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غادر العب كرة الـقدم البرازيلي الـسابق رونالدو نازاريـو دي ليما صبـاح امس الثالثاء مستـشفى مدينة
دة  4أيـام. وخرج العب بـرشلـونة وريال إيبيـزا الواقـعة بـجزر الـبلـيار اإلسـبانيـة بعـد احتـجازه بـداخلـها 
مدريد وإنـتر وميالن السابق من مستشفى "نويسترا سـينيورا ديل روساريو" في إيبيزا التي كان يقضي
فـيها عطـلته في الساعة  10:30 صبـاحا بالتـوقيت احمللي بـحسب مصادر طـبية لـتجنب وسائل اإلعالم
هـاجم السابق الـذي قاد منـتخب بالده للـتتويج بـلقب مـونديال كأس التي كانت تـنتظـره خارجهـا. وكتب ا
الـعـالم في  2002 وتـوج به أيـضـا في نـسـخة  1994 دون أن يلـعب عـبـر شـبـكـات الـتـواصل االجـتـماعي
ـسـتشـفى نـظرا إلصـابـته بـدور إنفـلـونزا قـوي. ودخل رونـالدو (41 عـاما) ـاضي  أنه يحـتـجز بـا األحـد ا

اضي حيث  تشخيص حالته بإصابته بالتهاب رئوي. ستشفى مساء اجلمعة ا ا
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تـــــنـــــوّعت عـــــنـــــاويـن الـــــصـــــحف
اإلجنـليـزيـة الصـادرة صـباح امس
الــثالثــاء وسـط هــدوء يــأتي بــعــد
انتهاء اجلولة األولى من منافسات
ـيـيـرلـيج. وخـرجت صـحـيـفة الـبـر
"ميرور" بعنوان "هراء مطلق" وهو
جـــزء من تـــصـــريــحـــات أدلى بـــهــا
ـنتخب اإلجنـليـزي السابق مدرب ا
سام أالردايس النتـقاد طريـقة لعب
ـري أمـام مـدرب آرســنـال أونـاي إ
مانـشسـتر سيـتي في ختـام اجلولة
األولى من الـدوري اإلجنلـيزي. كـما
أشـارت الصـحـيفـة إلى تـصريـحات
العب تـشيـلسي ويـليـان التي انـتقد
فــيــهــا مــدرّبه الــســابق أنــطــونــيـو
كــونـتـي حتت عــنــوان "إمــا أنـا أو
كـونـتي". وعـنـونـت صحـيـفـة "ديـلي
إكــســبــريس" قـــائــلــة "ألم في وايت
هـارت" بـعـدمـا تقـرّر إيـقـاف أعـمال
جتــهـيــز مـلـعـب تـوتــنـهــام اجلـديـد
بسبب مشاكل تـتعلّق بالسالمة ما
يـعـني أن الـفـريق الـلـنـدني مـضـطر
بلي". للـعودة للـعب على ستـاد "و
كـمـا أشـارت الـصــحـيـفـة إلى تـفـرّغ
انشسـتر سيتي بعد دافيد سيلـفا 

ـنـتـخب إعالن اعـتـزاله الـلـعب مع ا
اإلســبـاني. وقـالت صــحـيـفـة "ديـلي
ستار" في عنـوان "قتال حول إيريك
ـقدر قـيـمته بـ 100 مـليـون جـنيه ا
إسـتـرلـيـني" بــعـدمـا أبـدى بـاريس
ســـان جـــيــــرمـــان رغـــبــــته في ضم
كـريسـتيـان إيريـكسن من تـوتنـهام.
ونقلت الصحيفة تصريحات مدافع
لـيـفـربـول فـيــرجـيل فـان دايك الـتي
أكّـد فـيـهـا أن فـريـقه جـاهـز إليـقـاف
مـانـشــسـتـر سـيـتي عــلى الـصـعـيـد
احملـلّي. كـمــا ذكـرت أن مـانــشـسـتـر
يــونـايــتـد ســيـقــدّم عـرضــا جـديـدًا
لتجديد عقد حارسه دافيد دي خيا.
الى ذلك كشفت تقـارير صحفية أن
إدارة بـاريس سان جـيـرمان جتـهز
للتعاقد مع جنم توتنهام هوتسبير
مــقـابل  100مــلـيــون إســتــرلــيـني
خالل فـتــرة االنـتـقــاالت الـصـيــفـيـة
اجلــــاريـــــة. وأكــــدت صـــــحــــيـــــفــــة
"إكسبريس" أن إدارة سـان جيرمان
ــاركي تــســعى لــلــتــعــاقــد مع الــد
كريستيان إيـركسن العب توتنهام
لتـعزيـز صفـوف الفـريق مع اقتراب
الفرنسي أدريان رابيو من الرحيل
هـــــذا الــــــصــــــيف. وذكــــــرت أن من

