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يلوح باالعتزال
ليشتشتاينر ّ

• لي�شت�شتايرن يلتقط الكرة من اميري

ع�بر الع��ب َار���س��ن��ال� ،ستيفان
لي�شت�شتايرن ،عن ا�ستيائه من
اجل��ل��و���س على مقاعد البدالء
يرا ،منذ ان�ضمامه للفريق
ك��ث� ً
اللندين ،هذا ال�صيف.
وقال ظهري يوفنتو�س ال�سابق،
يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«الغ���ازي���ت���ا دي��ل��ل��و ���س��ب��ورت»
الإيطالية« :كان ب�إمكاين قبول
عر�ض �آخر ،من بني  5عرو�ض،
مع الت�أكيد على �أن��ه من �أ�صل
 50مباراة ،كنت �س�ألعب  47على

الأقل».
ٍ
حتد
وتابع« :لكنني بحثت عن
جديد ،لذا �أنا يف َار�سنال ،مع
علي �أن �أحارب �ضد
الوعي ب�أنه
ّ
بيلريين ،على دور قيادي..
ل�ست معتا ًدا �أن �أكون احتياط ًيا،
ُ
 3مباريات متتالية على مقاعد
البدالء ،هذا مل يحدث يل».
و�أ�ضاف ال�سوي�رسي� :إذا حققت
الكثري يف م�سريتك ،يكون لديك
الكثري من التوقعات ،وتريد �أن
تلعب ،و�أنا �أعلم �أنه �ستكون لدي

الفر�صة لذلك».
عاما»:
ووا�صل لي�شت�شتايرن «34
ً
علي �أن �أدرك� ،أنني
«لكن �إذا كان ّ
ال �أ�ستطيع احل��ف��اظ على نف�س
امل�ستوى ،ال��ذي قدمته خالل
ال�سنوات الأخ�يرة� ،س�أتوقف..
لن �أن�سحب فقط من املنتخب
الوطني ،لكني �س�أنهي م�سريتي
� ً
أي�ضا.
وختم بقوله�« :أنا ال �أ�ست�سلم ،مل
�أفعل ذلك �أب ًدا ،جماهري الت�سيو
ويوفنتو�س تعرف ذلك جي ًدا».

ك�شف جنم بايرن ميونخ الأملاين،
كوالي�س مفاو�ضاته مع باري�س
�سان جريمان الفرن�سي ومان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي ،خالل فرتة

االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية.
وق����ال ج��ي�روم ب��وات��ي��ن��غ ،يف
ت�رصيحات ل�صحيفة �سبورت
بيلد الأملانية «لقد كانت لدي
حم��ادث��ات م��ع ال��ب��ي �إ����س جي
وال�شياطني احلمر ،لي�س لأنني
�أردت الرحيل عن بايرن ميونخ،
ول��ك��ن �أردت خ��و���ض حتديات
جديدة».
و�أ�ضاف «لقد ات�صلت باملدرب
جوزيه مورينيو ،وقلت له �إن

اهتمامه بي ي�رشفني و�أنا ممنت
له ،بعد �أن عمل جاه ًدا كي انتقل
�إل��ى مان�ش�سرت يونايتد ،لكن
من ال�صعب للغاية الرحيل عن
بايرن».
و�أمت�« :أ�شعر بالراحة يف ميونخ،
ل��ق��د م��ن��ح��ن��ي امل�����درب نيكو
كوفات�ش ،التقدير والثقة منذ
البداية ،وجعلني �أ�شعر �أنني
مهم ج� ًدا بالن�سبة له وللنادي
البافاري».
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كاراغر يطالب راشفورد بالرحيل إلى إيفرتون

