
في الــــــــدقـــــــيــــــــقـــــــة 90 مـن خالل
ألـيـخـانـدرو بوزو. والـنـتـيـجة هي
اخلــسـارة الــثــانـيــة عــلى الــتـوالي
لــنــادي لــيــفــربــول فـي مــعــســكـره
ة 3-2 أمام التحضيري بعد الهز
بــوروسـيــا دورتــمــونــد. وغـاب عن
الفريق اإلجنليزي مجموعة كبيرة
ـــؤثــــرين لــــعـــدم من الالعــــبــــ ا
ــعـسـكـر الــفـريق وعـلى حلـاقـهم 
رأسـهم الـثالثي الـهـجـومي مـحـمد
صالح وســـاديــو مـــاني وروبـــرتــو
فيرمينو. ومـنذ الدقيقة األولى بدأ
لـيـفـربول فـي شن هجـمـاته عـنـدما
أرسل الــظـهــيـر تــريـنت ألــكـســنـدر
رمى لـيبعدها أرنولد الـكرة أمام ا
دفـاع إشــبـيـلـيـة قـبل أن تـصل إلى
بـن وودبــــورن. وفـي الـــــدقـــــيـــــقــــة
الــرابـــعــة مــرر قـــائــد لــيـــفــربــول
جوردان هـندرسـون كرة بـينـية إلى
ـــهـــاجـم ديـــفـــوك أوريـــجي لـــكن ا
احلارس سـيرجـيو ريـكو تدخل في
ـنــاسب. رد إشـبـيــلـيـة في الـوقت ا
الــدقــيـقــة الـســابــعـة عــبـر رأســيـة
ديـيـجـو كـارلـوس والـتي جـاءت
بـعــيـدة عن مــرمى لـيــفـربـول
وبـعــدهـا بــدقــيـقــتـ أرسل
سيرجـيو ريجيـلون الكرة
داخل مــنـــطــقــة اجلــزاء
إلى لـوك دي يـوجن الذي
ـــســـة واحــدة ســـدد من 
ــرمى. وأهــدر بـــجــوار ا
دي يـــــــوجن فـــــــرصــــــة
جـديــدة بـعـدمـا تـسـلم
ــيــزة من تــمــريـــرة 
نـوليـتـو في الدقـيـقة
13  ثم سدد العب
إشــبـيــلــيــة لــوكـاس
أوكـامـبـوس بـقدمه
الــيـــمــنى بـــجــانب
الـــقــائـم الــبـــعـــيــد
لــلـــريـــدز. وأطــلق
إيفـر بانيـجا كرة
دى نحو بعيدة ا
ــــــدرجـــــــات في ا
الدقيقة 20 ومرت
الــدقـائـق الـتــالـيـة
بـهـدوء حـتى افـتتح
الــــفـــريـق األنـــدلــــسي
عنـدما التـسجـيل في الدقـيقة 37 
وصــلت الـكــرة إلى نــولــيـتــو الـذي
أســكـنــهـا بــنـجــاح داخل الـشــبـاك.
وجنح لـيفـربـول في إدراك التـعادل
فـي الــدقـــيــقــة 44 عــنــمـــا اســتــغل
أوريـجي رأسـيـة زمـيــله نـاثـانـيـال
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ـقبل. ه ومنـافسه اإلسـباني رافـاييـل نادال في جـنوب أفـريقـيا  الـعام ا أبدى الـنجم الـسويـسـري روجر فـيدرر عـزمه خوض مـواجهـة استـعراضـية أمـام غـر
ـباراة إلى مؤسسة قبل في مـدينة كيب تـاون  وستذهب أرباح ا ـصنف الثاني  يوم  7 شباط ا يا منـافسه اإلسباني ا ـصنف الثالث عـا وسيواجه فيدرر ا

فيدرر اخليرية. 
ـباراة الـرقم القـياسي في عـدد اجلمـاهيـر التي نـتظـر أن حتطـم تلك ا واجـهة عـلى ملـعب كيـب تاون الذي يـتسع لـ50 ألف متـفرج وبـالتـالي من ا وستـقام ا

