلميس 29 من ذي القعدة 1440 هـ 1 من آب (اغسطس) 2019 م

 ôU Ë ≠ Êb

كـشفت صـحـيفـة ميـرور سـبورت أن كـريسـتـيانـو رونـالدو قـد وافق على سـعي فـريقه يـوفـنتـوس والذي
ـهـاجم الـبلـجـيكي رومـيـلو لـوكـاكـو. مانـشـستـر يـونايـتـد لم يضع يزاحم حـالـيـاً إنتـر مـيالن على ضم ا
روميلـو لوكاكو ضمن خياراته للسفر إلى آخر مـباريات اجلولة التحضيرية في النرويج ورحل الالعب

إلى بله بلجيكا لكي يحاول إكمال عملية انتقاله بعيداً عن الفريق. 
ووفقاً لـعدة وسائل اعالمية فـإن يوفــــــــــنتوس يـحاول القيام بـعملية تـبادلية تقـضي برحيل ديباال إلى
مـانشـسـتر يـونـايتــــــــــد مـقابـل قدوم لـوكـاكو إلى الــــــــــبـيانـكـونيـري لـكي يـزامل رونالـدو في هـجوم

الفريق. 
أما رونالـدو عندما سُئل عن امكانية ضم لوكاكو فقد كان رده بأنه موافق تماماً على هذا التحرك وفقاً

ا ذكر في تقرير ميرور سبورت وقد يعزز رحيل مويس ك عملية استقطاب مهاجم جديد.
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ــــدرب الـــبــــرتــــغـــالـي جـــوزيه أكـــد ا
مورينيو إنه في أوج حـماسه للعودة
جملـــال الــتــدريب لـــكــنه يـــصــر عــلى
نـاسبـة قبل اتـخاذ ينـتظـر الـفرصـة ا
قــرار بــشــأن مــســتــقـبــلـه. ولم يــتـول
موريـنيو إدارة أي فـريق منـذ رحيله
عن مــانـشـسـتــر يـونـايـتــد في نـهـايـة
ـاضي وعلى الرغم من تـلقيه العام ا
الـــعـــديـــد من الــعـــروض لـــكـــنه قــرر
ـــنــــاسب. وقـــال انـــتــــظـــار الـــوقـت ا
مورينيو في مقابلة مع شبكة "سكاي
ـــرة األولى ســـبــــورتس: "هـــذه هـي ا
الـتي آخـذ فيـهـا وقـتـا للـتـفـكـير.. أول
مــرة أذهب إلـى ســيــتــوبــال (مــديــنـة
بـرتغـالـية) فـي نهـايـة تمـوز أو بـداية
آب منـذ أكثر من 20 عامًا". وأضاف:
"لـدي بـعض الـوقت لـلـتـفـكـيـر وإعادة
الــتـــفـــكــيـــر والـــتـــحــلـــيل". وأوضح:
"طــالــبــني أصــدقــائـي بــاالســتــمــتـاع
بـــوقــــتي وبــــكل مــــا لــــدي.. لـــكــــني
ـكنـني االستمـتاع وأنا صراحة ال 
ـا يكـفي لالستـمتاع". لست سـعيدًا 

وتــابع: "أفــتــقــد كــرة الــقــدم الــنـاس
الـــذين يــــحـــبـــونـــني الــــكـــثـــيـــر من
ـشـجـعــ الـذين لـدي حـول الـعـالم ا
والكـثـير من الـناس الـذين ألـهمـتهم".

وأكمل: "خطوتي التالية ستكون مثل
البداية.. لقد جنـحت وحققت العديد
من األلـقـاب وهـذا هـو الـتـاريخ هـذا
ــــتــــحف". وأردف: "ســــيــــبــــدأ هــــو ا

مستـقبلي في خطـوتي التالـية وكما
قــلت يـبــدو األمــر سـخــيـفًــا جـدًا مع
الــكــثــيـر مـن األشـيــاء اجلــمــيــلـة من
حـولي والكـثـيـر من األشـيـاء التي لم
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فاز ذهاباً (0-5) فتأهل هو اآلخر إلى
الـدور الــثـالث حــيث سـيــواجه كـلـوج
الـرومــاني. وعــبــر أبـويل نــيــقـوســيـا
القبرصي إلى الدور التمهيدي الثالث
بــعــد أن فــاز عــلى ســوتــيــيـســكــا من
اجلبل األسـود بـثالثـة أهـداف نظـيـفة
أحـرزهـا جـمــيـعـا مـهــاجـمه الـصـربي
أنـدريا بـافـالـوفـيـتش في الـدقائق 13
و 25و66. وكان الفريق الـقبرصي قد
انـتـصــر أيـضـاً خــارج مـلـعــبه بـهـدف
نظيف وهو سيواجه في الدور القادم
الــفــائــز من كــارابــاخ من أذربــيــجــان

