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برشلونة يستضيف بيتيس ...وأتلتيكو ضيف ًا على ليغانيس

إشبيلية يكتفي بهدف وحيد في غرناطة
انتزع فريق �إ�شبيلية ،ف��وزً ا �صع ًبا
من م�ضيفه غرناطة « ،»0-1خالل
امل��ب��اراة التي جمعتهما باجلولة
الثانية من ال��دوري الإ�سباين لكرة
القدم.
ويدين �أ�شبيلية بالف�ضل يف هذا الفوز
لالعبه خ��وان ج��وردون ال��ذي �سجل
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
«.»52
ورفع �أ�شبيلية ر�صيده �إلى  6نقاط،
يف �صدارة الرتتيب ،م�ؤقتًا ،انتظارا
ملا �ست�سفر عنه بقية مباريات هذه
اجلولة ،فيما توقف ر�صيد غرناطة
عند نقطة واحدة.
ومن جانبه �أكد جولني لوبيتيجي،
م��درب �إ�شبيلية� ،أن فريقه متتع
بـ»ح�س جماعي عايل للغاية» خالل
االنت�صار ال��ذي حققه يوم اجلمعة
املا�ضي على غرناطة بهدف نظيف يف
بطولة الدوري الإ�سباين «الليجا».
وقال املدرب خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
عقب اللقاء �إن فريقه ا�ستحوذ ب�شكل
ت��ام على الكرة منذ بداية اللقاء
ريا �إلى �أنهم
وحتى الدقيقة  ،60م�ش ً
بعدما �أحرزوا الهدف فقدوا الكرة.
و�أ�ضاف «غرناطة فريق ي�أخذك للحد
الأق�صى لقوتك وبالت�أكيد جميع
الفرق �ستعاين على ه��ذا امللعب.
هم يلعبون ب�شكل جيد للغاية ولكن
بنزول فرانكو فا�سكيز ا�ستعدنا الكرة
مرة �أخرى ومتكنا من ح�سم جمريات
اللقاء يف النهاية».
و�أو�ضح لوبيتيجي �أن الفريق متتع
بـ«ح�س جماعي عايل للغاية» وهو ما
�سمح بتفوقهم على املناف�س ،و�أكد �أن
احلفاظ على نظافة ال�شباك للمباراة
الثانية على التوايل هو «نتاج عمل
جماعي جيد»
ومل يرغب املدرب يف احلديث حول
ت�����ص��در ف��ري��ق��ه جل���دول امل�سابقة
م�ؤكدا �أنه يركز فقط على املواجهة
املقبلة.
ويلعب ال��ي��وم بر�شلونة م��ع ريال
بيتي�س كما يلعب ليغاني�س مع
�أتلتيكو مدريد ويلعب يال مايوركا
مع ري��ال �سو�سيداد واخ�يرا يلعب
االفي�س مع ا�سبانيول.

• فرحة العبي اشبيلية بالفوز

فياريال يسقط أمام ليفانتي بهدفين

• سباق على الكرة في لقاء فياريال وليفانتي

قلب ليفانتي ت�أخره بهدف �إلى فوز ثمني على فياريال
«� ،»1-2ضمن مناف�سات الأ�سبوع الثاين من الدوري
الإ�سباين. ،
وعلى ملعب �سيوتات فالن�سيا ،كان الفريق ال�ضيف
هو البادئ بالت�سجيل مبكرا للغاية عن طريق العبه
جريارد مورينو «ق.»3
لكن م��ع اق�ت�راب امل��ب��اراة م��ن املنعطف الأخ�ير،
وحتديدا يف «ق »68يحت�سب احلكم ركلة جزاء ي�سجلها

