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تيتي يتحسر على غياب
فينيسيوس ونيمار
يرى تيتي مدرب املنتخب الربازيلي �أن من �ضمن �أ�سباب التعادل
« »1-1مع بنما وديا غياب دور الأجنحة.
و�أ�شار املدرب ،خالل ت�رصيحات �صحافية� ،إلى افتقاد ال�سيلي�ساو
العبني� ،أمثال نيمار وفيني�سيو�س جونيور ،الذي مت ا�ستدعا�ؤه لكنه
�أ�صيب خالل مواجهة ريال مدريد و�أياك�س ،يف �إياب ثمن نهائي دوري
الأبطال الأوروبي.
و�أو�ضح �أن��ه خالل �شوط املباراة الأول ،مل يقدم منتخبه «�أدنى
التوقعات املطلوبة منه» ،لكنه كان �أف�ضل يف الثاين.
وم��ن جانبه ،عرب ديلي م��درب بنما ،عن �سعادته بـ«هذا اليوم
التاريخي» ،حيث �أن هذه املرة الأولى ،التي ي�سجل فيها منتخب
بالده هدفا يف �شباك ال�سيلي�ساو.

• تيتي
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�سقطت الربازيل التي ت�ست�ضيف
ك�أ�س الأم��م الأمريكية اجلنوبية
كوبا �أم�يرك��ا ال�صيف املقبل،
يف ف��خ ال��ت��ع��ادل  1-1م��ع بنما
املتوا�ضعة على ملعب دراغاو يف
مدينة بورتو الربتغالية.
وجنحت بنما بالتايل يف وقف
�سل�سلة من �ستة انت�صارات تواليا
حققها املنتخب الربازيلي بعد
خروجه من ال��دور ربع النهائي
ملونديال رو�سيا على يد بلجيكا.
وغ��اب عن املنتخب الربازيلي
جنم باري�س �سان جرمان الفرن�سي
نيمار الذي يتعافى من ا�صابة يف
م�شط القدم والذي تابع املباراة
من املن�صة الرئي�سية للملعب.
و�سيطر املنتخب الربازيلي
على جم��ري��ات اللعب لكن من
دون خطورة حقيقية على مرمى
احلار�س البنمي لوي�س ميخيا
�أحد جنوم املباراة.
وبعد �ضغط متوا�صل جنح مهاجم
ميالن لوكا�س باكيتا يف افتتاح
الت�سجيل بعد تلقيه ك��رة على
القائم البعيد تابعها بي�رساه
داخ��ل ال�شباك « ،»28لكن بنما
�رسعان ما �أدركت التعادل عندما
ا�ستغل �أدولفو ما�شادو ركلة حرة
مبا�رشة ليك�رس م�صيدة الت�سلل
وي�سدد ك��رة ر�أ���س��ي��ة بعيدا عن
متناول حار�س مان�ش�سرت �سيتي
ايدر�سون «.»36
وحت�سن اداء ال�سيلي�ساو يف ال�شوط
الثاين وا���ص��اب ريت�شارلي�سون
ال��ع��ار���ض��ة « »51وح���ذا ح��ذوه
كا�سيمريو �أي�ضا من كرة ر�أ�سية
«.»66
وانقذ ميخيا مرماه من �أكرث من
هدف �أبرزها ت�سديدة كا�سيمريو

• فريمينو مير مبهارة من العب بنما

من ركلة حرة مبا�رشة ليبعدها
الى ركلة ركنية «.»70
و�ضغط املنتخب الربازيلي الذي

�أكد تقرير �صحايف �إ�سباين �أن يوفنتو�س ا�ست�سلم
�أمام تفوق بر�شلونة عليه يف �رصاع باملريكاتو
ال�صيفي املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف�إن يوفنتو�س قرر االبتعاد عن �صفقة الهولندي
ماتيا�س دي ليخت ،مدافع �أياك�س ،يف ظل
�إ��صرار بر�شلونة الكبري على ح�سم ال�صفقة،
بالإ�ضافة �إلى رغبة الالعب يف ارتداء قمي�ص
الفريق الكتالوين.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن فابيو باراتي�سي،
املدير الريا�ضي ليوفنتو�س ،ي�ستهدف العبا
�آخر لدعم دفاع الفريق ،فبدال من �أن يح�رض
م��ب��اراة هولندا و�أملانيا «بت�صفيات يورو
 »2020مل�شاهدة دي ليخت ،ف�إنه �سيذهب �إلى
لقاء الربتغال و�رصبيا ملراقبة روبن ديا�س

