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ـقـبـلـت ـنـتـخب اإليـطـالي في مـبـاراتـيه ا خـرج سـتـيـفـانـو سـيـنـسي العب إنـتـر مـيالن من حـسـابـات ا
ـؤهـلة إلى نـهـائيـات كـاس األ األوروبيـة (يورو (2020) بـعدمـا تـعرض إلصـابة خالل بالـتـصفـيات ا

مشاركته في مباراة يوفنتوس أمس األحد ضمن منافسات الدوري اإليطالي.
نـتخب في مـباراته وذكـر االحتاد اإليـطالي لـكرة الـقدم أن سيـنسي 24 عامـا سـيغـيب عن صفـوف ا
قـبل والتـي قد يـحسم األزوري الـتأهل أمـام نظـيره الـيـوناني بـالعـاصـمة اإليـطالـية رومـا يـوم السـبت ا

للنهائيات من خاللها في حالة الفوز.
ـنـتــخب اإليـطــالي ضـيــفـا عـلـى مـنـتــخب لـيــشـتـشــتـاين في  15تــشـرين ـبـاراة الــتـالــيـة يـحـل ا وفي ا
ـبـاراة التي خـسرهـا إنتـر أمام أول/أكـتـوبر.وكـان سيـنسي قـد خـرج مصـابا خالل الـشوط األول من ا

يوفنتوس 2 / 1.
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انـــــقــــضت 7 جـــــوالت من الــــدوري
اإليــطـالي ويـبـدو أن مـوعـد سـقـوط
ـــدربــ الـــضــحـــيـــة األولـى بـــ ا
اقـــتـــرب لــكـن يــبـــقى الـــســؤال من
ســـيــخــســـر وظــيــفـــته خالل األيــام
ـقـبـلـة? وذكـرت صـحـيـفة الـقـليـلـة ا
جازيتا ديلو سبورت الرياضية  إن

مـخـتـلـفـة أن بـيـولي مـرشح لـتـولي
تدريب أحـد الـفرق الـثالثة. وأوقف
ـدرب مـفاوضـات مع سـامـبـدوريا ا
رغبة منه في احلـصول على فرصة
ــدرب تـــدريب مـــيالن. ويـــتـــمــتـع ا
البالغ من الـعمر  53عاما بـاخلبرة
بعد أن درب  13فريـقا في إيـطالـيا
منهم التسـيو وساسولـو وباليرمو
وبارما وبولونيا لكنه لم يحقق أي
بــطــولــة كــبــيــرة. وأفــادت تــقــاريـر
صــحــفــيــة أيـضــا أن مــيالن يــضع
عـــيــنه أيـــضــا عـــلى لـــوتــشـــيــانــو
سبـاليتي مـدرب روما وإنـتر ميالن
السابق. وقـاد سباليـتي فريق إنتر
وسم ركـز الرابع في ا ميالن إلى ا
ـــاضي لـــيــتـــأهل لــدوري أبـــطــال ا
أوروبــا لــكن هـــذا اإلجنــاز لم يــكن
كـافـيـا إلنـقـاذ وظـيـفـته.ويـتم تداول
عـدة أسـمـاء أخـرى مـنـهـا جـيـنـارو
جـــاتـــوزو الــذي ســـتـــكـــون عــودته
لتدريب ميالن مفاجأة بعد أن غادر

اضي. وسم ا نهاية ا
ــدرب ومن بــ األســـمــاء أيــضــا ا
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اضي. ا
وكـــان أســـبــاس يـــقـــود فـــريــقه
ــا كـان دام مـوجـودًا لــلـفـوز طـا
ـلـعـب في حـ يــخـسـر داخـل ا
ســـيـــلـــتـــا في أي مـــبـــاراة كــان

يغيب فيها بسبب اإلصابة.
◊u³¼ WIDM

وخــاض أسـبــاس الـذي صــعـد
وسم وهو من الناشئ هذا ا
مكـتمل اللـياقة لـكنه كان بـعيدًا
عن الــتــهـديف حــتى أحـرز أول
أهــدافـه في الــفــوز (0-1) عــلى
أتـليتـيك بيـلبـاو ليحـقق سيـلتا
فـيـجو انـتـصـارًا كان في أمس
احلاجة إليه ليبتعد عن منطقة
الــهـبــوط.ومن جـانب اخــرطـلب
فـــــــريـق أســـــــتــــــون فـــــــيـال من
ــــســــاعـــدة في جــــمـــاهــــيـــره ا
الــتــعـــرف عــلى مــجــمــوعــة من
ـشجـع  تـصـويرهم وهم ا
يرددون هـتافـات عنـصريـة ضد
العـــبـــ اثـــنــــ من عـــنـــاصـــر
الـــفـــريق.وأدان أســـتــون فـــيال
ـباراة سـلوك مـشجـعيه خالل ا
أمـام نـوريـتش سـيـتـي مـشـيرًا