الــصـعب إتــمـام الــصـفــقـة بــسـبب
الـــعالقــــة الـــوطــــيـــدة بــــ الالعب
واألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
ديـر الـفـني لـلـسـبـيـرز بـاإلضـافة ا
إلى أن الـفـريق اإلجنـلـيـزي لم يـبرم

أي صـفــقـة خالل الـصـيف اجلـاري.
وأشـــارت إلـى أن ســـان جـــيـــرمـــان
يـــــســـــتــــعـــــد في الـــــوقت احلـــــالي
لالسـتـغنـاء عن بـعض الالعـب في
الفـريق للـتوقـيع مع إيركـسن الذي

تـــصــريـــحــات أنـــتــوني
مـــــوديــــست مـــــهــــاجم
تــيـاجنـ جــواجنـيـان
الــــتـي عـــرض فــــيــــهـــا
خدماته على بوروسيا

دورتموند. 
وامـتـدحت الصـحـيـفة
عــبــدو ديــالــو مــدافع
دورتــمــونــد اجلــديــد
قـــائـــلـــة إنـه ســـيـــكــون
عنصـرا أساسيـا وقائدًا
لــدفـاع الــبي فـاو بي في
ــــــوسم اجلــــــديـــــد. وفي ا
سياق آخر أجـرت صحيفة
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 اســــــــتفتاءً عن أفضل 11
العـــــــبًـــــــا ارتـــــــدوا قـــــــمـــــــيص

ــنــاســــــــــبــة شــــــــــتــوجتـــارت 
رور  125عامًا احــــــتفال النادي 
عــلى تـــأســيــسـه. فــيــمـــا تــســاءلت
صحيفة "كيكر" حول إمكانية تعاقد
شــــــالــــــكه مـع روبن لــــــوفــــــتـــــوس
تــــــــشــيك العب تــشــيـلــسي بــعـد
رحـيل ثــيـلــو كـيـريــر إلى الـبي إس

جي.
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بايرن لدرجة أنه لن ينعم أي العب
بــالـــراحــة كــمـــا أن كل شيء حتت
السيطـرة بالنسبـة لكوفاتش حتى
روبـن وافق عــلى اســـتــبــداله خالل

صافحة".  السوبر با
وتــطــرق مــاتــيــوس لــلــحــديث عن
جـــيــــروم بـــواتـــيـــنـج مـــوضـــحًـــا:
"بــواتـيــنج في وضــعه الــطــبــيـعي
العـــــــــب مــهم لــكــــــــوفــاتـــــــــش
لــــكــــنه في اآلونــــة األخــــــــــيـــرة لم
ـعـروف سواء يـقــــــــدم مـسـتواه ا
ــــنــــتــــــــــــخب مع بــــــــــايــــرن أو ا

اني".  األ
: "عليه أن يركز ثانية على كرة وأ
الـــقـــدم إن كــان يـــريـــد الــلـــعب في
ــقــبــلــة بــايــرن خالل الــســنــوات ا
انشـستر يونايتد وباريس انتقاله 
سان جـيرمان فـشل وإن لم يسـتعد
مـســتـواه لن يـطــلب أي نـاد كــبـيـر

