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تـــعـــثـــر مــانـــشـــســـتــر
يونـايـتد لـلـمرة األولى
في الدوري اإلجنـلـيزي
ــوسم ــمـــتــاز هـــذا ا ا
بـــتـــعـــادله مـع مــضـــيـــفه
وولـــفــرهـــامــبـــتــون (1-1)
مـسـاء اول امـس االثـنـ في
خـتـام اجلـولـة الـثـانـيـة. وسـجل
ـــانــشـــســتــر أنــتـــوني مــارســـيــال 
يونايتد (ق27) فيما أحرز روبن نيفيز
هـدف وولـفـرهـامـبـتـون (ق55) . وكان
يونـايتـد قريـبا من حتـقيق الـفوز لكن
الـدولي الـفـرنـسي بـول بـوغـبـا أضاع
ركـلة جـزاء في الـشـوط الـثـاني. وبذلك
ـركز الرابع احتل الـشيـاط احلـمر ا
ـسابـقة بـرصيد 4 في جدول تـرتيب ا
نقـاط بينـما يـأتي وولفـرهامـبتون في
. وكـانت بـداية ـركز الـ 12 بـنقـطـتـ ا
باراة حـذرة وبطيئـة لكن مانـشستر ا
يــونـــايـــتــد نـــشط تـــدريـــجـــيــا ووجه
ـــرمـى فـــشل راشــــفـــورد كــــرة أمـــام ا
مارسـيال في الـوصول إليـها بـالدقـيقة
18. وحــاول مــانــشـــســتــر يـــونــايــتــد
االعـتـمــاد عـلى انـطالقــات جـيـمس في
النـاحيـة اليـمنى بـيد أن األخـير تـلقى
بطـاقة صفـراء الدعائه الـسقوط داخل
منطـقة اجلزاء. لـكن يونايـتد تمكن من
افــتــتـاح الــتـســجــيل في الــدقـيــقـة 27
عندما أثمرت لعبة جماعية منسقة عن
تــمـــريــرة بـــيــنـــيــة من راشـــفــورد إلى
مـارسـيـال الـذي سـدد الـكـرة بقـوة في

شباك احلارس روي باتريسيو.
ـــضـــيف تـــدارك وحـــاول الــــفـــريق ا
األمـــور لــــكــــنه لـم يـــحــــصل عــــلى
طلوبة لشن الهجمات ساحات ا ا
كما أنه عـانى كثـيرا إليصـال الكرة
إلى مـهـاجـمـيه. واقـتـرب مـارسـيال
من إضـــــافــــــة الـــــهـــــدف الـــــثـــــاني
لــلـيـونــايـتـد لــكـنه أســاء اسـتـغالل
الـفرصـة لـيلـتـقط باتـريـسيـو الـكرة
مـن أمـــــــــــامـه. وأجـــــــــــرى مـــــــــــدرب
وولفرهامبتون تبديال ب الشوط

بـــإخـــراج دوهـــيـــرتـي وإشـــراك أدامــا
تراوري. وحـصل لينـجارد عـلى فرصة
تعزيـز تقدم يـونايتـد بيد أنه أساء
تقدير تمـريرة بيساكـا في الدقيقة
51. وكـــاد وولــفــرهـــامــبــتــون أن
يـــحــقق مـــراده في الــدقـــيــقــة 54
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عاد النـجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات فريقه يوفنتوس اول امس االثن بعد أيام من
الـتدرب مـنفـردا بـسبب بـعض اآلالم العـضلـية وذلك اسـتـعدادا لـضربـة بدايـة "السـيري آ" الـسبت

قبل خارج الديار أمام بارما على ملعب (إنيو تارديني).  ا
وافـتقـد "البـيانـكونـيري" خدمـات النـجم البـرتغـالي في آخر مـواجهـت وديـت أمـام فريق الـشباب
ـباراة ـران بشـكل طـبيـعي لـيعـلن جـاهزيـته  بـالنـادي وتـريسـتـينـا قـبل أن ينـضم لـزمالئه خالل ا
ـوسم. وأشار بـطل إيطـالـيا في بـيان عـبر مـوقعه الـرسمي إلى أن 'الدون 'انـضم بشكل افتـتاح ا
ـدرب ماوريسـيو ساري بـسبب إصابـته بالتـهاب رئوي. طبيـعي للتـدريبات اجلـماعيـة بينـما غاب ا
ديـر الفني وسـيحـاول مدرب تـشيلـسي اإلجنلـيزي الـسابق التـعافي سـريعـا ليـجلس على مـقعـد ا