عـصـري للـغـاية ويـقـدم إسهـامًا
كــبــيـرًا فـي الـهــجــوم والــدفـاع.
يـسعى دائـمًـا لالستـحـواذ على
الكرة ويريد التقدم بها لألمام".
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ـدرب وفي بــرشــلــونـة فــضـل ا
إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي الـــدفع
ـــبـــلي خلـــوض بـــعـــثـــمـــان د
مبـاراة إشبيلـية احلاسـمة على
حـــســاب أنـــطـــوان جــريـــزمــان
وتألق الدولي الفرنسي كعادته

لكنه ترك بصمة سيئة أيضًا.
وجنح الالعـب الـــفــــرنــــسي في
اخــتــراق دفـــاعــات إشــبـــيــلــيــة
وأحـرز هـدف بـرشـلـونـة الـثالث
في الفوز (0-4)  لكـنهـا لم تكن
ـرة األولى الـتي يـتـورط فـيـها ا

في مشاكل.
بـلي غضـبًا بـعد واسـتشـاط د
طـــرد زمــــيـــلـه رونـــالــــد أراخـــو
وتــوجه لـــلــحــكـم وقــال له "أنت
حـكم سـيء لـلــغـايــة" فـاســتـحق

بطاقة حمراء على الفور.
مأزق الكالسيكو

ويـــواجه بــرشــلـــونــة احــتــمــال
العب ــــبـــــلي عـن ا غـــــيــــاب د
ــبــاراتـــ وهــو مــا قــد يــعــني
غـيـابه عن مـباراة "الـكالسـيـكو"
نح أمام ريـال مدريد وهـو ما 
جـــريــزمــان الــفـــرصــة لــلــعــودة

لصفوف الفريق.
ويــبــدو أن االنـــطالقــة الــقــويــة
الـتي ظـهر بـهـا أتلـتـيكـو مـدريد
ــوسم في طـريــقـهـا مـع بـدايـة ا
لــلـتــراجع بـعــد الــتـعــادل بـدون
ـــــاضي عــــلى أهــــداف األحــــد ا
ملـعب بلد الـوليد وهـو التعادل
السلبي الثـالث للفريق في آخر
 4مباريات بالدوري.وبهذه

الـنتيـجة يـحتل أتـلتـيكـو مدريد
ـركــز الـثـالث مــتـأخــرًا بـفـارق ا
ثالث نــــقـــاط عن ريـــال مـــدريـــد

تصدر. ا
وانــتــقــد العب الــوسـط سـاؤول
نــيــجـيــز خــطط فــريــقه بــشـكل
عـلـني قائـلًـا "نـحتـاج لـلعب من
أجل الـفــوز من الـدقـيـقـة األولى
وإال فــــــإن مـــــا حــــــدث الـــــيـــــوم

سيستمر".
—UH « ‰bł

وفي مــبـاراة أخــرى ثـار غـضب
فـــريق لـــيــــجـــيـــانـــيس مـــتـــذيل
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نتخب فـرنسا موعدا مـعينا لتـعافي هوجو لوريس دير الفـني  لم يـحدد ديدييه ديـشامب ا
ـرفـق خالل مـبــاراة بـرايـتــون والـتي حــارس مـرمى تــوتـنـهــام الـذي أصــيب بـخــلع في ا

متاز. خسرها السبيرز بثالثية نظيفة في الدوري اإلجنليزي ا
وقـال ديشـامب في تصـريـحات أبـرزتهـا صحـيفـة "ليـكـيب": "لقـد أجرى لـوريس فحـوصات

كن حتديد مدة معينة لتعافيه ألنني لست خبيرا في علم التشريح". طبية ولكن ال 
ـزاح لكن لـوريس لـيس مـتواجـدا مـعنـا هـذا الشـهر وأضـاف مدرب الـديـوك: "ال أقصـد ا