قبل". وسم ا التعاقد معه في ا

مــاتـيــوس في مــقــاله عـلـى شـبــكـة
"ســكــاي": "الـســمــاح لـســبــسـتــيـان
رودي بــــالـــرحــــيـل إلى اليــــبــــزيج
سـيـكـون خطـأ كـبـيـرًا رودي برأيي
هو الرقم  6الوحــــــــيد في تشكيلة
الــــــــبـــــــايـــــــــــــــرن مـع خـــــــــــــافي

مارتينيز". 
وأضاف: "فـي حال تـراجع مسـتوى
خـافي أو إصـابـته لـن يـكـون هـناك
بــديل له جـوريــتـســكـا وتــولـيــسـو
كنهم اللعب في وكيميتش وآالبا 
ـــركــــز لـــكن لـــيـس بـــنـــفس هـــذا ا
اجلــودة عـــنــدمــا تـــواجه فــرق من
طـراز بـرشـلـونـة والـريـال يـجب أن
تـــمــتـــلك رقم  6حــقـــيــقـي". وتــابع:
"مستوى بايرن فـي السوبر يتمتع
الـفـريق بـقـتـالـيـة عـالـيـة جـدًا وثـقة
كــبـــيــرة وهـــذا ســيـــخــيف أنـــديــة

البوندسليجا".
نـافسـة كبـيرة جدًا في  وواصل: "ا

الـبـافاري مـن خطـورة الـتـخلي عن
خـدمـات العب الـفـريق خالل سـوق
االنتـقاالت الصـيفـية احلالـية. وقال
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حــذر لــوثــار مــاتــيــوس أســطــورة
بــايــرن مـــيــونخ الــســابق الــنــادي
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تـد لـنحـو دقـيـقة و تـداوله بـشكل
واسـع عـــــــلـى مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
االجتـماعي في إنـكلتـرا ليل اول امس
اإلثـنــ صالح جــالـســا خـلف مــقـود
سيـارته عـلى طـريق مـزدحم يسـتـخدم
هـاتــفه اخلــلــيـوي من دون الــتــحـدث

عبره. 
وبـدا أن الـشـريط الـتــقـطه مـشـجـعـون
ــزدحم وقــفـوا الـى جـانـب الـطــريق ا
وطلب بعـضهم من صالح ( 26 عاما)
الـــتـــوقــــيع عـــلـى تـــذكـــارات من دون
جتــاوب مـن قــبل الـالعب الـــذي أبــقى
زجاج سيـارته مغلـقا. وأظهـر الشريط
أيـــضـــا أن صالح واصل اســـتـــخـــدام
الهاتف أثناء التقدم البطيء للسيارة.
وأكـدت الـشـرطـة عــبـر حـسـابـهـا عـلى
"تـويـتـر" أنـهـا "أبلـغـت بوجـود شـريط
يظـهر العـب كرة قـدم يسـتـخدم هـاتفه
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أكـد نـادي لـيـفــربـول اإلنـكـلـيـزي لـكـرة
الـقــدم أنه قـدم الى الــشـرطـة شــريـطـا
ـصـري مـصــورا يـظـهــر قـيـام جنــمه ا
مــحـــمــد صـالح بــاســتـــخــدام هـــاتــفه
اخلــلــيــوي أثــنــاء قــيـادتـه الــســيـارة
بـحــسب مـا أفــادت تـقـاريــر صـحــفـيـة
إنــكــلـــيــزيــة. ونــقــلـت هــيــئــة اإلذاعــة
البـريطـانيـة "بي بي سي" عن متـحدث
بــاسم لــيــفــربــول أن "الــنــادي وبــعـد
تــشـــاور مع الالعب رفع الـى شــرطــة
ميرسيسايـد (شمال غرب البالد حيث
ــديـــنـــة) الــشـــريط والـــظــروف تـــقع ا
احملــيــطــة بــالـــتــقــاطه". أضــاف "لــقــد
حتـدثـنا أيـضـا الى الـالعب وسـنتـابع
وضوع داخليا (...) لن يدلي النادي ا
أو الالعب بـأي تـعــلـيق إضـافي حـول
وضـوع". ويظـهر الـشريط الذي هذا ا