قبل. أمام بارما يوم السبت ا
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عقـد نـادي برشـلونـة لـكرة الـقدم اول
امس اإلثــنـ اجــتــمـاعــاً عــلى أعـلى
مــســتــوى لــلــتــشــاور بــشــأن تــقــد
الــعـرض الــنــهــائي لـلــحــصــول عـلى
نيمـار دا سيلـفا مهـاجم باريس سان
“RAC1” جـيـرمـان. وذكـرت مـحـطة
اإلذاعــيــة اإلسـبــانــيــة أن بـرشــلــونـة
سيقدم عرضاً نهائياً بصيغة مكتوبة
إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار
خـالل األيـــــام األخـــــيـــــرة من ســـــوق
االنــتـقــاالت الــصــيـفــيــة. وشـارك في
اجـــتـــمـــاع الــقـــمـــة كلٍ مـن الــرئـــيس
جوسـيب ماريـا بـارتومـيو والـرئيس
التـنفـيذي أوسـكار جـراو  جنـباً إلى
ـــــســــؤولــــ عن اإلدارة جــــنـب مع ا
الــريـــاضــيــة وأبــرزهـم إريك أبــيــدال
ورامــــون بـالنــــيس. وأشــــارت هــــذه
ــصــادر أن بــرشــلــونــة قــرر تــقـد ا
عــرض رســمـي مــكــتــوب الســتــعــادة
النجم البرازيلي  فيما أكدت مصادر

من داخل الـــنــادي أن هــنـــاك شــعــور
بالتفاؤل في اجلزء األخير من معركة
نـيــمــار. وكـشف مــصـادر يــشـارك في
عملية التفاوض أن برشلونة يريد أن
يضم نيمار على طريقة بايرن ميونخ
مع فيـليب كـوتينـيو  وذلك بـالتـعاقد
معـه على سـبـيل اإلعـارة مع إمكـانـية
ـوسم. بعـد مرور الشـراء في نـهايـة ا

أكثر من شهر على الواقعة.
 UÐU ù« WMF

تلـقى اجلهـاز الفـني لنـادي برشـلونة
ـدرب إرنــســتـو اإلســبـانـي بـقــيــادة ا
فـالـفــيـردي صـدمـة جــديـدة بـإصـابـة
ــبـلـي. وأعـلن الــفــرنـسـي عـثــمــان د
بـلي سيغيب برشلونـة أن عثمان د
عن الـفـريق الـكــتـالـوني لـفـتـرة تـصل
إلى  5أســـــابــــيـع وهــــو مـــــا يــــضع
فـالــفـيــردي في أزمـة كــبـيـرة. وتــغـيـر
وضع برشلونة الهجومي  180درجة
خالل أيـام قـلـيـلـة فـقط فـبـعـد أن كان
ـلك فـالـفـيـردي خـيـارات عـديـدة في

لك سوى الهجـوم أصبح حالـيًا ال 
الـفـرنـسي أنـطـوان جـريـزمـان. وبـعد
الــتـخــلص الــنـهــائي من مــالــكـوم ثم
إعــارة كــوتــيـنــيــو لــبــايــرن مـيــونخ
وضــرب لـــعــنــة اإلصــابـــات لــلــقــائــد
لـيونـيل مـيـسي خالل الـتـحـضـيرات
هاجم لويس سواريـز ضد أتلتيك وا
ثابة بـلي  بيلـباو كانت إصـابة د
ضربة قاسـية. وأصبح فـالفيردي في
مـوقف ال يُــحـسـد عــلـيه نــظـرًا لـهـذا
الكم من اإلصابات بـجانب اخلسارة
في افتتاح الليجا ضد أتلتيك بيلباو

بهدف دون رد.
ÊU e¹dł —Ëœ

أصـبح جـريـزمـان هـو األمل الـوحـيـد
ــبــاريــات لــهــجـــوم بــرشــلــونــة في ا
ـــقــبـــلــة حــيـث ســيــعـــتــمــد عـــلــيه ا
هاجم الصريح فالفيردي في مركز ا
في ظل هـذه الـغـيـابـات الـتي ضـربت
البلـوجرانـا. وبالفـعل لعب جـريزمان
ـــــركـــــز خـالل الـــــفـــــتــــرة في هـــــذا ا

