
يطل��ب املخ���رم جيانلويج��ي بوف��ون، حار���س 
مرم��ى يوفنتو���س، املزي��د م��ن زمالئ��ه، رغ��م اأن 

الفريق يت�ص��در دوري الدرج��ة الأوىل الإيطايل، 
وكذل��ك ياأت��ي على قم��ة جمموعته 

يف دوري اأبطال اأوروبا.
يوفنتو���س،  و�صي�صم��ن 

يف   16 ل��دور  التاأه��ل 
دوري الأبط��ال، وقب��ل 
نهاي��ة  م��ن  جولت��ن 
املجموع��ات،  دور 
اإذا ف��از عل��ى اأوملبيك 

الأربعاء،  الي��وم  ليون، 
اإن  ق��ال  بوف��ون،  لك��ن 

��ا  اأي�صً يحت��اج  الفري��ق 
ال�صعوب��ات  يف  التفك��ر  اإىل 

املنتظرة.
وق��ال بوفون: "نحن يف حاجة اإىل اإدراك اأن 

م�صتوان��ا احلايل، لن يكون كافًيا، لذلك نحتاج اإىل 
تطوير م�صتوانا".

واأ�ص��اف: "اإذا تاأهلن��ا لل��دور الت��ايل يف اأوروب��ا، 
�صتك��ون الأم��ور �صعب��ة، بداي��ة م��ن مار���س/اآذار 
املقب��ل، ولن يك��ون اأمامن��ا الوقت حينه��ا للعمل. 

نحن يف حاجة اإىل تطوير م�صتوانا الآن".
وف��از يوفنتو�س بلق��ب الدوري الإيط��ايل، يف اآخر 
خم�ص��ة موا�ص��م، ورغ��م و�صول��ه اإىل نهائي دوري 
الأبط��ال 2015، فاإن��ه مل يقدم نف���س امل�صتويات 
التي اعت��ادت الفرق الإيطالية الكبرة تقدميها يف 

املا�صي، بهذه البطولة.
وخرج يوفنتو�س من دور 16 اأمام بايرن ميونيخ، 
املو�ص��م املا�صي، وخ�ر اأمام الفريق ذاته يف دور 

الثماني��ة مبو�ص��م 2012 - 2013، بينم��ا اأخفق 
يف اجتي��از دور املجموع��ات يف مو�صم 2013 - 

.2014
وق��ال بوف��ون، البال��غ عم��ره 38 عاًما: 
اأن نبن��ي م�صتقب��اًل نا�صًعا  "نري��د 
وي�صتم��ر لأط��ول ف��رة ممكن��ة، 

�صواء يف اإيطاليا اأو اأوروبا".
"ق��دوم جونزال��و  واأ�ص��اف 
هيجواي��ن جعلنا اأكرث قوة، 
لك��ن الأم��ر يتوق��ف عل��ى 
م��دى رغبتن��ا يف امل�ص��ي 

قدًما".
وتاب��ع: "رمبا تك��ون العقلية 
احلالي��ة، كافي��ة اإذا كنا نرغب 
يف  جم��دًدا  بال��دوري  بالف��وز 
اإيطالي��ا، لكنه��ا لي�ص��ت كافي��ة اإذا كن��ا 
نفك��ر بالو�صول لدور الثماني��ة اأو قبل النهائي، اأو 
النهائ��ي، واللعب اأمام فرق مثل بايرن ميونيخ، اأو 
بر�صلونة". ولدى يوفنتو�س، الذي مل ي�صتقبل مرماه 
اأي هدف يف املجموعة الثامنة بدوري الأبطال، 7 
نق��اط من ثالث مباريات، ويتقدم بفارق الأهداف 
على اإ�صبيلية وباأربع نقاط على مناف�صه الفرن�صي.

