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ديباال وإيكاردي ضمن قائمة التانغو
لمباراة كولومبيا

• ديباال و�إيكاردي يف تدريب �سابق مع املنتخب الأرجنتيني

ذك��رت تقارير �صحافية� ،أن
الالعبني باولو ديباال وماورو
�إيكاردي ،ي�ستعدان لبدء الودية
املقبلة للمنتخب الأرجنتيني
�أمام نظريه الكولومبي.
وذكر موقع «فوتبول �إيطاليا»،
�أن ليونيل �سكالوين ،املدير
الفني ملنتخب الأرجنتني،
ي�ستعد ال�ستخدام الثنائي ديباال
و�إي��ك��اردي ،يف هجوم التانغو
�أم���ام كولومبيا ،بعد غياب
الالعبني عن ودية غواتيماال.
ي�شار �إل��ى �أن �إي��ك��اردي غاب
عن املباراة ال�سابقة ،ب�سبب
م�شاكل ع�ضلية ،عانى منها قبل
ال��ودي��ة ،كما غ��اب ديباال عن
اللقاء ،ب�سبب �أم��ور �شخ�صية
تتعلق بالإدالء ب�شهادته يف نزاع
على حقوق ���ص��وره م��ع وكيله
ال�سابق.
وج����اء ال��ت�����ش��ك��ي��ل املحتمل
للأرجنتني �أمام كولومبيا على

النحو التايل:
جريونيمو رويل � ,أرم���اين،
بو�ستو�س ،بيزيال ،فوني�س
م���وري� ،أك��ون��ي��ا ،باتاجليا،
باريدي�س ،ميزا ،ديباال ،فرانكو
�سرييف� ،إيكاردي.
ويفتح ا�ستاد ميتاليف مبدينة
ن��ي��وي��ورك �أب��واب��ة ال�ست�ضافة
امل��ب��اراة غ��دا الأرب��ع��اء وذلك
يف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين للمدرب
اجلديد ليونيل �سكالوين الذي
تولى قيادة الفريق عو�ض ًا عن
�سامباويل.
وكانت الودية الأولى للتانغو
�ضد منتخب غواتيماال وا�ستطاع
الآلبيثيلي�ستي ان ينت�رص بثالثية
نظيفة دون رد؛ �سيغيب عن
املنتخب الأرجنتيني ع��دد ًا من
جنومه يف هذه املباراة الودية،
�أبرزهم جنم بر�شلونة الإ�سباين
ليونيل مي�سي ،ومان�ش�سرت
�سيتي الإن��ك��ل��ي��زي �سريخيو

�أغويرو ،وهذا الثنائي كان هو
اخليار الأول للمدرب ال�سابق
يف ك�أ�س العامل  ،2018والذي
مل ُيقدم فيه منتخب الأرجنتني
امل�ستوى امل�أمول منه وخرج
مبكر ًا على يد بطل ك�أ�س العامل
املنتخب الفرن�سي.
على اجل��ان��ب الآخ���ر فمنتخب
كولومبيا والذي قدم �أداء رائع ًا
ب��امل��ون��دي��ال امل��ا���ض��ي حيث
ا�ستطاع الو�صول �إلى دور الـ16
قبل �إق�صائه على يد املنتخب
الإن��ك��ل��ي��زي ع��ن ط��ري��ق رك�لات
الرتجيح ،يدخل �إلى املباراة
بعدما خا�ض �أول��ى مبارياته
�ضد منتخب فينزويال وا�ستطاع
�أن ينت�رص بهدفني مقابل هدف،
وال �شك ب�أن املنتخب الكولومبي
منتخب ق��وي وال ِ�سما ِم��ن �أن
املباراة �ستكون قوية خا�صة
لأن املنتخبني م��ن مدر�ستني
قريبتني.
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ديوكوفيتش وديل بوترو
يدعمان سيرينا ويليامز
�أع��رب ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش والأرجنتيني
خ��وان مارتني ديل بوترو ،اللذان خا�ضا نهائي
بطولة امريكا املفتوحة للتن�س ،عن حزنهما ملا
جرى  ،مع �سريينا ويليامز «البطلة الكبرية» و�أعلنا
عن دعمهما لها.
وعاقب حكم املباراة ،الربتغايل كارلو�س رامو�س،
�سريينا يف املجموعة الثانية �أمام اليابانية نعومي
�أو�ساكا ،حل�صولها على م�ساعدة من املدرجات
من مدربها ،باتريك مراد �أوغلو ،وك�رس امل�رضب
بالأر�ض ،والإ�ساءة له بو�صفه بـ«الل�ص».
وقال ديل بوترو الذي خ�رس نهائي امريكا املفتوحة
�أمام ديوكوفيت�ش �إنه «حزين من �أجل �سريينا لأنها
بطلة كبرية� ،إنها تعطي كل �شيء يف هذه الريا�ضة،
ولكن نعومي �أو�ساكا ا�ستحقت الفوز.
و�أ�ضاف «مل يكن النهائي الذي يتوقعه اجلميع،
ولكني �أمت��ن��ى �أن تتلقى الن�ساء نف�س معاملة
الرجال ،و�أن يح�صلن على نف�س املال» ،م�شريا �إلى
�أن «�سريينا من �أف�ضل الالعبات يف التاريخ».
�أما ديوكوفيت�ش ف�أكد انه «رمبا مل يكن يجب على
احلكم �أن يفقد �سريينا �أع�صابها ،وبخا�صة يف نهائي
جراند �سالم» وه��و ما ك��ان ميكن �أن يغري م�سار
املباراة ولكنه مل يرغب يف تقييم تفا�صيل �أخرى.
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تذوق مرارة الخسارة في آخر مواجهة جمعتهما