ـوسم الـتــحـضـيــريـة قـبـل انـطالق ا
ا النــضـمــام ســواريــز مــتــأخـرًا نــظــرً
لــلــتــحــضــيــرات بــعــد إجــازته عــقب
مشاركـته مع منـتخب أوروجواي في
بطـولة كـوبا أمـريكـا. وهز جـريزمان
الشباك مـرة واحدة في التـحضيرات
مع البارسـا ضد نـابولي في مُعـسكر
تـحدة وستكـون مواجهة الواليات ا
بـيـتـيس هي الـظـهـور الرسـمي األول
له مع برشـلونـة في الكـامب نو بـعد
ـا ضـد آرسـنـال في كـأس ظـهـوره وديً
خـوان جامـبـر. ولم يـنـجح جـريـزمان
في جتربـته األولى الرسـميـة في هذا
ــهــاجم الــدور حــيث شـــغل مــركــز ا
الـصــريح ضـد بـيــلـبـاو بــعـد إصـابـة
سواريز لكنه لم يـهز شباك اخلصم.
لـكن جريـزمـان خالل مـسـيـرته أثبت
ـركز حـيث إجـادته الـلـعب في هـذا ا
شـارك خالل 124 مــبــاراة كــمـهــاجم
ــا وجنح في تـســجـيل صـريح ســابـقً
73 هــــدفـــا وصــــنع 26 آخــــرين مع
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قـال هـانز يـواخيم فـاتـسكه الـرئـيس التـنفـيـذي لنـادي بوروسـيـا دورتمـوند
ــاني اول امس االثــنــ إنـه ال يــخــاف بــايــرن مــيــونخ لــكــنه يــكن له األ
االحترام. وفي تصريحات حملطة "سكاي سبورتس" قال فاتسكه: "بايرن
لديه فـريق قوي وقـد ازداد قـوة اآلن واحلقـيقـة هي أن انـتقـال البـرازيلي
ـاني (بــونـدسـلــيـجــا) فـهـو العب كــوتـيــنـيـو جــيـد بــالـنـســبـة لـلــدوري األ
استثـنائي كـما أن الكـرواتي إيفان بـيريسـيتش الذي كـان يلعب عـندنا
العب قوي لـلغـاية". وتـابع: "ال أخاف من بـايرن لـكنـني أكن احتـراما له
ـا أحــرزه في الـعـقـود األخــيـرة". ومع اعـتــقـاده بـأن بـايــرن ودورتـمـونـد
نافسـة بالدوري إال أنه يرى أن هـناك أندية يـحتالن موقعـا متقدمـا في ا
دير الفني أخرى طموحة عـلى رأسها اليبزيج. وشدد فاتسكه على أن ا
لدورتموند لـوسيان فافـر عازم على القتـال من أجل اللقب قائال: "نعم
بـالتـأكيـد لوسـيان من طـراز حذر ومـوضوعي وصـاحب نظـرة حتلـيلـية
ويـصـعب عـلـيه أن يـقـول ذلك بـكل قــوة لـكـنه يـقف بـالـكـامل خـلف هـذا
الهدف". فـي الوقت نـفسه قـال فاتـسكه إنه يـدرك خطـر النـبرة الـواثقة
في النفس موضـحا: "أعرف أنك بذلك ترفع مخاطر التعرض لضربة

إذا لم تفلح".

للـمباراة وسـجلـها أنـخيل جـونزاليس
ودييـجو جـارسيا وإيـنزو كـاليـنسكي.
وحـــقق كـــولـــون انـــتــصـــاره األول في
ــتــ مـتــتــالــيــتـ ــوسم بــعــد هــز ا

وتغلب على خيمناسيا البالتا (2-1) .
ة الثـانيـة للفـريق مقابل لتـكون الهـز

تعادل واحد. 
ويـدين كـولون بـفـضل كـبـيـر في الـفوز
لالعـبه ويـلـسـون مـوريـلـو الذي سـجل
هـدفي الفـريق في الـدقـيـقـت 40 و90
بينمـا كان الهدف الـوحيد خليـمناسيا
من نـصـيب بـابلـو فـيالسـكـيـز وسـجله

في الدقيقة 54. 
b¹b'« UO½U³Ý≈ »—b   UŠuLÞ

ــديـر الــفـني أكــد روبـرتــو مــوريـنــو ا
ـنـتـخب إسـبـانـيـا اول امس االثـنـ

