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دير الفـني لبايرن مـيونخ مهاجمه سـاندرو فاجنر خالل تـدريبات الفريق عاقب نيكو كـوفاتش ا
ـانـيـة إن فـاجـنـر اضـطـر لـلـقـيام اول أمس اجلـمـعـة بـطـريـقـة طريـفـة.وقـالت صـحـيـفـة "بـيـلـد" األ
بـتـدريــبـات الـضــغط; بـســبب حتـكـمه الــسـيئ عــنـد اسـتالم إحــدى الـكـرات خالل الــتـدرب عـلى

التمريرات القصيرة.
دة  3أيام تـبدأ مـن اليـوم على أن وأضافت الـصحـيفـة: "سـيحـصل العبـو البـايـرن على عـطلـة 

يتجمع الفريق يوم بعد غدا الثالثاء ".
سـابقـتي البـونـدسلـيجـا ودوري أبطـال أوروبا في وسيـخوض الـفريـق البـافاري سـبع مبـاريـات 

دة ما ب  15 سبتمبر/أيلول و 6 أكتوبر/تشرين األول. ا
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 100 يوم مرت على رحيل زين
دير الفني السابق الدين زيدان ا
لـريـال مـدريد عن الـقـيـادة الفـنـية
للـمـيرجني وبـعد  6أيام فقط من
حتقـيق لـقب دوري أبطـال أوروبا

للمرة الثالثة على التوالي.
درب الفرنسي اجلميع في فاجأ ا
مـــؤتــمــر صـــحــفي ظــهـــر فــيه مع
الـرئـيس فـلـورنــتـيـنـو بـيـريـز أنه
قـرر الـرحيل مـشـيـرًا إلى أن ريال
مدريـد في حاجـة إلى فكـر ومنهج
ــواصــلـــة االنــتــصــارات جـــديــد 
لـتـســتـقـر اإلدارة فـيـمــا بـعـد عـلى
درب جولـ لوبيـتيجي اختـيار ا

خلالفته.
ونـشرت صـحـيفـة "مـاركا"  5أمور
ــلـكي بــعـد تــغـيــرت في الـفــريق ا
مــــرور  100 يـــــوم عـــــلى رحـــــيل

زيدان ونـستـعرضهـا في التـقرير
التالي:
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رمى لم يـتم مس مـركـز حـراسـة ا
في ريـال مدريـد خالل تواجـد مدة
زين الـدين زيـدان فـقـد رفض ضم
دافــيــد دي خــيــا من مــانــشــســتـر
يـونـايـتـد كـمـا أوقف عـمـلـيـة ضم
كـــيــبــا أريــزابــاالجـــا من أتــلــتــيك
بـيـلـبـاو لـيضع ثـقـته الـكـامـلة في
كـيـلـور نـافـاس.ومع رحـيل زيدان
لم تـفــوت إدارة الـنــادي الـفــرصـة
من أجل التعاقد مع تيبو كورتوا
أفــضل حـــارس في كــأس الـــعــالم
 2018 وبسعر معقول ليباشر
مـــهـــام عــــمـــله بــــدءًا من مـــبـــاراة
ــــتـــوقع أن لـــيــــجــــانـــيـس ومن ا
يــحـافظ عـلى مـركـزه حـتى نـهـايـة

وسم. ا
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ظل الــنــجم الــويـلــزي بــعــيـدًا عن
اخــتـيــارات زيـدان األســاسـيـة في
ـاضي خالل مــنـاسـبـات ــوسم ا ا
عــــديـــدة أبـــرزهـــا نـــهـــائي دوري
األبطال أمام ليفربول حيث خرج

. من مقاعد البدالء ليحرز هدف
حتــول دور بـيل مـع لـوبــيــتــيـجي
ـدرب إلى قــائـد حــيث اعــتــبــره ا
خــلــيـفــة كـريــســتـيــانـو رونــالـدو
وحتى اآلن يقدم مسـتويات رائعة
هي األفــــضل خالل  5 ســــنـــوات

منذ انضمامه للفريق.
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لـم يــــــحـــــصـل الـــــثــــــنـــــائـي داني
ســيـبـايـوس ومـاريـانـو ديـاز عـلى
ثـقـة زيـدان حـيث ظل األول خالل
ـاضي بـعــيـد تـمـامًـا عن ــوسم ا ا
شـاركة بـينـما الـثاني رحل إلى ا