حتضر مباراة واحدة طوال تاريخ التنس.
راكز ي للتنس الصادر صـباح امس اإلثن والذي لم يـشهد سوى تغيـير واحد فقط في ا وحافظ الصربي نوفاك ديـوكوفيتش على صـدارة التصنيف العـا
ركز العاشر. يًا فيـما تراجع فابيو فونـيني إلى ا العشر األولى. وكان التغـيير الوحيد هـو ارتقاء دانييل ميدفـيديف مرتبة واحدة لـيحتل التصنيف الـتاسع عا

يًا عقب تتويجه أمس بلقب بطولة نيوبورت. كما ارتقى األمريكي جون إيسنر مرتبة واحدة ليحتل التصنيف الـ  14عا
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صــرح اإلســـبــاني خـــوان مــاتــا العب
فـريق مانـشسـتر يـونايـتد اإلجنـليزي
بأنه يتمـنى استمرار زمـيله الفرنسي
بـول بوجـبا مع الـشيـاط احلـمر في
ـقــبل ألنه يــعـتــبــر من أبـرز ـوسـم ا ا
العـبـي الـيـونـايـتـد. وارتـبط اسم بـول
بــــوجـــبــــا بــــالـــرحــــيل عن صــــفـــوف
مـانــشـســتـر يـونــايـتـد هــذا الـصـيف
حيث صرح الالعب بنـفسه عن رغبته
فـي خـوض جتـربــة جـديــدة في مـكـانٍ
آخــر. ويــعـــتــبــر نـــادي ريــال مــدريــد
هـتـمـ بـضـمه اإلسـبـانـي هـو أبـرز ا
هـذا الصـيف بـناءً عـلى طـلب مبـاشر
ريـنجي من زين الـدين زيدان مـدرب ا
احلـالي. وبجـانب ريـال مـدريد هـناك
أيــضًــا يــوفــنــتــوس اإليــطــالي فــريق
بـوجبـا الـسابق حـيث أشـارت شبـكة
“ســـكــاي ســـبــورتس ”بــنـــســخـــتــهــا
دير اإليطالـية بأن فـابيو باراتـيشي ا
الرياضي لليوفي قد اجتمع مع إدارة
الـيونـايـتـد لـلـتفـاوض حـول إمـكـانـية
ضم الـنجم الـفـرنسي. وحتـدث خوان
ماتا حسب شبكة “سكاي سبورتس”
قائالً “نحن نعـرف بوجبا جـيدًا فهو
ـــــــــــيــــــــــز العـب خـط وسـط رائـع و
وشـخص إيـجابي لـلـغـاية وله تـأثـير

جيـد على اجلـميع .”وأضاف “أعتـقد
بـأنه سـعـيـد هـنـا ولكـني ال أرغب في
الـتحـدث عن مسـتقـبل العبـ آخرين

أفـــضل احلـــديـث عن نـــفـــسي فـــقط.”
وتابع “بـصـفـتي زمـيل وصـديق بـول
بــوجــبــا فــأنــا بـــكل تــأكــيــد أتــمــنى
اسـتـمـراره مـعـنـا وأن يـكـون سـعـيدًا

ألنه العب هام جدًا بالنسبة لنا.”
وبـــالــرغـم من حــالـــة االحــبـــاط الــتي
يـعيـشها جـمهـور مانـشستـر يونـايتد

فـي الــــوقت احلــــالي إال أن اجلــــولــــة
الــتــحـضــيـريــة حـتـى اآلن بـالــنـســبـة
للـشياطـط احلـمر أثمـرت عن نتائج
مـبشـرة. وخـرج مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
ـاضي ــوسم ا خــالي الـوفــاض في ا
ــركـز الــسـادس وأنــهى الــدوري في ا
وفــشل في الــتــأهل لــدوري األبــطــال
ليكتـمل موسم النسيـان خسر الفريق
في آخــــر ظــــهـــور لـه أمــــام الـــهــــابط
كــارديف ســـيــتي في مـــبــاراة أقل مــا