الماتادور اإلسباني يدافع عن كبريائه
أمام كرواتيا اليوم
بعد �أن ا�ستهل م�سريته يف بطولة
دوري الأمم الأوروبية ،بفوز مهم
خارج قواعده « »2-1على �إنكلرتا،
يدخل املنتخب الإ�سباين اختبارا
�صعبا �آخر اليوم  ،عندما ي�ستقبل
و�صيفة بطل العامل ،كرواتيا،
الذي �أذاق «املاتادور» اخل�سارة
يف �آخر مواجهة جمعتهما.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان��ت��ه��اء هذه
امل���ب���اراة ل�����ص��ال��ح املنتخب
الكرواتي� ،إال �أن الإ�سبان يتفوقون
يف �إجمايل املواجهات املبا�رشة
بينهما.
و�سبق �أن التقى املنتخبان يف
 6منا�سبات من قبل ،كانت اليد
العليا فيها لإ�سبانيا التي عرفت
طعم االنت�صار يف  3مواجهات،
مقابل اثنتني للمنتخب البلقاين،
بينما خرجت مواجهة بنتيجة
التعادل.
وزار الإ�سبان �شباك كرواتيا �سبع
م���رات ،مقابل  6اه��ت��زت فيها
�شباكهم.
بينما التقى املنتخبان ر�سميا يف
مواجهتني ،ت�ساوت فيهما الكفتان
بانت�صار لكل طرف وكانتا يف �آخر
ن�سختني من بطولة الأمم الأوروبية
«يورو  2012و.»2016
ويعود تاريخ �أول مواجهة بني
الطرفني �إل��ى  23مار�س 1994
حيث ك��ان يقود �إ�سبانيا فنيا
حينها املدرب املخ�رضم خافيري
كليمينتي ،وانتهى اللقاء الذي
حمل ال�صبغة الودية بفوز كرواتيا
بثنائية نظيفة.
وب��ع��د ��� 5س��ن��وات وحت��دي��دا يف
 5مايو  ،1999ع��اد املنتخبان
لاللتقاء وج��ه��ا ل��وج��ه ودي��ا،
ومتكنت �إ�سبانيا يف تلك املرة من
رد خ�سارة اللقاء الأول بنتيجة
«.»1-3
بينما كانت املباراة الوحيدة التي
�أقيمت داخل الأرا�ضي الكرواتية
يف  23فرباير  2000على ملعب
«بوجلد» مبدينة �سبليت وانتهت
ب�شباك نظيفة لكال الطرفني.
وغابت املواجهات بينهما حتى