لـــــيـــــون لـــــيـــــتـــــألق فـي الــــدوري
الـفـرنـسي.تـغـيـرت األوضاع حتت
قـيـادة لــوبـيـتـيــجي الـذي أصـبح
يعتمد على سيبايوس كما تعاقد
يرجني مع ماريانو مجددًا ومن ا
ـبـاريـات ـتــوقع أن يـشـارك في ا ا

قبلة. دة ا خالل ا
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لم تـكـن انـتـصـارات زيـدان مـبـنـية
عـلى الـتـعـاقـدات الـكـبيـرة بل أنه
كــان يــنـــفق أمــواال قـــلــيـــلــة عــلى
الالعـــبــــ الـــشـــبــــاب مـــثل داني
ســيــبـــايــوس وثــيــو هـــرنــانــديــز

وماركوس يورنتي.
ولـكن ريــال مــدريـد هــذا الــصـيف
ــا في دفع  145مــلــيــون يــورو 
ذلك  45ملـيون لضم فـينيـسيوس
جـونـيـور فـقط.ويـعـد مـا أنـفق في
ــيــركـــاتــو الـــصــيــفـي أكــبــر من ا
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جـمــيـعًـا لـكــني ال أعـطي وزنًـا
لكل ما يقال من حولي".

وحـول غــيـاب لـيـونــيل مـيـسي
ــــــنــــــتــــــخب فـي الــــــوقت عـن ا

احلالي قال: "
من الـنـادر أال نــراه هـنـا حـتى
بالـنـسبـة لـلجـماهـيـر إنه الرقم

 1في العالم".
وأوضح "لــكن من الـصـواب أن
يـأخـذ قـســــــــــــطًـا من الـراحـة
بــعـد كـأس الــعـالم لـقــد لـعـبت
مــــعه بــــالــــفــــعـل ودائــــمًــــا مـــا

نتحدث".
وعن الوتارو مـارتيـنيز أردف:
"يــــــجب أن يــــــكـــــون هــــــادئًـــــا.
اإلصابة ليـست خطيرة. سوف
نــــفــــتــــقــــده لـــكـن فــــقط لــــهـــذه

باريات". ا
وختم "أنا وهو نشعر بالراحة
في إنـــتــر مـــيالن. بـــالـــتــأكـــيــد
سـوف نـلـعب مـعًا نـحـن نكـمل

بعضنا البعض".
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قـــــال األرجــــنــــتـــــيــــني مــــاورو
ـنـتـخب من إيـكـاردي إنه في ا
أجل إثــبـات مــا هـو قــادر عـلى
فعـله مؤكـــــــــــــدًا أنه ال يهتم
بــاالنـتـقــادات الـتي يــتـعــــرض

لها.
وتـابع في تـصريـحـات لـشـبـكة

إعالمية أرجنتينية: "
أنا هنا ألظـهر ما أنا قادر على
فـــعـــله ســكـــالـــوني يــثـــبت لي
دائـمًـا أنـني مـهم بـالـنـسبـة له
ــاذا لم أذهب لــكـأس لم أسـأل 
الـــعـــالم ســـامــبـــاولي هـــو من

قرر".
واسـتــدرك "لـكـنـنـي هـنـا دائـمًـا
من أجل األرجــنــتــ يـجب أن
ـستـقبل نـفكـر في احلـاضر وا
ـنـتـخب مـا هو آمل أن أعـطي ا

متوقع مني".
وأضــاف " هــنــاك الــكــثــيــر من
االنـــتــقـــادات وأنــا أتـــقـــبــلـــهــا
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وأيضا الوصول لقمة أوروبا عن
طريق دوري األبطال.

ــاضــيـة ــواسم األربــعــة ا وفي ا
جنح الــــــفـــــريـق اإليـــــطـــــالـي في
الوصول للدور النهائي من دوري
األبــطــال مـــرتــ ولــكــنه خــســر
الـــلــقب لــصــالـح بــرشــلــونــة عــام

 2015 في برل ولصالح
ـــلـــكي عــام  2017 في الــفـــريق ا
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اعــتـبــر مـدافع فــريق يــوفـنــتـوس
اإليـــطـــالي أنـــدريـــا بـــارزالي أن
قائمة الالعب احلالية في وجود
الـبرتـغـالي كريـستـيـانو رونـالدو
هـي "األفـــــــــضـل فـي الــــــــتـــــــــاريخ