أخبار النجوم
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. ونـشر أعلن اإلسـباني ديـفيـد سيـلفـا اعـتزاله الـلعب الـدولي بعـد مسـيرة دامت  12 عـاماً
العب مـانشـستـر سيـتي البـالغ من الـعمر ( 32عامـاً) على حـسابـاته في وسائل الـتواصل
ـنـتخب اإلسـبـاني. وانضم االجـتـماعي رسـالـة مفـتـوحة لـلـجمـاهـير أعـلن فـيهـا أنه يـغادر ا
ـغادرة "ال روخـا" وسبـقهـما سـيلـفا إلى بـيكـيه الذي أبـلغ الصـحفـي يـوم السـبت قراره 
نتـخب الوطني وأحرز 35 أندريس إنيـيستا هـذا الصيف. لعب سـيلفا  125 مبـاراة مع ا
هـدفاً ما يجـعله رابع هداف تـاريخي في إسبانـيا. شارك سـيلفا في الـعصر الـذهبي لكرة
الـقـدم اإلسـبـانـيـة حـيث فـاز بـكـأس الـعـالم  2010 وكـأس األ األوروبيـة مـرت 2008
و .2012 وقال العب سـيتي إنه احـتـاج الى أيام وأسـابيع "من الـتفـكـير والـتحـليل التـخاذ

نتخب الوطني".  سيرتي مع ا قرار وضع حد 
ـنـتخب ". وشدد الالعـب على أن "ا وأضـاف: "عـشت وحلـمت مع مـنـتخب سـنـتـذكره دائـمـاً
الـوطـنـي مـنـحـني كل شيء وســاعـدني عـلى الـتـطــور كالعب وإنـسـان (...) أغـادر فـخـوراً
ـشاعـر والـذكريـات مـثل صورة لـويس أراغـونيس وسـعيـداً واضـعاً حـداً لـوقت مفـعم بـا
نتخب إلى لقبه درب السـابق الذي قاد ا " في إشارة إلى ا ايستـرو الذي لن يُنسى أبداً ا

سؤولية لدى استدعاء سيلفا للمرة األولى. األوروبي األول وكان يتولى زمام ا
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ريــــال قــــال مــــدرب أتـــلــــتــــيــــكـــو
ـكــنــني قـول أي ســيـمــيــوني "ال 
شيء عن حارس لـعب معنـا بشكل
جيد. في احلـياة يجـب أن نحترم
ـكنـنـا احلـكم على كل الـنـاس ال 
أحـد.. نـتـذكـر جـيـدا الـنـاس الـذين
عمـلوا مـعنا. لن يـتغـير ذلك حتى
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ـعـروف بـدفـاعه ولـدى أتـلـتـيـكـو ا
الــــصــــلـب ونــــدرة أهـــــدافه عــــاد
الــثـنــائي الــفـرنــسي بــطل الــعـالم
ــــهــــاجم أنــــطــــوان غــــريــــزمـــان ا
والـظـهـيـر لـوكـاس هـرنـانـديـز إلى
اضي التمـارين مطلع األسـبوع ا
وشـاركا احـتـياطـيـ في مواجـهة
ــاضي. إنـــتــر الـــوديــة الـــســبـت ا
ويــتـوقع أن يــشــارك بــطل الــعـالم
توما ليمـار القادم من موناكو إلى
أتلتيكو بصفقة قدرت بـ 75مليون
يــورو إلـى جــانب العــبي الــوسط
الــبـــرتــغـــالي جــلـــســون مـــارتــنــز
ورودري الـقـادمـ من سـبـورتـينغ
الـبـرتغـالي وفـياريـال تـواليـا. كـما
ـهـاجم الـكـرواتي ضم أتـلـتـيـكــو ا
ـطـرود" من نـيـكـوال كـالـيـنـيـتش "ا