ودوندالك األيرلندي.
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تغلّب باريس سـان جيرمـان الفرنسي
عــلـى "ســيـــدني إف سي" األســـتــرالي
بثالثيـة نظـيفـة اول امس الثالثاء في
إطار مبـاراة ودية اسـتعداداً لـلموسم
الـــكـــروي اجلـــديـــد. وســـجّل الـــنـــجم
الـــفـــرنـــسي كـــيـــلـــيــان مـــبـــابي (37)
واألوروغــويــاني إديــنــســون كـافــاني

مجمـوع مواجـهتي الذهـاب والعودة
(4-4) مـــــا أدى إلى صـــــعــــود بــــازل
بـسبب تـسـجيـله أهـدافاً أكـثـر خارج
مــلـــعــبه. وكــان إراي كــيــومــارت قــد
افـتتح الـتـسجـيل لـبـازل في الدقـيـقة
الثامنة قبل أن يتعادل ارميندو توي
نا بـانـيا أليـندهـوفن في الـدقيـقة 23
وفي الـدقــيـقـة  68 حـسم ريـكي فـان
فـــولـــســـفـــيـــنـــكـــيـل تـــأهل الـــفـــريق
السويسري بـإحرازه الهدف الثاني.
وســيـــواجه بــازل فـي الــدور الــقــادم
فـريق السك الـنـمـسـاوي. وتـأهل إلى
الدور الـتأهـيلي الـثالث أيـضاً كـلوج
الـروماني بـعـد تـعادله خـارج مـلـعبه
مع مــــكـــابي تـل أبـــيب (2-2) وكـــان
كـــلـــوج قـــد فـــاز ذهــابـــاً عـــلى أرضه
بـهدف نـظـيف. وصـعد لـلـدور الـقادم
فــريـق فــريــنــكــفــاروزي اجملــري رغم
تـعـادله خارج مـلـعـبه مع فـالـيـتا إف
ــالـطي (1-1) مـســتــغالً فـوزه سي ا
ذهـابــاً بـثالثـة أهــداف مـقـابل هـدف.

في مـلعب ألـيـانـز أرينـا ضـمن نصف
النهائي. 

هـدف تـوتـنهـام الـوحـيـد جـاء بـفضل
مـهــاجـمه هــاري كـاين الــذي اسـتـغل
كــرة مـعـادة بــاخلـطــأ من الـبــرازيـلي
مــارسـيــلـو ووضــعـهـا بــسـهــولـة في

مرمى ريال مدريد (22).
ولـــعب ريـــال مـــدريـــد الـــشــوط األول
بـتـشـكيـلـته األسـاسـيـة نـوعـاً ما دون
نسيان غيـاب البرازيليـ كاسيميرو
ومـيـلــيـتـاو والـويــلـزي غـاريث بـايل
ولم يـجر الـفـرنـسي زيـدان أيّ تـبديل
في أول 64 دقــيـــقــة بــيــنــمــا أشــرك
األرجـنتـيـني بـوكـيتـيـنـيو 10 العب

عـقب نـهـايـة الـشـوط األول مـبـاشـرة.
وبـــدا تــوتـــنـــهـــام األكـــثـــر خـــطــورة
ـبـاراة كـكل إذ أنـقـذ وجـاهـزيـة في ا
الـكوسـتـاريـكي كـيلـور نـافـاس مرمى
ريـال من عــدة أهـداف مـحــقـقـة وسط
الـعــديـد من األخـطـاء الــفـادحـة الـتي
ارتكـبهـا خط دفـاع ريال مـدريد. ومع
أن أداء ريـال مـدريـد حتــسّن نـسـبـيـاً
في آخـر ربع سـاعـة من الـلـقـاء لكـنه
ظلّ عـاجـزاً عن هــزّ شـبـاك الـفـرنـسي
لــوريس. وهــذه اخلــســارة الــثــالــثــة
لـريال مـدريـد في آخـر أربع مـبـاريات
وديــة فــيــمــا حـقق تــوتــنــهــام فـوزه
الـــثـــانـي من ثالث مـــبـــاريـــات وديـــة

