
وأهدر بدرو فرصة سانـحة للتسحيل
في الــدقــيــقــة الــثــالــثــة عـنــدمــا رفع
اإلسبـاني اآلخر سـيـزار أزبيـليـكويـتا
كرة من اجلـهة اليـمنى هـيأهـا جيرو
بصـدره إلى جنـاح برشـلونة الـسابق
الذي سـدد بجـوار الـقائم لـكن مونت
عـــوض لــتـــشــيـــلـــسي في الـــدقــيـــقــة
الـسـابـعـة عـنـدمـا اقـتـنص الـكـرة من
ويلفريـد نديدي وسدد أرضـية زاحفة
اركي كاسبر على  احلارس الد
شـمـايـكل. والـتـقط حـارس تـشـيلـسي
كـيـبــا أريـزابـاالجـا تــمـريـرة ريـكـاردو
بـيــريــرا قـبل أن يــصل إلــيـهــا هـداف
ي فــاردي في لــيــســتــر ســيــتي جــا
الدقـيقة 17 واستـقـرت رأسيـة مونت
بـ يـدي شـمـايـكل بـعـد عـرضـيـة من
بيدرو في الدقيقة 21. وانقض ظهير
ـيـيـري عـلى ـرسـون بـا تـشـيـلـسي إ
كرة زميـله بولـيسيـتش ليـضع الكرة
أمام جـيرو الـذي غمـزها بـكعبـه نحو
ندفـع جنولو كـانتي لـيبـعد فوخس ا
من أمـامه الـكـرة قـبل أن يـسددهـا في
الــلــحــظـــة األخــيــرة بــالــدقــيــقــة 27.
وارتـــكب احلـــارس كــيـــبـــا خـــطــأ في
وقف التعـامل مع الكرة لـكنه تدارك ا
وشتـتـهـا قـبل أن يخـطـفـهـا من أمامه
فـاردي في الــدقـيــقـة 31 ومـرت ركـلـة
حـرة نــفـذهــا جـيــمس مـاديــسـون من
فــوق اجلـمــيع بــعــدمــا فــشل نــديـدي
وكاجالر سيونـكو في الوصـول إليها
في الــدقــيــقـة 38. وضــغط  لــيــســتـر
سيتي بغـية إحراز التـعادل مع بداية
الشـوط الثـاني دون تشـكيل خـطورة
حـقـيــقـيـة فـأطــلق فـوخس صـاروخـا
عــلى الــعـارضــة ثم بــذل مــاديــسـون
مجهودا كبيرا لكن كرته السريعة من
النـاحـية الـيسـرى مـرت أمام اجلـميع
في الـدقــيــقـة 58 وأجـرى تــشـيــلـسي
تـبـديـله األول بـإشـراك تامـي أبـراهام
مكـان جيـرو. وكادت عـرضيـة فوخس
ــرتـدة من ظــهــر أزبـيــلــيـكــويــتـا أن ا
تخـادع كيـبا لـتخـرج إلى ركنـية جاء
منـهـا هـدف الـتعـادل في الـدقـيـقة 67
عندمـا ضرب نديدي الـكرة برأسه في
الـشـبــاك. وأجـرى تــشـيـلــسي تـبـديال
مــزدوجـــا أشــرك مـن خالله ويـــلــيــان
ومـــاتــيـــو كــوفـــاســـيــتش
وتـخـلص مــاديـسـون من
ثالثة مـدافـعـ قبل أن
يـسـدد فــوق الـعـارضـة
في الدقيقة 74 قبل أن
ــرر الـالعب نـــفــسـه كــرة
بـيـنـيـة نـحـو فـاردي الـذي سـدده
مــقـــوســة مـــرت بــجـــانب الـــقــائم في
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تلقى فريق برشـلونة خسارة صادمة في أول مباريـاته بالدوري اإلسباني عندما سـقط خاسراً على يد أتلتيك
باراة الـتي جمعـتهمـا على ملـعب سان مامـيس مساء بـيلبـاو بنتـيجة هـدف نظيف فـي اللحـظات األخيـرة من ا
بـاراة والنقـاط الثالث في ظل غيـاب أسطورته وقـائده ليونـيل ميسي اضـية. وخسـر برشلـونة ا يوم اجلمـعة ا
الذي غـاب عن اللقـاء بسبب اإلصـابة التي حلـقت به أثنـاء فترة الـتحضـيرات للـموسم اجلديـد. وقالت وسائل
دير الـفني لنادي برشلونة درب اإلسباني إرنستـو فالفيردي ا اإلعالم اإلسبانية عـصر اول امس األحد أن ا
ـواجهـة ريال بـيتيـس في اجلولة قـرر إعطـاء العبـيه إجازة عـلى أن عاودوا امس اإلثـن لـبدايـة االستـعدادات 
الـثانـية من عـمر الـدوري اإلسبـاني. وذكرت صـحيـفة “آس ”أن جـميع العـبي بـرشلـونة حـصـلوا عـلى إجازة
يـوم ما عـدا القـائد األرجـنتيـني ليـونيل مـيسي الذي قـرر التـضحـية باإلجـازة من أجل مواصـلة الـعمل على
عـودته للمالعب والتدريـبات اجلماعيـة من جديد. وكشفـت آس اإلسبانية أن مـيسي يتدرب منـفرداً ويستهدف

