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أمام ليغانيس بالليغا

لوبيتيغي سعيد ببقاء مودريتش في الميرينغي

• غاريث بيل محاوالً املرور من دفاع ليغانيس

كان �سيدفع باحلار�س تيبو كورتوا ،املن�ضم للفريق
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية� ،أمام ليجاني�س ،خا�صة
بعد ت�ألق كيلور نافا�س ،يف املباراة التي فاز بها
الريال على جريونا  1 / 4يف اجلولة املا�ضية.
وقال لوبيتيغي :لدي خيارات جيدة للغاية يف مركز
حار�س املرمى وال توجد م�شكلة� ،سنحدد الأن�سب لهذا
املكان يف كل مباراة.
�أما يف بقية مباريات هذه اجلولة �سيلتقي �سيلتا فيغو
مع �أتلتيكو مدريد ،ورايو فايكانو مع �ضيفه �أتلتيك
بيلباو.

�أك��د جولني لوبيتيغي ،املدير
الفني ل��ري��ال م��دري��د� ،سعادته
البالغة با�ستمرار لوكا مودريت�ش
م��ع ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي ،بالإ�ضافة
لفوزه بجائزة �أف�ضل العب يف قارة
�أوروبا.
و�أ�ضاف لوبيتيغي ،خالل امل�ؤمتر
التقدميي ملباراة ليغاني�س  ،يف
معا منذ
ثالث جوالت الليغا «نعمل ً
فرتة طويلة ،وعلينا موا�صلة العمل
اجليد مثل بقية الأندية ،الفريق
ي�سعى للحفاظ ع��ل��ى التما�سك
والوحدة».
وتابع «�أن��ا �سعيد من �أجل لوكا،
لقد فاز بجائزة �أف�ضل العب ،لأنه
مميز ،وعلى الرغم من �إنني ال �أميل
ريا للجوائز الفردية ،ولكن النجم
كث ً
الكرواتي يجمع بني كل �شيء».
وهيمن العبو ريال مدريد على جوائز
اليويفا ،حيث فاز كيلور نافا�س
بجائزة �أف�ضل ح��ار���س مرمى يف
دوري الأبطال ،و�سريجيو رامو�س،
بجائزة �أف�ضل مدافع ،ومودريت�ش
�أف�����ض��ل الع���ب و���س��ط ،بالإ�ضافة

سان جيرمان يستعد اللتهام
نيم أولبيك
ي�ستعد فريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي
حتت قيادة مدربه توما�س توخيل خلو�ض مباراة
اجلولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الفرن�سي
لكرة القدم.
باري�س �سان جريمان على موعد مع مناف�سه نيم
�أولبيك اليوم على ملعب الأول �ضمن مناف�سات
الدوري الفرن�سي.
وك��ان ال��ن��ادي الباري�سي قد خا�ض  3جوالت
يف البطولة حتى الآن ،حقق العالمة الكاملة
«9نقاط» بعد فوزه على كان « ،»0-3جاجنون
«� ،»1-3أجنيه «.»1-3ومن املتوقع �أن يبد�أ
توخيل املباراة بت�شكيل مكون من:
يف حرا�سة املرمي � :أريوال
خط الدفاع  :كريير  -تياجو �سيلفا  -كيمبيبي.
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عقب فوز الالعب بجائزة القارة األوروبية

ريال مدريد في مواجهة ثأرية

ي�ست�ضيف ري��ال مدريد اليوم ج��اره ليغاني�س يف
اجلولة الثالثة لبطولة ال��دوري اال�سباين املمتاز
 ،وهو الفريق الذي �أق�صاه من ك�أ�س امللك يف دور
الثمانية ،يف العام املا�ضي.
و�سيكون ف��ري��ق ال��ري��ال ،ال���ذي ي��درب��ه جولني
لوبيتيغي ،هو املر�شح الأب��رز للفوز بهذا اللقاء
خا�صة و�أن خط الهجوم املكون من جاريث بيل وكرمي
بنزميا وماركو �أ�سين�سيو� ،سيحاول احلفاظ على
م�ستواه حتى يوا�صل الفريق انت�صاراته ،يف �أعقاب
رحيل كري�ستيانو رونالدو.ومل يك�شف املدرب ما �إذا
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رياضة