أيضاً. 
ـتـوجـ ويـحـتـفظ بـايـرن بـصـدارة ا
بــالـــكـــأس الــوديـــة الـــتي انـــطـــلــقت
نسخـتها األولى في 2009 وتقام كل

عام برصيد 4 ألقاب.
الـى ذلك أكـــــد نــــادي ريــــال مــــدريــــد
اإلســبــانـي أنه ســيــخــوض مــبــاراة
ودية أمـام روما اإليـطالي في 11 آب
ــبـاراة هي ــقـبل. وســتـكــون هـذه ا ا
الــسـابــعـة لــلـريــال في فـتــرة اإلعـداد
للموسم اجلديد وتأتي قبل ستة أيام
لكي في من انطالق مشوار الـنادي ا
واجهة سـيلتا الدوري اإلسبانـي 
لعب باراة عـلى ا فيجـو. وتقـام ا
ــــبي في رومــــا يـــوم 11 آب األو

قبل. ا
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تــأهل بــازل الــســويــســري إلى
الــدور الـتــمـهــيـدي الــثـالث من
مـسـابــقـة دوري أبـطـال أوروبـا
عــــــقب فــــــوزه عــــــلى ضــــــيــــــفه
أيــنــدهـوفـن الـهــولــنـدي بــهــدفـ
مـقـابل هــدف اول امس الـثالثـاء في
إيــاب الـدور الـتــمـهــيـدي الــثـاني من
الــبـطـولــة مـســتـغالً خــسـارته خـارج
مـلعـبه (2-3)  فـتعـادل الـفـريـقان في
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ـنـتـقل حـديــثـا من ريـال مـدريـد إلى جـاره أتــلـتـيـكـو عـدم تـأثـر ادعى مـاركـوس يــورنـتي ا
الـروخـيــبالنـكـوس بـرحـيل عـدد كـبـيـر من جنـومـه. وقـال يـورنـتي في تـصـريـحـات أبـرزتـهـا
ـهـم إال أن صـحـيـفـة "مـاركا" اإلسـبـانـيـة: "عـلى الـرغم من رحـيل العـديـد من الالعـبـ ا
الـقـادم اجلـدد لديـهم مـا يلـزم لقـيادة مـشـروع الفـريق". وعلى الـرغم من ذلك لم يـفصح
ـقـبـل مـؤكـدًا أن عــقـلــيـة مـدربه ـوسـم ا العـب الـريـال الــسـابق عن أهــداف أتـلــتـيــكـو في ا
ـبـاراة تـلو األخـرى. وأضـاف يورنـتي: "غـادر العـبون عـظـمـاء لكن سـيمـيـوني هي الـفوز 
يـزين وصـلوا بـنفـس احلمـاس والطـموح". وتـابع: "هـدفنـا هو الـفريق ضم أيـضًـا العبـ 
ـكن والوصول ألبـعد نقـطة". وحتدث التـنافس في كل بـطولة والـظهور بـأفضل مسـتوى 
يـورنتي عـن فوز أتـلـتـيـكو الـعـريض عـلى ريـال مـدريد بـنـتـيـجة 3-7 وعن طـرده في مـباراة
جـواداالخارا. وقال: "بـالطبع سـعداء بالـفوز ألن ريال مـدريد نادٍ رائع". وأضـاف: "أعتقد
أنه يـتـع عـلـيـنـا أن نـدرك أنهـا لـيـست مـباراة فـي اللـيـجـا أو دوري أبـطال أوروبـا لـكـنـها

وسم". وأردف: "أنا في أتلتيكو.. سعيد جد بالفريق وزمالئي". مباراة ما قبل ا

(43) والــتـــركي الـــيــافع مـــيــتـــيــهــان
واجـهة التي غوتـشلو (89) أهداف ا
أقــيــمـت عــلى أرض مــلـــعب "ســوجــو
ـديــنـة ـبــيك ســبــورتس سـنــتــر"  أو