احلديث".
ـوقع يــوفـنـتـوس وقــال بـارزالي 
الـرسمي اول امس اجلـمـعة: "من
الـــواضح أن قــــائـــمـــة الـالعـــبـــ
احلـالـيـة هي األفـضل في الـتاريخ
احلـديث فـالـنـتـائج تـتـحـقق عـلى
ـلعب رغـم أن تقـييم كل أرضـية ا
شـيء ســـــــيــــــــتـم بـــــــنــــــــهـــــــايـــــــة
ــــوسم".ويــــضـم الــــيــــوفي بــــ ا
صـفوفـه النـجم الـبرتـغـالي الذي
وقع لـلـفـريق مـقابل  112مـلـيون
يــــورو قـــادمـــا من ريـــال مـــدريـــد
اإلسبـاني ولم يتـردد بارزالي في
مــدح الــطـريــقــة الـتـي تـأقــلم بــهـا

الالعب مع بقية الفريق.
وزادت سوق االنتقاالت الصيفية
من طـمـوحات "الـسـيدة الـعـجوز"
الـــذي يـــرغب في حـــصـــده لــلـــقب
الــدوري اإليــطــالي (الــســيــري آ)
لــلـــعـــام الـــثــانـي عــلـى الــتـــوالي

أخبار النجوم
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انـسحب اإلسـباني رافـائيل نـادال من مواجـهة خـوان مارتن ديل بـوترو في نصـف نهائي
جموعت دون فتوحة عنـدما كانت تشير النتيجة إلى تـقدم الالعب األرجنتيني  أمريكا ا
ــبــاراة: "كــان يــتــوحب عــلي رد وذلك بــســبب إصــابــته في الــركــبــة. وقــال نــادال عــقب ا
لـعب كان كـثيرًا بـالنـسبـة لي عانيت من االنسحـاب فالـبقاء جملـموعـة إضافـية في أرض ا
بـعض اآلالم طـوال الـبـطـولـة والـيـوم عـنـدمـا كـانت تـشـيـر الـنـتـيـجـة إلـى الـتـعادل  2-2 في
اجملـموعـة األولى شـعـرت بتـلك اآلالم من جـديـد".وأضاف "أخـبـرت فـريق العـمل عـلى الـفور
ـعرفة ما إذا كـنت سأستطـيع التعامل مع األلم بشعوري بـألم في الركبـة وحينهـا انتظرت 
سـتطـاع كان من بـاراة ولكـني لم أتـمكن". وأردف نـادال: "حاولت االنـتـظار قـدر ا أثنـاء ا
ـبــاراة قـبل نـهـايـتـهــا ولـكن في مـرحـلـة مـا يــتـوجب عـلـيك اتـخـاذ الـصـعب عـلي أن أودع ا
الـقـرار". وتـابع "كــان من الـصـعب مـواصـلـة الـلـعب بـهــذا الـشـكل ومع هـذا األلم فـلم تـكن
مــبـاراة تـنـس بل العب يـلــعب في طــرف وآخـر ال يـفــعل أي شيء في الــطـرف الــثـاني من
ـلـعب". وعـانى نـادال الــعـديـد من اإلصـابـات طـوال مـسـيـرته كـان آخـرهـا اإلصـابـة الـتي ا
فتـوحة مطلع العام اجلاري أمام مارين أجبرته على االنسحاب مـن ربع نهائي أستراليا ا
كن أن أقارن إصابات الركبة ببعضها فاأللم يبدو شيليتش. وقال نادال عن إصابته: "ال 
رة كـان أشد حيث شعـرت به مع حركة واحدة واحـدا في كل مرة ويبقى الـفرق أنه هذه ا
ـقبلة".وأكـمل:" هذه حلظات صـعبة ولكني فقط وبـالتالي ال أعلم مـاذا سيحدث في األيام ا
نـافسـة أعـلم أن األمور تـسـير مـعي بـصورة جـيدة سـأواصل العـمل كي أحـظى بفـرصـة ا
بـاريات وحقـقت العديـد من النـجاحات بـعمر  32عـامًا ـيزا وأسـتمتع بـا وأقدم مـستوى 
ـيًا". واسـتطـرد "العام فـأنا هـنا لكـي أقاتل للـفوز بـاأللقـاب واحلفـاظ على الـتصنـيف األول عا
ـتاز حـتى تلـك اللـحظـة خسرت  4مـباريـات فقط مـن بيـنها ـاضي كان مـذهل وهذا الـعام  ا
اثنـ أجبـرت فيـهمـا على االنـسحـاب ويبـقى األمر احملـبط أن االنسـحاب أتي في ربع نـهائي