قبل". نتخب بالشهر ا عسكر ا وكذلك لن ينضم 
وأشار: "نـحن بانتـظار حتديـد البـرنامج العالجي والـتأهيـلي األمر يسـتغرق عـدة أسابيع
باريات حتى انتهاء العام اجلاري 2019. ؤكد أنه لن يشارك في ا ا أشهر من ا ور

وشـدد ديـشامب: "بـالـطـبع إنـهـا خسـارة كـبـيـرة لنـا هـوجـو لـوريس قـائد الـفـريق وعـنـصر
رغم أنها تبدو اإلصابة األولى في مسيرته". مهم

وأ ديـشـامب تـصريـحـاته بـالـتأكـيـد عـلى أن بـاقي الالعبـ عـلى اسـتـعداد تـام لـتـعويض
إصابة هوجو لوريس ومواصلة األداء القوي ألبطال العالم.

ـــا إلى أنه أبــــلـغ الــــشــــرطــــة 
حدث. وأوضح أستون فيال في
بيان على موقعه على اإلنترنت
"يـــشـــعـــر فـــيال بـــاالشـــمـــئــزاز
والــرعب من خالل لـقــطـات يـتم
تـداولهـا عبـر وسائل الـتواصل
ـشـجـعـ يرددون االجـتـمـاعي 
أغنـيـة عـنـصـريـة تـشـيـر الثـن

من العبي فريقنا".
وأضـاف الـبـيـان "الـنـادي يـدين
األغــنــيــة (الـعــنــصــريـة) كــلــيًـا
شجع اآلخرين على ويحث ا
مــــســـــاعـــــدتــــنـــــا في حتـــــديــــد

سؤول عما حدث". ا
وختم الـبـيان "األغـاني من هذه
النوعية تلـطخ السمعة اجليدة
لــــــــنــــــــادي أســــــــتــــــــون فــــــــيال
وجــمـــاهــيــرنـــا إذا  حتــديــد
هـوية اجلـناة فـسيـتم التـعامل
مـعــهم بـأقــوى طـريـقــة من قـبل
الـنـادي وسـيـتم إبالغ الـشـرطـة
عــــلـى الــــفــــور".واســـــتــــهــــدفت
ــــشـــجـــعـــ مـــجــــمـــوعـــة من ا
الالعـبـ مـارفـيـلـوس نـاكـامـبـا

." وجون ماكج
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تمكن الكـولومبي خاميس رودريـجيز صانع ألعاب ريـال مدريد من تسجيل
وسم. لكي هذا ا هدفه األول مع فريقه ا

وهـز خامـيس الـشبـاك خالل فوز ريـال مدريـد علـى نظـيره غـرناطـة بنـتيـجة
اضي في إطار اجلولة الثامنة من عمر الليجا. 2-4 السبت ا

وذكرت صـحـيـفـة "ماركـا" أن خـامـيس رودريـجيـز سـيـبـقى في فـالديـبـيـباس
ـواصـلـة الـعـمل (مـقـر تـدريـبـات ريـال مــدريـد) خالل فـتـرة الـتـوقف الـدولي 

اجلاد من أجل استعادة ثقة مدربه زين الدين زيدان.
وأضـافت أن خـاميس لـيس لـديه سـوى شيء واحد في رأسـه وهو الـنـجاح في
ـلكي خالل فتـرة التوقف ريـال مدريد ولـهذا السـبب سيظل فـي مقر تـدريبات ا

واصلة التحضيرات حتت إشراف زيدان. الدولي 
ولفتت الصحـيفة إلى أن قرار استبعـاد خاميس من قائمة منـتخب كولومبيا 
تـبادل مع مـدربه كارلوس كـيروش وبالـتالي سـيغيب الالعب اتـخاذه باالتـفاق ا

عن مواجهتي تشيلي واجلزائر.
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الـــتــرتــيـب بــســبـب اســتــخــدام
ـســاعـد في تــقـنــيـة الـفــيـديــو ا

ة 1-2 أمام ليفانتي. الهز
ــبـاراة وطـلـب الـفــريق إعــادة ا
وقالت فـيكتـوريا بابـون رئيسة
النادي إن ليجـانيس "غير قادر
عـلـى الـتـنـافس في أجـواء غـيـر