• مودريتش يحمل جائزة أفضل العب

لنجم الفريق ال�سابق كري�ستيانو
رونالدو ،الذي فاز بجائزة �أف�ضل
مهاجم يف امل�سابقة.
و�أردف «فوز الالعبني باجلوائز،
دليل على جناح العمل املا�ضي،
نحن �سعداء بذلك ،ولكن يف الوقت

احلا�رض ،اجلائزة �ستكون الثالث
نقاط من مباراة ليغاني�س ،اخل�صم
ح�صد نقطة واحدة حتى الآن� ،ستكون
مواجهة �صعبة �أمامه».
وح��ول ال����صراع يف مركز حرا�سة
امل���رم���ى ،ع��ل��ق «ل���ن �أف�����ص��ح عن

غريزمان

ك�شفت تقارير �صحافية �إ�سبانية ،وجود �أزمة
داخ��ل �أروق��ة ن��ادي �أتلتيكو مدريد يف الفرتة
الأخ�يرة؛ ب�سبب الفرن�سي �أنطوان غريزمان،
مهاجم ال��ف��ري��ق.وق��ال��ت �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية« :احلار�س يان �أوبالك
غري �سعيد؛ لأن التجديد الذي وعدته به الإدارة
بعيد عما كان يتوقعه».و�أ�ضافت ال�صحيفة:
«امل�شكلة ن�ش�أت من جتديد عقد غريزمان
الأخ�ير ،حيث �أقنعت الإدارة الفرن�سي بعدم
الرحيل �إلى بر�شلونة هذا ال�صيف ،وح�صل على
واحد من �أف�ضل  5عقود يف العامل».
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة� ،إل��ى � َّأن رئي�س النادي
�سرييزو �سيكون يف م�شكلة حقيقية ،خالل الفرتة
املقبلة ،خا�صة و�أن هذه الأزمة التي بد�أت مع
�أوبالك �ستتكرر مع الكثري من الالعبني.
كان �أوبالك على رادار العديد من كبار الأندية
ؤخرا وعلى ر�أ�سهم ريال مدريد،
الأوروبية م� ً
وليفربول ،و���س��ان ج�يرم��ان ،لكن ال�رشط
اجلزائي يف عقده الذي يبلغ  100مليون يورو
دفعهم �إلى حلول �أقل قيمة.

يثير أزمة

في أتلتيكو

خط الو�سط  :مونييه  -ماركينيو�س  -رابيو -
�أنخيل دي ماريا
خط الهجوم  :مبابي  -نيمار د ا�سيلفا  -كافاين.
ومن املتوقع �أن يتواجد بوفون على دكة بدالء
فريقه بناء على ما ��صرح به توخيل من قبل
ب�إعطاء الفر�ص لأري��وال بحرا�سة عرين النادي
الباري�سي خالل مباراتي �أجنيه ونيم.
جدير بالذكر �أن بوفون تعر�ض ملوقف حرج
قبل �أيام قليلة خالل ا�صطحابه ل�صديقته لتناول
الع�شاء يف �إحدى مطاعم باري�س و�أثناء �إ�شعال
�سيجارته فوجئ بتواجد مدربه توخيل.
ويف باقي املباريات يلتقي تولوز مع جاجنون
ونانت مع �سرتا�سبورغ وليل مع اجنيه وكان مع
ديجون ومونبلييه مع رمي�س.

ت�شكيلة املباراة الآن ،نحن نتحلى
بالهدوء ،لدينا  3حرا�س رائعني
وثقتي فيهم ك��ب�يرة ،ك��ل مباراة
لديها الظروف املختلفة ،و�سرنى
ماذا �سيحدث».
و�أردف «�أن���ا ال �أم��ل��ك ب����أن �أق��دم
ن�صائح الختيارات قائمة املنتخب
الإ�سباين� ،أمتنى لهم التوفيق،
منلك العبني رائ��ع�ين ،وه��ذا �أمر
جيد».
كما علق لوبيتيغي على موقف
ب��ورخ��ا م��اي��ورال ،بقوله «لديه
رغ��ب��ة يف ال��رح��ي��ل ،الأم���ر �سيتم
ح�سمه  ،الالعب يقدم م�ستويات
جيدة ،و�شارك لعدة دقائق ،هو
تفهم ب���أن ق��دوم دي��از �سيقلل من
فر�ص م�شاركته.
وعن بديل ماتيو كوفا�سيت�ش ،الذي
رحل لت�شيل�سي ،قال «الفريق �أ�صبح
مكتملاً  ،نحن �سعداء باملجموعة
احل��ال��ي��ة ،ن��ري��د العمل �أك�ث�ر من
احلديث� ،أرى ب�أنه من ال�رضوري،
غلق �سوق االنتقاالت مبكرا ،لتوفري
املزيد من الرتكيز».