و�صيح��اول يوفنتو���س، تعزي��ز �صجل��ه الرائع بعدم 
اخل�ص��ارة يف 18 مب��اراة متتالية، عل��ى اأر�صه يف 
اأوروب��ا، اإذ كان��ت الهزمية الأخ��رة بنتيجة )2�0( 

اأمام بايرن ميونيخ، منذ ثالث �صنوات.
ومل يتعر���س يوفنتو���س، لأي خ�ص��ارة على اأر�صه 
يف اأي بطول��ة، منذ تعرثه اأمام اأودينيزي، باجلولة 
الأوىل للدوري باملو�صم املا�صي يف اأغ�صط�س/ اآب 

.2015

 وا�ص��ل �صت��وك �صيت��ي نتائج��ه املمي��زة يف 
الفرة الأخرة اإثر تغلبه على �صوانزي �صيتي، 
3 / 1 يف ختام مناف�صات املرحلة العا�رة 
من ال��دوري الإجنلي��زي املمتاز لك��رة القدم. 
وتقدم ويلفري��د بوين بهدف ل�صتوك �صيتي يف 
الدقيقة الثالثة، قبل اأن يتعادل واين روتليدج 
ل�صوانزي يف الدقيق��ة الثامنة لينتهي ال�صوط 
الأول بالتع��ادل 1 / 1.وم��ع بداي��ة ال�ص��وط 
الثاين وبالتحديد يف الدقيقة 55 �صجل �صتوك 
�صيتي الهدف الثاين عن طريق األفي ماو�صون، 
لعب �صوانزي، باخلطاأ يف مرماه يف الدقيقة 
55 ثم اأ�صاف ويلفريد بوين الهدف الثاين له 
والثالث لفريق��ه يف الدقيقة 73.ورفع �صتوك 
�صيت��ي ر�صيده اإىل 12 نقطة يف املركز الثاين 
ع�ر بف��ارق الأهداف خلف بورمنوث ولي�صر 
�صيت��ي �صاحب��ي املركزين العا���ر واحلادي 
ع�ر، فيما توقف ر�صي��د �صوانزي عند خم�س 
نق��اط يف املرك��ز التا�ص��ع ع�ر قب��ل الأخر. 
وبه��ذا الف��وز حافظ �صتوك �صيت��ي على �صجله 
خالي��ا م��ن الهزائ��م للمب��اراة اخلام�صة على 

الت��وايل، وترج��ع اآخ��ر خ�ص��ارة للفري��ق ليوم 
18 اأيلول/�صبتمرب عندما خ�ر من كري�صتال 
بال���س 1 / 4.كما يعد هذا الف��وز هو الثالث 
على التوايل ل�صتوك والثالث له طوال املو�صم، 
مقابل التع��ادل يف ثالث مباريات واخل�صارة 
يف اأرب��ع. وليزال �صوان��زي �صيتي يبحث عن 
حتقي��ق الف��وز الأول ل��ه م��ع الأمريك��ي بوب 
براديل الذي توىل تدريب الفريق موؤخرا.وتعد 
هذه اخل�ص��ارة هي ال�صاد�ص��ة ل�صوانزي �صيتي 
ه��ذا املو�ص��م، مقاب��ل التع��ادل يف مباراتن 
وف��وز وحي��د حقق��ه الفريق عل��ى برنلي يف 
رد.وخ��ل  دون  به��دف  ال��دوري  افتتاحي��ة 
فري��ق كالي��اري اإىل منطق��ة الأم��ان بجدول 
ترتي��ب ال��دوري الإيط��ايل لك��رة الق��دم، بعد 
ف��وزه على �صيفه بالرم��و 1-2 يف املرحلة 
نف���س  ويف  امل�صابق��ة.  م��ن  ع���ر  احلادي��ة 
اجلول��ة، خيم التع��ادل الإيجاب��ي 2-2 على 
مب��اراة اأودينيزي مع �صيف��ه تورينو. ويدين 
الف��وز لالعب��ه  بالف�ص��ل يف ه��ذا  كالي��اري 
دانييل��ي دي�صين��ا، ال��ذي �صجل ه��ديف الفريق 