مفاجأة بشأن إصابة ميسي
ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين عن
مفاج�أة تتعلق ب�إ�صابة ليونيل
مي�سي جنم بر�شلونة ،خالل
م�شاركته مع منتخب الأرجنتني
�أم����ام ف��ن��زوي�لا ي���وم اجلمعة
املا�ضي ،والتي خ�رسها فريقه
بنتيجة  .3-1ووفقًا ل�صحيفة
«موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف���إن مي�سي ك��ان ي�شعر ب�آالم
يف احلو�ض قبل االن�ضمام �إلى
منتخب الأرج��ن��ت�ين ،ب��ل �إنه
خا�ض مباراتي ريال مدريد يف
�سانتياغو برنابيو ،و�سجل

�أجرى مدربه تيتي تغيريات عدة
يف منت�صف ال�شوط الثاين ،يف
الدقائق الع�رش الأخرية لكن دفاع

بنما ت�صدى جلميع هجماته.
ويخو�ض املنتخب الربازيلي
مباراة ودية اخرى �ضد ت�شيكيا

الأرج��ن��ت�ين ،على غيابه عن
مباراة الأرجنتني الودية �أمام
املغرب ،بعد غد الثالثاء.
وي�ست�ضيف البلوغرانا نظريه
�إ�سبانيول يف دي��رب��ي �إقليم
كتالونيا ،ال�سبت املقبل،
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ29
من الليغا.
يذكر �أن بر�شلونة يعتلي �صدارة
ت��رت��ي��ب الليغا بر�صيد 66
نقطة ،وبفارق  10نقاط عن
�أقرب مالحقيه �أتلتيكو مدريد،
الو�صيف.

عاما.
مدافع بنفيكا �صاحب الـً 21
و�أو�ضحت �أن قيمة ال�صفقة تقدر بـ 40مليون
ماديا من �صفقة
يورو �أي �أنها �ستكون �أف�ضل
ً
دي ليخت التي قد ت�صل قيمتها �إلى  75مليونً ا
بالإ�ضافة �إلى  11مليونً ا كمتغريات.
ونوهت �إلى �أن وكيل مدافع بنفيكا هو خورخي
مينديز ،وكيل كري�ستيانو رونالدو وجواو
كان�سيلو ،ثنائي اليويف ،وهو ما ي�سهل على
ال�سيدة العجوز عملية �إمتام ال�صفقة.
و�أفادت ب�أن يوفنتو�س مييل �إلى تدعيم دفاعه
ب�سبب �إدراك��ه �أن �أندريا ب��ارزايل يف طريقه
لالعتزال « 37ع��ام � ًا» ،كما �أن ليوناردو
�ام��ا يف مايو
بونوت�شي �سي�صل �إل��ى  32ع� ً
املقبل ،وجورجيو كيليني �سيكمل عامه الـ35
يف �أغ�سط�س املقبل.