مدريد

• أنطوان غريزمان

ديوكوفيتش وشارابوفا يواصالن الزحف

رويدا استبعد سانشيز من قائمة تشيلي

حجز ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ،مقعده يف الدور الثالث ببطولة
امريكا املفتوحة للتن�س ،بتغلبه على االمريكي نيتيز �ساندجرين،
بثالث جمموعات مقابل جمموعة واح��دة ،بواقع  1-6و 3-6و7-6
و .2-6و�سيواجه ديوكوفيت�ش ،يف الدور املقبل ،نظريه الفرن�سي
ري�شارد جا�سكيه ،ويتفوق الالعبي ال�رصبي يف املواجهات املبا�رشة
بينهما «.»1-12
وقال ديوكوفيت�ش عقب املباراة «ال �أزال يف مرحلة العمل ،نعمل ب�شكل
يومي للو�صول �إلى امل�ستوى املثايل ،وب�شكل ملحوظ كانت النتائج
رائعة يف �آخر �شهرين ،وهو �أمر مثري يف اللعبة».
وبهذا ين�ضم ديوكوفيت�ش ،لكل من ال�سوي�رسي روجر فيدرر ،والكرواتي
مارين �شيليت�ش ،اللذين حجزا مقعديهما يف ال��دور الثالث ،بعد
فوزهما على الفرن�سي بينوا بيري ،والبولندي هربرت هوركا�زس ،على
الرتتيب.
و�سي�صطدم فيدرر بالأ�سرتايل نيك كرييو�س ،امل�صنف  30عامليا ،والذي
�أطاح بالفرن�سي بيري �أربر بثالث جمموعات لواحدة� ،أما �شيليت�ش،
�سيواجه الأ�سرتايل �أليك�س دي ميناور.
كما فاز �أي�ضا الأملاين �ألك�سندر زفرييف ،والبلجيكي ديفيد جوفني،
والأرجنتيني دييجو �شفارتزمان ،والفرن�سي لوكا�س بويل ،والياباين
كي ني�شيكوري ،و�صيف البطل يف ن�سخة .2014
ويف مناف�سات ف��ردي ال�سيدات ،حققت الالعبة الأوكرانية لي�سيا
ت�سورينكو ،مفاج�أة من العيار الثقيل ،ب�إق�صاء الدمناركية كارولني
فوزنياكي ،بعد التغلب عليها مبجموعتني دون رد ،بواقع  4-6و.2-6
وقالت ت�سورنيكو ،عقب املباراة «�أعتقد �أن انت�صاري على موجوروزا
يف بطولة �سن�سيناتي ،منحني الثقة على اللعب ب�شكل جيد ،و�صلت �إلى
مبكرا� ،أرى �أنني كانت جاهزة ب�شكل كامل للبطولة».
امريكا
ً
فيما علقت فوزنياكي بقولها «بد�أت املباراة ب�صورة جيدة ،ولعبت ب�شكل
مميز يف بع�ض فرتات املجموعة الأولى ،حاولت احلفاظ على الأ�سلوب
الهجومي ،ولكنها لعبت ب�صورة �أف�ضل مني».