قدرته عـلى إقـناع اجلـماهـير بـأحقـيته
في تدريب "الروخا" عقب رحيل لويس
إنـــريــكي ألســـبــاب شــخـــصــيــة. وأقــر
همـة رسميا في مورينو الـذي تولى ا
ـــاضي بـــأن "شـــكــوك  19حـــزيـــران ا
اجلــمــاهــيــر أمــر طــبــيــعي". وقــال في
تــصــريــحــات إلذاعــة (كــاديــنـا كــوبي)
اإلسبـانيـة "أتـفهم أسـئلـة النـاس حول
من هو روبـرتو مـورينـو لكـني سأبذل
قـصارى جـهـدي إلثبـات أحـقيـتي بـهذا
نصب.. لن أحاول لكني متأكد أنني ا

عندما ارتدت رأسـية خيميـنيز الرائعة
من الـقـائم. لـكن نـيـفـيـز عـوض بـعـدها
بلحظات عندما أطلق صاروخا ال يرد
ـرمى في الــزاويــة الـعــلــيــا الـيــســرى 
احلــارس اإلسـبــاني دافــيـد دي خــيـا
مـــدركـــا الـــتـــعــادل (1-1). واحــتـــسب
احلـكم ركـلـة جـزاء لـصـالح الـشـيـاط
احلمر بعد تعرض بـوغبا للعرقلة إال
أن احلارس باتريسيـو تصدى باقتدار
للضربة التي نـفذها الالعب الفرنسي
في الدقـيـقة 68. ولم يحـدث جـديد في
الــنـصف الــثـاني من الــشـوط الــثـاني
رغم أن وولـفـرهـامـبـتـون شن هـجـمات
سريعـة من خالل الطرفـ تمكن دفاع
يونايتد من إبعاد خطرها. وسدد شاو
كــرة زاحــفــة من وضع مــريح لــكــنــهـا
ذهبت في مـكان وقوف بـاتريـسيو في
الــدقـــيــقـــة الـــرابــعـــة من الـــوقت بــدل
الضائع لـلشـوط الثاني قـبل أن يطلق
ـــبـــاراة احلـــكم صـــافـــرته مـــنـــهـــيًـــا ا

بالتعادل.
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اسـتهل فـريق فـنـربخـشـة مـشواره في
ــوسم اجلـــديــد من الــدوري الــتــركي ا
مـتـاز لكـرة الـقدم اول امس اإلثـن ا

باكـتساح ضـيفه غازي شـهيـر بنتـيجة
(0-5) في اجلـولـة األولى لــلـمـسـابـقـة.
وانتهى الشوط األول بتـقدم فنربخشة
بثالثـيـة بيـضاء حـيث افـتتح فـيكـتور
موزيس التسـجيل من ضربة جزاء في
الـدقـيـقة 7 ثم أضـاف فـيـدات موريـكي
ــري الــهــدف الــثــاني (17) وتــبــعه ا
بيلـوزوجلو بـالهدف الثـالث من ضربة
جــــزاء جــــديــــدة (24). وفي الــــشــــوط
الثـاني أحرز نـبيل درار الـهدف الرابع
(74) ثـم ســجـل فــيـــردي كـــادويــجـــلــو

الهدف اخلامس (88). 
وفي الـــــدوري الــــبـــــرتــــغـــــالي تــــذوق
بـورتيـمـونيـنـسي طعم االنـتـصار ألول
ــــــــوسم فـي الـــــــدوري مـــــــرة هـــــــذا ا
الـبـرتـغـالي لـكـرة الـقـدم بـفـوزه خارج
الديار على حساب تونديال (2-1) اول
امـس االثـــنـــ عـــلـى مـــلـــعب (جـــواو
كاردوزو) في ختام اجلولـة الثانية من

سابقة.  ا
وجـــاء هــدفــا الـــضــيـــوف في الــشــوط
األول وحـــمال تـــوقـــيع أيـــلـــتـــون بــوا
ــهــاجم الـــبــرازيــلي يــوري مــورتـي وا
لـيـريـو في الـدقـيـقـتـ  36 و45 على
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أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.
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ســيـضــطــر فـالــفــيـردي إلـى الـلــجـوء
لـبـعـض احلـلـول اجلــبـريـة في اخلط
الهـجـومي للـعب بـجانـب جريـزمان
ديـر الفني على طريقة حيث يعتمد ا

لعب (4-3-3).
ــتـــوقع أن يـــكـــون رافـــيـــنـــيــا ومـن ا
ن والذي ألكانـتارا على الـطرف األ
شـارك كــبـديل فـي مـواجـهــة بـيــلـبـاو
اضيـة وتألق بشـكل الفت وحرمته ا
الـعـارضـة واحلـارس من الـتـسـجـيل
لـذلك سـيكـون ورقـة مـهـمـة ضـد ريال