املق��دوين  وتكف��ل  و64،   53 الدقيقت��ن  يف 
لي��ا ني�صتوروف�صك��ي بت�صجيل اله��دف الوحيد 
لبالرمو قبل ع�ر دقائق من نهاية املباراة. 
وتق��دم كالياري من املركز ال�صاد�س ع�ر اإىل 
املرك��ز التا�ص��ع، بعد اأن رف��ع ر�صيده اإىل 16 
نقط��ة، وظل بالرمو يف املرك��ز التا�صع ع�ر 
قبل الأخر بر�صيد 6 نقاط. وتعر�س بالرمو 
للهزمي��ة الرابع��ة عل��ى الت��وايل وال�صابعة له 
ه��ذا املو�صم مقابل ثالثة تع��ادلت وانت�صار 
وحي��د. وحق��ق كالي��اري ف��وزه اخلام�س هذا 
املو�ص��م مقاب��ل تعادل وحيد وخم���س هزائم. 
ويف املب��اراة الأخرى، تق��دم ماركو بينا�صي 
به��دف لتورين��و يف الدقيق��ة 15 ث��م تع��ادل 
الفرن�صي �ص��رل تريو لأودينيزي يف الدقيقة 
دوفان  الكولومب��ي  املهاج��م  واأ�ص��اف   .60
زاباتا اله��دف الثاين لأوديني��زي يف الدقيقة 
71، ولك��ن بعد 6 دقائق فقط اأدرك ال�ربي 
اآدم لياييت�س التع��ادل لتورينو. ورفع تورينو 
ر�صيده اإىل 16 نقطة يف املركز ال�صابع مقابل 
14 نقطة لأودينيزي يف املركز الثالث ع�ر. 

وحقق تورين��و 4 انت�صارات و4 تعادلت و3 
هزائ��م يف املو�صم احلايل، وف��از اأودينيزي 4 
م��رات، وتعادل يف مباراتن، وخ�ر 5 مرات.
وتقا�صم فريق��ا ديبورتيفو لكورونيا و�صيفه 
فالن�صي��ا نق��اط املباراة الت��ي جمعتهما على 
ملع��ب ري��ازور بنتيج��ة )1-1(، يف خت��ام 
مناف�ص��ات اجلولة العا�رة لل��دوري الإ�صباين 
لك��رة الق��دم. �صج��ل الرك��ي اإمي��ري ك��ولك 
ه��دف اأ�صحاب الأر���س الأول )ق45(، بينما 
تعادل ال�صيوف عن طريق الإ�صباين رودريجو 
مورينو )ق56(. وبهذه النتيجة، رفع فالن�صيا 
ر�صي��ده لع���ر نقاط يف املرك��ز الرابع ع�ر، 
ولكوروني��ا لت�صع نق��اط يف املرك��ز ال�صابع 
ع���ر، من اأ�ص��ل 20 يف ج��دول الليجا. يذكر 
اأن ري��ال مدري��د يت�ص��در امل�صابق��ة بر�صي��د 
24 نقط��ة، بف��ارق نقطت��ن ع��ن املناف���س 
التقلي��دي بر�صلونة �صاح��ب الو�صافة، ويليه 
ثالث��ا اأتلتيكو مدريد بر�صيد 21 نقطة بفارق 
الأه��داف ع��ن اإ�صبيلي��ة الراب��ع، بينم��ا يح��ل 

فياريال خام�صا بر�صيد 19 نقطة.
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اأعلن املهند�س فرج عامر، رئي�س نادي �صموحة 
ال�صكن��دري، اإقالة جورفان في��را، املدير الفني 
للفريق، م��ن من�صبه بعد انت�صار ت�صجيل �صوتي 

من�صوب للمدرب، ي�صيئ فيه اإىل م�ر.
وقال عام��ر، يف ت�ريحات تليفزيونية، "فيرا 
تهكم عل��ى جمل�س اإدارة الن��ادي، واأ�صاء مل�ر، 

و�صيتم اختيار مدرب م�ري خلفا له".
وكان جمل���س اإدارة النادي ق��د قرر اإحالة فيرا 
اإىل التحقي��ق يف وق��ت �صاب��ق، ب�صب��ب انت�ص��ار 
ت�صجي��ل �صوت��ي من�ص��وب للم��درب ع��رب مواقع 
التوا�ص��ل الجتماع��ي، يتح��دث في��ه اإىل اأح��د 
وكالء الالعبن، ويطالبه بتوفر عقد تدريب له 
يف نادي اآخ��ر، وي�صف م���ر ب�"البلد اللعن"، 
ن��ادي  ورئي���س  بين��ه  م�ص��ادة  ع��ن  ويتح��دث 

�صموحة، ويتهمه باجلنون.