سوجو الصينية. 
ــــبــــاراة الــــوديــــة الــــرابــــعـــة وهـي ا
واألخــيـرة الــتي يــخــوضــهــا الــفـريق
البـاريـسي قبل مـواجـهة مـواطنه رين
قـبل في شـيـنـزن الـصـيـنـية الـسبـت ا
من أجل نيل لقب كأس األبطال والتي
جتــمع بــ بــطل الــدوري الــفــرنــسي
(سـان جـيـرمـان) وحـامل لـقب الـكـأس

احمللية (رين).
وكـان فـريق العـاصـمـة الـفـرنـسـيـة قد
اسـتهل مـبـاريـاته الـودية بـفـوز كـبـير
اني 1-6 ثمّ على دينـامو دريـسدن األ
تـعــادل مع مـواطن األخــيـر نــورنـبـرغ
ــثـله قـبل أن يــخـسـر بـركالت بـهـدف 
الــتـــرجــيح (6-5) أمــام إنــتـــر مــيالن
اإليطالي بعد التعادل 1-1 في الوقت

األصلي.
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علق أسطورة مـانشستر يـونايتد تـيدي شيرجنـهام على الوضع احلالي
لـنـجم الشـياطـ احلـمر الـفرنـسي بـول بوغـبا ومـا يـتردد عن رغـبته في
الــرحــيل عن مــلــعب أولــد تــرافـورد. وأكــد شــيــرجنـهــام أنه مـن األفـضل
انـشـستـر يـونـايتـد في الـوقت احلـالي االستـغـنـاء عن بول بـوغـبـا نهـائـيا.

وكان مينو رايـوال وكيل بوغبا قد أبلغ إدارة مـانشستر يونايـتد برغبة موكله
في الـرحيل وخـوض "حتـد جـديـد". وقال شـيـرجنـهام فـي تصـريـحـات نقـلـتـها
صـحـيفـة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة: "الـكثـيـر من اجلـمـاهـيـر مـنـزعـجـة من سـلوكه

ومــردوده في أولــد تــرافــورد". وأضــاف: "من األفــضل لــلــجــمــيع أن
يرحـل". وتابع: "إذا كـان ريـال مـدريـد يريـده فـلـيـذهب لـهم أيًا

: "أنصـحهم باسـتخـدام أموال صـفقته كـان الثـمن". وأ
انـشستـر يونـايتد لـلتعـاقد مع العب يـرغب في اللـعب 
لــــــــــيــــــــــخــــــــــرج كـل مــــــــــا لــــــــــديـه لــــــــــلــــــــــنــــــــــادي".

وفي مواجـهـة قمـة ضـمن الدور ذاته
اكـتــسح أولـيـمــبـيـاكــوس الـيـونـاني
شــبـــاك ضــيــفـه فــيــكـــتــوريـــا بــلــزن
الــتـشــيـكي بــأربـعــة أهـداف دون رد
جـــاءت كـــلــهـــا في الـــشــوط الـــثــاني
وتــنــاوب عـــلى تــســجــيــلــهــا كل من
جـــويــلــيـــرمي دوس ســانـــتــوس في
الدقيقة 51 وميجيل أنـخيل غيريرو
في الــدقـيــقـة 70 وجـاكــوب بــرابـيك
بـاخلـطـأ فـي مـرمـاه في الـدقـيقة 73
وروبـ ســيـمــيـدو في الــدقـيــقـة 82.
وكـان الـفـريـقـان قـد تعـادال ذهـابـاً في
جــمــهـوريــة الــتــشــيك بــدون أهـداف
ــــبـــيـــاكــــوس إلى الـــدور فـــتــــأهل أو
التـمهـيدي الثـالث وضرب مـوعداً مع
إسطـنبـول بـاشاك شـهـير الـتركي في

موقعة مرتقبة. 
وواصل سلتيك اإلسـكتلـندي مشواره
في الـبـطـولـة بـعـد أن كـرر فـوزه عـلى
مضيفه كـاليو نوم اإلسـتوني بهدف
نـظيـفـ وكـان الـفريق اإلسـكـتـلـندي

u“∫ حقق فريق البايرن فوزاً مهماً في بطولة أودي الودية
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أمتلكها منذ سنوات عديدة لكنني ال
أسـتطـيع أن أسـتـمـتع بوقـتي بـعـيدًا