وسترفع األندية اإلسبانية ألقابها
الـــقـــيـــاســيـــة إلى  15 مـــقـــابل 9

إليطاليا و 7 إلنكلترا.
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وللمرة األولى منذ  2009 يستهل
ريــــــــال مـــــــوســـــــمـه دون هـــــــدافه
التـاريخي الـبرتـغالي كريـستـيانو
رونـالدو ( 33عـامـا) أفـضل العب
ـنـتـقل في الــعـالم خـمس مـرات وا
إلى يوفنتوس اإليـطالي بأكثر من
 100مليون يورو. لكن الفريق

لـكي احتفظ حـتى اآلن بصانع ا
ألـــعـــابـه ووصـــيف بـــطل الـــعـــالم
الكرواتي لـوكا مودريتش في ظل
تقارير أشرت إلى إمـكانية انتقاله
إلـى إنـتــر اإليـطــالي. وبــعـد إعالن
الفـرنـسي زين الدين زيـدان رحيال
اضي إثـر قـيادته مـدويا الـربـيع ا
الـفـريـق األبـيض إلى ثـالث ألـقـابه
ـتــتـالـيـة في دوري األبـطـال حل ا
بـدال منه جـولن لـوبيـتـيغي الـقادم
بعد إقـالة مدويـة أيضا من تدريب
مـنتـخب إسبـانـيا عـشيـة مونـديال
روسـيـا بعـد إعالن مـوافـقـته على
تـــــــدريـب ريـــــــال قــــــبـل انـــــــطالق
الـنـهـائيـات. وعـوّل لوبـيـتـيغي في

اضي. والتـقى الفريقان في أيار ا
ـــــســــابــــقــــات تــــسـع مــــرات في ا
األوروبــيــة فــفــاز ريــال  5 مـرات
وأتـلـتـيكـو مـرتـ وتعـادال مـرت

بـيـد أن أتـلـتـيـكـو عـجـز حـتى اآلن
ه فـي مـباراة عن الـفـوز عـلى غـر
نـــهــائــيـــة أو إقــصـــائه من إحــدى

سابقات.  ا
ـــــبــــاراة الـــــتي تـــــقــــام في وفي ا
العـاصمـة اإلستـونيـة تالـ تميل
ــصـلـحـة األفـضــلـيـة الـتــاريـخـيـة 
ريـال لـكن مـنذ قـدوم األرجـنـتـيني
ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــوني لـــتـــدريب
"كولتشونـيروس" في أواخر العام
 2011 أصبح أتلتيكو خصما

عنيـدا ولم يخسـر ضد ريال سوى
مرة واحدة في الدوري احمللي في
ا تـشـهد آخر  10مـبـاريات. ولـطـا
مواجهات الطرف منافسة نارية
خصـوصا في نهـائي دوري أبطال
أوروبـا حيـنمـا خـرج ريال مـدريد
فـائــزا في نـهـائي نـسـخـتي 2014
بــنــتــيــجــة  1-4 بــعــد الـــتــمــديــد
و 2016 بـــــركالت الــــــتـــــرجـــــيح.
وبــعـدمــا أصـبح أول فــريق يـحـرز
لـــــقب دوري أبـــــطــــال أوروبــــا
بـنـسـخـته اجلـديـدة  3مرات
تـواليـا يـريد ريـال مـدريد
أن يكون أول نـاد يحرز
لقـب الكـأس السـوبر
 3مرات تواليا

منـذ انـطالقهـا عام
 ?1972علما بأنه
خسـرها مـرت في

 1998و.2000
وبــــحــــال تــــتــــويج
ريــــال ســــيــــعــــادل
الــــرقم الــــقــــيــــاسي
ـــــــســــــجـل بــــــاسم ا
مواطنه برشـلونة وميالن
اإليطالي ( 5 ألقـاب). بدوره
يـبــحث أتـلــتـيـكــو عن إحـراز
الـلـقب لـلـمــرة الـثـالـثـة بـعـد