تـوصف بـه هـو أنــهـا كــانت كـارثــيـة.
ومع ذلك ظهرت بوادر لتحسن مردود
الــفـريق أو مــا قـد يــسـمــيه الــبـعض
ـؤشـرات لـتـغـيـر في تـكـتـيك الـلـعب
ـتــبع اخلـاص بــسـولــشـايــر وأبـرز ا
هـذه الـتـغـيرات كـان تـطـبـيـق أسـلوب
الـضـغط العـال والـذي يـرفع من نسق
وحــدة الـلـعب ولـكن عـيـبه الـرئـيـسي
هــو إنـــهــيــار مـــعــدالت الــلـــيــاقــة مع
ا سـيؤدي في اسـتمـرارية تـطـبيـقه 
الــنـهـايـة إلى االصـابـات. وقـد كـشـفت
ــسـائــيـة أن صــحــيـفــة مـانــشـســتـر ا
ــدرب الـــنـــرويــجـي فــرض نـــظـــامــاً ا
تــــدريــــبـــيــــاً قــــاســــيــــاً في اجلــــولـــة
ـانـشـسـتـر الـتـحــضـيـريـة اخلـاصــة 
ــوسم بــعـدمــا جـعل يــونـايــتــد هـذا ا
الالعب يـخوضون حصص تـدريبية
ــدرب إضــافــيـــة عــمــا كــان يـــفــعــله ا
الـسـابق مـورينـيـو. العبـو مـانشـسـتر
يونـايتـد قضوا الـكثـير من الوقت في
صالـة األلعاب الـرياضيـة لبنـاء الكتل
العضلية وكذلك ركز سولشاير الكثير
مـن تدريـبـاته عـلى الـعـضلـة اخلـلـفـية
ــــعـــرضــــتـــان دائــــمـــاً والـــضــــامـــة ا
لإلصابات. وخـاض الشيـاط احلمر
ثالث مـبـاريـات حتـضـيـريـة حتى اآلن
وانـتصـر فيـهم جمـيعـاً دون استـقبال
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باريس - وكاالت
كـشف تـقـريـر صـحـفي فـرنـسـي اول امس األحـد عن وجـود دور مـحـتـمل إلريك أبـيـدال
يركاتـو الصيفي احلالي. فقد السكرتير الـفني لبرشلونـة في صفقة لريال بـيتيس خالل ا
ذكـرت إذاعة " "RMCأن أبـيـدال قد يـشـارك في حتـديد مـسـتقـبل مـواطـنه نـبيل فـقـير
بيك ليـون. وتلقى فقيـر عرض من نابـولي اإليطالي وريال بيـتيس اإلسباني هذا العب أو
الـصـيف لــكـنه لم يـحـسم وجـهـته حـتى اآلن. وأشـارت اإلذاعـة إلى أن كـارلـو أنـشـيـلـوتي
ديـر الـفـني للـبـارتـينـوبي يـسـعى لـضم فقـيـر لـكن أبيـدال قـد يـغيـر مـسار الـصـفـقة إلى ا
الـنـادي األنـدلسـي. وأوضحت أن جنـم فرنـسـا الـسـابق كـان يـراقب فـقـير عن كـثب خالل
اضـية رغم عدم وجود أي نـية لدى برشـلونة لضـمه حاليًا لـكن تأقلمه السـنوات القلـيلة ا
مع الـدوري اإلسـباني قـد يـدفع الـبلـوجـرانا لـلـتفـكـيـر في استـقـدامه مـستـقـبلًـا. ولـهذا

الـسبب نصح أبـيدال فقـير باالنـتقال لبـيتيس بـدال من نابولي رغم أن الالعب
يـفـضل ارتـداء قـمـيص فـريق اجلـنــوب اإليـطـالي خـاصـةً أنه سـيـشـارك في

قبل. وسم ا دوري أبطال أوروبا با

قــال: "أكـرر لـيس هــنـاك أي عـرض
رســمي والـوضع الـقــائم نـفـسه لم
يـــتـــبـــدل مـــنــذ 10 أيـــام". يـــشـــيــر
ليونـاردو إلى تصريـحاته قبل أيام
الــــتي تــــؤكــــد وجــــود اتــــصــــاالت
"سـطـحـيـة" مع بـرشـلـونـة الـسـاعي