ونصف نهائي اجلراند سالم".
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بــــيـــرنـــارديـــســـكـي بـــالـــوتـــيـــلي
وإنــسـيـني.الــفـريق األزرق لم يـكن
له أي فــعـــالــيــة هـــجــومـــيــة عــلى
ـرمى في مـعـظـم فـتـرات الـلـقاء ا
فـغـاب الـشـكل الـهـجـومي لـلـفـريق
الــذي فــشل في تــشــكــيل خــطـورة
بـــرغم الــقــوة الــتـي يــتــمــتع بــهــا
بالـوتـيـلي وإنـسـيـني بـيـنـمـا كان
بـيـرنـارديـسـكي الـعـنـصـر األنـشط

نتخب. في ا
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جنح اخلط الــدفــاعي لـلــمــنــتـخب
البـولندي في عـزل "سوبـر ماريو"
ـدة  61 دقــيـقـة لــعـبـهـا تـمــامًـا و
بــالـوتـيـلي قــبل أن يـخـرج ويـحل
محلـه أندريا بيـلوتي.بالـوتيلي لم
ـــــــبــــــاراة يــــــكـن لـه أي دور في ا
ـــســته فـــخالل الـــشــوط وغـــابت 
األول لم يـقم بـلـمس الـكـرة سـوى

 10مرات فقط كأقل العبي
سًا للكرة. األزوري 
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إيطـاليـا والتي تمـتلك الـعديد من
ــواهب لم تــنــجح فـي الــظــهـور ا
ــثـالـي حـتى اآلن حتت بــالــشـكل ا
دير قيادة مانـشيني فلم يـتمكن ا
ــــســــته عــــلى الــــفــــني من وضـع 

مـاريالند يـوم بعـد غدا الـثالثاء 
فـيـمـا تـتجـه أمريـكـا إلى نـاشـفيل
كسيك في اليوم ذاته. واجهة ا

Ê«dO³  Ê«“u

وهـــز لــويس ســـواريــز الـــشــبــاك
مــرتــ من بــيــنـهــمــا ركــلــة جـزاء
ليـقود أوروجواي لـفوز سهل 4-1
ــكـســيك فــيــمـا انــتــفـضت عــلى ا
األرجــنـتـ بـعــد أداء ضـعـيف في
كــأس الـعــالم لـتــتـغـلب  0 -3عـلى
جـواتـيـمـاال في مـبـاراتـ وديـتـ
ـتـحدة لـكـرة الـقـدم في الـواليـات ا
ــــاضـــيــــة.وتــــقـــدمت الـــلــــيــــلـــة ا
أوروجــــواي الــــتـي ودعت كــــأس
ـة في دور الـثـمـانـية الـعـالم بـهـز
أمــام فـرنـسـا الــتي أحـرزت الـلـقب
فــيـمــا بــعــد في الـدقــيــقـة  21في
هـيــوسـتـون عــبـر خـوســيه مـاريـا
خيـمـيـنـيـز لكن راؤول خـيـمـيـنـيز
أدرك الـتـعادل لـلـمـكسـيك بـعد ذلك
بــــأربع دقـــائـق.وأحـــرز ســـواريـــز
هدف خالل  9دقـائق في الـشـوط
األول قــبل أن يــخــتــتم جــاســتـون
بيـريرو األهـداف بعـد مرور سـاعة
وهـــــو هــــدفـه الـــــدولي األول.وفي
لـوس أجنــلـوس كـانت األرجـنـتـ
في ثـــوبــهــا اجلــديـــد وفي غــيــاب
لــــيـــــونـــــيـل مـــــيـــــسي أقـــــوى من
مـنــافـســتـهـا الــقـادمـة من أمــريـكـا
الـــــوســــطـى.ومــــنـح جــــونـــــزالــــو
مـارتـيـنيـز الـتـقـدم لألرجـنـتـ من
ركلة جزاء في الدقيقة  27 قبل أن
يـضـاعف جــيـوفـاني لــو سـيـلـسـو
الـفــارق بـعـد ذلـك بـثـمــاني دقـائق