العودة للتدريبات اجلماعية قبل مباراة ريال بيتيس يوم األحد القادم على ملعب كامب نو.
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اســــتـــأنف مـــنــــتـــخب األردن اول امس
األحــد تــدريــبــاته اســتــعــداداً خلـوض
مشواره في تصـفيات كأس الـعالم لكرة

القدم حيث يلـتقي تايوان في اخلامس
ـنــتـخب ـقــبل. واسـتــقــر ا من أيــلــول ا
األردني ضــمن اجملـمــوعـة الــثـانــيـة في
ؤهـلة الى كأس شـتركـة ا التـصفـيات ا

الـعـالم 2022 ونـهـائــيـات آسـيـا 2023
إلى جانب أسـتراليـا وتايـوان والكويت
ـــنــتـــخب األردني ونـــيـــبــال. وأجـــرى ا
تـدريـبًـا علـى ملـعب الـكـرامـة بـصـفوف

مــنـقــوصـة مـع غـيــاب العـبي اجلــزيـرة
أحمـد عبد الـستـار وليد عـصام فراس
شــلـبـايــة يـزن الــعـرب نــور الـروابـدة
وأحــمــد ســمــيــر إلى جــانب الــثــنــائي
إحسان حـداد وعبد الـله العطـار بسبب
اإلصــابــة. وســيــغــيب حــداد والــعــطـار
رسـميًـا عن مـرافقـة مـنـتخب األردن إلى
ـواجهة قبل  كواالمبـور مساء األحـد ا
ـقــابل اســتـدعى مــالـيــزيــا وديـاً. فـي ا
اجلهـاز الفـني للـنشـامى احلارس عـبدا
نـتخب لله الـزعبي إلى جـانب ثنـائي ا
ـــبـي هـــادي احلـــوراني ومـــحـــمـــد األو
الـــزعــــبي في ظـل احـــتــــجــــاب العـــبي
اجلزيـرة وتـأكد غـيـاب حداد والـعـطار.
ووجه اجلهاز الفني للمنتخب األردني
الــدعـوة لــلـمــحـتــرفـ بــاخلـارج عــامـر
شــفــيع يــاســ الــبـخــيت بــهــاء عــبـد
الـــرحــمن مـــوسى الـــتــعــمـــري وبــهــاء
ـعـسـكـر الـنـشـامى فـيـصل لالنــضـمـام 
واجهة الص تايبيه حيث استعداداً 
ينتظر التحـاقهم بالتجمع مع بدء أيام
ـقـبل. ـعـتـمـدة مـطـلع أيـلـول ا الـفـيـفـا ا
وبــاتت الــقــائــمــة األولـــيــة لــلــنــشــامى
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سـقط تـشــيـلـسي في فـخ الـتـعـادل مع
ضيـفه ليـسـتر سـيتي 1-1 مساء اول
امس األحـد عـلى مـلـعب "سـتـامـفورد
بـريــدج" ضـمن اجلــولـة الــثـانــيـة من
متاز لكرة القدم. الدوري اإلجنليزي ا
وســـــجل مــــايـــــســــون مـــــونت هــــدف
تشـيـلسي في الـدقـيقـة الـسابـعة ورد
لــيــسـتــر عــبــر ويـلــفــريــد نــديـدي في
الدقيقة 67. وكان تشـيلسي قـد خسر
ــبـــاراة األولى لـه في الـــدوري أمــام ا
مانـشسـتـر يونـايتـد بربـاعـية نـظيـفة
باراة إلى نقطة ليرتفع رصيده بـعد ا
واحــدة فـــيــمــا تـــعــادل لــيـــســتــر في
اجلولة االفتتاحية مع وولفرهامبتون
. 0-0 ليصبح رصيده نقطت
واســتـعــان مــدرب تــشــيــلـسـي فـرانك