الستعادة نيمار. 
كانت صحـيفة "سبـورت" اإلسبانية
قــد نــشــرت تــقــريــرا حــول مــشـادة
حـدثت بــ لــيـونــاردو ونـيــمـار إذ
وجه األول انــتـقــادات حـادة لالعب
أمام زمالئه مـتعـمدا توبـيخه أمام
اجلــمـــيع مع إيـــضــاح أنـه بــصــدد
وضع قـواعـد لـبـدء مـرحـلـة جـديـدة

من تاريخ النادي. 
بـحـسب الـصـحـيـفـة فـإن لـيـوناردو
طــالب الالعــبــ بــأقــصى قــدر من
ـهنـية وجتنـب السـلوك "الـفاسد" ا
لنـيمـار فيـما كشف تـقريـر صحفي
فـرنسي أسـباب تـوتـر العالقـة ب
إدارة بــــاريـس ســــان جـــــيــــرمــــان
والنجم البرازيلي نـيمار دا سيلفا
مـا أدى إلـى طـلب األخــيــر الــعـودة

لبرشلونة هذا الصيف. 
فـقـد ذكـرت صحـيـفـة "لو بـاريـزيان"
أن تــقــاعس إدارة بي إس جي عن
تنفيذ وعـدها بتمديد تـعاقد نيمار

ـــرتــدة من الـــدفــاع فــيـــلــيـــبس ا
لــيــضــعـــهــا بــهـــدوء داخل شــبــاك
إشــبــيـــلــيــة. وأجــرى الـــفــريــقــان
مــجـــمـــوعــة مـن الــتـــبـــديالت بــ
الــشــوطــ وحــصل أوكــامــبــوس
عـلى فـرصـة خـطـيـرة لـكن أولـيـفـر
تـــوريس العـب لـــيـــفـــربـــول أنـــقـــذ
وقف. وتصـدى حارس إشبـيلية ا
تـــومـــاس فــاســـلـــيك لـــتـــســـديــدة
كـيرتـيس جونـز العب لـيفـربول في
الـدقــيـقـة 69 ومـرت رأســيـة مـدافع
إشــبـيــلـيـة ســيـمــون كـايــر بـجـوار
ـرمى. وارتــكب العب إشــبـيــلـيـة ا
جـوريس جـنـاجـنـون خـطـأ عـنـيـفا
ضـــــد يـــــاســـــر الـــــعـــــروسـي العب
ــلـعب لـيــفـربـول الــذي خـرج من ا
مـصــابًـا لــيـحـصل عــلى الـبــطـاقـة
احلـــمــراء في الـــدقــيـــقــة Æ76 وفي
الدقـيـقة 90 خـطف إشبـيـليـة هدف
الفوز عن طريق ألـيخاندرو بوزو
الـــذي تــســـلم تــمـــريــرة احلــدادي

ليضعها داخل الشباك بنجاح.
توتنهام يتغلب على يوفنتوس

تغـلّب توتنـهام على يـوفنتوس في
مباراة ضمن كأس األبطال الدولية
بفضل هدف سجله هاري كاين في

الوقت بدل الضائع. 
وانـتصـر تـوتنـهام اإلنـكـليـزي على
يوفنتوس اإليطالي  2-3اول امس
ـلــعب الـوطـني األحــد عـلى أرض ا
في سـنغـافورة ضـمن بـطولـة كأس

األبطال الدولية. 
وتـــقـــدم تـــوتـــنـــهـــام أوالً بـــفـــضل
األرجــنــتــيـــني إيــريك المــيال (30)
وحــافظ عــلـى هــدفه حــتى نــهــايــة

الشوط األول. 
وعدّل البـديل األرجنتيـني غونزالو
هــيـغـواين الــنـتـيـجـة (56) قبل أن
يـضـيف الــبـرتـغـالي كــريـسـتـيـانـو
رونـــالـــدو الـــهـــدف الــثـــاني (60).
وأعــاد الــبـــرازيــلي لــوكــاس مــورا
باراة بـتسجـيله هدف فريـقه إلى ا
الــتــعـادل (65) ومن ثم أتى الــدور
عـــلى الـــبـــديـل هــاري كـــايـن الــذي
خــــطف الـــــفــــوز في الـــــوقت بــــدل