طالب الإنكليزي جيمي كاراغر،
�أ���س��ط��ورة ل��ي��ف��رب��ول مواطنه
م��ارك��و���س را���ش��ف��ورد ،مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد ،بالرحيل
عن فريقه ،خالل فرتة االنتقاالت
املقبلة.
ودعا املدافع الدويل ال�سابق ،يف
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،را�شفورد �إلى
االنتقال لإيفرتون ،من �أجل �أن
ُيظهر �إمكانياته ب�شكل �أكرب.
و�أ�شار كاراغر �إل��ى �صعوبة �أن
ي��أخ��ذ مواطنه ،مكان روميلو
لوكاكو يف اليونايتد ،الفتًا �إلى
�أن الأخري رحل عن ت�شيل�سي ،يف
وقت �سابق ،بعدما جل�س على
مقاعد البدالء هناك ،حيث توهج
بعد ذلك برفقة «التوفيز».
و�أك��د الع��ب الريدز ال�سابق �أن
«�إيفرتون ٍ
ناد كبري» ،و�سيعطي
الفر�صة لرا�شفورد كي يت�ألق،
كما �أنه �سيلعب هناك كل مباريات
ال��دوري ،اً
بدل من �أن يظل بديلاً
للوكاكو.

مولر يستهدف
لقب
التشامبيونزليغ
لتعويض إخفاق
المونديال

قال توما�س مولر ،جنم
بايرن ميونخ� ،إن ف�شل
امل��ن��ت��خ��ب الأمل�����اين يف
مونديال  ،2018يدفع
الفريق البافاري ملحاولة
ال��ت��ع��وي�����ض ،بتحقيق
لقب دوري الأبطال ،هذا
املو�سم.
و�أ������ض�����اف م����ول����ر يف
ت����صري��ح��ات ل�صحيفة
«�سبورت بيلد» الأملانية:
خيبة املونديال ،و�سوء
احل����ظ ال�����ذي �صاحب
خ��روج��ن��ا �أم�����ام ري���ال
مدريد ،يف دوري الأبطال،
فجر بداخلنا طاقة دفع
�إ�ضافية.
و�أردف« :لدينا حما�س
كبري لبدء دوري الأبطال،
م���ع امل������درب اجل��دي��د
ك��وف��ات�����ش� ..إن���ه �شاب
وطموح».
وت��اب��ع« :يف رب��ع نهائي
مو�سم  ،2017/2016كنا
قريبني من الت�أهل على
ح�ساب الريال ،وبعدما
ف��ازوا ب��دوري الأبطال،
�أظ��ه��ر ذل��ك �أن��ن��ا مل نكن
بعيدين عن حتقيق اللقب
يف العامني املا�ضيني».
و�أمت مولر بقوله :ن�أمل
�أال ي��ع��اين ال��ف��ري��ق من
الإ�صابات ،ما بني �شهري
مار�س ومايو ..بعدها كل
�شيء ممكن

• بواتينغ مير مبهارة

بواتينغ يكشف كواليس مفاوضات
مع سان جيرمان واليونايتد
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• توما�س
مولر

• ماركو�س را�شفورد

روبن وجنابري خضعا لفحوصات طبية
قبل لقاء ليفركوزن

خ�ضع ثنائي بايرن ميونيخ الأملاين ،لفحو�صات
طبية �رسيعة ،خالل تدريبات الفريق البافاري،
ا�ستعدا ًدا ملواجهة باير ليفركوزن ،ال�سبت املقبل،
�ضمن مناف�سات الدوري الأملاين.
وقالت �صحيفة بيلد الأملانية «مت �أخذ عينات للدم
من �أ�صابع �آريني روبن و�سريجي جنابري ،بوا�سطة
مدرب اللياقة هوجلر بروي�ش».

و�أ�ضافت ال�صحيفة «يعر�ض هذا الفح�ص ال�رسيع،
ن�سبة الكرياتني كيناز ،وال��ت��ي تك�شف حالة
الع�ضالت ،و�إذا ما كانت تعاين من حمل زائد �أم ال،
وذلك لتجنب امل�شاكل الع�ضلية».
ويحتل الفريق البافاري� ،صدارة الدوري الأملاين
بر�صيد  6نقاط ،فيما يقبع ليفركوزن يف املركز قبل
الأخري ،بدون ر�صيد.