المـــبــارد بـــاألمـــريــكي كـــريـــســتـــيــان
بـولــيـسـيــتش والـفـرنــسي أولـيــفـيـيه
جيرو واإلسباني بدرو رودريجيز في
اخلـط األمـــــــــــــامـي ومــن ورائــــــــــــهـم
اإلجنلـيـزي الـشـاب مـونت. أمـا مدرب
لــيــسـتــر ســيــتي بــريــنــدان رودجـرز
فأجـرى تعـديال وحيـدا على تـشكيـلته
األســـــاســـــيـــــة حـــــيـث شــــارك
الـنـمـســاوي كـريـسـتـيـان
فــــوخـس في مـــــركــــز
الـظــهـيــر األيـسـر
ـصـاب مـكــان ا
فـي وركـه بن
تشيـلويل.
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ـاني اول امس األحـد إن بايـرن مـيونـخ أوقف مسـاعـيه لضم تـيـمو قـال تـقريـر صـحفي أ
يركاتو الصيفي اجلاري. وذكرت صحيفة "بيلد" أن مسؤولي فيرنر جنم اليـبزيج خالل ا
مـثل لـفيـرنـر بأن الـنـادي الـبافـاري ال يـعتـزم ضـمه هذا بايـرن مـيونخ أخـطـروا اجلانـب ا
مكن ـقبل مـا يعـني أنه من ا الصـيف. يذكر أن عـقد فـيرنر مـع اليبزيج يـنتـهي في العام ا
لـبـايرن ضـمه في تلك احلـالة دون أن يـدفع مـقابل انـتقـال لنـاديه. ومن جـانبه قـال يولـيان
دير الفـني لاليبزيج في أعقـاب مباراة فريـقه أمام يونيـون برل اليوم عن نـاجلسمـان ا
يـركاتـو اجلـاري: "لم أسمع بـعد بـهذا احـتمـال انضـمام فـيـرنر لـلعـمالق البـافـاري خالل ا
هاجم بـعد على اخلـبر وقد أدرجـته في القائـمة ألنه العبي ولـديه عقد عـندنا". ولم يـوقع ا

عرض قدمه له اليبزيج منذ فترة طويلة من أجل جتديد التعاقد.

ـبـاراة إلـغـاء هـدف بـعـد ان شـهــدت ا
سجله مونـبليـيه في الدقيـقة األخيرة
بعـد الـرجوع لـتـقنـيـة الفـيـديو “فار”
بـــيــنـــمــا انــتـــهت مـــبــاراتـــ الــيــوم
بـالـتـعـادل األولـى بـهـدف لـهـدف بـ
سـانـت إيـتــيـان وبــريـست والــثـانــيـة
س بــــنـــتـــيــــجـــة ســــلـــبـــيــــة بـــ ر
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بــدأ أتــلــتــيــكــو مــدريــد مــشــواره في
منافسـات الدوري اإلسباني بـتحقيق
فوز صـعب وشاق عـلى حسـاب فريق
خيتافي العنيد في اجلولة األولى من
البطـولة بفـضل هدف ألفـارو موراتا
تقدم اتلتيـكو مدريد في النـتيجة عند
الـدقـيـقة 23 بعـد عـرضـيـة من كـيران
ـهاجم اإلسباني تريبـييه على رأس ا
ألـفارو مـوراتـا الـذي حـولـهـا بـبـراعة
في شبـاك خـيتـافي.  طـرد خورخي
مــولــيــنــا فــيــدال العب خــيــتــافي في
الدقـيـقة 38 وتعـرض أيـضـاً الظـهـير
البرازيـلي الوافد اجلـديد في صفوف
الروخي بالنكوس رينان لودي للطرد
عند الـدقيقة 42 ليُكـمل فريق ديـيجو
ــبــاراة بـنــقصٍ عـددي. سـيــمــيـوني ا
وأضاع مـوراتا فـرصة تـوجيه ضـربة