الضائع (90+3).
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فـاز مانشـستـر يونـايتـد اإلنكـليزي
عـلـى إنـتـر مـيالن اإليـطـالي بـهـدف
دون رد في إطار الـنسخـة اجلديدة
من بـطـولـة كـأس األبـطـال الـدولـيـة

لكرة القدم. 
لـعب الوطني بـاراة في ا أقيـمت ا
بــكــاالنـغ في ســنــغــافــورة وأحــرز
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أي أهــداف ولــكن احلــكم احلــقــيــقي
على  مدى تـطور الفريق سـيكون يوم
ـقـبل عـندمـا يـسـتـقبل 11 أغـسـطس ا
مـانشـستر يـونايـتد نـظيـره تشـيلسي

متاز. في الدوري اإلجنليزي ا
UÐô√ ÷dŽ

ونـدو ديبـورتفو” كشـفت صحـيفة “ا
اإلسبانية بأن نـادي مانشستر سيتي
اإلجنـلـيـزي عُـرض عـلـيه الـتـعـاقـد مع
دافـيـد أالبـا ظهـيـر أيسـر فـريق بـايرن
اني ولـكن السيتي رفض. ميونخ األ
وأشـارت الـصـحيـفـة أن عـرض بـايرن
مــيـونخ كـان احلـصــول عـلى خـدمـات
دافع األيـسر النـمساوي دافـيد أالبا ا
ــال مــقــابـل تــعــاقـد بــاإلضــافــة إلى ا
الـبـايـرن مع لـيـروي سـاني. وأضـافت
الصحيفـة أن بايرن ميونخ يرغب في
بـيـع العـبه دافـيـد أالبـا هـذا الـصـيف
في ظـل رغـــبـــة الالعـب في الـــرحـــيل
وعـدم جتـديـد عـقـده مع الـفـريـق الذي
ســيــنــتــهي صــيف عــام 2021. ولـكن
الــنـادي اإلجنــلــيــزي رفض الــعـرض
حـيث لـيس لديه أي نـيـة للـتـفريط في
ـاني لـيـروي سـاني خـاصةً جنـمه األ
ـدرب اإلسـبـاني بـيب بـعــد تـصـريح ا
جـوارديـوال بـتـمـنـيه اسـتـمـرار سـاني
لفـترة أطـول مع السيـتيـزين. وأكملت

خوان ماتا

الواعد ماسون غـرينوود البالغ من
الـــعـــمـــر 17 عـــامـــاً هـــدف الـــفـــوز
لـيـونـايتـد في الـدقـيـقة 76 من زمن
ـبـاراة مـشـاركـة الـلـقـاء. وشـهـدت ا
جنـم الـــفـــريق اإلنـــكـــلـــيـــزي العب
الـوسط الفـرنسـي بول بـوغبـا على
الـرغم من الشـائـعات الـتي تتـحدث
عن قــرب انـــتــقـــاله لـــيــوفـــنــتــوس

اإليطالي.
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ــديـر الـريـاضي صــرح لـيـونـاردو ا
لــبـاريـس سـان جــيــرمــان في لــقـاء
صــحـــفي نـــشــرتـه صــحـــيــفـــة "لــو
بـاريـزيـان" الـفـرنـسـيـة بـأن الـنـادي
الـبـاريـسي لم يـصـله عـرض رسمي
من برشلونة للـتعاقد مع البرازيلي
نيمار دا سيلفا. ورد ليوناردو عند
سؤاله حول مـستقبل نـيمار: "ليس
هناك جديد ال يوجد شيء مختلف
عـن آخـر مـرة حتـدثــنـا فـيه". "لـيس
هـــنـــاك عـــرض لـــضم نـــيــمـــار إنه
مـسـتـمــر مـعـنــا كالعب في بـاريس
ـديـر سـان جــيـرمـان". ولـم يـعـلـق ا
الــريـاضي عـلى مــا أثـيـر األسـابـيع
ـاضـيـة حـول رغبـة بـرشـلـونة في ا
احلـــصــــول عـــلـى نـــيـــمــــار ضـــمن
صـفـقات تـبـادليـة مع بـاريس لـكنه جاريث بيل