بيتيس. 
وعـــلى الـــطـــرف األيـــســر ســـيـــكــون
فـالـفـيــردي أمـام خـيـارات شـابـة بـ
الثـنائي كـارليس بـيريـز وأبيل رويز
واألول حظـوظه أكبر حـيث تألق في
الـفـتــرة الـتـحـضـيــريـة وخـاصـة ضـد
فــيـســيل كــوبي الــيــابـانـي إذ سـجل
واجهة الودية. برشلونة تسعى الي اعادة نيمار الى الناديهدفي االنتصار في ا
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ـلـكـهـا الـنـجم بـاتت أحـد أبـرز األرقـام الـقـيـاسـيـة الـتي 
الـســويـســري روجـر فــيـدرر في خــطـر كــبـيـر حــيث بـدأ
الصربي نـوفاك ديوكـوفيتش اول أمس اإلثـن األسبوع
ي. ويـعد فـيدرر رقم 265 لـه في صدارة الـتصـنيف الـعا
ي في تاريخ أكـثر من تـواجد في صـدارة التـصنـيف العـا
الـلـعـبة بـواقع 310 أسـبـوعًـا مقـابل 286 أسـبـوعًـا لبـيت
ركز الثاني و270 أسبوعًا إليفان ليندل سامبراس في ا
ـركـز الـثالث و268 أسـبـوعًـا جلـيـمي كـونرز وذلك في ا

بحسب صحيفة "ماركا" اإلسبانية. 
وودع ديـوكـوفــيـتش هـذا األســبـوع بـطـولــة سـيـنــسـيـنـاتي
لألساتـذة من الدور نصف النهائي ليفقد 640 نقطة في
ي لـفشـله في الدفـاع عن لقـبه الذي توج الـتصـنيف الـعا
ـــاضي. ومع ذلـك ضــمن الـــنـــجم الـــصــربي ـــوسم ا به ا
ي حـتى بـداية فـترة التـواجـد في صدارة الـتـصنـيف الـعا

الــتــرتــيب. بــيــنـــمــا تــكــفل ريــتــشــارد
بتـسجيل هـدف الشـرف لتـونديال قبل
نــهـايــة الــوقت األصــلي بـسـت دقـائق.
وبــــهـــــذه الـــــنــــتـــــيـــــجــــة يـــــحـــــصــــد
بورتـيمـونيـنسي أول انـتصـار له بعد
الـــتــعــادل فـي جــولــة االفـــتــتــاح أمــام
بـيـلـينـيـنـسـيش لـيـرفع رصـيده إلى 4
نــقـاط يـرتــقي بـهــا لـلـمــركـز اخلـامس
بـــفــارق األهـــداف خــلف بـــوافــيـــشــتــا

وسبورتنج لشبونة. 
ومن جـانـبه ظل رصـيـد تـونـديال عـنـد
نقطـة وحيـدة جمعـها من الـتعادل في
ـــاضـــيـــة أمــام فـــيـــتـــوريــا اجلــولـــة ا

ركز الـ.13 سيتوبال ليقبع في ا
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حـقق إستـوديـانتـس البالتا انـتـصارًا
مقنعًا وتغلب على ضيفه إنديبندينتي
(0-3) صبـاح امس الثالثـاء في ختام
ـــــرحــــلـــــة الــــثـــــالــــثـــــة من الــــدوري ا
ـمــتـاز والــتي شـهـدت األرجــنـتـيــني ا
أيـضًــا فـوز كـولــون عـلى خـيـمــنـاسـيـا

البالتا (2-1). 
ورفع إســتـوديــانـتـس البالتـا رصــيـده
ركـز الـسـابع بـيـنـما إلى 6 نـقـاط في ا
جتمـد رصـيد إنـديـبنـدينـتي عـند ثالث
نــــقــــاط. وجــــاءت األهــــداف الــــثالثــــة
إلســتــوديــانـــتس في الــشــوط الــثــاني

أنتونيو دي ناتالي 

ـقبـل والتي الـبـطـوالت اآلسـيـويـة في شـهـر تـشـرين أول ا
تنتهي بـبطولة شنغـهاي لألساتذة والتي سـتقام في الفترة

