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لكي بشأن رحيل صاحب { مدريد - وكاالت - يلوح في األفق خالف منتظر ب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد والويلزي جاريث بيل العب ا
قبلة. رينجي خالل مدة االنتقاالت الصيفية ا الـ 28عامًا عن ا

قبل وقالت صحـيفة "سـبورت" الكـتالونـية إن بيـريز تلـقى عرضا بـقيمة  130 مليـون يورو من أحد فـرق الدوري الصـيني لضم جـاريث بيل في الصـيف ا
لكن الويلزي يُصر على الرحيل إلى الدوري اإلنكليزي ما أثار غضب رئيس النادي.

ـذكور سلفا لكن الويلزي ووكيـله يريدان العودة للدوري اإلنكليزي في وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يـرغب في رحيل بيل عن ريال مدريد مقابل الرقم ا
طـلوبـة من بيـريز لـلتـعاقد مع ـاليـة ا ـقبل. وتـابعت الـصحيـفة أن مـانشـستـر يونـايتـد أو توتـنهام الـراغبـ في ضم الالعب لم يـقدما الـعروض ا الـصيف ا

ييرليج. الويلزي رغم رغبة األخير في العودة ألجواء البر
يشار إلى أن بيل انضم لريال مدريد من توتنهام في صيف 2013 لكنه فشل في احلصول على ثقة اجلماهير أو اإلدارة بسبب كثرة إصاباته.
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{ مـدن - وكـاالت  - رغم الــتـوقـعـات
دة حتـضيـرية صـعبـة في ظل ندرة
ـــعــانــاة من األســـمــاء الــكـــبــيــرة وا
ـنتـخب اإلنكـليزي اإلصابـات تمكّن ا
من اخلـروج بــإيـجـابــيـات عـديـدة من
فـوزه مـسـاء اول امس اجلـمـعـة عـلى
مــضـيـفه الــهـولــنـدي بـهــدف نـظـيف
لـيــمــنح جــمـهــوره ســبــبـا لــلــتــفـاؤل
ـشـاركـة جــيّـدة في نـهـائـيـات كـأس

العالم.
بـاراة في ودخل اإلنـكـلـيـز إلى هـذه ا
غياب جنمهم األول حاليا هاري ك

بـســبب اإلصـابـة وانــضم إلـيه العب
آرسنال جـاك ويلـشير الـذي انسحب
ــعـــســـكـــر قــبـل يــوم واحـــد من مـن ا
ـــواجــهــة بـــيــد أن مــدرب "األســود ا
الـثالثـة" جـاريـث سـاوثـجـيت تـخـطّى
الـــصــــعــــاب ووضع خــــطــــة جــــيّـــدة
لـلـمـبـاراة وذلك رغم تـعـرَض الفـريق
ـصــاب جـو لــهـزّة مــبـكّــرة بـخــروج ا

لعب. جوميز من ا

ــنـتـخب الــهـولـنــدي الـذي لـعب أمـا ا
ـــدرّب اجلــديــد مــبـــاراته األولى مع ا
رونــالــد كــومــان فــظــهــر بــعـيــدا عن
ـرمـوقـة السيـمـا في غـياب سـمعـته ا
عتزل دوليا من أمثال آري روبن ا
وويــســـلي شـــنـــايـــدر فـــلم يـــتــمـــكن
الالعبـون الشـبـان من ترك بـصمـتهم
رغم حتسّن األداء في الشوط الثاني.
وقــدّم ســـاوثــجــيت خـالل الــلــقــاء 3
مــفــاجـآت فــنــيّــة األولى تــمـثّــلت في
ن في إشــراك كـايـل ووكـر كــضــلع أ
ــــكــــوّن من ثـالثـــة اخلـط اخلــــلــــفي ا
العـبـ ضـمـن طـريـقـة الـلـعب 3-5-2
وهـــــو مـــــركـــــز جـــــديـــــد عـــــلى العب
ـــعــتــاد عــلى مــانــشــســتـــر ســيــتي ا
ن لـكنّه قدم أداء شاركـة كظـهير أ ا
جيّدا ربّمـا يجعل ساوثـجيت يشركه
ـــدة ــــركــــز في ا مــــجّــــددا في هـــذا ا