متكافئة".
واحــتـــســبت ركـــلــة جــزاء ضــد
ليـجانيس بـسبب خـطأ بدا أنه
ــنـطــقــة. لــكن وفي من خــارج ا
مـشـهــد مـثـيـر لـلــسـخـريـة فـقـد
ـبـاراة إشـارة الـتـواصل حـكم ا
ـساعـد لكنه مع حكم الـفيـديو ا
تواصل عبر احلكم الرابع ومن

خالل هاتف محمول".
وأحـرز لـيــفـانـتي ركــلـة اجلـزاء
ونـــال لــيــجـــانــيس الحـــقًــا هــو
اآلخـر ركلـة جـزاء لكـنه أهـدرها
وأضاع فرصة إدراك التعادل.
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عــلى الــنــقــيـض من ذلك أبــقى
ـــهــــاجم اإلســــبـــاني إيــــاجـــو ا
أسباس فريقه سليتا فيجو في
ـــوسم دوري الـــدرجـــة األولى ا

u“∫ حقق فريق برشلونة فوزاً مهماً في الدوري االسباني
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اخملضرم كالوديو رانييري ورودي
ــبــيك جــارســـيــا مــدرب رومـــا وأو
مـارسـيــلـيــا الـسـابق.وعــلى جـانب
آخــر حـضــر الــصـربي ســيــنـيــسـا
مـيــهـايـلـوفــيـتش مـدرب بــولـونـيـا
الـذي يـتلـقى عالجـا لسـرطـان الدم
مـواجــهـة لـفــريـقه لـثــالث مـرة هـذا
ـوسم أمـام التـسـيـو وهـو الـفريق ا
الـذي شهـد جـانـبا من مـسـيرته في
العب. وحـضـر مــيـهـايــلـوفـيـتش ا
ـوسم أول مـبـاراتـ لـفـريـقه هـذا ا
ـكــوث في لــكن األطــبــاء أمــروه بــا
ـسـتـشـفى خالل خـضـوعه جلـولة ا
ثــانــيـــة من الــعالج. لـــكن ســمح له
ــاضي بــحــضـــور مــبــاراة األحــد ا

التي انتهت بالتعادل .2-2
كشف مصدر داخل نادي مانشستر
يـــونــايـــتــد اإلجنـــلــيـــزي عن آخــر
ستجدات بشـأن مستقبل العالقة ا
بـ التـشيـلي ألـيكـسيس سـانشـيز
وإدارة الـشــيــاطـ احلــمـر.وأعــيـر
ــوسم اجلـاري ســانـشــيــز مـطــلع ا
إلنـتـر مـيالن اإليـطـالي بـعـقـد لـعـام
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اخلمـيس وشـينـزين السـبت ضمن
ــوسم حتــضــيــراتــهــمــا النــطالق ا

اجلديد أواخر الشهر احلالي.
ولـم تــتـــطـــرق الـــقـــنـــاة إلى أي من
ــقــبل أو تــعط ــوسم ا مــبــاريــات ا
تــفـــاصــيل أخــرى حــول خــطــطــهــا
راجـعة الـعالقة مع رابـطة الدوري

االميركي.
وتــشـــيـــر خــطـــوة الـــقـــنــاة إلى أن
الـــدوري االمـــيــركـي قــد يـــتـــعــرض
الضــــرار مــــتـــزايــــدة فـي الــــســـوق
الصينية ذات االهمية الكبيرة.و

كـــانـت "سي سي تـي في" وشــــركـــة
"تـنـسـنت هـولـدينـغـز" الـتي تـعرض
مــبـاريــات الــدوري األمـيــركي عــبـر
خـدمـات الـبث الـتـدفـقي قـد أعـلـنت
بأنـها سـتمتـنع عن عرض مـباريات
. كما أعلنت شركات راعية هيوس
مثل "لي نـينغ" ومـصرف االستـثمار
شــنـغـهـاي بـودونغ قـطع عالقـاتـهـا
مع الفريق األميركي عـلى خلفية ما
أدلى به مـديــره الـعــام.كـمــا أعـلـنت