«ليكيب» تكشف لغز
هنري وبوردو
تناولت ال�صحف الفرن�سية ،ال�صادرة ام�س عدة
مو�ضوعات تخ�ص ال�ش�أن املحلي ،بجانب احلديث
عن الكرة الأوروبية.
ح��وارا مع جوزيف
و�أج��رت �صحيفة ليكيب،
ً
داجرو�سا ،املالك اجلديد لنادي بوردو ،ي�شري
فيه �إل��ى تعرث مفاو�ضات التعاقد مع تيريي
هرني ،لتدريب الفريق لأ�سباب مادية.
وقال داجرو�سا «مل �أح�رض �إلى بوردو ،من �أجل
املال فقط.
بينما �أع��دت جملة فران�س فوتبول ،عرب موقعها
تقريرا �شاملاً عن تفا�صيل البطولة
الإلكرتوين،
ً
الثالثة للأندية ،التي �أعلن االحتاد الأوروبي،
عن انطالقها م�ستقبلاً  ،بعد اجتماع رابطة
الأندية الأوروبية.
ا�ستطالعا
�أما �صحيفة بروفان�س� ،أجرت
ً
خل�صته بعنوان «ن�يران م�شتعلة» ،يف
�إ�شارة �إل��ى تباين �آراء جماهري نادي
�أوملبيك مار�سيليا ،ب�ش�أن العقوبات
املوقعة على النادي ،بعد �إ�شعال
الألعاب النارية وال�شماريخ خالل
مباراة �أتلتيكو مدريد ،يف نهائي
م�سابقة ال��دوري الأوروب��ي
املو�سم املا�ضي.

• تيريي هرني

عائلة تيري تثير الشكوك حول مستقبله
ك�شفت تقارير �صحافية ،عن وج��ود �شكوك حول
ان�ضمام �أ�سطورة ت�شيل�سي ،جون تريي� ،إلى �سبارتاك
مو�سكو الرو�سي ،ملدة عام.
وقالت �صحيفة «ذا �صن» الإنكليزية� ،إن عائلة تريي
تثري ال�شكوك حول �إمت��ام ال�صفقة ،حيث ال يريد
املدافع الدويل ال�سابق االبتعاد عنها ،بالذهاب �إلى
مو�سكو.
عاما» ،قد تخطى
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن تريي «ً 37

الفح�ص الطبي ل�سبارتاك ،كما �أن النادي الرو�سي
�أعلن عن ال�صفقة ،ب�شكل غري مبا�رش ،عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
لكن �إدارة �سبارتاك بد�أت ت�شعر بالقلق ،حيال �إمتام
ال�صفقة ،ب�سبب هذه الأزمة.
وي�سعى نادي العا�صمة الرو�سية بقوة ل�ضم تريي،
من �أجل تعوي�ض غياب �أحد مدافعيه بعد تعر�ضه
لقطع يف الرباط ال�صليبي.

أالبا يشيد بانطالقة البافاري
تحت قيادة كوفاتش

�أ�شاد النم�ساوي دافيد �أالبا ،ظهري بايرن ميونخ الأملاين،
ريا �إلى االنطالقة اجليدة للفريق
مبدربه نيكو كوفات�ش ،م�ش ً
البافاري حتت قيادته.
وقال �أالبا ،يف ت�رصيحات ملوقع �سبوك�س الأملاين «كوفات�ش
متاما ما يريد ،ك�شخ�ص
لديه �أفكار جديدة ووا�ضحة� ،إنه يعلم
ً
�أنه لبق للغاية.
و�أ�ضاف «كوفات�ش لي�س من نوعية الأ�صدقاء ،ولكن ميكنك
التحدث �إليه وهو مينحك ال�شعور ب�أنك ت�ستطيع التحدث معه
عن �أي �شيء.
وتابع «لقد متكنا من تنفيذ خططه ،حتدي ًدا يف عملية االنتقال من
الدفاع للهجوم �أو العك�س ،نحن نلعب كفريق واحد.
و�أمت «لقد بد�أنا املو�سم ب�شكل جيد للغاية� ،أردنا الذهاب
�إلى فرتة التوقف الدويل دون هزمية ،وبالفعل حدث
ذلك ،ميكننا �أن نكون �سعداء مبا حققناه حتى الآن.
• نيكو كوفات�ش
• جون تريي