ما ب يومي 6 و14 من نفس الشهر. 
ويتـمـتع ديـوكوفـيـتش بـفـارق مريح من الـنـقـاط في صدارة
ي عن أقـرب مـالحـقــيه رافـائــيل نـادال الــتـصــنـيف الــعــا
ــــــــــشـاركـة بـأريـحـيـة في بـطـولـة والـذي يـســـــــــمح له ا
ــقــبل دون الــقــلق عــلى ـفــتــوحــة األســـــبــوع ا أمــريــكــا ا

صدارته. 
فتوحة كما يذكر أن ديوكـوفيتش يدافع عن لقب أمريكا ا
يـدافع عن لــقب بـطـولـة شــنـغـهـاي ولـم يـشـارك نـادال في
ـعـانـاة من إصـابـة في ـاضـي بـسـبب ا شـنـغـهـاي الـعـام ا
ي الـركـبـة. ويـحـتل ديـوكـوفـيتـش صـدارة الـتصـنـيف الـعـا
بـرصـيد 11,685 نـقـطـة مقـابل 7,945 نقـطـة لـرافـائيل
ركـز الثاني و6,950 نقـطة لـروجر فـيدرر في نـادال في ا

ركز الثالث. ا

بـاسـتثـنـاء العب وسط دينـامـو زغرب
الـــــكـــــرواتي الــــــشـــــاب مـــــيـــــسالف
أورشـيـتش الــذي سـيـرتــدي قـمـيص
ـــنـــتـــخـب األول لـــلـــمـــرة األولى في ا

مسيرته. 
وبعد خوضهـا لثالث مباريات حتتل
ـركـز الـثالث في اجملـمـوعة كـرواتـيا ا
اخلـامسـة بـرصـيد 6 نـقاط جـمـعتـها
من انتصارين على أذربيجان وويلز
وخـــــســــارة مـن اجملــــر مـــــتــــصــــدرة
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جــاء ثـنــائي وسط بــرشــلـونــة وريـال
مــدريــد إيــفــان راكــيــتــيــتش ولــوكــا
مودريتش في صدارة قـائمة كرواتيا
ــواجـهــتـي ســلــوفــاكــيـا اســتــعــدادا 
ـؤهـلة وأذربـيـجـان في الـتـصفـيـات ا
لـــبـــطـــولــــة األ األوروبـــيـــة (يـــورو
2020). ولـم تــشــهـــد الــقــائـــمــة الــتي
ــدرب الـــوطـــني زالتـــكــو أعـــلــنـــهـــا ا
دالــيــتش انــضــمــام وجــوه جــديــدة
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ســـــأحــــقـق هــــذا األمــــر". وأضــــاف أن
ـــاتــــادور" ســــيــــلــــعب حتت إمــــرته "ا
"بـــشـــراســـة وبــطـــريـــقـــة هـــجـــومـــيــة
واســتـــعــادة الــكــرة ســريــعــا لــكن مع
الـوضع في االعـتـبـار قـدرات اخلـصم".
كما أوضح صاحب الـ 41عاما أنه "لن
يــحـــاول إقــنـــاع" مـــدافع بـــرشــلـــونــة
جـــيــرارد بــيــكــيـه بــالــعــودة في قــرار
اعـــتــزالـه الــلـــعب الــدولـي مــؤكــدا أن
األخـير إذا أراد الـعـودة "فعـلـيه اتـخاذ

اخلطوة األولى". 
ـــــدرب الــــكـــــتــــالـــــوني أن وأضــــاف ا
"الالعبـ يـجب أن يدركـوا أنهم إذا لم
ستـويات قوية مع أنديتهم يظهروا 
فلن ينضموا للمنتخب لن تكون هناك
مـــراكـــز مـــســـجـــلــــة بـــاسم أي العب..
األفـضل هـو أن نـشـجع الالعـبـ عـلى

إخراج أفضل ما لديهم". 
وتـطـرق مـوريـنــو لـلـحـديث عن الـنـجم
الــبــرازيــلي نــيــمـار دا ســيــلــفــا الـذي
تــربــطه الــتــقــاريــر بــالــعــودة لــنــاديه
السابق برشلـونة حيث ذكَر بأنه على
مــدار الـسـنــوات الـثالث الــتي لـعــبـهـا
بــقــمــيص الــبـــلــوجــرانــا "كــان العــبــا
ـــلك أي ســلــطــات مــذهـال" لــكــنه "ال 
لتوجيه فالـفيردي أو زيدان حول مدى