روجر ليدرك التعادل لليفانتي.
بعدها بخم�س دقائق بال�ضبط ،يح�صل روجر على
�رضبة جزاء ثانية ي�ضعها باقتدار يف مرمى �أ�صحاب
الأر�ض ليمنح ليفانتي الهدف الثاين والفوز «ق.»73
بهذه النتيجة ،يتح�صل ليفانتي على �أول ثالث
نقاط له ليتقدم �إلى املركز التا�سع من جدول
الليجا ،فيما جتمد ر�صيد فياريال عند نقطة
وحيدة باملركز الـ.12

زيدان يدعم بقاء نافاس
في ريال مدريد
�أكد الفرن�سي زين الدين زيدان،
املدير الفني لريال مدريد موقف
نافا�س ،علق «ال �أرى الفريق
دائما ،ال
بدونه� ،إنه العب مهم
ً
�أفكر يف احتمالية رحيله ،وهو مل
يخربين برغبته يف املغادرة� .إنه
هنا ويريد اللعب وهذا �أمر مهم
للغاية بالن�سبة لنا».
وت���اب���ع «ل��دي��ن��ا ال��ع��دي��د من
امل��ب��اري��ات ،ال �أف��ك��ر يف بديل
نافا�س لأنه �سيكون هنا ،ر�سالتي
ه��ي �أن��ن��ي �أري���د ب��ق��اء احلار�س
الكو�ستاريكي معنا».
وعن التعاقد مع نيمار� ،أجاب
«نفكر فقط يف م��ب��اراة الغد،
�أحت��دث عن العبي فريقي فقط،
وحتى نهاية ال�سوق ميكن �أن
يحدث كل �شيء ،ل�ست من�شغلاً
ب ��أي �شيء �آخ��ر �سوى لقاء بلد
الوليد».
ون��وه «غاريث بيل لعب مباراة
ج��ي��دة �ضد �سيلتا فيجو وق��دم
الإ���ض��اف��ة املطلوبة يف الدفاع
والهجوم ،بيل �سيظل معنا وهو
يريد البقاء»
و�أردف« :خامي�س �سوف نرى ما
�إذا �سيلعب �أ�سا�س ًيا �أم ال ،هو العب
جيد� ،س�أعتمد عليه مثل الباقني،
�سرنى كيف �سنعتمد عليه لأننا

البرشا يقترب من التعاقد مع بنتانكور
�أكد تقرير �صحفي �إيطايل �أن بر�شلونة
اقرتب من التعاقد مع جنم يوفنتو�س
خالل املريكاتو ال�صيفي.
ووف� ًق��ا ل�صحيفة «الجازيتا ديللو
�سبورت» الإيطالية ،ف�إن بر�شلونة
و���ص��ل �إل����ى م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة يف
مفاو�ضاته م��ع يوفنتو�س ،حول
الأوروج��وائ��ي رودريجو بنتانكور،
العب و�سط البيانكونريي.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن بر�شلونة يتابع
ال�لاع��ب منذ نهاية ع��ام ،2018
بعد �أن �أ�صبح �أ�سا�س ًيا يف ت�شكيلة
ال�سيدة العجوز.و�أو�ضحت ال�صحيفة
الإيطالية �أن بنتانكور� ،سيغادر
اليويف �صوب بر�شلونة يف �صفقة
تقدر بـ  60مليون يورو.
يذكر �أن بنتانكور ان�ضم �إلى �صفوف
قادما من
يوفنتو�س يف عام ،2017
ً
بوكا جونيورز الأرجنتيني.
ً
�رشطا يف عقد الالعب
وو�ضع البوكا
م��ع ال�سيدة ال��ع��ج��وز ين�ص على
تقا�ضيه ن�سبة  ،%50من قيمة �إعادة
بيع بنتانكور يف امل�ستقبل.
وبدوره ح ّذر موري�سي راماليو املدير
الفني ال�سابق ل�سانتو�س الربازيلي،
مواطنه نيمار مهاجم باري�س �سان
ج�يرم��ان ،م��ن خطوة ال��ع��ودة �إلى
بر�شلونة هذا ال�صيف ،يف ظل الغ�ضب
اجلماهريي �ضده.
وعمل راماليو مع نيمار يف �صفوف
�سانتو�س قبل انتقال الالعب ال�شاب
�إلى بر�شلونة يف �صيف .2013
وق��ال رام��ال��ي��و ،خ�لال ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية:
«يجب �أن يفهم نيمار �أن��ه��ا �صفقة
ُمعقدة ،وهناك متطلبات لرب�شلونة
لي�ست �سهلة ،ون��ي��م��ار مل يرحل
بطريقة جيدة عن النادي واجلماهري
ال تثق به».
و�أ�ضاف« :يجب �أن يفهم نيمار ذلك
وي�ستعد ل���ه ،ويف ح��ال��ة عودته