ـشـاركـون بـالـسـبـاحة مـن آسيـا إلى ا
أوروبـــا في أقل من ســـاعـــة. ويـــبـــدأ
ـــشــاركـــون الـــســـبــاق من الـــضـــفــة ا
اآلســيــويـــة لــســبــاحـــة مــســافــة 6.5
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انــطــلــقت اول امس األحــد فـعــالــيـات
النـسـخة الـ31 من سـباق الـبـوسـفور
الدولي لـلسبـاحة والـذي يقوم خالله
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W¹œË …«—U³∫ حقق فريق اشبيلية فوزاً مهماً علي ليفربول في اطار التحضيرات للموسم اجلديد

بايرن ميونخ يعرض االبا للبيع
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ـقـرب جـعل الالعب الـبرازيـلي وا
مـنه يـشـعـرون بــعـدم الـثـقـة جتـاه
مـــــســـــؤولي الـــــنـــــادي. ولـــــفـــــتت
الــصــحــيـفــة إلى أن والــد نــيــمـار
ــاضـي بــأن صـــرح في نـــيـــســـان ا
اإلدارة الـبـاريـسيـة عـلـيهـا أن تـنام
بــهـــدوء ألن الالعب ســـيــبـــقى في
صـفـوف الــفـريق وبـصــدد تـمـديـد
عــقـــده. لــكن ســلـــوكــيــات نـــيــمــار
ـــــتــــكـــــررة دفــــعت وإصـــــابــــاته ا
مـــســؤولي ســـان جــيــرمـــان لــعــدم
الــتــســـرع في خــطـــوة الــتـــمــديــد
وبــالــتــالي رفع الــراتـب الــســنـوي
لالعب وهو مـا أثار غضب نـيمار
لـــيـــكـــشف فـــجـــأة عن رغـــبـــته في
الـرحـيل رغم تـبـقي  3 مواسم في

عقده بحديقة األمراء. 
وأضـافت "لـو بـاريـزيـان" أن نـاصر
اخلليـفي رئيس النـادي شعر بأن
سـلوكـيات نـيـمار واالحـتفـال بعـيد
مـيالده بـشـكل مـثـيـر في الـبـرازيل
إضـــافـــة إلى اتـــهـــامه بـــاالعـــتــداء
جـنـسيـا عـلى فــــــــــتـاة وهـجومه
ضـــــد احلــــــكـــــام الـــــذي ورطـه في
عــقـــوبــات مــحـــلــيـــة وقــــــــــاريــة
تـــــــــدفـعه أكـثر لـعـدم الـتـسرع في

خطوة التمديد.

روما - وكاالت
ـديــر الـفـني لـنـابـولي اول امس األحـد عن حتـدث كـارلـو أنـشـيـلـوتي ا
صفـقة خـاميس رودريجـيز العب ريـال مدريد واحـتمال انـتقـاله ألتلتـيكو
ــنـافــســة في الــدوري اإليـطــالي. وقــال أنـشــيــلـوتي في مــدريـد وكــذلك ا
ـكنه وقع "كـالـتشـيـو مـيركـاتـو": "أنا أحب خـامـيس كـثيـرًا و تصـريـحـات 
بـالتـأكـيـد أن يسـاعـدنا عـلى الـتـحسن". وأضـاف: "أي مـدرب يـتمـنى تـواجد

كن". واصفـاته في فريقه لذلك أتمنى أن يـنضم لنا في أسرع وقت  العب 
وعن اهتمام أتـلتيكو مدريـد بخدمات الدولي الكـولومبي أجاب مدرب الريال

وبـايــرن مــيــونخ الــســابق: "لــست عـلـى عـلـم بـأي اتــفــاق بــ خــامـيس
وأتلتـيكو.. احملادثات مستـمرة مع ريال مدريد في الوقت احلالي".