بتسديدة رائعة من  25 مترا.
واختتم جيوفـاني سيميوني جنل
دييـجو سـيمـيوني مدرب أتـلتـيكو
مـدريد األهـداف في نهـاية الـشوط
األول في مـــــشــــاركــــتـه األولى في

التشكيلة األساسية.
: "منذ وأبلغ سيميوني الـصحفي
أن كنت طـفال أبلغـني والدي أنني
نـتخب). بغض سأكون هـنا (مع ا
ــنــافس كــان الــنــظـــر عن هــويــة ا
ـشـاهدة هـنـاك الـكـثـيـر من الـقـلق 
األرجــنــتــ في ثــوبــهــا اجلــديــد.
فـعــلـنـا كل مــا عـلـيـنــا في الـشـوط
األول".وفي مــبــاراة أخــرى قــلــبت
كــولـومــبــيـا تــأخـرهــا بــهـدف إلى
انتصار  1-2على جارتها فنزويال

في ميامي.

وضـاعــفت الـبــرازيل من تـقــدمـهـا
قـبل دقـيــقـتـ من نــهـايـة الـشـوط
األول من ركـلـة جـزاء بـعـد تـدخل
من ويل تـراب ضـد فابـيـنيـو.ونـفذ
نيمار الركلـة بنجاح بعدما أرسل

احلارس في االجتاه اخلاطئ.
وهذا هو الفوز  18في  19مباراة
لــلـــبـــرازيل أمـــام أمــريـــكـــا الــتي
خاضت أول مباراة منذ خسارتها
أمـام بــلـجـيـكــا في دور الـثــمـانـيـة
لـــكــأس الـــعــالم.وتـــفــوق الـــفــريق
الضيف عـلى نظيـره الشاب الذي
ما زال يـبـحث عن مدرب دائم مـنذ
استقالة بروس أرينا عقب الفشل
في بلوغ كأس العالم للمرة األولى

منذ .1986.
وكاد نـيمار أن يجـعل النـتيجة -3
صــفـر في الـدقــيـقـة  51 لـكن مـات
مـيـازجـا أبـعـد الكـرة من عـلى خط
ــرمـى ورغم تـــهـــديـــد أمـــريـــكــا ا
ــنـــافــســتــهــا عـــبــر الــتــمــريــرات
الـعـرضــيـة فـشـلـت في هـز شـبـاك
احلـــــــارس ألـــــــيـــــــســـــــون.وأدخل
ـنتـخبـان الـعديـد من التـغيـيرات ا
في الــشــوط الــثــاني الــذي شــهـد
مــشـاركــة آرثـر ولــوكـاس بــاكـيــتـا
وإيـفـرتـون وريـتــشـارلـيـسـون مع

البرازيل ألول مرة.
وقال احلارس أليسون "مباراة
وديـة مـهمـة لـنا لالسـتـعداد
لـكــأس كـوبــا أمـريــكـا في
ــقــبل هــذا هــو الــعــام ا
هدفـنا الـرئيـسي بعض
الالعـبـ حـصـلـوا على
ـشـاركة لـلـمرة فـرصة ا
األولى والــــفــــوز كـــان
جـــــيـــــدا لـــــتـــــعـــــزيـــــز
ثـقتـنا".وأضـاف "أعتـقد
أننا نستـطيع التحسن
لـكـننـا قمـنـا بعـمل جـيد
حتـت هـــذه الـــظـــروف
ــــــلــــــعـب لم رغم أن ا
يـســاعـدنـا جنـحـنـا
في تــمــريــر الــكــرة
بــشــكل جـيــد أمـام
فـــــــــــريـق حـــــــــــاول
الـضغط عـلـينـا كان
اخــــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــارا
جـــــــيــــــدا".وتــــــلـــــــعب
الــــــــــبــــــــــرازيـل ضـــــــــد
الـــــــســــــــلـــــــفـــــــادور في
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يسـعى ريال مدريد القـتناص موهبـة مانشسـتر سيتي في إطـار سياسته لالسـتحواذ على أبرز
ا لتقـارير صحفيـة إجنليزيـة. وقالت صحيـفة "ذا صن" اول امس اجلمعة النـجوم الشباب وفـقً
إن الريـال يـسعى لـلظـفر بـخدمـات اإلسبـاني من أصل مـغربي إبـراهيم ديـاز الذي دخل الـعام
األخـيـر في عـقـده مع الـسـيـتي مـا يـثـيـر قـلق الـنـادي اإلجنـلـيـزي بـشـأن احـتـمـال رحـيل العـبه
لـلمـيريـنـجي خاصـة أنه يـفكـر في الـعودة إلى بالده. ويـعـتبـر دياز ( 19عـامًا) إلى جـانب فيل
واهـب األوروبية حـاليًـا.وشارك الالعب في 10 فودين زمـيله في مـانشـستر سـيتي مـن أبرز ا
ـاضي بيـنمـا لم يظـهر إال مـرة واحدة هذا وسم ا مـباريـات مع الفـريق األول للـسيـتي خالل ا
وسم حـتى اآلن وكانت في مـباراة الـدرع اخليـرية أمـام تشيـلسي.ورفـض دياز االنتـقال إلى ا
ــدربه بــيب جــوارديـوال أنه ســيـكــافح من أجل ا عــلى ســبـيل اإلعــارة وأكـد  جــيـرونــا مــؤخـرً
ـكن من الـدقـائق مع الـفـريق األول. وينـافس ديـاز كـلًـا من إلـكاي احلـصـول عـلى أكبـر عـدد 
انشستر سيتي.  وال يريد جوندوجان وبرناردو سـيلفا وفيل فودين في خط الوسط الهجـومي 
جـوارديـوال خـسـارة العب جـديـد من شـبـاب الـفـريق مـثـلـمـا خـسـر سـانـشـو لـصـالـح بـوروسـيا
دورتموند حيث سيسـعى لتمديد عقد دياز خوفًا من انضمامه لريال مدريد بحسب الصحيفة