 2010 و 2012 على
حــســاب إنـــتــر اإليــطــالي
وتــشــلـــسي اإلنــكــلــيــزي
تواليا بعدما كان حامال
لـلـقب الـدوري األوروبي.
والالفت سيطرة إسبانيا
ــسـابــقــة في عــلى هــذه ا
الـسـنـوات األخـيـرة إذ توجت
أنــديــة الـلــيــغـا  8 مــرات في آخـر
تـــــــسـع ســــــنــــــوات (3) لــــــكـل من
بـرشـلـونـة وريـال و 2 ألتـلـتـيـكـو)
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كـشـفت تقـاريـر صحـفيـة إنـكلـيـزية بـأن نادي مـانـشسـتـر يونـايـتد واثق من جتـديـد عقـد حارسه

ميز دافيد دي خيا خالل األيام القليلة القادمة.  اإلسباني ا
ا قد انـتقل للعب في صفوف الـشياط احلمر صيف وكان دافـيد دي خيا صاحب الـ  27 عامً
بلغ  25 مليون يورو. وأصبح بعدها دافيد  2011 قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني 
اضـية ومن ضمن أفضل خمس دي خـيا أحد أفضل العبي مـانشستـر يونايتد في الـسنوات ا
حراس على األقل في العالـم. وحاول نادي ريال مدريد اإلسباني الـتعاقد مع دافيد دي خيا في
أكثر من فرصة ولكـنه فشل في ظل إصرار النادي اإلجنليزي اليونايتد على اإلبقاء عليه داخل

صفوف الشياط احلمر. 
وذكرت صـحيفة “الـدايلي ستار ”اإلنـكليزيـة أن إدارة مانشسـتر يونايـتد واثقة من جتـديد عقد
توقع توقيع قبل. وأشارت الصحـيفة أن من ا احلارس دافيد دي خيا الـذي سينتهي الصـيف ا
دة خمس ميـز دافيد دي خيا على عقد طويل األمد مع مـانشستر يونايتد  احلارس اإلسباني ا

سنوات حتى عام .
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صـري محمد النني العب آرسنال بدأ أوليمبيك مـارسيليا الفرنسي حتـركاته للتعاقد مع ا
درب ـدفعجـية حتـت إمرة ا اإلجنلـيزي بـعد تـراجع حظـوظه في شغل مـركز أسـاسي مع ا

أوناي إمري. 
ونقـلت أنـباء اهـتمـام مـارسيـليـا بالـتـعاقـد مع النـني عن مـوقع ماكـسي فـوت قبل أن تـؤكد

رموقة صباح امس الثالثاء صحة هذه األنباء.  صحيفة ديلي ميرور البريطانية ا
ـشـاركـة أسـاسـيـاً مع آرسـنـال أصـبـحت شـبه وأشـارت ديـلي مـيـرور بـأن فـرص الـنـني بـا
معـدومة بعـد التعـاقد مع الثـنائي لوكـاس توريـرا وماتيـو جوينـدوزي خصوصـاً مع تواجد
جـرايــنت تـشــاكـا وآرون رامــسي ضـمـن صـفــوف الـفــريق وهـو مــا يـجــعل أيـضــاً فـرص
مشـاركته كبديل ضـئيلة لـلغاية. ولم حتـدد ديلي ميرور قـيمة العـرض الذي ينوي مـارسيليا
ـه لـفـسخ عـقـد الـنـني مع آرسـنـال لـكـنــهـا وضـحت سـعي الـنـادي الـفـرنـسي حلـسم تـقـد
ـلك الـصـفـقـة في سـوق االنـتـقـاالت الصـيـفـيـة احلـالي وتـوقـعت أن يـنـجح فـي مـسعـاه. و
مارسيليـا فرصة التعاقد مع النني حتى موعد إغالق سـوق االنتقاالت الصيفية في فرنسا
مع نهـاية اب احلـالي رغم إغالق بـاب االنتـقاالت الـصيـفيـة في إنـكلـترا في الـتاسع من
ـاضـي حـتى عـام اب. اجلـديــر بـالـذكــر أن الـنــني مـدد عــقـده مع آرسـنــال في اذار ا
درب الفرنسي وقدوم أوناي  2020 بتوجيهات من أرس فينجر لكن استقالة ا
ـصـري ليـصـبح رحـيله عن الـنـادي هو ري قـلـبت األوضـاع بالـنـسبـة لـلـنجم ا إ