ميراندا ال يستعجل الظهور مع برشلونة

• مرياندا يف م�شاركة �سابقة مع بر�شلونة �أمام ال�سيتي

• بيكيه حماو ًال الت�صدي لت�سديد بريي�سيت�ش

عادت من جديد يف  7يونيو ،2006
يف مباراة حت�ضريية ملونديال
 2006ب�أملانيا ،والتي �أقيمت
على ملعب جنيف يف �سوي�رسا،
وانتهت بفوز «املاتادور» بهدفني
لواحد.
�أما �أولى املواجهات الر�سمية بني
املنتخبني فكانت يف بطولة الأمم
الأوروبية «يورو  »2012يف بولندا
و�أوك��ران��ي��ا يف دور املجموعات
وانتهت بفوز �آخر لإ�سبانيا بهدف
قاتل �سجله خي�سو�س نافا�س قبل
النهاية بدقيقتني.
وكان املدير الفني لبطل �أوروبا

ي��رى خ��وان م�يران��دا ،ظهري �أي�رس
ن��ادي بر�شلونة �أن��ه م��ن املبكر،
احلديث عن م�شاركته مع الفريق
الأول خالل الفرتة احلالية.
وي��ع��د �صاحب ال��ـ  18ع��ام��ا ،هو
ُ
البديل الوحيد للظهري جوردي �ألبا
يف مركزه ،خالل الوقت احلايل.
وق��ال م�يران��دا ،خ�لال ت�رصيحاته
ل�صحيفة موندو ديبورتيفو «ما زال
من املبكر بالن�سبة يل اللعب للفريق
ريا
الأول ،نعم �أنا �أتدرب معهم كث ً
ولكن مكاين يف فريق ال�شباب».
و�أ�ضاف «�أ�شعر بالراحة بالتواجد
مع الفريقني ،و� ً
أي�ضا يجب �أن �أحت�سن
ب�شكل �أكرب ،حيث هناك الكثري من
املباريات �أمامي طوال املو�سم».
وع��ن عالقته مع امل��درب �إرن�ستو
فالفريدي� ،أجاب خوان «�إنه يدعمني
ويعطيني الن�صيحة».
وتابع «جوردي �ألبا �أي�ضا ي�ساعدين
ويطالبني ب�أن �أكون هادئا ،جتربة
التواجد مع ه�ؤالء الالعبني جتعلك
�أف�ضل».
وحول االنت�صار على �ساباديل مع
فريق ال�شباب ،علق «كنا يف حاجة
لتحقيق الثالث نقاط ،بعد مباراتني
مل نحقق منهما �أي �شيء ،ولكن
علينا موا�صلة العمل لتحقيق املزيد
من االنت�صارات».
واختتم «م�شاركة �ألينيا معنا؟ �إنه
العب رائع وينقل الهدوء للفريق،
�إن���ه مل��ن دواع���ي ��س�روري اللعب
معه».

كيليني يقلل من أزمة الشارة الموحدة
في الكالتشيو
علق جورجيو كيليني ،مدافع نادي
يوفنتو�س ،على اجلدل الذي ا�ستحوذ
على اه��ت��م��ام و���س��ائ��ل الإع��ل�ام ،يف
الفرتة املا�ضية ،حول �شارة القيادة
امل���وح���دة ،ال��ت��ي ي��رغ��ب االحت���اد
الإيطايل يف تطبيقها .و�أعلن االحتاد
الإيطايل ،منذ �أيام ،عن معاقبة كل من
يرف�ض ارتداء �شارة القيادة املوحدة
التي �أعلن عنها ،خا�صة بعدما رف�ض
دانييلي دي رو�سي «روما» ،وجوميز
«�أتالنتا» ،ارتداء ال�شارة املوحدة،
بالإ�ضافة لالعبي فيورنتينا.
وق��ال كيليني يف ت�رصيحات ن�رشها
موقع فوتبول �إيطاليا «هذا اجلدل ال
�سبب له ،هناك نق�ص يف التوا�صل ،لكن
�سيتم حل كل �شيء».و�أ�ضاف «لن يكون
لدى �أي منا ،م�شكلة يف ارتداء ال�شارة
املوحدة� ،سنجد احلل املنا�سب لذلك
مع االحتاد الإيطايل ،ديفيد �أ�ستوري
�سيتم تذكره �إلى الأبد».
و�أث��ار العبو فيورنتينا� ،أزم��ة خالل
الأيام املا�ضية ،خا�صة و�أنهم يرتدون
�شارة قيادة ،حتمل رقما وحروف ًا من
ا�سم ديفيد �أ�ستوري ،العب الفريق،
ال���ذي واف��ت��ه املنية خ�لال مع�سكر
الفريق ،منذ عدة �أ�شهر.