." إفادة الالعب للفريق
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أعـرب أنتـونـيو دي نـاتـالي أسـطورة أوديـنـيزي اول امـس االثنـ عن تـفاؤله
سـتـقبل زمـيـله السـابق أليـكـسيس سـانـشيـز مهـاجم مـانشـستـر يـونايـتد
الـذي أصــبح عـلـى أعـتــاب إنـتـر مــيالن خالل ســوق االنـتــقـاالت الــصـيــفـيـة
احلالية. وقال دي ناتـالي في تصريحات لصحيـفة "الجازيتا ديللو سبورت"
اإليـطالية: "سانـشيز سيـكون إضافة رائعـة إلنتر ميالن فـهو العب محترف
كبـيـر وسيـظهـر بأداء جـيد جـدًا مع أنطـونيـو كونـتي". وأضاف: "سـانشـيز
بحـاجـة إلى اللـعب بـطـريقـة مـتسـقـة وأعـتقـد أنه يـستـطـيع اسـتعـادة تـألقه
باالنـتـقـال إلى صـفـوف اإلنـتر".وتـشـيـر تـقـارير صـحـفـيـة مـتـواترة إلى أن
ســانـشــيـز بــات عــلى أبــواب الـنــيــراتـزوري حــيث يــواصل وكــيـله وضع
توقع أن يصل الدولي التشيلي الرتوش األخيرة عـلى الصفقة فيما من ا
إيطاليا كي يـخضع للفحوصات الطبـية ومن ثم توقيع العقود. ويُتوقع أن
يـنـضم سـانـشيـز إلنـتـر مـيالن عـلى سبـيل اإلعـارة مع خـيـار الـشراء في

وسم. نهاية ا
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ه العـبًا أكـد ماريـو بـالـوتـيـلي اول امس االثـن أثـنـاء تـقـد
جــديـدًا في بــريــشـيــا اإليـطــالي أنه لـيـس لـديه مــخـاوف من
الــفــشل في جتــربـته اجلــديــدة مع فــريق مـديــنــته األم. وقـال
ه "قرار اختيـار بريشيا ؤتمر الـصحفي لتـقد الالعب في ا
لم يكن صعـبًا. منذ طرح هذه اإلمـكانية لم أفكر في شيء
ـكـنـني تـقـد كل شـيء ألجـلـها". آخـر. إنـهـا مـديـنـتي. 
وأضـــاف الالعب "لـــيس لـــدي أي خــوف. أهـــدافي هي
الـتـطـور مع هـذا الـفـريق واحلـصـول علـى دعم فـريقي.
اخلـوف مـن أن أفـشل ال بــد وأن يــكـون شــيـئًــا لــديـكم
هـاجم اإليطالي (29 عـامًا) عن وليس لـدي". وأعرب ا

ـديـنـة الـتي تـأهل فـيـها في سـعـادته بـالـعودة لـبـريـشـيـا ا
ن ينتقدونه الصغر. وبدا بالوتـيلي هادئًا وواثقًا وحاسـمًا على مساعدة الفـريق دون أن يكترث 
جملـرد االنــتـقـاد. وصـرح الالعب "ال أقـرأ كــثـيـرًا وإن كـنت أحـيــانًـا أعـلم أنـهم يــنـتـقـدونـني في
ـكنك أن تعجب اجلـميع إنه أمر طـبيعي". وأكـد ماريو أنه يـستهدف الصحـافة. أنا مـعتاد ال 
الـعودة لـلمـنـتخب اإليـطالي لـلـمشـاركة في كـأس األ األوروبيـة (يورو 2020) مـشيرًا إلى أن

مدرب الفريق روبرتو مانشيني اتصل به مؤخرًا لتهنئته بعيد ميالده.

اجملموعة. ويـحل وصيف بطل العالم
ضـيـفـا عـلى سـلـوفـاكـيـا يوم  6أيـلول
ـقــبل ثم بـعــدهـا بــثالثـة أيــام عـلى ا

نتخب اآلذري.  ا
وضــمت الـقــائـمــة األسـمــاء الـتــالـيـة:
ـرمى: لـوفــري كـالـيــنـيـتش حـراســة ا
(أسـتــون فـيال/إجنــلـتــرا) دومـيــنـيك
ليفـاكوفيـتش (دينامو زغـرب) سيمو
سلـوجا (لوتـون تاون/إجنـلترا). خط
الـــــــدفـــــــاع: دومــــــــاجـــــــوي فـــــــيـــــــدا