احلل إلنقاذ مستقبله.
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يـقص ريال مـدريـد اإلسبـاني بطل
دوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا وجـــــاره
الـلدود أتـلتيـكو مـدريد حـامل لقب
الــدوري األوروبي "يـــوروبـــا لــيغ"
ــوسم الــقـــاري عــنــدمــا شــريـط ا
يـلتـقيـان الـيوم األربـعاء في تـال
في أول مـبــاراة لـلــكـأس الــسـوبـر
األوروبــيــة في كـرة الــقــدم جتـمع

ب فريق من مدينة واحدة.
ـرة الـرابــعـة من أصل آخـر هــذه ا
خــمس نـسـخ يـتـواجـه نـاديـان من
إسبانـيا لكنهـا األولى ب نادي
من مــــديــــنــــة واحــــدة وحتــــديـــدا
العاصمة مدريـد بعد تتويج ريال
سابقة األولى على حساب بلقب ا
لـــيــــفـــربـــول اإلنــــكـــلـــيـــزي (3-1)
ـسابـقة الـرديفة وأتـلتيـكو بـلقب ا

عــلى حــســاب
مـرسـيـلـيا
الـفـرنس
ي (-3
صــــفــــر)

جـولــته الـصـيـفــيـة الـتـحــضـيـريـة
األخيـرة على اجلنـاح الـويلزي
غــــاريث بـــايـل والـــشـــاب مـــاركـــو
ـهاجم الفرنسي كر أسنسيو وا
ــة فـيـمـا شــارك مـودريـتش بـنـز
لــدقــائـق قــلــيــلــة بــعــد عــودته من
عـطـلـته الـصـيـفـيـة. وبـرز مع ريال
ــــهـــاجـم الـــبــــرازيــــلي الــــشـــاب ا
فـيـنيـسـيوس جـونـيور ( 18عاما)
الـقادم من فالمـنـغو مـقـابل صفـقة

مقدرة بـ 45 مليوني يورو.
وقع وقال مـدرب ريال لوبـيتـيغي 
االحتـــــاد الـــــقـــــاري "ال ضـــــغــــوط
ــبـــاراة) ضــد إضـــافــيـــة ألنــهـــا (ا
أتلتيكو مـدريد هذا نهائي وكأس
مـا يـعــني أنـنـا ســنـقـدم كل شيء
نحن مجبرون على حتقيق الفوز".
وأشــارت تـــقــاريـــر مــحـــلـــيــة إلى
إمـكـانـيـة اعـتــمـاد لـوبـيـتـغي عـلى
حــارسه الــكــوســتــاريــكي كــيــلـور
نـافـاس لـعدم حـصـول البـلـجـيكي
تـيـبـو كـورتـوا الـقـادم هـذا الـشـهر
مـن تــشــلـــسي اإلنــكــلـــيــزي عــلى
الوقت الـكافي للـتأقـلم مع الفريق.
وعن قــــــدوم كــــــورتــــــوا حـــــارس
أتـلـتـيـكـو ب  2011 و2014 إلى

لوثار ماتيوس
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(201-2017) وتــوج هــدافــا لــلــدوري
ـمـتـاز مع  32هـدفـا من اإلنـكـلـيــزي ا
أصل  44ســــجـــلــــهــــا في مــــخـــتــــلف
ــســابـــقــات. واخــتـــيــر صالح الــذي ا
ــبـاراة سـاهـم في قـيــادة فـريــقه الى ا
سابـقة دوري أبطال أوروبا النهائـية 
قبل اخلسـارة أمام ريـال مدريد (1-3)
ـيــيــرلـيغ" في أفـضل العـب في "الـبــر
ـــــــــــــــــــــوســم ا