رياضة

�آن���ذاك ،املخ�رضم في�سنتي ديل
ب��و���س��ك��ي ،لي�ستكمل الإ�سبان
م�سريتهم الناجحة يف البطولة
ويحافظوا على اللقب برباعية
تاريخية يف �شباك �إيطاليا.
وتوقف م�سل�سل تفوق �إ�سبانيا
يف �آخر منا�سبة جمعتهما والتي
كانت �ضمن بطولة الأمم الأوروبية
الأخرية «يورو  »2016بفرن�سا،
�ضمن دور املجموعات �أي�ضا،
حيث متكن «الناريون» من انتزاع
ال��ف��وز بهدفني ل��واح��د و�صدارة
املجموعة �أي�ضا .وها هو م�سل�سل
املواجهات القوية بني املنتخبني

م�ستمر حيث �سيلتقيان يف اختبار
ر�سمي قوي ببطولة دوري الأمم
الأوروبية م�ساء اليوم على ملعب
مارتينيز فالريو مبدينة �إلت�شي.
و�سي�سعى لوي�س �إنريكي ملوا�صلة
ح�صد االنت�صارات لتثبيت �أقدامه
يف م�ستهل م�سريته مع «ال روخا»
بعد فوز على �إنكلرتا.
يف املقابل� ،سيكون القاء مبثابة
ال��ظ��ه��ور الأول ل��ك��روات��ي��ا بعد
الإجن���از التاريخي ال��ذي حتقق
يف مونديال رو�سيا  2018الأخري
وح�����ص��د امل��رك��ز ال��ث��اين خلف
فرن�سا.

بافارد خارج اهتمامات
البرشا

• بنيامني بافارد

ك�شفت تقارير �صحافية �إ�سبانية
حقيقة وجود اهتمام من بر�شلونة
ب�ضم جن��م املنتخب الفرن�سي
ؤخرا بلقب ك�أ�س العامل
املتوج م� ً
يف رو�سيا.
وق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ون���دو
ديبورتيفو» الإ�سبانية« :بر�شلونة
يف ال��وق��ت احل���ايل غ�ير مهتم
بالتعاقد مع بنيامني بافارد،
العب �شتوجتارت ،على الرغم
من �أنه يعرتف بقيمته.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة� ،إل���ى �أن
بر�شلونة يكون مهتما بو�ضع

بع�ض الالعبني طوال املو�سم مع
�أنديتهم ،من �أجل اال�ستعداد لأي
ظروف طارئة قد حتدث.
ُيذكر �أن بافارد جذب �أنظار العديد
من كبار الأندية يف �أوروبا ب�سبب
م�ستواه يف املونديال ،و�أفادت
عدة تقارير بوجود اتفاق بني
الالعب وبايرن ميونخ ،لالنتقال
له ،ولكن الفرن�سي نفى ذلك.
وميلك بافارد عق ًدا مع �شتوجتارت
ح��ت��ى �صيف  ،2021وميكنه
الرحيل ال�صيف املقبل مقابل
 35مليون يورو.

روما يسعى لتأمين بقاء
 3نجوم
ي��رغ��ب روم���ا يف جت��دي��د عقد
بع�ض جنوم الفريق خالل الفرتة
املقبلة خ�شية ع��رو���ض كبار
الأندية يف فرتة ال�شتاء.
وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو»،
�أن الإ���س��ب��اين مون�شي املدير
الريا�ضي لروما يتطلع لتجديد
عقود �إيدين دجيكو ،و�سينجيز

• جورجيو كيليني

�أوندير ودانييلي دي رو�سي.
و�أ�ضاف �أن مون�شي� ،سيبد�أ يف
�إجراء حمادثات مع وكالء �أعمال
ه�ؤالء الالعبني قري ًبا.
ويحتل روم��ا امل��رك��ز التا�سع
بجدول ترتيب الدوري الإيطايل،
بر�صيد  4نقاط من  3مباريات
حتى الآن.