عن التدريب". 
ورفض مــوريــنــيـو الــعــودة لــتـدريب
ـاضي بـنـفـيـكــا في كـانـون الـثـاني ا
كـمـا جتـاهـل عـرضًـا صـيـنـيًـا مـغـريًـا
لــلـغــايــة بـقــيــمـة 88 مــلـيــون جــنـيه
إسترليني. ورغم حـاجته للعودة إلى
الـتـدريـب أكـد مـوريـنـيــو أنه سـعـيـد
بـالـصـبـر قـبل الـعـودة لـلـتـدريب مـرة
أخـرى وهــو حـريص عــلى االرتـبـاط

لكية يعتبرها "مورينيستا". 
وقـــال مــــوريــــنـــيــــو: "أصــــعب شيء
بالـنسـبة لي هـو قول ال لالحـتماالت
كان علي أن أعـمل لدي دائـمًا الدافع
وراء الـرغـبـة في الـعـمل إذا أتـيـحت

لي فرصة". 
اذا أقول"ال"?  وأوضح: "

أنــا أقــول "ال" ألن الــعــرض لــيس في
مـسـتـوى الــتـحـدي الـذي أريـده لـكن
تاحة مع كل ما يتعلق باإلمكانيات ا
عنـية أريد التمعن في لي واألندية ا
االختـيـار من أجل األشـخـاص الذين

W½uKýdÐ fOz— e−Ž nAJ¹ —ULO½
يــكـتف نــيـمــار بـإعـالن الـعــصـيــان فـقط بل
صرح أيضا بكـلمات خطيـرة اختار خاللها
الـفـوز الـتــاريـخي لـبـرشـلـونـة
عــــــلى بـي إس جي 1-6 في
دوري أبــــــطــــــال أوروبـــــا
كـأفـضل حلـظـات مـسيـرته
الــــريـــاضــــيـــة مـع الـــفـــوز
ــبـيـاد ريـو دي بـذهــبـيـة أو

جانيرو 2016.
ــست كـــلـــمــات نـــيـــمـــار 
جــــــرحـــــــا غـــــــائــــــرا
ـسـؤولي بي إس
ــــــــــا جـي ور
كـــــــــانت ردا
قــويـا عــلى
تصريحات
رئـــــــــــــيـس
الـــــــنــــــادي
نـــــــــاصـــــــــر
اخلــــلـــــيــــفي
بــــــــقــــــــولـه في
حــــــوار جملــــــلـــــة
فرانس فـوتـبول بـأنه "انـتهى
عـــصــر تــدلــيـل الــنــجــوم وال
مــكــان لالعب يــشــعــر أنه أهم
من الــفـريـق وقـمــيــصه". كـذلك
أجبـر الـنجم الـبـرازيلي كل من
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تـبــدو رغـبـة نــيـمـار جـونــيـور جنم بـاريس
ســان جــيــرمـان واضــحــة في تــرك الــفـريق
والــعــودة مــجــددا لــصــفــوف نــاديه الــقـد
بــرشــلــونــة. وتــرجم نــيــمــار هــذه الــرغــبــة
بتـصرفـات متهـورة حلد مـا بدأهـا بالـتأخر
ــعـــســـكــر إعـــداد الـــفــريق في االنـــضــمـــام 

ـدة الـبـاريـسـي لـلـمـوسم اجلـديـد 
أســــــبــــــوع كـــــــامل بـــــــداعي
ــيـــته في الـــتـــرويج ألكـــاد
الـبـرازيل. وكـان نـتـاج هذا
الـــتــصــرف جتـــمــيــد تــام
لالعب الـــبـــرازيـــلي رغم
سـفره مـع الفـريق إلى
الـصــ حـيث غـاب
ـشاركة نيـمار عن ا
ــــــبــــــاراتــــــ فـي ا
الوديـت ضـد إنتر
مــــيـالن وســــيــــدني
األســـتــــرالي. وبـــرر

تومـاس تـوخيل مـدرب الـفريق
الــبــاريــسي هــذا الــتــجــمــيـد
بــــالـــــدواعي الـــــريــــاضـــــيــــة
والـطبـيـة خـوفا عـلى نـيـمار
من اإلصـابـة لـعـدم جـاهزيـته
ـشـاركـة في الـبـدنـيــة وعـدم ا
أي مران جماعي للفريق. ولم