الدقيقة 78. وعمد ليسـتر سيتي إلى
إشراك مـارك ألبـرايتـون مكـان أيوزي
بـيــريـز لـكن شــيـئـا لـم يـتـغــيـر حـتى
الدقـائق األخيـرة بعـدما تـصدى كـيبا
لتـسـديـدة يوري تـيـليـمـانـز السـريـعة
ــبـاراة في الـدقــيــقـة 89  لـتــنــتــهي ا

بالتعادل 1-1.
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تلقى نادي بـاريس سان جيرمان أول
ــة له في اجلــولــة الــثــانــيــة من هــز
مــنـافــســات الـدوري الــفــرنــسي أمـام
ستاد رين على مـلعب األخير بـنتيجة
هـدفـ لـهـدف لــيـقف رصـيـده عـنـد 3
نـقـاط من مـبـاراتـ في بـدايـة سـيـئـة
لـرحـلـة الــدفـاع عن لـقــبه. ولم تـشـهـد
ـبـاراة مــشـاركــة الـنـجم الــبـرازيـلي ا
نـيـمـار دا سـيـلـفـا الـذي يـطـالب إدارة
النادي الفرنسي الـعاصمي باالنتقال
لنادٍ آخر قبل إغالق سوق االنتقاالت.
وبذلك ارتـفع رصـيد رين إلى 6 نقاط
من مباراتـ ليـعتـلي صدارة الدوري
بيك الفرنسي منـاصفةً مع نيس وأو
لـيـوني. تـقـدم بـاريس سـان جـيـرمـان
في النـتـجيـة عبـر إيديـنـسون كـافاني
عـنـد الــدقـيـقـة 36 بـعـد كــرة خـاطـئـة
عـــادت لـــلـــحـــارس رومـــان ســـاال ولم
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خلــــوض الـــــلــــقـــــاء االفـــــتــــتـــــاحي من
الـتـصـفيـات تـضم: عـامـر شـفـيع أحـمد
عـبـد السـتـار يـزيـد أبو لـيـلى عـبـدالله
الزعبي وليـد عصام براء مرعي أنس
بني ياسـ طارق خطـاب يزن العرب
هـــادي احلــورانـي ســالم الـــعــجـــالــ
مــحــمـد بــني عــطــيـة فــراس شــلـبــايـة
يــوسف أبـو جــزر خـلــيل بــني عـطــيـة.
بــاإلضـــافـــة إلى أحـــمـــد ســمـــيـــر نــور
الــروابـدة بـهــاء عـبــد الـرحــمن صـالح
راتب ســــــعـــــيـــــد مـــــرجــــــان يـــــوسف
الرواشـدة حسان زحـراوي محـمد أبو
زريق احمـد عرسان مـوسى التـعمري
يـاسـ الـبـخــيت بـهـاء فـيـصل حـمـزة

الدردور ومحمد الزعبي. 
وتتواصل التدريبات اليومية للمنتخب
األردني مـساءً عـلى مـلعب الـكـرامة مع
إمــكــانـــيــة اتــســـاع الــقــائـــمــة األولــيــة
لــلــنــشــامى عــلى ضــوء رؤيــة اجلــهـاز
الـفني خـاصـة مع االرتـباطـات الـقـارية
والعربـية لـلجزيـرة وشباب األردن إلى
جانب تأخر التحاق الالعب احملترف
ـنتـخب بـاخلـارج. ويـنـتـظـر أن يـغـادر ا

جانب من
تدريبات
ماريو بالوتيلي النشامى
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شـاكس" ماريو بـالوتيـلي إلى مدينته ـهاجم "ا عاد ا
لـلــدفــاع عن ألــوان بــريــشـيــا الــعــائــد مــجـددا إلى

الدرجة األولى اإليطالية لكرة القدم.
ووقع بـالوتـيلـي "عقـدا لـعدة أعـوام" بحـسب مـا أفاد
بريـشـيا مـضـيفـا "مـاريو يـعـود الى موطـنه. الـعودة
ـكنة الى إيطـاليـا بعد غـياب ثالثة أعـوام أصبحت 
بفـضل تصميم ماريـو وحماسه للعـودة الى بريشيا

دينة التي نشأ فيها". ا
ـهـاراته وتـابـع الـبـيـان "مــنـذ أن كـان طــفال تـمـيــز 