قبلة. ا
ـفـاجـأة الـثـانـيـة كانـت اإلبـقاء عـلى ا
العب توتـنـهام ديـلي ألي عـلى مقـاعد

ـدرب في جتـربـة الـبـدالء رغـبــة من ا
إشراك جيسي لـينجـارد خلف ثنائي
الــــهــــجــــوم كالعـب وسط مــــتــــقــــدّم
ــسـانـدة من ألــيـكس تــشـامــبـرلـ
فـكــان لـيـنــجـارد من أفــضل الالعـبـ
اإلجنــلـيــز من الـنــاحـيـة الــهـجــومـيـة
خالل اللـقاء وتوّج مـجهـوده بإحراز

الهدف الوحيد.
ـفــاجـأة الــثــالـثــة فـكــانت عـدم أمــا ا
إشراك مـهـاجم صريـح في التـشـكيـلة
األساسـيـة رغم وجود جـيـمي فاردي
وداني ويـلـبـيك عـلى الـدكـة فـتـنـاوب
كل من رحــيم ســتـرلــيـنج ومــاركـوس
راشفورد على التحـرّك داخل منطققة
اجلـزاء وهو أمـر لم يـثبـت فاعـلـيته
ولن يـــســــتـــمــــر مع شـــفــــاء كـــ من
ـــنــاسـب قــبل إصـــابـــته في الـــوقت ا

ونديال الروسي. انطالق ا
وجتـــدر اإلشــارة هـــنــا إلى الـــعــرض
ـــمـــيـــز الـــذي قــدّمـه حــارس مـــرمى ا
إيـفرتـون جـوردان بيـكـفـورد في هذه

ــوجّـهـة ـبــاراة رغم نـدرة الــكـرات ا ا
نــحـو مـرمــاه لـكـن سـاوثـجــيت فـوّت

عـلى نـفـسه إشـراك الـرباعـي الذي 

ــنــتــخب ضــمه لـــلــمــرة األولى إلى ا
ــكــون من نــيـك بـوب اإلجنــلــيــزي وا
وألـــــــفـي مــــــاوســـــــون وجـــــــيـــــــمس

تاركوفسـكي ولويس كوك. في اجلهة
ــقــابــلــة جلــأ كــومــان إلـى طــريــقـة ا
اللعب  3-4-3وكان الفتا عـدم فاعلية
لـعب رغم وجـود الثـنائي منـتـصف ا
اخلبيـر جورجيـنيو فـينالـدوم وكيفن
ســـتـــروتـــمــــان كـــمـــا أن اخلـــطـــورة
انــعـدمت تــقـريــبــا من الـطــرفـ ولم
يـتـمـتّع خـط الـهـجـوم بـالـفـاعـلـيـة مع
غــيــاب االنــســجــام بـ بــاس دوست
ــــفــــيـس ديــــبــــاي وكـــــويــــنــــسي و
بــرومـيـس.   لـكن كــومــان يـســتــطـيع
قبلة على مزيج من دة ا البناء في ا
الالعب الكبار والـشبان السيما في
خط الدفـاع بوجـود فيرجـيل فان ديك
ومـــاتـــيـــاس دي لـــيـــخت الـــذي لـــفت

األنظار رغم صغر سنه.
ـنــتــخب الـتــونــسي فـوزا وانــتــزع ا
صـــعــبــا مـن ضــيــفـه اإليــراني خالل
بـاراة الـودية الـتي جمـعـتهـما اول ا
امس اجلمـعة علـى ملعب رادس في
إطار حتضيـرات الفريق لـلمشاركة

في نهائيات كأس العالم بروسيا.
سـجل هـدف الـلـقـاء مـيالد مـحـمـدي
ـنتـخب اإليـراني بـاخلـطأ في العب ا
مرمـاه في الدقـيقة  71بعـد تصـويبة

وهبي اخلزري.
وفــرض مــنـتــخب تــونس ســيــطـرته
الـنـســبـيـة من الـبــدايـة وهـدد مـرمى
ــنــتــخب اإليــراني في الــدقــيــقـة 4 ا
بـــتـــســـديـــدة وهــبـي اخلــزري الـــتي
أخـــرجــهـــا دفــاع اخلـــصم إلى ركـــلــة
ركـــنــيــة. وفي الـــدقــيــقــة 26أتــيــحت
لــتـونس فــرصـة ثـمــيـنــة لـلــتـهـديف
عندما مرر اخلزري كرة متقنة لنعيم
الــســلــيــتي الــذي ســدد الــكـرة لــكن