ماركوس
يورنتي
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أعـلن االحتاد األرجنتيني لكرة القدم عن
دير الـفني األرجنتيني جتديـد الثقة في ا
ليـونيل سكـالوني ليـقود األلبـا سيلـيستي
في تـصـفيـات كـأس الـعالم 2022 والـتي
ســــــوف تـــــبــــــدأ في اذار 2020. وقـــــاد
صـاحب الـ 41 عـامـاً راقــصي الـتـاجنـو
ـركــز الـثـالث في نـحـو احلـصــول عـلى ا
كوبـا أمريـكا األخـيرة الـتي استـضافـتها
الـبرازيل بـعـد الـتفـوق عـلى مـنـتخب
تــــشـــيــــلي فـي مـــبــــاراة حتـــديـــد

ركزين الثالث والرابع.  ا
وكـانت األرجـنـتـ قـد خـسـرت
مـباراة نـصف النـهائي عـلى يد
ضيف البرازيل بنتيجة البلد ا
هــــدفـــ مـــقــــابل ال شيء رغم
تــقـد مـبــاراة كـبـيــرة. الـسـيـد
نـــيــكـــوالس روســو قـــال عــقب
اجتـماع اللجنة الـتنفيذية “لقد
كـان شـيـئـاً كـان يـتـحـدث عـنه.
لــقــد كـــان يــقــوم بــعـــمل جــيــد
لـلغايـة والرئيس كالوديـو تابيا
صَـدَّق عـلـيه لـلــتـصـفـيـات عـلى
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ــصــنــفــة األولى والــبــطــلــة الــســابــقــة ســلـون ودعت ا
ـفـتـوحـة لـلتـنس مـن الدور ستـيـفـنـز بـطـولـة واشـنـطن ا
ـــفــاجـــئــة  2-6و 5-7أمــام األول بـــعــد خـــســـارتــهـــا ا

السويدية ريبيكا بيترسون اول امس الثالثاء. 
وبدت سـتيـفنـز التي كـان أفضل نـتائـجهـا هذا الـعام بـلوغ
ـاضـي بـعــيـدة عن قـبل نــهـائـي بـطــولـة مــدريــد في مـايــو ا
مستـواها من البداية ولم تنجح أبـدا في الوصول إلى إيقاعها
ـيا في لقـائهما صـنفة  70عا عتـاد أمام الالعبـة السويـدية ا ا

األول. 
وتـمــتـعت بـيــتـرسـون بـبــدايـة رائـعـة حــيث تـقـدمت 2-5 وحـسـمت
اجملموعة األولى في 29 دقيقة عـندما أعادت ستيفـنز ضربة خلفية

من اخلط اخللفي للملعب في الشبكة. 
وبـدأت سـتــــــــــيـفـنـز الـتي تـوجت بـالـلـقـب عام 2015 في اسـتـعـادة
هـدوئـهـا فـي اجملـمـوعـة الـثـانـيـة وتـقـــــــــدمت 4-5 لـكن بـــــــــــتـرسـون
كـسـرت إرسـال مـنـافــــــــــسـتـهـا مـرتـ مـتتـالـيـتـ ثم حـسـمت الـفوز

باراة. با

ليونيل ميسي
جوزيه مورينيو

يبحث عن
فرصة جديدة

للتدريب

فريق ريال مدريد بكرة القدم
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اكـــتـــسح بـــايـــرن مــــيـــونخ ضـــيـــفه
فـنـربـخـشه بـسـداسـيـة مـقابـل هدف
في الـلـقاء الـذي جـمـعـهـما اول امس
الــثالثـاء فـي نـصف نــهــائي بـطــولـة
(كــــــــأس أودي) الـــــــوديــــــــة الــــــــتي
يـحـتـضـنــهـا الـفـريق الـبـافـاري عـلى
ملعب (أليانز أرينا) ووضح التفوق
الــتـــام ألصــحـــاب الــضـــيــافـــة مــنــذ
الـبـدايـة حـيث انـتـهت الـ 45دقـيـقـة
األولى بــخـمـاســيـة نــظـيـفــة. حـمـلت
األهــــداف تـــوقـــيـع كل من ريــــنـــاتـــو
ســـــانـــــشـــــيـــــز (ق22) ولـــــيـــــون
جوريتسكا (ق28)  وتوماس
مــــولــــر ثـــــنــــائـــــيــــة في
الدقيقت 31 و44) ركلة
جـــزاء) وكـــيــنـــجـــســلي
كـــــــومـــــــان (ق40). وفي
الــشــوط الـــثــاني أكــمل
الــنــجـم مــولــر ثالثــيــته
"الـهـاتـريك" في الـدقـيـقة
58. فـيـمـا تـكـفل مـاكس
كـروس بـتـسـجـيل هـدف
الـشرف لـلـفـريق الـتركي

