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انتقد اختيار دراكسلر وهيكتور لقائمة المانشافت

ماتيوس يطالب لوف بالسير على خطى كوفاتش
قدم لوثار ماتيو�س ،جنم بايرن
ميونخ واملنتخب الأملاين ال�سابق،
عدة ن�صائح ليواكيم لوف ،املدير
الفني للماكينات ،كي ي�ستعيد
املان�شافت بريقه ال��ذي خفت يف
مونديال رو�سيا الأخري.
وقال ماتيو�س يف مقاله عرب �شبكة
«�سكاي �سبورت�س»� :أتوقع ر�سائل
وا�ضحة من ل��وف يف امل�ستقبل،
وال��ت��ي ق��د ال حتمل حقائق غري
�سعيدة لالعبني.
و�أ�ضاف بطل العامل « :1990فكما
يعيد نيكو كوفات�ش الأمور لن�صابها
يف بايرن ميونيخ ،يجب على لوف
عدم مكاف�أة العبيه على �إجنازات
�سابقة ،و�إيقاف الوالء املطلق.
وانتقد ماتيو�س ،اختيار الثنائي
ج��ول��ي��ان دراك�����س��ل��ر وجونا�س
ه��ي��ك��ت��ور ،الع��ب��ي ب��اري�����س �سان
ج�يرم��ان وك��ول��ن على الرتتيب،
لقائمة املان�شافت.
و�أو�ضح« :دارك�سلر ال يلعب �أي دور
رئي�سي يف البي �إ�س جي مطل ًقا� ،أما
هيكتور فقد اتفق مع املدرب على �أال
يلعب خالل املباريات الدولية».
ريا ،فهو
ووا�صل�« :أقدر هيكتور كث ً
العب جيد ،لكن علينا البحث عن
ظهري �أي�رس من الطراز الأول».
وطالب ماتيو�س ،لوف بالتفكري
يف �إع��ادة �ساندرو فاجرن ،مهاجم
بايرن ميونيخ ،للمان�شافت ،قائالً:
«�أنا مت�أكد �أنه �سريحب بالعودة �إن
عقد لوف حمادثة معه».
و�أمت« :مارك �أوث «�شالكه» ،ميكن
�أن يكون بديلاً لطيفًا ،لقد كان
ثاين �أف�ضل هداف �أملاين يف املو�سم
املا�ضي بر�صيد  14هدفً ا ،بالإ�ضافة
�إلى  9متريرات حا�سمة».

• لوف يتوسط العبيه في التدريب

برشلونة ويونايتد يتسابقان

على التعاقد مع مونشي

«فيفا» أغلق قضية مودريتش

ك�شفت ت��ق��اري��ر �صحافية �أن
مان�ش�سرت يونايتد وبر�شلونة
ي�ستعدان لتويجه �رضبة قوية
لنادي روما الإيطايل.
و�أو����ض���ح م��وق��ع «كالت�شيو
مريكاتو» �أن هناك رغبة كبرية
ل��دى الناديني يف التعاقد مع
رام���ون رودري��غ��ي��ز «مون�شي»
املدير الريا�ضي لروما بعد
اقرتاب رحيله عن نادي العا�صمة
الإيطالية.
وذكر �أن م�شجعي النادي الإيطايل
ال تعجبهم الطريقة التي ي�سري
عليها مون�شي مع روما يف الآونة

كأس العالم لألندية
�أجرى االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا» قرعة بطولة ك�أ�س العامل
للأندية  ،2018التي ت�ست�ضيفها دولة الإمارات ،يف �شهر دي�سمرب
املقبل.
وك�شفت القرعة عن مواجهة العني الإماراتي لنظريه ويلنغتون
النيوزيلندي ،بطل �أوقيانو�سيا ،يوم  12دي�سمرب ،يف االفتتاح.
ويلعب الفائز من مباراة العني وويلنغتون ،مع بطل �أفريقيا يف
املباراة رقم  ،2ويواجه جواداالخارا املك�سيكي بطل الكونكاكاف،
بطل �آ�سيا ،يف املباراة رقم  ،3يف  15دي�سمرب.
ويواجه الفائز من مباراة بطل �أفريقيا مع املت�أهل من مباراة
العني وبطل �أوقيانو�سيا ،مع املتوج بكوبا ليربتادوري�س ،يف
 18من ال�شهر نف�سه.
بينما �سيلعب الفائز من مباراة جواداالخارا املك�سيكي وبطل
�آ�سيا ،مع ريال مدريد بطل دوري �أبطال �أوروب��ا ،يف الـ 19من
ال�شهر نف�سه .و�ستقام مباراتي حتديد املركز الثالث ،والنهائي
يف  22من دي�سمرب.
يذكر �أنه مت حتديد � 4أط��راف فقط من الـ 7فرق امل�شاركة يف
البطولة ،هي :العني الإماراتي «بطل الدوري الإماراتي و�صاحب
الأر�ض» ،جواداالخارا املك�سيكي «بطل الكونكاكاف» ويلنغتون
النيوزيلندي «بطل �أوقيانو�سيا» وري��ال مدريد الإ�سباين «بطل
�أوروبا».