كل سـبـل الـتــعــاون والـتــواصل مع
." الدوري االميركي للمحترف

وأثـــارت تــغـــريـــدة لـــداريل مــوري
ــديــر الــعــام في نــادي هــيــوسـ ا
روكـــتس انـــتـــقـــادات واســعـــة في
الــصـ أدت الى خــسـارة روكـتس
عـقـودا للـرعـايـة في الـص وإعالن
وســـــائـل عـــــدة الــــــتـــــوقف عـن بث
مبـارياته.وكتب مـوري عبر "تـويتر"
اجلمعـة "قاتل من أجل احلرية. قف
مـع هـــــــــــــونـغ كــــــــــــــونـغ" فـي دعـم
لالحــتـــجــاجـــات الــتـي تــشـــهــدهــا
األخـيــرة مـنـذ نــحـو أربـعــة أشـهـر
لـلـتـنديـد بـتراجـع احلريـات وتـزايد
هـــيــمــنــة بــكـــ عــلى شــؤون هــذه
ـنـطـقــة الـتي تـتـمــتع بـحـكم شـبه ا
ـــــطــــالــــبــــة بــــإصالحــــات ذاتي وا
ـوقـراطـيـة.ويشـيـر إعالن الـقـناة د
الـصيـنيـة بـوضوح الى مـواجهـت
مــقـررتــ في الــصــ بــ فــريـقي
لـوس أجنــلـيس لــيـكــرز وبـروكــلـ
نـــتـس في مـــديـــنـــتـي شـــنـــغـــهـــاي
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قـالت الــقـنـاة الـرسـمـيــة الـصـيـنـيـة
امس الــثالثـاء انـهـا سـ"تـعـلّق عـلى
الــــفـــور" خــــطـــطـــهــــا لـــبـث بـــعض
ــبـاريــات االسـتــعـراضــيـة النــديـة ا
دوري كـــــرة الــــســـــلــــة االمـــــيــــركي
قـررة في الـص هذا لـلمـحترفـ ا
االســـبــوع مـع تـــزايـــد تـــداعـــيــات
ــديــر الــعــام لـفــريق تــغــريــدة من ا
هــــــيــــــوســـــــ روكــــــتس دعــــــمــــــا

لالحتجاجات في هونغ كونغ.
وكـتـبت الــقـنـاة في حـســابـهـا عـلى
مــوقـع "تــويـــتـــر": "نــعـــتـــقــد أن أي
تعلـيقات تتـحدى السيـادة الوطنية
واالستقرار االجتماعي ال تدخل في
نــطــاق حـريــة الـتــعــبـيــر".وتــابـعت
"لتـحقيق هـذه الغـاية قررت الـقناة
الريـاضـية في "سي سي تي في" أن
ــبــاريـات تــعــلق عــلى الــفــور بـث ا
ـــوسم الـــدوري الـــتـــحـــضــــيـــريـــة 
( االمـيركي لـلـمحـتـرف (في الـص
و"سـتـجري حتـقـيـقا عـلى الـفور في

ـبـاريــات وال نـنـظـر إلى فــارق الـنـقـاط مع ا
اآلخـــرين ومـن ضـــمـــنـــهم مــــانـــشـــســـتـــر
سـيـتي".وأضـاف: "هـنـاك فـتـرات مـزدحـمـة
ــبـاريــات في ديــسـمــبـر/ كــانـون األول بــا
ـكن أن يـحدث ويـنـايـر/ كـانـون الـثـاني و

أي شيء".
ة مانشستر سيتي علق: "لم وعن هز
أتـوقع ذلك بــالـتــأكـيــد لـكن اجلــمـيع
ـبـاراة كـان عـلى يـقـ بـصـعـوبـة ا
عـلى السيتي لكن األصعب الذي
لم يكن متوقعا أال يُسجل (فريق
جـوارديـوال) أي هـدف في مـلعـبه

(خالل اللقاء)".
واخـتــتم: "وولـفـرهـامــبـتـون قـدم
أداءً رائــعًــا ويـــجب أن نُــشــيــد
بهم ولـكن مـانشـسـتر سـيتي
ســيــحــاول الــعـودة وحــتى
ذلـك احلــ يــتــوجب عــلي
أن أركز فقط مع منتخب
بـالدي في الــــــفــــــتـــــرة

احلالية".
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أكد فـيرجيل فـان دايك مدافع ليـفربول أن
فـريـقه يُـركـز فـقط عـلى أدائه ومـبـارياته وال
يـهتم بـفـارق النـقاط الـ 8 مع حـامل الـلقب
مــانــشـســتــر ســيــتي.وجنـح لــيـفــربــول في