اجلسدية والتقنية". 
وأشــارت الـتـقـاريـر الى أن بـالــوتـيـلي الـذي ولـد في
صقـليـة لـكن  تبـنـيه وتـربيـته بـالقـرب من بـريشـيا
وافق عـلى تـوقـيع عـقـد لـثالثـة أعوام مـع بطل دوري
الـدرجـة الـثـانـيــة وذلك بـعـدمـا افـتـرق عن مـرسـيـلـيـا

الــفـــرنــسي في حـــزيــران. لـــكن مـــشــاركــة
بـالوتيـلي مع بـريشيـا قد تـتأجل ألربع

مــبــاريــات بــســبب اإليــقــاف مـا
يـعني بأنه لن يدافع عن قميص
فـريــقه اجلـديــد حـتى مــبـاراة
25 أيـلــول ضــد يـوفــنــتـوس
ــــواسم بــــطـل الــــدوري في ا

الثمانية األخيرة. 
وذكـــرت شــــبـــكــــة "ســـكـــاي

يــلـــحق بــهـــا لــيــضـــعــهــا الـــقــنــاص
األوروجـــــويـــــانـي داخل الـــــشـــــبـــــاك
بــســهــولــة. وتـعــادل ريـن في نــهــايـة
الـشــوط األول عن طـريق الــسـنــغـالي
مبـاي نـيـاجن قـبل أن يـضـيف رومان
دِل كاستيّـو الهدف الثـاني عند بداية
الــشــوط الــثــاني من ضــربــة رأســيــة
محكمة. وبذلك تنتهي اجلولة الثانية
من الـلــيج آ والـتي شــهـدت انــتـصـار
كــاسح لــلــيــون عـلـى حــسـاب أجنــيه
بسداسية نظيفة سجلها حسام عوار
ـــبـــيـــلـي هـــدفــ هـــدف مـــوسى د

ـــفـــيس ديـــبــاي هـــدفـــ والـــوافــد
اجلــديـــد جــان لـــوكــاس هـــدف. كــمــا
ــبــيك مــارسـيــلــيـا شــهـدت تــعــثـر أو
بـالــتــعـادل خــارج رضه مع نــانت مع
إضاعة األرجـنتيـني بينـيديتـو القادم
من بوكا جونيورز لركلة جزاء بينما
خسـر مونـاكو خـارج ميـدانه بثالثـية
امـام مـيـتـز وفاز نـيـس خارج مـيـدانه
بهـدف لـهدف عـلى نـيم وتولـوز على

ديجون. 
بيـنـمـا خـسر لـيل خـارج مـيـدانه أمام
أمــيـــان بـــهــدف واكـــتــفـى بــوردو مع
ـــدرب بــــاولـــو ســـوزا بــــالـــتـــعـــادل ا
اإليـجـابي الــصـعب امـام مـونــبـلـيـيه

سفيتالنا كوزنيتسوفا

سـبـورتس إيـطـالـيـا" أن بـالـوتـيـلي سـيـتقـاضى ثـالثة
ـوسـم األول إضـافــة الى ثـالثـة ماليــ يـورو عـن ا
ماليــ أخــرى فـي حــال بــقي
الــــفـــريق فـي الـــدرجـــة
األولى ثم ســيـحـصل
عـلى ستـة مالي في
كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن
ـــــوســــــــــــــمــــ ا
اآلخـــــريــــــــن في
عــــقــــده مـع بــــقـــاء
شـــرط الــــلــــعب في

الدرجة األولى.

التـفــاق مع الـشـيـاطــ احلـمـر عـلى
ضم لــوكــاكـو مــقــابل رحــيل ديــبـاال
لليونايتـد. ورغم اتفاق الناديان إال
أن ديــبـــاال بــالغ في طــلـــبــاته حــتى
تراجع النـادي اإلجنلـيزي عن قراره
بضم الالعـب ليـتفق الـيـونايـتد مع
إنــتـــر مــيالن عــلـى رحــيل لــوكــاكــو
لــلـــنــيــراتــزوري رســمــيًــا. وال يــزال
يوفنتوس يحـاول إجبار ديباال على
الـرحـيل حـيث يـحـاول عـقـد صـفـقة
تــبـادلــيــة مع إنــتـر مــيالن من أجل
التـعاقـد مع ماورو إيـكاردي مـهاجم
اإلنـتــر. الـنــيـراتـزوري يــحـاول بـكل
قــوة مــنع إيــكــاردي مـن االنــضــمـام
لــيــوفــنــتــوس بــاعــتــبــاره الــنــادي
بـاشر له في إيـطالـيا إال نـافس ا ا
أن الــبـيـانــكـونــيـري ال يــزال يـجـري
مــــحــــاوالته مـن خالل الــــصــــفــــقــــة