كان في��را قاد الفريق ال�صكندري لتحقيق الفوز 
على الإ�صماعيل��ي بنتيجة 1-2 يف وقت �صابق 

يف الدوري املمتاز.
يذك��ر اأن �صموحة يحتل املركز الثاين يف جدول 
ترتيب ال��دوري بر�صيد 16 نقطة، خلف الأهلي 
املت�صدر بفارق نقطة واحدة، وذلك بعد مرور 7 

جولت على بداية امل�صابقة.

 ك�صف��ت تقاري��ر �صحفي��ة اإيطالي��ة، اأن املدي��ر 
اأدريان��و  التنفي��ذي لن��ادي مي��الن الإيط��ايل، 
جالي��اين، ب��ات قريًب��ا م��ن النتق��ال اإىل نادي 

ريال مدريد الإ�صباين خالل الفرة املقبلة.
وذك��رت �صحيف��ة "لجازيت��ا ديلل��و �صب��ورت" 
اأن جالي��اين ل��ن يك��ون عل��ى ا�صتع��داد للبق��اء 
يف مي��الن يف حال ق��رر املالك اجل��دد للنادي 

تنحيته عن من�صب املدير التنفيذي للنادي.
ووفًقا لل�صحيفة، ف��اإن فلورنتينو بريز، رئي�س 
الن��ادي امللك��ي، ات�صل بجالي��اين لعر�س عليه 

من�صب داخ��ل البيت الأبي���س، بحكم العالقات 
اجليدة بن الطرفن.

 بينم��ا اأف��ادت بع���س التقاري��ر الأخ��رى ب��اأن 
جالي��اين قد يفكر يف خو���س انتخابات رئا�صة 
رابط��ة الدوري الإيط��ايل يف الف��رة املقبلة اإذا 

قرر الرحيل عن ميالن.
كان جالي��اين اأطل��ق ت�ريح��ات بن��ربة تهديد 
للمالك اجلدد لنادي ميالن، وقال "يجب عليهم 
احرام تاريخي، لن اأكون يف اأي من�صب اآخر يف 

النادي".

قال اأوليفيه جرو، مهاجم نادي اأر�صنال، اإنه 
م�صتع��د لالنتظار طوي��اًل، كي ين��ال الفر�صة 
الأ�صا�صي��ة  الت�صكيل��ة  مكان��ه يف  ل�صتع��ادة 

للمدرب فينجر، بعد تعافيه من الإ�صابة.
وتاألق اجلن��اح األيك�صي�س �صان�صيز، يف مركز 

املهاج��م ال�ريح، خالل غياب جرو، ب�صبب 
 8 و�صج��ل  الق��دم،  اأ�صاب��ع  اإ�صابت��ه يف 

اأه��داف يف 13 مباراة، هذا 
املو�صم.

وقال جرو "من اجليد 
للمناف�ص��ة.  الع��ودة 
يف كل فري��ق كبر 

لدي��ك  ي���ك��ون 
م����ن  ال��ك���ث��ر 
ل����مهاجم��ن  ا
ي��ن،  اجل����ي��د
ي�����ن  ل�������ذ ا
ن  ي���متلك��و
ه�����ب  م����وا
 . خم���تلف��ة
ي  د ي������������وؤ

ب�صكل  الفريق 
للغاي��ة  جي��د 
م����ن����ذ ب���داية 

املو�صم".
واأ�ص��اف "يح��دوين الأمل 
للت�صكيل��ة،  الع��ودة  يف 
واأعم��ل مبنته��ى القوة يف 

اإىل  للو�ص��ول  التدريب��ات 
اأنن��ي  اإل  املرحل��ة،  ه��ذه 

�صعي��د طامل��ا وا�ص��ل الفري��ق 
انت�صارات��ه. اأرى اأنن��ا نتمتع 
بتما�ص��ك ق��وي كفري��ق. ل��ذا 
فاإنن��ي ل�صت قلًقا كثًرا ب�صاأن 
م��ا  "كل  واأ�ص��اف:  م��كاين". 
اأحتاجه هو اللعب ب�صكل اأكرب، 
والتدرب ب�صورة جي��دة؛ لأظهر 