• مونشي

الأخ�يرة ،ب�سبب بيعه لنجوم
الفريق ،ف�ضلاً عن التعاقد مع
العبني �صغار.
و�أ�شار �إل��ى �أن من املتوقع �أن
يرحل مون�شي عن نادي العا�صمة
الإيطالية ،بالرغم من ان�ضمامه
للفريق يف ال�صيف املا�ضي
ف��ق��ط ،خا�صة بعد ق���رار بيع
�ألي�سون بيكر وكيفن �سرتومتان
يف املريكاتو ال�صيفي.
ونوهت �أن مون�شي هو �أحد �أهداف
مان�ش�سرت يونايتد وبر�شلونة،
وذلك خلرباته الكبرية يف من�صب
املدير الريا�ضي.

إعالن نتيجة قرعة

• مودريتش

ك�شفت تقارير �صحافية �إيطالية،
�أن االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
«فيفا»� ،أغلق ملف التحقيقات
ح���ول �أزم����ة ال���ك���روات���ي لوكا
مودريت�ش ،العب خط و�سط ريال
مدريد.
ؤخرا
�
م
فتح
الدويل،
االحتاد
وكان
ً
حتقيقات حول وجود مفاو�ضات
من قبل �إنرت ميالن ،ب�شكل مبا�رش

مع مودريت�ش وممثليه ،ل�ضمه
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
وبح�سب موقع «كالت�شيو مريكاتو»
الإيطايل ،ف�إن فيفا �أر�سل ر�سالة
للناديني ب�أن الق�ضية مغلقة ،وال
يوجد �أي دليل حول انتهاك املادة
 18يف قوانني اللعبة ،التي تتعلق
بالتفاو�ض مع الالعبني دون �إذن
ناديهم.

و�أ���ش��ار امل��وق��ع� ،إل���ى �أن فيفا
تو�صل �إل��ى ه��ذا اال�ستنتاج بعد
�إجراء حتقيق �أويل ،وبعد التحدث
�إل��ى م�س�ؤولني م��ن الناديني،
ومودريت�ش نف�سه.
ُيذكر �أن مودريت�ش نف�سه� ،رصح
ؤخ��را ب ��أن��ه مل يكن لديه �أي
م��� ً
اهتمام بالرحيل عن �صفوف ريال
مدريد هذا ال�صيف.

مولر يدعم غوندوغان
في مواجهة الصافرات
�شدد توما�س مولر ،جنم بايرن ميونيخ
واملنتخب الأملاين ،على م�ساندته لزميله
�إل��ك��اي غ��ون��دوغ��ان ،عقب �أزم���ة �صورته
ال�شهرية مع الرئي�س الرتكي رجب �أردوغان.
وواج���ه غ��ون��دوغ��ان عا�صفة م��ن �صافرات
اال�ستهجان بعد ال��واق��ع��ة ،رغ��م اعتذاره
وت��أك��ي��ده �أن ال�صورة مل يكن لها مغزى
�سيا�سي.
وقال مولر ،يف ت�رصيحات ملوقع «�سبورت»1
الأمل���اين« :فيما يتعلق بغوندوغان ،فقد
ر�أينا �أن �صافرات اال�ستهجان �أخرجته عن
تركيزه وجعلته حتت �ضغط حتى على �أر�ضية
امللعب».
و�أ���ض��اف« :نحن كفريق نريد �أن ندعمه،
حتى يتمكن �أكرث من �إظهار جودته و�إبداعه
املذهلني ،لقد �سبق و�أن �أظهر ذلك العام
املا�ضي يف الربمييريليغ وكذلك ال�سنوات
امل��ا���ض��ي��ة ،وم��ع��ن��ا �أي��� ً��ض��ا يف املنتخب
الوطني».

• دي يونغ

البرشا يرفض التنازل عن صفقة
دي يونغ

• توماس مولر

يوا�صل بر�شلونة ال�سعي لإبرام �صفقة جديدة لتدعيم �صفوفه ف�شل يف �إمتامها
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية.
وقالت م�صادر موثوقة داخ��ل ال��ن��ادي الكتالوين ،ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية �إن بر�شلونة �سيوا�صل القتال ل�ضم الهولندي فرانكي
دي يونغ ،العب �أياك�س �أم�سرتدام.
و�أ�ضافت ال�صحيفة :دي يوجن هو �أولولية بالن�سبة لرب�شلونة و�سيحاول
النادي �ضمه يف �أقرب فر�صة ممكنة.
ُيذكر �أن �أياك�س رف�ض التخلي عن خدمات العبه ال�شاب هذا ال�صيف و�أعلن
دي يونغ نف�سه ا�ستمراره مع الفريق لت�شوقه للم�شاركة بقمي�ص �أياك�س ،يف
دوري �أبطال �أوروبا.
و�سي�شتعل ال�رصاع على دي يونغ ال�صيف املقبل ،يف ظل اهتمام توتنهام
�سي�رسع
الإنكليزي وباري�س �سان جريمان الفرن�سي بالتعاقد معه ،ولذلك ُ
بر�شلونة من خطواته حل�سم ال�صفقة ل�صاحله ،والتي �ستكلفه مبلغ يرتاوح
بني  50و 60مليون يورو.