حتـقـيق انــتـصـار مــهم بـنــتـيـجـة (2-1)
عـلـى لـيــســتــر ســيــتي بــيــنــمـا ســقط
ـة مـانـشـسـتــر سـيـتي في فخ الـهـز

أمام وولفرهامبتون .2-0
كن لـلـيفـربـول أن يُعـادل الرقم و
ــانـشـسـتـر سـيـتي في الـقـيـاسي 
ــيـــرلـــيج بـــتـــحــقـــيق 18 الـــبـــر
انتـصارا مـتتـاليًـا إذا حقق الـريدز
الـفـوز على مـانـشـستـر يـونايـتـد عقب

فترة التوقف الدولي.
وقال فـان دايك لشبكـة "سكاي سبورتس"

اإلجنــلــيــزيــة: "حــتى اآلن نــحن
نـحــصــد الـنــقـاط وهــنـاك
دائـمًـا مــجـال لـلـتـحـسـ

وأعــتــقـــد أنــنـــا يــجب أن
نــركــز فــقط عــلى جــمــيع
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أعـلن االحتاد اإلنـكـــــــــليـزي لـكرة الــــــــــقـدم أن فابـيان
ديـلف العب وسط إيـفـرتــــــــــــون أصـبح خـارج تـشـكـيـلة
مــــنــــتــــخب إجنــــلـــــتــــرا خلـــــــــــــوض مــــبــــاراتــــ أمــــام
جـمـهـــــــــوريـة الـتشـيك وبـلغـاريا ضـمن تـصفـيـات بطـولة

أوروبا 2020.
ـة وأصـيب ديـلـف في عـضالت الـفـخـذ اخلـلـفـيـة خالل هـز
مـتـاز مـطلع إيـفـرتـون أمام بـيـرنـلي في الدوري اإلجنـلـيـزي ا

هذا األسبوع.
وقــال االحتـــــــــاد فـي بـيــان "ال تــــــــــوجــد خـطـــــــــط لـضم
العـب بــديل حـــتى اآلن في وقــــــــت بـــدأت فــيه اســـتــعــدادات

ـدرب جــاريث سـاوثــجــــــــــيت مـع قـائـــــــمـته الــتي تـضم 24 ا
العبا".

وحتــتــــــل إجنـــــــــــــلــتــرا صــدارة اجملــمــوعــة األولى بــالــعـالمــة الــكــامــلـة
قـبل قبل الـتوجه وســـــــــتـحل ضيـفة عـلى منـتـخب التـشـــــــــــيك يـوم اجلمـعـة ا

القاة بلغاريا بعدها بـ3 أيام.

رابـطـة دوري كـرة الـسـلـة الـصـيـني
(سـي بي ايـه) أنــــهـــــا ســـــتـــــقـــــطع
عالقـاتـهـا مع روكـتـس عـلى خـلـفـية

وري.  الئمة"  "التعليقات غير ا
ــقـرر ان يــشـارك العــبـو وكـان من ا
نـادي نـتس ومسـؤولـون في رابـطة
الـدوري االمـيـركي في حـدث دعـائي

ان يونايتد مع برشلونة جانب من مباراة ا

في مـدرسـة ابتـدائـيـة في شنـغـهاي
الـــثـالثـــاء لـــكـن الـــرابـــطــــة ألـــغت
ـشـاركـة فـجـأة قـبل سـاعـتـ فـقط ا
مـن مـــــوعــــده مـن دون تـــــقــــد اي

توضيحات. 
ــــثــــلـــو الــــدوري عــــلى ولم يــــرد 
اســتـفــســارات فــرانس بــرس حـول

مـستـقـبل ماركـو جيـامـباولـو مدرب
مـــــيالن داخـل الــــنـــــادي األحـــــمــــر
واألســـــود بـــــات عـــــلـى احملك رغم
الــفــوز 1-2 عــلى جــنـــوى الــســبت
ــــــاضـي. ويــــــواجه أوريــــــلــــــيـــــو ا
أنــدريـاتــســولي مـدرب جــنــوى هـو
اآلخر غمـوضا بشـأن مستقـبله بعد
ركز ـة فريـقه إلى ا أن دفعت الـهز