اأن م�صتواي على ما يرام".
وخت��م ج��رو ت�ريحاته بقوله 
كبرة  مواجهة  "نخو�س 
الأح��د املقب��ل اأم��ام 
لك��ن  توتنه��ام، 
من�ص��ب  تركي��زي 
بالكام��ل عل��ى م��ا 

يجب علي فعله".
ل��ق  تاأ و
 ، و ج��ر

ل  خ��ال

كت��ه  ر م�صا
�صندرلن��د  اأم��ام  كبدي��ل 
وجن��ح  املا�ص��ي،  ال�صب��ت 
يف ت�صجي��ل هدف��ن، يف 
اللقاء الذي انتهى بفوز 
برباعي��ة،  اجل��ارز 
مناف�ص��ات  �صم��ن 

الربميرليج.

سموحة يقيل فييرا بسبب اإلساءة لمصر

ريال مدريد يقترب من صفقة إيطالية خارج الخطوط

جيرو يكشف خطته الستعادة مكانه في تشكيلة أرسنال

وق��ال املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب الوطن��ي را�ص��ي �صني�صل  ان 
املب��اراة التجريبية �صتجرى يوم الحد املقبل على ان يغادر 
الوف��د يف ال�صاب��ع من ال�صه��ر اجل��اري اىل العا�صمة القطرية 
الدوحة وخو�س مباراة جتريبية مع احد الندية القطرية يف 

العا�ر من ال�صهر اجلاري".
واو�ص��ح :" ان املحرفن ج�صنت مرام املحرف يف الدوري 
المريك��ي وريب��ن �صولقا املح��رف يف ال��دوري ال�صويدي 
�صيلتحقان بالوفد يف عمان بينما يكتمل عقد املحرفن يف 

الدوحة ".
وب��ن ان املنتخ��ب يغ��ادر اىل ابو ظبي يف الثال��ث ع�ر من 
ال�صه��ر اجل��اري قب��ل خو���س اللق��اء املرتقب �ص��د املنتخب 
المارات��ي منت�ص��ف ال�صهر اجلاري يف اجلول��ة اخلام�صة من 

الت�صفيات املوؤهلة اىل مونديال رو�صيا.

وذك��ر �صني�ص��ل اأن اجلهاز الفني للمنتخ��ب ل ينظر ملا مير به 
املنتخب الإماراتي من م�صاكل، موؤكدا اأنه �صركز على اأ�صلوب 
وطريق��ة لعب املنتخب العراقي، فيما اعترب اأن احراف مهند 

عبد الرحيم �صيكون مفيدا .
وتاب��ع �صني�ص��ل اإن "مب��اراة املنتخ��ب الوطني ام��ام نظره 
الإمارات��ي يف ت�صفي��ات كا�س الع��امل، مهمة ج��دا للمنتخب 
و�صتكون في�صال لتحديد موقفه من الت�صفيات"، مبينا اأنه "ل 
يهت��م كثرا مبا مير به املنتخب الإمارات��ي من م�صاكل، اإمنا 

�صين�صب اهتمامه على طريقة واأ�صلوب املنتخب العراقي".
 واأ�ص��اف �صني�ص��ل اأن "امله��م اأن نهت��م باملنتخ��ب الوطن��ي 
وكيف نع��ده للمباراة، �صيما وهو يواج��ه فريقا مميزا وي�صم 
لعبن جيدين ويعي�س حالة ا�صتقرار منذ مدة طويلة"، م�صرا 
اإىل اأن "املنتخب الإماراتي �صيواجه املنتخب العراقي ب�صعار 

عدم اخل�صارة كي ل تت�صائل حظوظه بالتاأهل".
ويف �صي��اق مت�صل اأك��د �صني�صل اأن "اح��راف املهاجم مهند 
عب��د الرحي��م يف الإمارات لن يوؤثر عل��ى عطائه مع املنتخب 

الوطني"، لفتا اإىل اأن "الأمر هو فقط اأن عبد الرحيم �صيكون 
بعي��دا ع��ن اأنظ��ار اجله��از الفن��ي للمنتخب، لك��ن الحراف 