اخـتـتم أنـشـيـلـوتي تصـريـحـاته بـالـتـأكيـد عـلى أهـمـيـة الـفوز
بـــالــــدوري اإليـــطـــالي قــــائـــلًـــا: "نــــرغب في الــــتـــتـــويج

بـــالـــكـــالـــتـــشـــيـــو.. هـــذا هـــو هـــدفـــنـــا الـــوحـــيــد".
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يـقــتـرب الــنـجم الــويـلـزي جــاريث بـيل
العب ريـــال مــدريـــد من االنــتـــقــال إلى
ـــيــركـــاتــو الــدوري الـــصــيـــني خالل ا
الـصــيــفي احلــالي. فــقــد ذكــر بـرنــامج
"تشيرجنيتو" اإلسباني الشهير أن بيل
قــد يــســـافــر إلى الـــصــ خالل األيــام
قبلة للخضوع للكشف الطبي القليـلة ا
هـنـاك مع أحد األنـدية. وكـانت صـحيـفة
دريديـة قد ذكـرت مؤخرًا أن "ماركـا" ا
نــادي جــيـاجنــسـو ســونــيـنج الــصــيـني
يسـعى إلقـنـاع بـيل بـاالنـتـقـال لـصـفوفه.
وقـدم النـادي عرضًـا كبـيرًا لـريال مـدريد
بـــجـــانب مـــنـح الالعب الـــويـــلـــزي فـــرصــة
ــقـدر بـ17 احلــفــاظ عــلى راتــبه احلــالي ا
مـلـيـون يـورو سنـويًـا. كـمـا أشارت الـصـحـيـفة

ـــلك عــرضـــا آخــر من شـــنــجــهــاي إلى أن بــيل 
شـينهوا الـذي عرض راتبـا على الويلـزي يزيد عمـا يحصل علـيه حاليا
لـكـنه طلب الـتـعاقـد مـعه مجـانـا وهو مـا رفـضه ريال مـدريـد. وكان زين
ـلكي قد اسـتبـعد بيل مـن مواجهـة بايرن الـدين زيدان مدرب الـفريق ا
مـيــونخ األخـيـرة فـي كـأس األبـطــال الـدولـيــة مـؤكـدًا أنه خــارج خـطـطه

للموسم اجلديد في انتظار العروض لبيعه.

كيلومـترات باجتاه بـحر مرمرة أوال
قــــبل الـــوصــــول لـــلـــضــــفـــة األخـــرى
ـشاركـ األكثر األوروبيـة. وبإمـكان ا
خــبــرة إنـــهــاء الــســـبــاق في زمن 50
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أعـلـن الـفــرنـسـي إيـرفي رونــار مــدرب مـنــتـخب
ـغرب استقالته بشكل رسمي اول امس األحد ا
بـحسب ما ورد في حسابه على موقع التواصل
االجـتماعي تويتر عبر اإلنترنت. وعّبر رونار عن
فـخره بـالـتجـربـة التي خـاضـها خـالل السـنوات
الفائتة مع أسود األطلس موجهاً شكره لكل من
الالعـبـ والـطاقم واجلـمـاهـير ومـؤكـداً سـعادته

غربية.  بالفترة التي عاشها على األراضي ا
وأكّـد رونــار أنّ اسـتــقـالــته جـاءت عــقب دراسـة
طـويــلــة مـشــيـراً فـي الـوقت ذاتـه لـلــخـيــبــة الـتي
حــدثت إثـر اخلــروج من ثــمن نـهــائي كـأس أ

إفـــريــقـــيــا 2019 ومــذكـــراً بــاإلجنـــازات الــتي
ـغـرب وأبـرزهـا ـنـتـخب ا حتـقـقت فـتـرة تــدريـبه 

التأهل إلى كأس العالم 2018. 
ورأى رونـار "جميعنا كنا نأمل في حتقيق نتائج
أفـضل في أ إفـريقـيا  2019في مـصـر لكن
هـذه حــال كـرة الـقــدم فـهي تــولـد آمـاالً كــبـيـرة

وتــعـيــدنــا بـشــكل قــاس إلى واقع إقــصـاء
مـبــكـر بـركـالت الـتـرجــيح". وفي األسـبـوع
ّ اإلشارة إلى خبر اسـتقالة رونار الـفائت 
إال أن االحتاد نفى اخلبر مؤكداً أنه لم يتلق