• رودريغو بنتانكور يحاول قطع الكرة من دي ماريا

لرب�شلونة ي��رد يف امللعب ،حيث
�سيتلقى انتقادات عديدة».
و�أ�شار راماليو� ،إل��ى �أن الأم��ور لن
تكون �سهلة على نيمار ،ورغم ذلك
ف�إن العودة لرب�شلونة �سيكون �أف�ضل
�شيء يحدث له يف الوقت احلايل.
التقى �إيريك �أبيدال ،ال�سكرتري الفني
لرب�شلونة ،مبو�سى �سي�سوكو ،وكيل
عثمان دميبلي ،ملناق�شة �إ�صابات
الالعب الدويل الفرن�سي.
وبح�سب «رادي���و كتالونيا» ،ف�إن

بر�شلونة �أعرب من خالل �أبيدال �أثناء
جل�سته مع �سي�سوكو ،عن انزعاجه من
ت�رصفات دميبلي الأخرية.
ومل يذهب دميبلي للنادي من �أجل
اخل�ضوع للك�شف الطبي يف اليوم
التايل للإ�صابة التي تعر�ض لها
مبباراة افتتاح الليجا �أم��ام �أتلتيك
بيلباو ،مثلما فعل زميله لوي�س
���س��واري��ز ،ال��ذي �أ�صيب يف اللقاء
ذاته.
ويقال �إن هذا االجتماع ا�ستغرق �ساعة

و�سمع خالله �أ�صوات مرتفعة
ون�صفُ ،
ع��دة م���رات.و�أب���دى �أب��ي��دال غ�ضبه
ال�شديد من ت�رصفات دميبلي ،وطلب
من وكيله �إخباره بتغيري �سلوكه �إذا
كان يريد البقاء يف النادي.
وال تعترب هذه املرة هي الأولى التي
ي��واج��ه فيها بر�شلونة م�شاكل مع
دميبلي ،بينما �أ�شارت تقارير �سابقة
�إلى �أن النادي فر�ض غرامة كبرية على
الالعب ب�سبب عدم اتباعه للتعليمات
فيما يتعلق ب�إ�صابته.

توريس يعلن اعتزاله برسالة عاطفية

• زيدان ونافاس في مناسبة سابقة

لدينا الكثري من املباريات».
وع���ن ب��ن��د اخل���وف يف �إع����ارات
الالعبني� ،أو�ضح «نحن ال نتحكم
يف ذلك ،ما يهم هو ما يحدث بني
الأندية ،وذلك البند مت تغيريه
ويجب علينا تقبل الأمر ،وال �شيء
�آخر».
وحول غياب مودريت�ش� ،أو�ضح
«هو مل يق�صد الأذى للخ�صم ،وهذا
هو ال�شيء الأكرث �أهمية ،ونحن

نعرف ذلك ،ومع القاعدة اجلديدة
قد يتم طردك دون �أي نية».
ووا���ص��ل «�إع�����ارة ك��وب��و؟ نريد
ك��ل اخل�ير ل�لاع��ب ،ق��ررن��ا ذلك
ريا
مل�صلحته� ،أمتنى �أن يلعب كث ً
مع مايوركا».
و�أمت «نطالب جماهرينا ب�أن يظلوا
كما هم و�أن مننحهم ال�سعادة يف
كل مباراة ،نريد �أن ي�ستمتعوا
بفريقهم».