وقف. حارس إيران أنقذ ا
وتـــوغل اخلـــزري في الـــدقــيـــقــة 29
داخل دفاع إيـران لـكن الكـرة خرجت
إلى ركــلـة ركـنـيــة واسـتـمــر الـضـغط

التونسي بحثا عن هدف التقدم.
ـدرب وفي الــشــوط الــثــاني أقــحـم ا
نبـيل مـعلـول حمـدي النـقاز وأسـامة
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ـوسم الـقادم سـانشـيـز بـريقه في ا
عندما ينسجم مع محيطه اجلديد.
ـــــهـــــاجم وبـــــخـــــصـــــوص وضـع ا
الـتـشـيـلي اجلـديـد ذكـرت صـحـيـفة
"ديلي ميل" البريـطانية أنه "معزول
في الــفــريـق وغــالــبــا مــا يــتــنـاول
الــوجـــبــات الــغــذائــيــة وحــيــدا في

مطعم النادي".
وصــــرح مـــــصــــدر داخـل الــــنــــادي
اإلجنـلـيـزي لم تـكـشف "ديـلي مـيل"
عن هويته بأن "سانشيز يبدو مثل
ولــد تـائه ال يـرغب بــالـضـرورة في
الــبــقــاء هــنــاك" مـــشــبــهــا وضــعه
بــوضـع األرجــنــتــيـــني أنــخــيل دي
ماريا عندمـا كان العبا في صفوف
مـانـشـسـتر يـونـايـتد قـبل االنـتـقال

إلى الدوري الفرنسي.
ويــشـار إلـى أن دي مـاريــا فـشل في
الــتـــأقــلم مـع أجــواء مـــانــشـــســتــر
يـونـايـتد بـعـد االنـتقـال إلـيه قـادما
مـن ريـــال مـــدريـــد فـي صـــيف عـــام
2014في صـفـقـة بـلغت قـيـمـتـها 74
مــلــيــون يــورو لــيــنــتـقـل بـعــد ذلك
لـــلـــدفـــاع عن ألـــوان بـــاريـس ســان

جيرمان.

وســائل اإلعالم اإلجنــلــيـزيــة الـتي
تـسـتــحـضـر قـيـمـة صــفـقـة انـتـقـاله
ـكــلـفـة مــشـيــرة إلى أجـره الـذي ا
يبلغ  600ألف جنـيه إستـرليني في

األسبوع الواحد.
ولم يـــتــمــكن ســـانــشــيــز خالل 10

ـدرب { لـنـدن  – وكـاالت  - جنح ا
الـبـرتــغـالي جــوزيه مـوريــنـيـو في
خــطف ألــيــكــســيس ســانــشـيــز من
ـه بـيب جـوارديـوال الـذي كـان غـر
قـــريــبـــاً من الـــتــعـــاقـــد مع الـــنــجم

التشيلي. 
وقـد أثلج قـدوم سـانشـيـز إلى قلـعة
"أولـد تــرافــورد" صـدور جــمـاهــيـر
مـانــشـســتـر يـونــايـتـد الــتي كـانت
حــيـنــهـا تــمـني الــنـفس بــتـقــلـيص
ـتــصـدر مــانـشــسـتـر الـفــارق عن ا
ســـيـــتي فـي مــنـــافـــســـات الــدوري
مـتـاز وكذلك الـذهاب اإلجنـليـزي ا
بـعــيـدا في مــنـافــسـة دوري أبــطـال

أوروبا.
لـــكن ســـرعـــان مــا حتـــول حـــمــاس
الـتـعـاقـد مع سـانـشـيـز إلى إحـباط
بـعـد خـروج الـشــيـاطـ احلـمـر من
مسـابقـة دوري األبطـال خاصة في
ـستـوى الـباهت الـذي يـقدمه ظل ا
ــهـاجم الــتـشــيــلي مـنــذ الـتــحـاقه ا
بـالـفـريق عـلى عـكس تـألـقه عـنـدما