قـبل األخـيـر بـرصـيد 5 نـقاط من 7
مــبــاريــات. ويـبــدو أوســيــبــيـو دي
فـرانـشـيـســكـو مـدرب سـامـبـدوريـا
الـذي يــتــذيل الــتــرتـيب بـ 3 نــقـاط
جـــمــعــهــا مـن انــتــصــار واحــد و6
هــــزائم الـــضــــحـــيـــة احملــــتـــمـــلـــة
ــدربـون الــثالثـة الـثــالـثــة.وتـولى ا
ــوسم. مــهـــامــهم مع بـــدايــة هــذا ا
ــبـكـرة صـعـوبـة وتـضـيف اإلقـالـة ا
كـبـيـرة عـلى كـاهل أي مـدرب يـعـمل
حاليـا في الدوري اإليطـالي بسبب
عـــدم جـــواز أن يـــتــولـى أي مــنـــهم
تــدريب أكــثـــر من نــاد واحــد خالل
ـــوسم. ورغم هـــذا فـــمن الـــشــائع ا
دربـ أنفـسهـم بعد إعـادة تعـي ا
بـضعـة أسـابـيع إذا فشل خـلـفاؤهم

في حتس أوضاع الفريق.
ستـفيدين من هذا ويبدو أن أكـبر ا
ـوقف هو سـتيـفانـو بيـولي مدرب ا
إنـتـر مـيالن الـسابـق الذي ظل دون
عـــمل مـــنـــذ اســــتـــقـــال من تـــدريب
فــيــورنــتــيــنــا في إبــريـل/ نــيــسـان
ــاضي.وأفـادت تــقــاريــر إعالمــيـة ا

واحــد غـــيـــر مـــشــروط بـــالـــشــراء
قـبل. وبـحسب الـنهـائي الـصـيف ا
صحيـفة "ذا صن" اإلجنلـيزية فإنه
ال نــيـة لــدى مـانـشــسـتــر يـونــايـتـد
لـإلبقـاء عـلى سـانـشـيز بـعـد نـهـاية
إعــارته إلنـتـر مـؤكــدة عـلى لـسـان
ــصــدر أن إدارة الـنــادي األحــمـر ا
ـهــاجم مــســتــعــدة لــلــتـخــلي عـن ا
ــبــلغ لن يــقل عن 25 الــتــشــيــلي 

مليون جنيه إسترليني.
وأضــــافـت الــــصــــحــــيــــفــــة: "إدارة
يـــونـــايـــتـــد ال تـــرى بــأي حـــال من
األحوال أي فرصـة لعودة سـانشيز
بغض النظر عن مدى جناح إعارته
مع إنتـر إذ تتـطلع لـتوفـير حوالي
 50مليون جنيه إسترليني من

وراء بيعه نظرًا لكونه يحصل على
راتب أســبـوعي بــقــيــمـة  505ألف
جــنـيه إسـتـرلـيـني في عـقـده الـذي
يتبقى فيه  3سنوات".وقـال مصدر
داخل الـنـادي لـلـصـحـيـفـة: "اخلـطة
تتمثل في اسـترداد بعض األموال
لــتــعــويض مــا  دفــعـه وتــوفــيـر

ـتـبـقي في عـقـده".وأضـاف: "نأمل ا
أن يــكـون مـوسـمه جــيـدا في إنـتـر
ـقــبل ونــريــد أن يـرحـل الــصـيـف ا
سـواء لـلـنادي اإليـطـالي أو لـغـيره
ولـديـنــا تـقــيـيم جـيــد له ألنه مـا
يــزال قـادرا عــلى االسـتــمـرار في
ــلك العب لــســـنــوات عــدة و ا

سمعة قوية".
ـبرم وال يـتضـمن عقـد اإلعارة ا
بــ إدارتي إنــتــر ويــونــايــتـد
شرطا للشراء النهائي خلدمات
سانـشيز لـكن هناك اتـفاق ب
الـــــطـــــرفــــــ عـــــلـى جتـــــديـــــد
ـــفــــاوضـــات بـــشــــأن إتـــمـــام ا

قبل. الصفقة الصيف ا
جــديـــر بـــالـــذكــر أن الـــنـــاديــ
يـقـتـسـمــان دفع راتب سـانـشـيـز
األسبـوعي خالل اإلعارة في ظل
الـعالقـة اجلـيـدة بـينـهـمـا أخـيرا
والـتي أسـفـرت أيـضـا عن تـعـاقد
ـاضي الــنـيــراتـزوري الـصــيف ا
مع الـبـلجـيـكي روميـلـو لوكـاكو

مهاجم يونايتد السابق.