اإلجنليزية.

الفريق الذي ظهر مهلهالً.
ــــكــــون من فــــاخلط الــــدفــــاعـي ا
كــيــلـــيــني وبــونــوتــشي بــجــانب
الـظــهـيــرين عــانى أمـام ســرعـات
مــهــاجــمـي بــولـنــدا بــيــنــمــا خط
ـنــتـصف بـقــيـادة جـورجــيـنـهـو ا
بيلـيجريـني وجاليـارديني لم يقم
ــهـامه وكــان جــورجـيــنــهـو من
أسـوأ الـعنـاصـر بـالفـريق بـالرغم
من تـســجــيـله هــدف الـتــعـادل من
ركــلـة جــزاء حـتى أنه تــسـبب في

هدف بولندا.
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ـديــر الـفـني يـرزي بــجـيــنـتــشك ا
لــبــولــنــدا قــدم مــبــاراة دفــاعــيــة
وهجـومـيـة جـيـدة للـغـايـة بـعـدما
بــدأ بـطــريـقـة  1-1-4-4 بـتــواجـد
ربــــــــــــــــــــــــــاعـــي الــــــــــــــــــــــــــوســط
بواشتشيكوفـسكي كريتشوفياك
كـــــلــــيــــتـش كــــوارزوا أمـــــامــــهم
زيــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــــــــســــــــــكـي ثم

ليــــــفاندوفيسكي.
ـنـتـخب الـبـولـنـدي لـعب مـبـاراة ا
مــثــالــيــة وظــهــر اخلط الــدفــاعي
مـنـظـمًا لـلـــــــغايـة عـلى عـكس ما
ظــهــر عــلــيه في كــأس الــعــالم في

روسيا.
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أخـلى الـفرنـسي بـول بـوجبـا العب مـانشـسـتـر يونـايـتد مـسـؤولـيته عن

دة األخيرة. الشائعات التي حتيط بعالقته مع ناديه في ا
وأشـارت تــقـاريـر صــحـفـيــة مـؤخـرًا إلـى أن بـوجـبــا يـهـدف لــلـرحـيل عن
صفوف الشياط احلمر في ظل اهتمام كبير من قبل برشلونة ويوفنتوس
بضمه.كما أفـادت أنباء أخرى بأن العالقة ب بـوجبا ومدربه جوزيه مورينيو

ـدة من الـتـوتـر.وقــال بـوجـبـا خالل تـصـريــحـات نـقـلـهـا مــوقع "كـالـتـشـيـو تـمــر 
سـتوى ميـركاتـو": "لـست أنا من يـتحـدث فقـط أحاول الـعمل وتـطويـر نـفسي عـلى ا

الـبــدني".وأضـاف: "لـقـد عـدت مــتـأخـرًا بـعـد الــتـتـويج بـكـأس الــعـالم ولـذلك أحـاول أن
أسـتعيد مستـواي بقدر اإلمكان".واختـتم: "فقط أحاول القيام بـعملي أما بالنـسبة للباقي