كان يحمل ألوان فريق آرسنال.
ويـــتــعــرض ســانــشـــيــز في الــوقت
احلــــالـي النــــتــــقـــــادات الذعــــة في
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{ برلـ - وكاالت  - أكـد يواخـيم لوف مـدرب منـتخب
بـاراة الـودية أمـام إسـبانـيـا والتي انـيـا على أهـمـيـة ا أ
انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق مشددا على أنها كانت
ـسـتوى". "جتـربة رائـعـة في مـواجـهـة مـنـافس في نـفس ا
وقال لـوف: "كـانت جتـربـة رائـعـة أمـام مـنـافس قـريب جدا
من مستـوانا أراد الـطرفان عـبر أسـلوبهـما لـعب كرة قدم
هـجومـيـة بـالـضـغط عـلى اخلـصم صـعـبوا عـلـيـنـا أحـيـانا
كننـي استخالص دروس جيدة و اللعب لكـننا غامـرنا و

كـان هـجـومـنـا أســوأ في الـشـوط األول ارتـكـبـنـا
أخـطـاء في الـتـمركـز الـفـردي في اخلـلف..

قررت اخملاطرة وكان هذا صائبا".

نتخب فرنسا ديـر الفني  { باريس  – وكاالت - أقر ديدييه ديشامب ا
ـبـاراة الـوديـة التي بـأن كولـومـبـيـا أعـطـتهم درسـا في كـرة الـقـدم خالل ا
جـمـعتـهـمـا اول امس اجلـمـعـة وانـتـهت بـخـسـارة الـديـوك بـنـتـيـجة .2-3
ـؤتمـر الـصـحفي بـعـد الـلقـاء "كـولـومبـيـا فريق ال وأشار ديـشـامب خالل ا
نافس درسًا على يستسلم أبـدا. لقد خرجنـا من اللقاء تـماما وأعطانـا ا
الرغم من الصعوبات الكبيـرة التي واجهوها في أول نصف ساعة". وكان
نتخب الكولومبي متأخرا بهدف عبر أوليفيه جيرو وتوماس ليمار قبل ا
أن يـنـتـفض ويـرد بـثالثـيـة حـمـلت تـوقـيع لـويس مـوريـيل وفـالـكـاو وخـوان

كينتيرو.
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{ بـرلــ - وكـاالت  - كـشــفت تـقــاريـر صـحــفـيـة عـن حتـرك عـمالق
تركي لـلـتعـاقد مع اجلـنـاح الهـولـندي آريـ روبن العب بـايرن مـيونخ
ــقـبـلــة. ووفـقًــا لـصـحــيـفـة ـانـي خالل مـدة االنــتـقـاالت الــصـيـفــيـة ا األ
" "Fanatikالتـركية فإن بشكـتاش يستخدم العبـه الهولندي ريان بابل

من أجل إقـنــاع مـواطــنه روبن بــاالنـضــمـام لــصــفـوف الــفـريق الــتـركي.
وأضافت الـصـحيـفـة: "بابل قـطع شـوطا طـويال في مـحاوالت إقـناع روبن
باالنـضمام لـلنادي الـتركي". يُذكـر أن روبن ينتهـي عقده مع بـايرن ميونخ
انـي ملف التـجديـد معه حتى وسم اجلاري ولم يـفتح الـنادي األ بنـهايـة ا
انية أشـارت إلى استقرار اإلدارة اآلن رغم وجود عـدة تقاريـر صحفيـة أ
ـوسم اجلـاري صـفـقـة عـلى جتـديـد عـقـده. وحـسم بـشـكـتـاش قـبل بـدايـة ا
دافع الـبرتغالي بيبي العب ريـال مدريد السابق ويسـعى للتعاقد مع عدد ا

من النجوم من أوروبا من أجل تدعيم صفوفه.
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{ مـدن  –وكــاالت  - بــشـكـل صـادم
ـة مـريرة تـلـقى مـنـتـخب مـصـر هـز
أمـام الـبـرتــغـال بـنـتـيـجـة  2-1خالل
ــــبـــاراة الــــوديــــة الــــتي جــــمــــعت ا

الفريق اول امس اجلمعة.
وقدم منتخب مـصر مباراة جيدة
ومــتــوازنــة وظــهــر بــشــكل
رائع وكـاد يــخـرج فـائـزاً
لــــوال ضـــربــــتي رأس في
الـوقت القـاتل مـن جانب
كـريــسـتــيـانــو رونـالـدو
حول بهـما مسـار اللقاء