درب.  أي إشعار باالستقالة من ا
واســتــلم رونــار (50 عــامــاً) تــدريب مــنـتــخب
ــــغــــرب في شــــبـــاط 2016 بــــعــــد أن حــــقق ا
إجنـازات الفــــــــتــة بـفــــــــــوزه بـلـقــــــب كـاس
أ إفـريـقـيـا مع زامـبـيـا 2012 ومـع كوت

ديفوار 2015.
وتـعـرض رونار النـتـقادات كـثـيرة
ــنـصــبه خالل فــتــرة تــولــيه 
األخـير وذلك بسبب عدم
اســتــدعـاء الــعــديـد من
الالعــبــ احملــتــرفـ
بـالــدوريـات الـعــربـيـة
إلى قــــــائــــــــــــــمــــــة
غرب. منتـــــــخب ا

دقـيـقـة. وسـجـلت هـذه الـنـسـخـة أكـبر
ـشاركـ في السـباق خالل عدد من ا
ـجـموع ـاضـيـة بأكـمـلـهـا  الـنـسخ ا
2400 شـــخــــصـــا نـــصــــفـــهم أتـــراك
كن والـنـصف اآلخـر من األجانـب. و
ـــــشـــــاركـــــة في هـــــذا ألي ريـــــاضـي ا
الــســبـاق بــشــرط امــتالكـه لــرخــصـة
سـبـاحــة أو مـا يـشـيـر إلى أنه مـدرب
ـــشــــاركـــة في مــــحـــتـــرف. ورســــوم ا
الـــســبــاق تـــبــلغ 200 يــورو. ووفـــقــا
شاركون لبلدية إسطنـبول فقد أتى ا
من 59 دولة أصغرهم يبلغ من العمر
14 عاما وأكبرهم 89 عاما. ويشارك
في هذا السـباق أيضـا الدوميـنيكاني
مــاركــوس ديــاز وهــو أحــد سـبــاحي
ـفتـوحة يـاة ا ـسافـات الطـويـلة بـا ا
األكـثــر شـهـرة عـلى مــسـتـوى الـعـالم
حـيث اشــتـهـر في عـام 2010 لـقـيـامه

بالسباحة ب 5 قارات.

الـصــحـيـفـة أن
بـايـرن مـيونخ
أيــضًــا عـرض
دافـــيـــد أالبـــا
كـــــجــــــزء من
صـــــــفـــــــقــــــة
انــــــتــــــقــــــال
الـــفــــرنـــسي
عـــــــثــــــمــــــان
ــــبـــــيــــلي د
لـــــــلــــــنــــــادي
الــــبـــــافــــاري
ولــــــــــكن إدارة
بــــرشــــلــــونــــة
اإلســـبـــاني في
طــــــريـــــــقــــــهــــــا
لــــــــــــلــــــــــــرفـض.
وأوضـــــــــــــــــــحـت
“مــــــــونــــــــدو ”أن
بــــايــــرن مـــيــــونخ
يـــــبــــحـث عن العب
يـــــعـــــوض رحـــــيل
آري روب
وفــرانـك ريــبــيـري
الــــلـــذان رحال عن
الـــــبـــــايـــــرن هــــذا

الــــــــــــــــصـــــــــــــــــيـف.
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انـتـصـر نـادي إشـبـيـلـيـة اإلسـباني
عـلى نـظـيـره لـيـفـربـول اإلجنـلـيـزي
بــنـتــيـجـة 1-2 فـجـر امس اإلثـنـ

عــلى مـلـعب فـيـنـواي بـالـواليـات
ــتــحـــدة األمــريــكــيــة ا
ضـــمن حتـــضـــيـــرات
الــفــريــقــ لـلــمــوسم
اجلـــــديــــــد. تــــــقـــــدم
إشــــبــــيـــــلــــيــــة في
الـــــدقــــيـــــقــــة 37
بـــــــهـــــــدف من
تـــــــــــوقـــــــــــيـع
نـولــيـتـو قـبل
أن يــــتــــعـــادل
لــيـفــربـول عن
طـــريق ديــفــوك
أوريــــــــــــجـي فـي
لـــكن الـــدقــــيـــقـــة 44 
الــفـريق اإلســبـاني
خـــطف هـــدف
الـــــفـــــوز