فسيكون هناك كالم بشكل دائم".
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أحـرز روبـرتـو فـيــرمـيـنـو ونـيـمـار
هـدفــ في الـشــوط األول لـتــفـوز
الـبـرازيل بـسـهـولـة -2صـفـر على
تحدة في مباراة ودية الواليات ا

اضية. بنيوجيرسي الليلة ا
ومـنح فيـرمـينـو الـتقـدم لبالده في
الدقيقة 11 بتـسديدة مـباشرة من
مــدى قــريب بــعــد عـمـل جـيــد من
دوجالس كــــوســــتــــا في اجلــــانب

ن. األ

وتـلعب األرجـنتـ ضـد كولـومبـيا
يـوم بـعد غـدا الـثالثـاء وفي الـيوم

كسيك ضد أمريكا. ذاته تلعب ا
وتـلعب جـواتيـماال ضـد اإلكوادور
في إلـينـوي فـيمـا تـتجه الـبرازيل
التي تغلبت  0 -2 على أمريكا في
ـاضـيـة وقت سـابق من الــلـيـلــة ا
واجهة السلفادور. إلى ماريالند 
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ـــــنــــتـــــخب وخـــــرجت مـــــبــــاراة ا
اإليــطـالي مع نـظـيـره الـبـولـنـدي
الـتي أقـيـمت في مـديـنـة بـولـونـيا
ضــمن مــنــافـســات بــطــولـة دوري
األ األوروبـــــــيـــــــة فـــــــقـــــــيـــــــرة
ــنــتـخـب اإليـطــالي عــانى فــنــيــا.ا
كـثيـرًا خالل مـعظم فـتـرات اللـقاء
ـطـلـوب في ولم يـظـهـر بـالـشـكل ا
ـدرب رابـع مــبــاراة حتت قــيــادة ا
روبــرتـو مـانـشـيـني والـذي تـولى
همـة الفنيـة منتصف شـهر مايو ا

اضي. ا
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اعتمد مانشيني على طريقة -4-3
نتصف  3 بتواجد ثالثي ا

بـــيـــلــيـــجــريـــني جـــورجـــيــنـــهــو
وجــالــيــارديــني وأمــامــهم ثالثي
هـــــــــــجـــــــــــومـي مـــــــــــكــــــــــون مـن

باريات الدولية التي جرت اول امس اجلمعة WO∫ جانب من ا Ëœ  U¹—U³
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أبقى ديباال على دكة البدالء خالل
مبـاراتي بارمـا والتسـيو مـفضال
عـــــــلـــــــيـه دوجالس كـــــــوســـــــتـــــــا

وبيرنارديسكي.
وشـــــــارك ذو الـ  24عـــــــامــــــــا في
ـــبــــاراة األولى أمـــام كــــيـــيـــفـــو ا
فيرونـا ولكنه لم يـلعب سوى 10
دقـــائق فـــقط في مـــبــاراة بـــارمــا
بـيــنــمـا لم يــحـصـل عـلى فــرصـته
ــشـاركـة في الـلـقـاء الـثـالث أمـام ا
التـــســيـــو.وتـــعــلـــيــقـــا عـــلى عــدم
مشاركة ديبـاال قال مايفيردي في
مـقـابـلـة مع "راديـو مـونت كـارلو":
"ألـيجـري اآلن يقـتل ديـباال بـسبب
بــقــائـه عــلى دكــة الــبــدالء بــشــكل

مستمر".
وتــابع: "هــو يـريــده أن يـصل إلى
حــالـــة بــدنـــيــة جـــيـــدة وهــذا لن
ــشـــاركــة في يـــتــحـــقق ســوى بـــا
ــبـاريــات عــنــدمـا لـن يـلــعب لن ا
يـكــون في مـسـتـواه".وانـضم جنم
الـيـوفي لـقائـمـة األلبـيـسـيلـيـستي
الـــــتـي ســــتـــــخـــــوض مــــبـــــاراتي
جـواتـيمـاال وكـولومـبـيا الـوديـت
يومي  8و 11 سـبــتـمـبـر/ أيـلـول

اجلاري.