التبادلية.
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انـضم ديـباال لـتـدريـبات يـوفـنـتوس
في وقت مــتــأخـر عن بــقــيـة زمالئه
بــعـــدمـــا انـــضـم مــطـــلـع شـــهــر آب
ــشــاركــته بــرفــقــة اجلــاري نـــظــرًا 
منـتخب األرجـنتـ في بطـولة كـوبا
أمـريـكـا التـي أقيـمت فـي البـرازيل.
ورغم انضـمـامه مؤخـرًا إال أنه كان

 ôU Ë ≠ wLýUN « b½—

ال يـزال األرجـنـتـيـني بـاولـو ديـباال
جنـم يـــوفـــنـــتـــوس مـــحـــور ســوق
االنــتـــقــاالت الـــصــيـــفي لـــلــســـيــدة
الـــــعـــــجـــــوز في ظـل عـــــدم حـــــسم
مستـقبـله سواء بالـبقـاء أو الرحيل
عن الــفـريق. يــوفـنـتــوس يـرغب في
رحـــيل ديــبــاال لــتــقـــلــيص قــائــمــة
ـوسم اجلـديـد ونـظرًا الـفريق في ا
لوجود تـخمة من الـنجوم في اخلط
األمــامي بــالــبـيــانــكـونــيــري وعـدم

حاجة الفريق لديباال.
واصطدمت رغـبة يوفـنتوس بـرغبة
ديباال حيث سعى جوهرة التاجنو
لـلبـقـاء في يوفـنـتوس والـقـتال من
أجـل حــجــز مـــكــانــة أســـاســيــة في
ـدير تـشـكيـلـة مـاوريـسيـو سـاري ا
الــفــني اجلــديـد لــلــبـيــانــكـونــيـري.
وســـعت إدارة الـــســيـــدة الــعـــجــوز
الســــتـــغالل ديـــبـــاال مـن أجل عـــقـــد
صفقـة تبادليـة سواء مع مانـشستر
يـونـايـتـد أو إنتـر مـيالن في الـوقت
احلـــــالي.  فـي الـــــبـــــدايـــــة حـــــاول
يـوفــنـتـوس إفـسـاد صــفـقـة انـتـقـال
البـلـجيـكي روميـلـو لوكـاكو مـهاجم
ه مـانــشـسـتــر يـونـايـتــد عـلى غـر
التقـليـدي إنتر مـيالن حيث توصل
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قاضـيـة لـلـفريق اخلـصم بـعـد إهداره
لركلـة جزاء عـند الدقـيقة 57 وبعدها
تـعـرض الـبـرتـغــالي جـواو فـيـلـيـكس
لإلصـابة لـيـدخل في مـكـانه مـاركوس
يـوريـنـتي قـبل ثـلث سـاعـة من نـهـاية

باراة.  ا
ووقـف احلظ أمـــــام خـــــيـــــتـــــافـي في
تسـجيل هـدف الـتعـادل بعـد تسـديدة
مــهــاجـــمه آنــخــيل الـــتي ضــربت في
العارضـة عند الـدقيقة 87 كما أضاع
فـيــتـولــو فــرصـة الــهـدف الــثـاني من
هـجـمـة مـرتـدة لـآلتلـيـتـي ليـخـرج في
الـنـهـايـة فـريق الـتـشـولـو سـيمـيـوني

بانتصارٍ صعب للغاية. 
وفي بـقـيـة مـبـاريـات اجلـولـة تـعرض
ـة مـفـاجـئـة عـلى ريـال بـيـتـيس لـهـز
أرضه ووسط جـــمـــاهــيـــره بــهـــدفــ
لـهدف أمـام بـلـد الـولـيـد بـعـد أن لعب
بـاراة منقـوصاً بـعشـرة العبـ منذ ا
الـدقـيـقــة الـثـامـنــة بـعـد طـرد حـارسه