لفوز برتغالي.
رونالدو وهفوات الدفاع
كـــشف كــــريـــســــتـــيــــانـــو
رونـالــدو خـطــايـا الــدفـاع
ـصـري في دقـيـقـت فـقط ا
ـبـاراة الـوديـة خالل ا

الـــتي أقـــيــــمت في مــــديـــنـــة زيـــورخ
الـــســـويــــســـريـــة وعــــلى رأس هـــذه
اخلطايا ضـرورة االحتفاظ بـالتركيز
في كل ثانية أمام مهاجم أصحاب
قدرات تهديفية عالية مثل جنم ريال

مدريد.
مباراة أوروجواي في افتتاح مشوار
الــفــراعـنــة في بــطــولـة كــأس الــعـالم
 ?2018ســتـحــمل مــواجـهــة صـعــبـة
ـــنـــتـــخب أمـــام الـــثـــنـــائي لـــدفـــاع ا
ـمـيـز إدينـسـون كـافاني الـهجـومي ا

ولويس سواريز.
وجنح منـتخـب مصـر بنـسبـة كبـيرة
في الـتــعـامل مع رونــالـدو وعـزله عن
رفاقه وإجباره على احللول الفردية
ــيـز ولــكن بــفــضل أداء تــكــتــيــكي 
جرد تقـاعس عنصر واحد في أداء
دوره الـــدفـــاعي وغــيـــاب الـــتــركـــيــز

اهتزت شباك الفراعنة.
ـنــتـخب الـبــرتـغـالي من واسـتــفـاد ا
جتـربـة الـفــراعـنـة بـأنه ورغم وجـود
اســــمـــاء واعـــدة ومـــبــــشـــرة في خط
الهجوم مثل برناردو سيلفا وأندريه
سـيـلـفا إال أن احلـلـول الـتـهـديـفـية
تـبـقى عنـد كـريـسـتيـانـو رونـالدو
ـدرب فـيـرنـاندو وهـو ما يـدركه ا

سانتوس جيدًا.
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لــعب هــيـكــتــور كـوبــر مـدرب
مـــنــتــخـب مــصــر بــتـــكــتــيك
مـنـاسب لـلـمـبـاراة وحرص
عــــلـى جتــــربـــة أكــــثــــر من
طريـقـة لعب خـالل اللـقاء
ســــــــــــواء 1-3-2-4وهي
ــفــضــلـة مع طــريــقـته ا
ـنـتــخب أو حتـولـهـا ا
إلـــــى  1-2-3-4فـــــي
بعض الفترات بعودة
عــبــد الــله الــســعــيــد
ـلــعب لــدائـرة وسـط ا
يناً كمساعد للنني 
وبــجــوارهــمــا طـارق
حــــــامــــــد يــــــســـــاراً
وخــــــــــاصــــــــــة خـالل

الشوط األول.
ولــعب كـوبــر أيــضـاً
في بـعض الـفـترات
بــــطـــريــــقـــة 4-4-2
ــــحــــمـــد بــــالــــزج 
صـالح في مــــــركـــــز
رأس احلربة بجوار
كوكـا واالستـفادة من
ـــرونــة الــتــكـــتــيــكــيــة ا

ستوى طيب. للسعيد الذي ظهر 
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أحـــرج مــــحـــمــــد صالح مــــنــــتـــخب

احلدادي وأنيس البدري وفخر الدين
بن يوسف وطه ياس اخلينيسي.
وحتــسن مــســتــوى تـونـس وكـاد أن
يــفــتــتح فــخـر الــدين الــنــتــيــجـة في
الــدقــيــقـة  ?64بــعــد عــمل كــبـيــر من
وهبي اخلـزري الذي مرر كـرة متـقنة

لألول لكن فشلت الهجمة.
ـــنــتــخـب اإليــراني عـــلى هــذه ورد ا
الـفــرصـة في الـدقــيـقـة 67عن طـريق
إحسـان حـاج صافي الـذي نـفذ ركـلة
حـــرة تــــصــــدى لــــهــــا احلــــارس بن

مصطفى بنجاح.
وفي الــــدقـــيــــقـــة  71راوغ اخلـــزري
الــــدفــــاع اإليـــرانـي وصـــوب نــــحـــو
ــرمى لــكن احلــارس تــصــدى لــهـا ا
لــتــعــود الــكــرة وتــصــطــدم بــزمــيــله

ميالدي محمد لتسكن الشباك.
وأنقـذ احلـارس بن مـصطـفى فـرصة
ثــمــيــنـة إليــران لــيــحــافظ عــلى فـوز
منـتخب نـسور قـرطاج حـتى صافرة

احلكم بنهاية اللقاء.