في الدقيقة .64
وتأهل تـوتنهـام اإلنكـليزي
إلـى نـــــهـــــائي كـــــأس أودي
بـــفـــوزه عـــلى ريـــال مـــدريــد
اإلســــبـــــاني  0-1اول
امــــــــــــــــــــــــس
الــــثـالثــــاء

الــرغم من أن عــقــده يــنــتــهي في كــانـون
االول .”وعـلـيه فـإن سـكــالـوني سـيـكـون
ــنــتــخب عــلى رأس الــعــارضــة الــفــنــيـة 
ــبــاريـــات الــدولــيــة األرجــنــتـــ خالل ا
ــقــررة هــذا الــعــام في الــوديــة الــست ا
ـــكــســـيك وتـــشــيـــلي في ايــلـــول ضــد ا
ــانـــيــا ومـــنــتــخب تــشــريـن االول أمــام أ
الـباسك وفي تشرين الثاني في مواجهة

البرازيل والسعودية. 
يـذكـر أن سـكـالوني
حـــــصل عـــــلى
دعم الـعـديد
مـن العــبي
األلــــــــبـــــــا
سيليستي
في الـفترة
األخــــيـــرة
أبــــــــــــــرزهـم
لــــــيـــــــونـــــــيل
مــيــسي جنم
بــــرشــــلــــونـــة

اإلسباني.

ـديـر الريـاضي وتـوخـيل مدرب لـيونـاردو ا
الفـريق باإلعالن صـراحة أن نـيمـار ال يرغب
وسم اجلديد. في ترك الفريق قبل انطالق ا
الـضغط الـقـوي لنـيـمار جـونـيور لم تـقـابله
إدارة برشـلـونة اإلسـبـاني بنـفس الـقوة بل
حتـركـت لـتـحـقـيـق مـسـاعـيـهــا بـطـرق تـبـدو
خـفــيــة أو مــلـتــويــة حلــد مــا بـتــســريــبـات
صحـفـية مـفادهـا ضـرورة اعتـذار نيـمار عن
طـــريــقـــة رحـــيــله فـي صــيف 2017 وإعالن
رغـبــته صـراحــة في الـعـودة إلـى كـامب نـو.
واكـتـفى جـوسـيب مـاريـا بـارتـومـيـو رئـيس
بـرشـلـونـة بـتـصـريـحه "نـيـمـار مـا زال العـبا
بـصــفـوف بـاريس سـان جـيــرمـان فـهـو نـاد

نحترمه كثيرا". 
تـصـريـحـات بـارتـومـيو لـم تـكن بـنفـس حدة
ــيل لــســان نـــيــمــار وقـــد يــكـــون وراءهــا ا
للتهدئة والدبلـوماسية مع مسؤولي النادي
الـبـاريـسي في ظل تـعـثـر مـحـاوالت عـديـدة
إلجــراء صــفـقــات تــبـادلــيــة دون دفع أمـوال

السترداد البرازيلي. 
وتـناولت تـقـارير صـحـفيـة عـديدة اسـتـعداد
الــنـادي الـكــتـالـوني لـالسـتـغــنـاء عن بـعض
العــبـيه مــقـابل ضم نــيـمــار مـثل صــامـويل
بلي أومتيتي وإيفان راكيتيتش وعثمان د
ونيـلسـون سيـميـدو وفيـليب كـوتيـنيو رغم
أن هـؤالء الالعـبـ كـلـفـوا خـزيـنـة الـبـارسـا

مبالغ طائلة.
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كــشف مـوقع “تـرونــســفـيــر مـاركت”
اخملـــتص في ســــوق االنـــتـــقـــاالت عن
أعـــلى 10 أنــديـــة إنـــفـــاقــاً فـي ســوق
االنتقـاالت الصيفية اجلارية. ويتصدر
ريال مـدريد اجلـدول بـإنـفاقه 227.2
ملـيون يورو في محـاولة إلعادة ترميم
ـــوسم صـــفـــوفـه بـــعـــد خـــيـــبــــة آمل ا
ـاضي. ويـعـتـبـر إيـدين هـازارد أبـرز ا
صفـقة وهـو الذي كـلفهـم لوحده 100
مــلـــيــون يـــورو إلى جــانب صـــفــقــات
آخرى كيـوفيتش ميلـيتاو رودريجو