اضي. ا

اخلليوي أثناء القيادة. لقد  حتويل
لف الى القسم اخملـتص. شكرا على ا
إبالغــــنــــا بــــذلك". وفـي حـــال إدانــــته
بــارتــكـــاب مــخــالــفـــة يــواجه الالعب
غرامـة مـاليـة قد تـصل الى ألف جـنيه
اســتــرلـــيــني ( 1300 دوالر) وحــسم
نـقـاط من رخــصـة قـيــادته. ولم يـحـدد
الـطرفـان تـاريخ تـصـويـر الـشريط اال
أن صحيفة "ميرور" اإلنكليزية رجحت
أن يــــكـــون ذلـك قــــد  في أعــــقـــاب
ـــبـــاراة األولى لـــلـــيـــفــربـــول في ا
ـــــوسم اجلـــــديـــــد مـن الــــدوري ا
ـمــتـاز والــتي فـاز اإلنـكــلـيــزي ا
ـاضي عـلى ضـيفه فيـهـا األحـد ا
وست هام برباعـية نظيـفة علما
أن صالح نفـسه افتـتح التـسجيل
خاللهـا. وقدم صالح أداء الفـتا مع

لـــيـــفـــربـــول فـي مـــوســـمه األول مـــعه

ســـيــضــيف جــودة إلـى تــشــكــيــلــة
ــديــر ــاني تــومــاس تــوخــيل ا األ
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انيـة الصادرة أبرزت الصـحف األ

امـس الـــثـالثـــاء هــــجــــوم وســـائل
اإلعالم اإلنـكـلــيـزيـة عــلى مـسـعـود

أوزيل جنم آرسنال. 
وتــصـدرت صــورة يـان فــيـات أرب
مـهـاجم هـامـبـورج غالف صـحـيـفة
"فــوســبــال بـــيــلــد" الــتـي عــنــونت:

"احلقيقة ب أرب والبايرن". 
وارتـبط أرب بـاالنتـقـال إلى الـنادي
الـــبــافـــاري طــوال الـــصــيف إال أن
غــيـاب االتـفـاق بـ الـنـاديـ دفـعه
لـتـجـديـد عـقـده مـع الـديـنـاصورات.
وأشــارت الـصــحــيـفــة إلى هــجـوم
الـصـحـافـة اإلنـكلـيـزيـة عل مـسـعود
أوزيل جنـم آرسـنـال بــعـد ظـهـوره
ـباراة األولى للـجانرز اخمليب في ا
ــيـرلــيج واخلــسـارة من في الـبــر
مـانشـسـتر سـيـتي بهـدف دون رد.
ـاضـيـة من وعــانى أوزيل الـفـتــرة ا
ـــانـي بـــســـبب هـــجــــوم اإلعالم األ
صـــورته مـع رجب طـــيب أردوغــان
لـيـعــلن الالعب اعـتـزاله الـدولي في

النهاية. 
كما حتدثت الصـحيفة عن كواليس
صـفـقة انـتـقـال ثيـلـو كيـريـر مدافع
شـالـكه إلى باريـس سان جـيـرمان
مــقـابل  37 مــلــيــون يــورو وكـذلك
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اتلتيكو مدريد

تــشـكـيـلـة مـنـتـخب بالده في كـأس
الـعــالم وســــــــيـرتــدي الـقــمـيص
الــــرقم  9بــــدال مـن فــــرنـــــــــانــــدو

توريس. 
وعــلق ســيــمـوني عــلى تــولــيــفـته
بالقول "لدينـا مجموعة جديدة مع
الــكــثــيــر من الــقــادمــ وعــلــيــنـا
التـأقـلم وهذا يـحتـاج إلى الوقت.
ـكنـنـا احلديث عن فـريق جـيد ال 

فقط بسبب اسمائه". 
ــوســمه اجلــديـد واســتــعـد ريــال 
بــــــفــــــوزه في ثـالث مـــــبــــــاريـــــات
وخسارته أمام مانشستر يونايتد
اإلنكـليزي 2-1 فيـما فـاز أتلـتيـكو
مــــــرة في خـــــــمس مــــــبــــــاريــــــات
واجـهـة على حتـضـيريـة. وتـقـام ا
ملعب لـيليـكوال في تالـ (الساعة

 19,00بتوقيت غرينيتش).
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