كارديف.على صعيد متصل أعرب
لــــويــــجـي مــــايــــفــــريــــدي مـــدرب
يـوفنـتـوس الـسابق عن اسـتـيائه
من جــلـوس األرجــنــتـيــني بــاولـو
ديــبــاال عــلـى دكــة بــدالء الــفــريق
ـــاضــــيـــة في خالل مـــبــــاريـــاتـه ا
الــــــــدوري اإليـــــــــطــــــــالـي.وكــــــــان
ـديـر مـاسـيــمـيـلـيـانــو ألـيـجـري ا
الـفــني احلـالي لــلـبــيـانـكــونـيـري

ريال مدريد يتألق مع غياب زيدان ورونالدو

ــوسـمـ تـعــاقـدات الـفــريق في ا
ــــاضـــــيــــ وذلك مـن أجل ضم ا
تيبو كـورتوا وألفارو أودريوزوال
ومـــــاريـــــانـــــو ديـــــاز إلى جـــــانب

فينيسيوس.
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رحل كـريـســتـيـانــو رونـالـدو هـذا
الــصـيف لـيـصـبح الـتـحـدي أمـام
لـــوبـــيـــتـــيــــجي هـــو إيـــجـــاد حل
لتعويض النجم الذي سجل 450
ـــعـــدل  50 هــــدفًـــا في هـــدفًــــا 

وسم الواحد. ا
ـــوسم اجلـــديـــد ومع انــــطالقـــة ا
ـدرب اإلسـبـاني أصـبح اعـتـمـاد ا
ـــا عــــلى الــــثالثـي بــــيل وبــــنــــز
وأسـيـنـسـيــو في الـهـجـوم حـيث
سـاهـمـوا في تـسـجـيل  8 أهداف
خـالل األربع مـبـاريـات الــرسـمـيـة

حتى اآلن.

دافع االيطالي اندريا بارزالي ا

ويفتقد إلى االحترام".
وأضــــاف: "تـــيـــبــــاس جتـــاهل
االحتــــاد والالعــــبــــ وحــــتى

األندية.
وقـام بــتـوقـيع عــقـد مع شـركـة
خــاصـة لـ 10أو  15عــامـا دون
احلــــــــصــــــــول عـــــــــلـى إذن من
االحتـاد لـذلك دعـونـا نـرى مـا

سيحدث".
وفي ســـــــيــــــاق مــــــنـــــــفــــــصل
حتــــــــــــدث روبـــيـــالـــيس عن
إقــــــــــــــــالــــــــة جــــــــولــــــــــــــــ
لــــوبـــيـــتــــيـــجي قــــبل انـــطالق

ونديال قائال: " ا
حـــاولت الـــتــصـــرف بــأمـــانــة
ووفـقًـا ألخــــــــــــالقيـاتـــــــــنا
ولـــيس هــنـــاك جــــــــــدوى من
هـــذا احلــــــــــــديـث نــحــــــــن
اآلن في عـــــصـــــــــــــر لــــــويس
إنـريـــــــــكي وأنا مـقـتــــــــــنع
بـــــأنـــــنـــــــــــــا ســـــنـــــفــــتـــــخــــر

بالــــــفريق".

 ôU Ë –  b¹—b  }
شن لويس روبـيالـيس رئيس
االحتـاد اإلسبانـي لكـرة القدم
هـــجـــومًــا حـــادًا عـــلى رابـــطــة
الـلــيـجــا ورئـيـســهـا خـافــيـيـر
تيباس بسبب اقتراح خوض
تحدة مباريات في الـواليات ا

األمريكية.
وكان تـيبــــــــــــاس قد أعـــــلن
عـن إقــــــــامـــــــــة مـــــــــبــــــــــــــاراة
برشـلــــــــــونة وجـيـــــــــــرونا
فـي أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا ضــــــــــمـن
مـنـافـســــــــــات اجلـولة  21من
ُـقـرر إقـامـتـها الـلـــــــــيـجـا وا

قبل.  27يناير ا
وقــــــال روبــــــيــــــالــــــيـس خالل
تـــصـــريـــحـــاتـه  لـــصـــحـــيـــفـــة
"اجلـــارديــــان" اإلجنـــلــــيـــزيـــة:
"تـــــــيـــــــبــــــاس حتـــــــدث مـع كل
األشـــخـــاص عـــدا الـــذين كـــان
عــــلـــــيه الـــــتــــحـــــدث مــــعـــــهم
وهــــــــــــذا أمــر غــيــر مــفــهـوم
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