مينـدي… فيما يأتي ثانياً نادي أتلتيكو
مدريد بصرفه 219.15 مليون يورو
مـنـها 120 مـلـيـون يـورو لـلـتـوقـيع مع
ـوهوب الـبـرتغـالي جـواو فـيلـيـكيس ا
إلى جانب تـريبير وهورموسو. ويأتي
ثالثاً نادي إسباني آخر وهو برشلونة
بـصرفه 2013.3 ملـيون يـورو منـها
120 مـــلـــيـــون يـــورو لــضـم أنـــطــوان
غــريــزمــان و80 مــلــيــون يــورو عــلى

صفقة دي يونغ. 
وكــســر يــوفـــنــتــوس تــرتـــيب األنــديــة
اإلسبـانـيـة في الـقـائمـة بـحـلـوله رابـعاً

بـ 136.35مـلـيـون يورو انـفـقـهـا على
تـعــزيــز صــفـوفه مــنــهــا أزيـد من 80
ــدافع الـهـولـنـدي مــلـيـون يـورو عـلى ا
مـــاتـــيــاس دي لـــيـــخت. فـــيـــمــا يـــأتي
خـامسـاً نـادي مـفاجـئـة وهو الـصـاعد
ـمـتـاز أسـتـون فيال اجلـديـد لـلدوري ا
الــذي أنــفق 115.11 مــلـــيــون يــورو
لتـعزيـز صفوفـه. ويسلـي مورايس هو
أغلى توقيع بـ  25 ملـيون يورو فيما
ــبــلغ الــبــاقي عــلى صــفــقـات تـوزع ا

راكز.  مختلفة لتعزيز جميع ا
ا أنفقت وصرف أسـتون فيال أكثـر 
أندية كـمانشسـتر سيتي ومـانشستر
ـذهـلة يـونايـتـد… واحلـقـيـقـة األخـرى ا
هي أن أســــتـــون فــــيال هـــو الــــنـــادي
الــوحــيــد الــذي أنـفـق أكـثــر من 100
مـلــيــون يــورو عــلى الــتــعـاقــدات ولن
ـوسم يــلــعب كـرة الــقــدم األوروبــيــة ا

قبل.  ا
راكز الـعشرة األولى فيـما يأتي فـي ا
ـوند أيـضـاً بالـتـرتـيب بـوروسـيـا دور
(114.75 مــلـيــون يـورو) إشــبـيــلـيـة
(111.6 ملـيون يـورو) بـايرن مـيونخ
(106.2 مـليـون يورو) روما (88.2
ملـيون يورو) مـانشـستـر سيتي (81

مليون يورو).

هم "مورينيستا" مـثلما يقول الناس
في الـبـرتـغـال وإسبـانـيـا وإيـطـالـيا".
وواصل: "إنـه أصــــعب شـيء ألنــــني
تــلــقــيت الــدافع خـالل هــذه الــفــتـرة
مـرات عــديــدة أقـول نــعم أنـا ذاهب

لكن ال أستطيع أن أقبل". 
وردًا عـــلى ســـؤال حـــول إمـــكـــانـــيــة
تـدريب الـبــرتـغـال كـآخـر جتـربـة له
ـكن ولـكن تـدريب قـال مـوريـنـيـو: "
نتخب الوطني بـالنسبة لي مباراة ا

واحدة في الشهر? 
منصب كـبيـر لكني أشـتاق للـملعب
وال تـوجـد مـبـاريـات.. أنـتـظـر عـامـ
لبطولة أوروبية أنتظر عام لكأس
الــعـالم.. ال ال (فـي الـوقـت احلـالي)".
ـا وأوضح: "لــكن في أحــد األيــام ر
إن لم يـكن البـرتـغال قـد يـكون فـريـقًا
آخر ألنـني عنـدما أذهب إلى الـيورو
وكـأس الــعـالم أشـعــر أنـني أريـد أن

أفعل ذلك ذات يوم". 
ـا يــحـدث ذلك فـي يـوم مـا : "ر وأ
وإذا كانت الـبرتغـال سأكـون فخورًا

للغاية".