فيدرر حجز مقعده في الدور الثالث
بصعوبة في بطولة ميامي
تعافى روجر فيدرر ،بعد الت�أخر وفاز على
رادو �ألبوت العب مولدوفا  6-4و 5-7و 3-6يف
بداية مهتزة ببطولة ميامي املفتوحة للتن�س،
لل�سوي�رسي املخ�رضم احلا�صل على  20لقبا يف
البطوالت الأربع الكربى.
و�سدد فيدرر ،الذي خ�رس �أمام دومينيك ثيم يف
نهائي بطولة �إنديان ويلز الأ�سبوع املا�ضي،
� 14رضبة �إر�سال �ساحقة وك�رس �إر�سال �ألبوت
مرتني لي�صعد �إلى الدور الثالث لكن االنت�صار
مل يكن �سهال لالعب البالغ عمره  37عاما �أمام
امل�صنف  46عامليا.
وبعد خ�سارة املجموعة الأول��ى ك�رس فيدرر
�إر�سال �ألبوت �أثناء التقدم  5-6يف املجموعة
الثانية ب�رضبة خلفية �ساقطة.
ومل ي�ستغل �ألبوت فر�صة لك�رس الإر�سال يف
املجموعة الأخرية �أثناء التعادل  3-3وجنا
الالعب ال�سوي�رسي من ذلك لي�شق طريقه نحو
الفوز يف �ساعتني و 10دقائق.
ويف وقت �سابق انتف�ض اجلنوب �أفريقي كيفن
�أن��در���س��ون لينت�رص  4-6و 6-3و 3-6على
الإ�سباين الواعد خاومي مونار.
وعقب �أك�ثر من �شهرين بعيدا عن املالعب
ب�سبب �إ�صابة يف املرفق تغلب امل�صنف ال�سابع
عامليا على مونار « 21عاما» و�سدد � 17رضبة
�إر�سال �ساحقة.
وهذه �أول م�شاركة لأندر�سون يف م�سابقة منذ

بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة يف يناير املا�ضي،
و�أبدى الالعب �سعادته الكبرية بتعايف مرفقه.
وق��ال �أندر�سون ،امل�صنف ال�ساد�س« :كانت
الأمور كلها على ما يرام و�سعدت حقا ب�أدائي.
الفوز عرب ثالث جمموعات جعلني �أ�شعر حقا
بال�سعادة لعودتي للمباريات� .سعيد حقا
ب�أداء مرفقي� .أ�شعر ب�أين �أ�رضب الكرة ب�شكل
جيد».
وتابع« :املباريات تختلف دائما عن التدريبات
لكني كنت قادرا على الأداء بقوة يف �رضبات
الإر�سال وهذا �أمر م�شجع جدا ولهذا �أ�شعر �أين
�س�أقدم �أداء جيدا خالل البطولة».
وانت�رص الرو�سيان ال�شابان كارين خت�شانوف
ودانييل ميدفيديف �أي�ضا.
وتغلب خت�شانوف امل�صنف العا�رش على
الأ�سرتايل جوردان طوم�سون  2-6و 3-6بينما
فاز �صديقه ميدفيديف امل�صنف  13على الفرن�سي
�أدريان مانارينو بنتيجة  2-6و.1-6
كما فاز �ستيفانو�س تيتيبا�س  6-7و 1-6على
ماكينزي مكدونالد.
ويف مباريات �أخرى فاز البلجيكي ديفيد جوفني
امل�صنف  18على الإ�سباين بابلو �أندوخار 4-6
و 1-6بينما حول الكندي ديني�س �شابوفالوف
امل�صنف  20خ�سارته للمجموعة الأولى �إلى
انت�صار على الربيطاين دان �إيفانز  6-4و1-6
و.3-6