جويل روبلز. 
بيـنمـا فاز أالفـيس بهـدفٍ وحيـد على
ليفانـتي عبر مـهاجمه خوسـيلو وفاز
إشــبــيــلــيـة بــهــدفــ نــظــيــفـ عــلى
إسبانيول بتوقـيع سيرخيو ريجيون

رودريجيز ونوليتو.
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ـاني عن اإلعالن عن يسـتـعـد نـادي بـايـرن ميـونخ األ
قــدوم فــيــلــيب كــوتــيــنــيــو جنم فــريق نــادي بــرشــلــونــة

. وكـان النـادي الـكتـلوني اإلسـبـاني إلى أليـانـز أرينـا معـاراً
قد أعلن عن توصـله التفاق مع نظيره الـبافاري النتقال الالعب

ـاني على البـالغ من الـعـمر 27 عـامـاً إلى صفـوف بطـل الدوري األ
سـبــيل اإلعـارة مع وجــود خـيــار الـشـراء. وأســدل الـســتـار أخــيـراً عـلى

مـسلسل رحـيل العب ليفـربول اإلجنلـيزي السـابق بعد 18 شهـراً قضاها في
ـديـر الفـني كـامب نـو وفـشل خاللـهـا في إقـنـاع اجلـمـاهـيـر والـصـحـافـة اإلسـبـانـيـة بـقـدراته. ا
اإلسبـاني للبرسـا إرنستو فـالفيردي مـنح الالعب الكثيـر من الفرص مركـز اجلناح األيسر
في خط هـجوم الـبلـوجرانـا ولـكن مسـاهمـات جنم السـليـسـاو التـهديـفيـة كانت شـحيـحة
اني احلـالي ماركو . زميـل كوتيـنيو الـسابق في ليـفربول والعب هـيرتا بـرل األ جداً
ـانـيـا بـعـد جـروجـيـتش أعـرب عـن تـوقـعه بـأن يـكـون الـبـرازيـلـي أفـضل العب في أ
انـيـة قائالً “إنه انـتـقاله إلى الـبـايـرن. جروجـيـتش صرح إلـى صحـيـفة بـيـلـد األ

شيء كبـيـر لكـل البـونـدسلـيـجـا لوجـود إمـكانـيـة رؤية كـوتـيـنيـو يـلعب اآلن.”
ـيـز ومـثيـر ويـقـوم بأشـيـاء مـجنـونـة. لـديه حيل ال وأضـاف “هو العب 
تُصدق ومهارات في جـعبته. لقد استمتعت بكل حصة تدريبية معه

انيا إلى حد بعيد.” في ليفربول. سيكون أفضل العب في أ

أبــــرز الـالعــــبـــــ خالل الـــــفــــتــــرة
ـظهـر رائع الـتـحـضـيـريـة وظـهـر 
ـــبـــاريـــات الـــوديـــة وتـــألـق خالل ا

األخيرة لليوفي. 
شـــارك ديــبـــاال لـــبــعض الـــوقت في
مــبــاراة يــوفــنــتــوس الــوديــة أمــام
أتـلـتـيـكـو مـدريـد اإلسـبـاني بـيـنـما
ـبـاراة الـتـالـيـة دخل أسـاسـيًــا في ا
أمـــام فـــريق شــبـــاب يـــوفــنـــتــوس
بـاراة التـقـليـديـة التي تـقـام قبل بـا
بـدايـة كل مـوسـم في مـنـطـقـة فـيالر

بيروسا. 
وتمكن ديـباال من إحراج يـوفنتوس
ومـديــره الـفـني سـاري بــعـدمـا قـاد

األردني إلى مـالـيـزيـا بـقـائـمـة تـضم
(18) العباً. 

والــــتــــحـق احملــــتــــرف بــــالــــدوري
األمريكي عيسى ريان بتدريبات
ــــنـــتــــخب الـــيــــوم األحـــد في ا
انتـظار خـضوعه لـتمـرين آخر
ــبي" لـلـوقـوف غـداً مع "األو
عـلـى مـسـتــواه وجـاهــزيـته
الـــفــــنــــيـــة والــــبـــدنــــيـــة
والـتـعـرف عـلى إمـكـانـية
االســــــتــــــفـــــــادة مــــــنه

مستقبالً.
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تغلـبت األمريـكيـة ماديسـون كيـز على الروسـية سـفيـتالنا كوزنـيتـسوفا  7/5و(7/5) 7/6
اول امس األحـــد لـــتـــتـــوج بـــخـــامس لـــقب في