الــبـرتـغــال بـعــد أن تـعـرض لــرقـابـة
لـصيـقـة عـلى مـدار الـلـقاء ورغم ذلك
هـــرب في هـــجــمـــة وصــنع الـــفــارق
بتسجيل هدف الفراعنة من تسديدة

رائعة.
خروج محـمد صالح لصـالح محمود
عبـد الرازق شـيـكابـاال صانع ألـعاب
الرائد السـعودي في الدقائق الـ 10
األخيرة كان نـقطة حتول لـلمنتخب
ألن شــيــكــابـاال أهــمل فـي أداء الـدور
الـــدفـــاعي بـــشـــكل غـــريب واكـــتــفى
باللـمسات اجلمـالية والـلعب الفردي

إلظهار مواهبه أمام كوبر.
واســتـغـل مـنــتـخـب الـبــرتـغــال هـذه
شكلة القاتلة التي ضربت صفوف ا
الــفـراعــنـة مع الــلـحــظـات األخــيـرة
بــجـانـب غـيــاب الــتـركــيــز من جـانب
العبي مـصـر ليـحصـد الـفوز بـهدفي

رونالدو.
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ـانـيا ـبـاراة الـوديـة بـ أ وجـاءت ا
وإسبـانـيا ( (1-1اول امس اجلمـعة
قــويــة من اجلــانــبــ حـيـث تـقــاسم
العمالقان اخلطورة والسيطرة على

مجريات اللقاء.
كما أهدر العـبو الفريـق العديد من
الــفــرص الـتـي كـادت أن تــزيــد غــلـة

األهداف.

ـــبـــاراة الــــعـــديـــد من وقـــد عـــرفـت ا
شاهد الالفـتة التي يسـتعرضها "" ا

في السطور التالية:
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ـاني بـتكـر جـوشوا قام االحتـاد األ
ـباراة بـعد كيـمـيتش قـبل انـطالق ا
حصـوله علـى جائـزة أفضل العب في

اضي. انيا عن العام ا أ
وخـــاض جنـم بـــايـــرن مـــيـــونخ اول
امس اجلـمـعــة مـبـاراته رقم  25مع
ــانــشــافت مــســجــلًـا  3أهـداف ا
وصــانـــعًــا  12كــمـــا كــان أحــد
ــؤثــرين في فـوز الالعــبـ ا

انيا بكأس القارات. أ
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لم يــــــقـــــدم جنـم الـــــفــــــريق
ـنتـظر ـسـتوى ا البـافاري ا
ـــبـــاراة ولـــكـــنه مـــنـه في ا
تـــمـــكن إحـــراز هـــدف رائع
بتـسديـدة من خارج مـنطـقة
اجلزاء فشل ديفـيد دي خيا

في اإلمساك بها.
وساهم مـولر بـهدفه الـليـلة
فـي اســـتــــكـــمـــال رقــــمه مع
نتـخب إذ وصل للـمباراة ا
ة الدولية الـ 23بدون هز
ليـعـادل بذلك الـرقم الذي
ــانـيـا حـقــقه مـنــتـخب أ

ـدرب مــنـذ  28عــامــا حتت قــيــادة ا
الراحل يوب ديرفال.
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خـرج سـامي خـضـيـرة من الـلـقـاء في
الدقـيقة  53بعـدما الـتحم مع تـياجو
ألكـانتـارا ليشـتكي العب الـيوفي من
ــدرب إصـــابــة في الـــركــبــة دفـــعت ا
يــــواكــــيم لــــوف إلخـــراجـه وإشـــراك