ا�ستبعد امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ملنتخب ت�شيلي،
الكولومبي رينالدو رويدا ،مهاجم مان�ش�سرت
يونايتد� ،أليك�سي�س �سان�شيز وجنم تيجري�س،
�إدواردو فارجا�س من قائمة الفريق لوديتي
اليابان وكوريا اجلنوبية.
وي��ع��اين �سان�شيز م��ن م�شكالت ع�ضلية منذ
�أ�سبوعني ومل يلعب �أ�سا�سيا يف �آخر مباريات
املان يونايتد ،كحال فارجا�س الذي مل ي�شارك
ك�أ�سا�سي يف �آخ��ر مباريات فريقه تيجري�س
املك�سيكي.
و�أو�ضح رويدا يف م�ؤمتر �صحايف اخلمي�س �أن
ا�ستبعاد �أليك�سي�س جاء بتو�صية من اجلهاز
الطبي لفريق «ال�شياطني احلمر».
وبغياب �سان�شيز وفارجا�س يت�أثر خط هجوم
منتخب ت�شيلي� ،إذ يعد الأول هداف الفريق بـ39
هدفا ،بينما �سجل فارجا�س  35هدفا ل�صالح
«ال روخا».
ويغيب عن القائمة �أي�ضا حار�س الفريق وقائده
كالوديو برافو ،ب�سبب قطع يف وتر �أكيلي�س
بالقدم الي�رسى �سيبعده عن امل�شاركة مع
فريقه مان�ش�سرت �سيتي حتى نهاية العام.
وحت���دث روي���دا ع��ن �أرت����ورو ف��ي��دال امل��درج
بالقائمة والذي انتقل م�ؤخرا لرب�شلونة وقال
«�أعتقد �إنها خطوة ناجحة ملا يعنيه النادي
على امل�ستوى العاملي».
ومن املقرر �أن يحل منتخب ت�شيلي �ضيفا على
اليابان يف ال�سابع من �سبتمرب املقبل ،وعلى
كوريا اجلنوبية يف  11من ال�شهر ذاته.

في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

• ديوكوفيتش يستعد لرد الكرة

وتابعت «ت�سورنيكو �أعادت الكثري من الكرات ،وا�ستخدمت زوايا امللعب
ب�صورة مميزة ،وبالتايل مل �أمتكن من ال�ضغط عليها».
أي�ضا ،ت�أهلت الالعبة الرو�سية ماريا
و�ضمن مباريات الدور الثاين � ً
�شارابوفا �إل��ى ال��دور الثالث ،بعد تغلبها على الرومانية �سورانا
كري�ستيا ،مبجموعتني دون رد ،بواقع  2-6و.5-7
و�ستواجه الالعبة الرو�سية يف الدور املقبل ،يلينا �أو�ستابينكو ،التي
خ�رست �أمام الالعبة الرو�سية هذا العام يف بطولة روما.

لوديتي اليابان وكوريا

• أليكسيس
سانشيز

ضمن المواعيد الدولية المحددة من الفيفا

أوروغواي تواجه كوريا الجنوبية
ودي ًا في أكتوبر

• فرحة العبي أوروغواي بتسجيل هدف

يخو�ض منتخب �أوروغ��واي مباراة ودية �أمام
نظريه الكوري اجلنوبي يوم � 12أكتوبر املقبل
�ضمن امل��واع��ي��د ال��دول��ي��ة امل��ح��ددة م��ن قبل
االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،بح�سب ما
�أكده ح�ساب منتخب «ال�سيلي�ستي» عرب موقع
التوا�صل االجتماعي «تويرت».
و�ستقام املباراة على الأرا�ضي الكورية و�ستكون
الثانية لأوروغواي عقب م�شاركتها يف مونديال
رو�سيا ،حيث ودعت البطولة من ال��دور ربع
النهائي �أمام فرن�سا ،املتوجة باللقب.
و�ستواجه �أوروغ���واي يوم � 7سبتمرب احلايل

املنتخب املك�سيكي يف هيو�سنت بالواليات
املتحدة ،بقيادة مدربها فابيان كويتو ،الذي
يتولى امل�س�ؤولية ب�شكل م�ؤقت خلفا لأو�سكار
وا�شنطن تاباريز.
ومل تخ�رس �أوروغواي مطلقا خالل  7مواجهات
�ضد كوريا اجلنوبية� ،آخرها يف عام 2014
عندما فاز املنتخب الالتيني بهدف نظيف �سجله
خو�سيه ماريا خيمينيز.
و���س��ت��ف��ي��د امل���واج���ه���ة ال���ودي���ة املنتخب
الأوروغواياين ،ا�ستعدا ًدا خلو�ض بطولة كوبا
امريكا  2019يف الربازيل.