امكـانية الـغاء مـواجهتي لـيكرز مع
نــتس.وكــانت رابــطـة دوري "ان بي
ايه" قـد سـعت لـلـنـأي بـنـفـسـهـا عن

موري 
وأبــــدت أســــفــــهــــا ألنه "أســــاء الى
الـعـديد من أصـدقائـنـا ومشـجـعيـنا

" مذكرة بأن األخير " في الص
أوضح أن تغريدته ال تمثل روكتس
أو الـ +ان بي ايـه+". أمـا الــنـســخـة
بـاللـغة الـصيـنيـة من بيـان الرابـطة
الــتـي نــشــرت عــلـى مــوقع "ويــبــو"
ـوقع "تـويـتـر" ـوازي  لــلـتـواصل (ا
) فـذهـبت أبـعد من ذلك في الـص
الى حــد الـتــعـبــيـر عـن "خـيــبـة أمل
الئمة". كبيرة من التعليقات غير ا
لــكن مـفــوض الــدوري آدم سـيــلــفـر
أصر االثن ان الدوري يدعم احلق
فـي الـــتـــعـــبـــيـــر مـــا دفع الـــقـــنـــاة
الصيـنية الى االسـتنكـار "نحن غير
راضـ ونـعـارض بـشـدة تـعـلـيـقات
(ســـيـــلــــفـــر) لـــدعـم حق مـــوري في

التعبير".
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ظل ريــــال مـــدريــــد في صـــدارة
الـــلــيـــجــا بـــعـــد تــغـــلــبـه عــلى
غــــرنــــاطـــة (2-4) فـي مــــبـــاراة
شــــــهــــــدت تــــــســـــجــــــيل
الــبـلــجـيـكي
إيـــــــــــــــــديـن
هـــــــــــازارد
أول هدف
لـــــه مـــــع
فـــــريــــقه
اجلـديد
بـيــنـمـا
وصــــل

بـرشـلـونـة لـلمـركـز الـثـاني بـعد
 Æ©4-0) أن سحق إشبيلية

وإذا كان ريال مدريد أخفق في
ضم اسم كبـيـر في خط الوسط
في فــتــرة االنـتــقــاالت األخــيـرة
رغـم مـا دار من تـكـهــنـات قـويـة
عن احـتمـال انتـقال كـريسـتيان
إريـــــكـــــسـن وبـــــول بـــــوجـــــبـــــا
لصفوفه فإن االنـتصار األخير
عــلى غــرنــاطــة أثــار تــسـاؤالت
عـــمـــا إذا كــــان الـــفــــريق وجـــد
ضــالـته بــالـفــعل في فــيـدريــكـو

فالفيردي لشغل خط الوسط.
Íd×Ý qŠ

وأظــــهـــــر الـالعب الـــــقـــــادم من
أوروجـواي والــبـالغ من الـعـمـر
 21عامًا ثباتا واتساقًا غاب
عن العـبـ أكـثـر خـبـرة مثل
تـــــوني كـــــروس ولـــــوكـــــا
مــودريــتـش لــيــتــحــول
إلـى احلل الــســـحــري
في يــد زيــدان فـمن
نـاحـيـة سـد ثـغـرة
عــجــز أمـــامــهــا
ــــــــــــــــــــــــدرب ا
الـــفــرنــسي
والـنـاحـية
األخــــــــرى
لم يــكـلف
الــــفــــريق
صـــفــــقـــة

جديدة.
وصــــــــــــــــــنـع
فـالـفـيـري خالل
مـــواجـــهــة غـــرنـــاطــة
الــهــدف الـذي أحــرزه إيـدين
هـــازارد بــعـــد أن جنح في
اســـــتـــــعـــــادة الـــــكـــــرة
بـــــنـــــصـف مـــــلـــــعب
ــــنـــــافس ومــــرر ا
هـــديــــة لــــلـــدولي
الــــبــــلــــجــــيــــكي
لـــــــيــــــحــــــتـــــــفل
بـــــبـــــصـــــمـــــته
األولــــــــــــــــــــــــى
بــــــقــــــمــــــيص

الريال.
ـدرب وقــال ا
الـــفــــرنــــسي
زيـن الــــــدين
زيـــــدان "إنه
العـــــــــــــــــــــب