مـبــاريـات لـعــبـهــا بـقـمــيص فـريـقه
اجلــديـد ســوى من تـســجـيل هـدف

وحيد.
واعـتــرف مـوريـنــيـو بـأن مــهـاجـمه
"لــيـس في أفــضـل حــال فـي الــوقت
احلـالي" لـكــنه تـوقع أن يـســتـعـيـد

o ∫ النجم محمد صالح يتألق في مباراة مع نظيره البرتغالي Qð
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ـتري ريبـولوفـليف بيع { باريس –وكاالت يـدرس رجل األعمـال الروسي د
أغـلب أسـهــمه في نـادي مـونـاكــو حملـاولـة االسـتـحـواذ عــلى مـيالن. ويـعـيش
ـسـتمـر الصـيـني يونـهـوجن لي الذي اشـترى ميالن حـالة من الـتـخبط مع ا
ـتلك األموال الكافيـة لسداد الديون التي اضي لكنه ال  النـادي الصيف ا
خـلـفتـها هـذه الـصفـقـة. وفي هذا الـصـدد ذكرت صـحيـفـة "الجازيـتـا ديلـلو
سبـورت" اإليطـاليـة أن ريبولـوفلـيف تلـقى عرضًـا بقـيمة  500مـليـون يورو

لشراء أسهمه في موناكو.

{ الــــــــبــــــــرازيـل - وكـــــــــاالت  - وجه
أســطــورة مــنــتــخـب الــبــرازيل بــعض
الـتـصـريـحـات الـصـادمـة لـلـمـخـضـرم
جـانــلــويــجي بــوفــون حــارس مـرمى

يوفنتوس اإليطالي.
وأشـاد كالوديــو تـافــاريل احلـارس
األســــطــــوري لـــلــــســــامــــبــــا خالل
تصريحات نشرتها صحيفة الديلي
ــواطــنه ألــيــســون بــاكــيــر مــيل 
حــــارس رومــــا اإليـــــطــــالـي عــــلى
حـــســـاب بـــوفـــون.وقـــال تـــافـــاريل
ـقـومات ـتـلك ا "أليـسـون بـاكـيـر 
الالزمــــة لــــكـي يــــصــــبح أفــــضل

حارس مرمى في العالم".
وتـابع "دائـمًـا أقـدر بـوفـون والذي
كـــان رائـــعًـــا لـــكــــني أعـــتـــقـــد أن
ألـيـسـون بـاكــيـر كـحـارس مـرمى

لك جودة أكثر منه".
وأضـاف "دائـمًـا يــقف بـحـزم ويـثق
ـا يــفــعــله ألـيــســون مــثـيــر حــقًـا
لإلعـجـاب عــنـدمـا عـمــلـنـا مـعه في
فريق إنتر ناسـيونال البرازيلي ومع
منـتخب الـسـامبـا عـرفنـا أنه سوف

ستوى مرتفع". يصل 

إلكاي جوندوجان.
وتأتي إصابة ذو الـ 30عاما لـتضعه
في دائــرة الــشــكــوك قــبـل مــواجــهـة
الــيــوفي مع ريــال مــدريـد فـي ذهـاب
ربع نـــهـــائـي دوري أبـــطـــال أوروبــا
وذلك في ظـل غــيــاب أكــثــر من العب
عن تشـكـيلـة ماسـيمـيلـيانـو أليـجري

بسبب اإلصابة.
…dO¦   «dOOGð

دربان يبحـثان عن التوليفة ال يزال ا
الـنــهــائــيــة الــتي ســيــخــوضــا بــهـا
ونديال خـاصة جول لـوبيتيجي ا
مـدرب إسبـانـيـا الذي أجـرى الـعـديد

لعب. من التغييرات في وسط ا
ووصل عدد تغيـيرات لوبـيتيجي إلى
 7فـي اجملـــمـل مــــنــــهـــا  4في وسط
يـدان فقد أخـرج إنيـيستـا وسيـلفا ا
وإيـسكـو وألـكانـتـارا ودفع بـساؤول
وأسـيـنـسـيـو ورودري وفـاسـكيـز في
حــ لم يــدفع بــداني بــاريــخـو جنم

فالنسيا.
درب اإلسباني من وراء ويريد ا
ذلك أن يـــقـف عـــلى الـــشـــكل
ــلـعب الــنـهــائي لــوسط ا
ـتــلك الــعـديـد لـكــونه 
مـن الـالعــــــــــبــــــــــ
الــــرائـــعــــ في

هذا اخلط.

أليكسيس سانشيز 

آري روبن
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