• مي�سي خالل م�شاركته مع التانغو

زيدان يخطط إلزعاج برشلونة

ي�سعى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ،لتحقيق نهاية تاريخية للمو�سم احلايل،
الذي عاد خالله ب�شكل مفاجئ �إلى قيادة الفريق امللكي ،بعد تتابع النكبات داخل �أروقة
املريينغي .ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إنه رغم تبقي عدد قليل من املباريات
يف املو�سم احلايل� ،إال �أن زيدان ي�ستهدف حتقيق االنت�صارات يف كافة مواجهات الريال يف
الدوري الإ�سباين.
ويريد املدرب الفرن�سي �أن يجمع  30نقطة من الـ 10مباريات املتبقية يف الليغا ،لي�ضيفها
�إلى الـ 3نقاط التي ح�صل عليها من الفوز يف مباراته الأولى �أمام �سيلتا فيغو.
طموحا للغاية� ،إال �أنه �سبق و�أن حقق �إجنازً ا
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن هدف زيدان يبدو
ً
م�شابه ًا عندما تولى قيادة ريال مدريد يف الوالية الأولى مبو�سم .2016 /2015
ويف ذلك الوقت ،حقق زيدان مع الريال الفوز يف �آخر  12مباراة ،وهو ما و�ضع
بر�شلونة حتت �ضغط كبري وجعله غري قادر على ح�سم لقب الليغا� ،إال يف
اليوم الأخري.
ورغم النهاية املثالية للمو�سم الأول لزيدان مع ريال
مدريد ،لكن الفريق مل يحقق البطولة املحلية� ،إال �أنه
�سيطر على اللقب يف العام التايل.
يذكر �أن زي��دان يف جتربته الأول��ى مع املريينغي،
جنح يف الفوز ببطولة دوري �أبطال �أوروبا  3مرات على
التوايل.

يف براغ غدا علما ب�أنه ي�ست�ضيف
كوبا �أمريكا من  14يونيو الى 7
يوليو املقبلني.

يوفنتوس قرر االبتعاد
عن صفقة دي ليخت

النرياتزوري مل يعد هو العر�ض الأكرث �أهمية ل�ضم
الأرجنتيني يف الوقت احلايل.
وتابعت �أن نابويل قفز ب�شكل كبري يف �صفقة �ضم
نظرا للعالقات القوية بني القائمني
دي ب��ول،
ً
على الناديني ،م�ضيفة �أن دي لورينتي�س ،رئي�س
ً
عر�ضا
نابويل ،التقى بوزو مالك �أودينيز ،وقدم
بقيمة  35مليون يورو للتعاقد مع الأرجنتيني.
وختمت �أن عالقة نابويل و�أودينيزي ،مميزة للغاية
وبد�أت بالفعل يف وقت �سابق ،حيث �شهد الناديان
�إمت��ام �صفقات مثل �إينلر ،وزيلين�سكي ،و�آالن،
وا�ستمرت يف ال�صيف املا�ضي بتعاقد نابويل مع
كارنيزي�س ومرييت من �أودينيزي �أي�ض ًا.

هاتريك مرتني يف �إ�شبيلية
وري��ال بيتي�س �أثناء معاناته
من نف�س الإ�صابة.
و�أ�شارت �إلى �أن مي�سي �سيح�صل
على راحة ملدة �أ�سبوع قبل �أن
يعود للم�شاركة مع بر�شلونة
مرة �أخرى ،لأنه يريد �أن ي�صل
�إل���ى امل��رح��ل��ة احلا�سمة من
املو�سم بكامل لياقته البدنية
والفنية .وك��ان مي�سي �شعر
بتفاقم �آالم احل��و���ض خالل
لقاء فنزويال ،ول��ذل��ك اتفق
مع ليونيل �سكالوين ،مدرب
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بنما أوقف سلسلة انتصارات البرازيل

نابولي اقترب من خطف دي بول
ي�ستعد نادي نابويل الإيطايل ،ملناف�سة نظريه
�إن�تر ميالن ،لو�ضع الرتو�ش الأخ�يرة من �أجل
الظفر ب�صفقة �أرجنتينية من فريق �أودينيزي،
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،على الرغم
من اتفاق النرياتزوري على تفا�صيل التعاقد.
وذكرت �صحيفتا «كوريري ديللو �سبورت» و«توتو
�سبورت»� ،أن نابويل يقرتب من خطف الأرجنتيني
رودريغو دي بول ،بالرغم من تو�صل �إنرت ميالن
التفاق مع �أودينيزي حول �ضم الالعب.
و�أ�ضافت �أن �أودينيزي �سي�ستمع �إل��ى العرو�ض
املقدمة �إلى الالعب ،من �أجل اال�ستفادة من �أكرب
عر�ض مقدم ل��دي ب��ول ،م�شرية �إل��ى �أن عر�ض
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• فيدرر يرد �إحدى الكرات