(بــشــكــتــاش/تـركــيــا) ديــان لــوفـرين
(ليفربـول/إجنلترا) تـ يدفاي (باير
انيا) ماتي ميتروفيتش ليفركوزن/أ
(كـــلــوب بـــروج/بــلـــجــيـــكــا) بـــورنــا
بـاريـشــيـتش (ريـنـجـرز/إســكـتـلـنـدا)
كــــــــــارلــــــــــو بـــــــــارتــــــــــولــــــــــيــــــــــتش
ـــارك) مـــيـــلي (كـــوبـــنـــهـــاجـن/الـــد
سكوريتش (أوسييك) داريو ميلنياك
(تـشـايـكـور ريـزه سـبـور/تـركـيا). خط
الـــوسـط: لـــوكــــا مــــودريـــتـش (ريـــال
مـدريـد/إسـبـانـيا) إيـفـان راكـيـتـيتش
(بـــرشـــلـــونــة/إســـبـــانـــيــا) مـــاتـــيــو
كـوفـاسـيـتش (تــشـيـلـسي/إجنـلـتـرا)
مـيالن باديـلي (فـيورنـتيـنا/إيـطالـيا)
مــــارســـيـــلـــو بـــروزوفــــيـــتش (إنـــتـــر
مـيالن/إيـطـالـيـا) مـاريـو بـاسـالـيتش
(أتاالنتـا/إيطالـيا) نيـكوال فالسيتش
(ســـيــســكــا مــوســـكــو/روســيــا). خط
الـهـجـوم: إيـفـان بيـريـسـيـتش (بـايرن
ــانــيـــا) أنــتي ريـــبــيــتش مــيــونـخ/أ
ــانــيـا) (آيــنــتـراخـت فـرانــكــفـورت/أ
جــــــــــوســــــــــيـب بــــــــــريــــــــــكــــــــــالـــــــــو
ـــانـــيــا) بـــرونــو (فـــولــفـــســـبــورج/أ
بـيـتـكـوفـيـتش ومـيـسالف أورشـيـتش

(دينامو زغرب).
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أكـد أولي هـونـيس تـنـحـيه عن رئـاسـة نادي
ـاني وعدم بـايـرن مـيونـيخ بـطل الـدوري األ
قبلة ترشحه لـوالية جديدة في االنتخـابات ا
ــقــبل. وأفـاد ـقــررة في تــشــرين الـثــاني ا ا
انية هونيس (67 عاما) صـحيفـة "بيلـد" األ
عـلى هـامش دورة لـلــغـولف أنّه سـيـبـقى في
مــــجـــلـس اإلشـــراف عــــلى الــــنـــادي ولــــكن

"ســـأتــخــلـى عن رئــاســـتي عـــنــدمـــا يــحــ
الوقت". ويعـقد بايرن اجتـماعه السنوي في
ــقــبل عــلى أن تــنـتــخب تــشــرين الــثــاني ا
اجلـمعـية العـمومـية رئيـسا جـديدا لـلعمالق

البافاري.   
ويــتـرك هــونـيس مــنـصــبه كـرئــيس لــبـايـرن
ميونـيخ لصـالح هيربـرت هاينـر الذي شغل
ـديـر التـنفـيذي لـشركـة "أديداس" مـنصب ا

لــلــمـــســتــلـــزمــات الــريـــاضــيــة بــ 2001
و2016 وتــولى مــؤقـتــاً بــالــنـيــابــة مــنـصب
رئـيس الــنـادي الـبــافـاري عـام 2014 وهـو
حــالــيــاً نــائــبـه في مــجــلس االشــراف عــلى
الــنـــادي. وحــكم عــلـى هــونــيس في 2014
بــالــســـجن لــثالثـــة أعــوام ونــصـف بــســبب
الـتـهــرب الـضـريــبي قـبل أن يــسـتــفـيـد من
ــشـــروط بــعــد 14 شـــهــراً عــلى اإلفـــراج ا

سجـنه واستعاد منـذ تشرين الثاني 2016
مـنصـبه كرئيـس لبايـرن بعد أن تـركه نتـيجة

احلكم القضائي الصادر بحقه.
 ويـأتي تــنـحي هــونـيس مـع عـودة احلـارس
الــدولي الـــســابق أولــيــفــر كــان إلى بــايــرن
اعـتباراً من 2020 حتـضيـراً خلالفة كارل
هــايــنـتس رومــيـنــيــغه في مـنــصب الــرئـيس

التنفيذي للنادي البافاري في 2021.

روجر فيدرر