ن�رش الإ�سباين فرناندو توري�س،
الذي �أنهى م�سريته االحرتافيةمع
فريق �ساجان تو�سو الياباين ر�سالة
على �شبكات التوا�صل االجتماعي
ُيعبرّ فيها عن امتنانه لكرة القدم،
«�شكرا لكرة ال��ق��دم التي
ق��ائ�لاً:
ً
جعلتني �سعي ًدا».
وبد�أ توري�س ممار�سة كرة القدم،
وهو يف عمر اخلام�سة ،والآن وبعد
عاما �شارك الالعب مبباراته
30
ً
الأخرية كالعب حمرتف.
و�أك���د مهاجم �أتلتيكو مدريد،
وت�شيل�سي ،وليفربول ال�سابق
«�أتذكر املا�ضي حال ًيا .ال �أ�صدق
ك��ل م��ا م���ررت ب��ه� .أ���ش��ع��ر �أنني
حمظوظ للغاية بعدما ح�صدت
البطوالت الأهم يف العامل واللعب
لبع�ض الأندية ذات القيمة الكبرية.
و� ً
أي�ضا ب�سبب النجاح الذي حققته
مع املنتخب الإ�سباين .لقد ع�شت
م�شاعر مليئة بعاطفة و�سعادة
كبرية».
و�أ�ضاف توري�س «�أرغب يف توجيه

• زمالء توريس يحتفلون معه

ال�شكر لكرة القدم التي جعلتني
�سعي ًدا للغاية» ،و�أردف «لكن ال
�أرغب يف ن�سيان اجلزء الأكرث �أهمية
يف كرة القدم والذي يجعلها بهذه
الروعة ،وهو اجلماهري».
ووج�����ه ال�ل�اع���ب ر���س��ال��ة �شكر
ّ
«�شكرا
للجماهري �أي��� ً��ض��ا ق��ائ�لاً:
ً

للجميع ولكل �شخ�ص من جماهري
الفرق التي لعبت ل�صفوفها حلبهم
يل ،وت�شجيعي واحرتامي ،و�أ�شكر
جماهري املناف�سني � ً
أي�ضا لأنهم
جعلوين الع ًبا �أف�ضل».
و�أكد توري�س � ً
أي�ضا �أن نادي �ساجان
ت��و���س��و� ،سيظل دائ��م��ا يف قلبه،

وذلك خالل االحتفالية التي �أقامها
له الفريق الياباين عقب خو�ض
مباراته الأخرية كالعب حمرتف.
و�أق���ام ال��ن��ادي احتفالية كبرية
وحما�سية ل�لاع��ب على �أر�ضية
امللعب ت�ضمنت ع��ر���ض ر�سائل
من زمالئه ال�سابقني مثل �ستيفن
جريارد عرب مقاطع فيديو و� ً
أي�ضا
بع�ض �أهدافه احلا�سمة ،ومنها هدفه
يف نهائي بطولة �أمم �أوروبا «يورو
 2008الذي �أعطى اللقب للمنتخب
الإ�سباين.
ووج��ه الالعب � ً
أي�ضا ر�سالة �شكر
ّ
لإدارة وجماهري �ساجان تو�سو،
ال��ذي ان�ضم ل�صفوفه يف يوليو/
مت��وز ع��ام  2018عقب الرحيل
عن الأتلتي ،لثقتهم الكبرية فيه
وحلُ �سن ا�ستقباله وم�ساعدته على
الت�أقلم يف اليابان.
وق��ال توري�س خ�لال االحتفالية
وبرفقة زوجته و�أب��ن��اءه الثالثة
دائما
«بالن�سبة يل اليابان �سيكون
ً
موطني الثاين».