مـسـيــرتـهـا بـبـطـولــة سـيـنـسـنــاتي لـلـتـنس.
وبــدأت كــيــز ( 24 عــامــا) اجملــمــوعــة
األولى بـــشـــكل بـــطـيء وخـــســرت
إرسالهـا لكنها استطاعت كسر
اإلرسـال مــرتـ لـتــتـقـدم في
النتيجة. ومع بداية اجملموعة
الــــثـــــانــــيـــــة اســــتـــــطــــاعت
كوزنـيتسوفا أن تتقدم 2/1 
لكن كـيز عـادت في النـتيـجة
وتـــــعـــــادلت  5/5 قــــــبل أن
حتــسـم الــلــقب. وتــعــد هــذه
ـرة الـثانـيـة الـتي تفـوز فـيـها ا
كـيـز هـذا العـام بـلـقب في بالدها

حيث يأتي تـتويجها بلقب سينسناتي
لــــيـــضــــاف إلى لــــقـــبـــهــــا في بــــطـــولـــة
تــشــارلــســتــون عـــنــدمــا تــغــلــبت عــلى
ــاركــيـــة كــارولــ فــوزنــيــاكي في الــد

اضي. نيسان ا
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حـقق منـتخب مـصر لـكرة الـيـد إجنازًا تـاريخـيًا عـقب تتـويجه
مساء اول امس األحد بلقب بطولـة كأس العالم للناشئ حتت

19 سنة. 
ـانيـا بنـتيـجة 28-32 في إطار وتغـلب الـفراعـنة عـلى منـتخب أ
بـاراة النـهائـية بـالنـسخـة الثـامنـة من البـطولـة التي أقـيمت ا

قدونيا. 
صـري تاريـخا جـديدا في سـجل بـطولة ـنتـخب ا وسطـر بذلك ا
ـرحـلـة النـاشـئ حـيث أصـبح أول فـريق أفـريقي كـأس العـالم 
وعربي يـحصـد اللـقب. كما أصـبح منـتخب الـفراعـنة أول فريق
غيـر أوروبي يحـرز لقب البـطولـة على مر تـاريخـها بعـد هيـمنة
من منـتـخبـات القـارة العـجوز عـلى كأس الـبطـولة خالل الـنسخ

اضية.  السبع ا
ــونـديــال الـنــاشـئــ عـام 2005 بـقــطـر وأقــيـمـت أول نـســخـة 

وحصدها منتخب مكون من دولتي صربيا ومونتينجرو. 
فيمـا أقيمت النـسخة الـثانية في الـبحرين عام 2007 وتوج بها
ـارك في حـ أقيـمت الـنسـخة الـثـالثـة في تونس مـنتـخب الد

عام 2009 وأحرزها منتخب كرواتيا. 
بينما النسخة الرابعة أقيمت في األرجنت عام 2011 وفاز بها
ارك وفـي عام 2013 أقـيـمت النـسـخـة اخلـامـسة مـنـتـخب الـد

اركي.  نتخب الد باجملر وتوج بها أيضًا ا
وكانت النـسخــــــتان الـــــــــسادسة والسـابــــــــعة عامي 2015
ــنــتــخب في روســيــا و2017 بــجـــــــــــــورجــيـــا فــاز بــهــمـــا ا

الفرنسي.

الفـريق لـلـفوز بـنـتيـجة (1-3) حيث
. وفـي الـلــقــاء الـودي ســجل هــدفـ
األخــيـــر لـــيــوفـــنــتـــوس بـــالــفـــتــرة
التـحضـيريـة أمام نـادي تريـستـينا
تمكن ديباال من تسجيل هدف الفوز
بــطــريــقــة رائــعــة لــيــواصل تــألــقه
وقـالت تــقـاريـر صـحــفـيـة أن ديـبـاال
ــســـؤولي أرسل بـــعـض الــرســـائـل 
يوفـنتـوس بشـأن رغبـته في البـقاء
بـالــبـيـانــكـونـيــري حـيث أشـار إلى
شـعـار الـنــادي ورقم قـمـيـصه عـقب
تـسجـيـله هـدف بـشبـاك تـريـستـيـنا
لـيــؤكـد رغـبــته في الـبـقــاء والـقـتـال

حلجز مكانه وإثبات ذاته.