�صيكون مفيدا له لقوة الدوري الإماراتي".
وم��ن جهة اخرى عزز نادي نف��ط الو�صط بكرة القدم �صدارته 
لدوري اندية العراق املمتازة، اإثر حتقيقه النت�صار اخلام�س 
ل��ه يف ال��دوري حلد الن. وجاء ف��وز نفط الو�ص��ط على فريق 
الكهرب��اء بهدفن دون رد حمال توقيع الالعبن علي يو�صف 
وع��الء عبا�س يف اللقاء الذي جرى عل��ى ملعب الكهرباء يف 
العا�صم��ة بغ��داد وبه��ذا الفوز ارتف��ع ر�صيد نف��ط الو�صط اىل 
النقطة ال�17 يف �صدارة الرتيب، بينما جتمد ر�صيد الكهرباء 
عن��د ثالث نق��اط فقط، وحقق فريق ال�رط��ة فوزا كبرا على 
فري��ق الكرخ عندما تغلب علي��ه برباعية نظيفة يف مباراتها 
الت��ي جرت �صمن مناف�ص��ات اجلولة ذاتها وقدم ال�رطة اداء 
ممي��زا �صيط��ر من خالل��ه على املب��اراة ليتمكن م��ن ت�صجيل 
ه��دف التقدم عرب الالعب اجمد وليد ومن ثم جنح اجمد كلف 
باإ�صافة الهدف الثاين. ويف ال�صوط الثاين عزز فريق ال�رطة 

تقدمه بالهدف الثال��ث الذي جاء به اجمد كلف اي�صا، ف�صال 
ع��ن ا�صاع��ة الفريق عددا من الفر�س ال�صهل��ة، ومتكن بعدها 
الالع��ب عب��د القادر طارق م��ن ا�صافة اله��دف الرابع عندما 
جن��ح بالت�صجي��ل من ركل��ة جزاء لتنته��ي املب��اراة برباعية 
نظيف��ة. وحقق نادي النجف فوزا مهما على م�صت�صيفه فريق 
زاخ��و وجاء الف��وز بواقع هدف��ن مقابل ه��دف واحد، حيث 
�صج��ل ه��ديف الف��وز لل�صيوف الالعب��ان عدي جف��ال واحمد 
ال��دوين وبهذه النتيج��ة ارتفع ر�صيد النج��ف اىل ت�صع نقاط، 
يف ح��ن جتم��د ر�صي��د زاخو عند ث��الث نقاط فق��ط وخطف 
ن��ادي احلدود تع��ادل ثمينا من �صيفه ن��ادي امليناء بعد ان 
انته��ت املب��اراة بينهم��ا بالتع��ادل بهدف واحد ل��كل منهما 
وجرت املباراة على اأر�صية ملعب القوة اجلوية الريا�صي يف 
العا�صم��ة بغداد وبهذا التعادل بات ر�صيد امليناء 14 نقطة، 
يف ح��ن ا�صبح ر�صي��د احلدود 7 نقاط. وحت��ت اإطار اجلولة 
ال�صابعة من الدوري املمتاز، تعادل فريق احل�صن مع نظره 

نفط مي�صان يف املباراة التي �صيفها ملعب مدينة ال�صدر.

بوغبا يصاب 
بالجنون !

من زاوية 
اخرى

اأب��دى النج��م الفرن�ص��ي ال�ص��اب ب��ول بوغبا لع��ب و�صط 
مان�ص�ص��ر يونايتد الإجنليزي حزن��ه ال�صديد بعد التعادل 
اأه��داف يف اجلول��ة الأخ��رة م��ن  م��ع برنل��ي ب��دون 

الربمييرليج.
و���رح بوغب��ا خ��الل تواجده حل�ص��ور مب��اراة بدوري 
الرجب��ي يف العا�صم��ة الإجنليزي��ة لن��دن: "لق��د اأ�صب��ت 
باجلن��ون عق��ب ه��ذه املب��اراة، ولكنه��ا ك��رة الق��دم". 
واأ�صاف الالعب الأغلى يف العامل يف ت�ريحات نقلتها 
�صحيفة "مرور": "باأمانة، اأ�صعر اأنني كال�صخ�س التائه 
عندما نتع��ادل يف مباراة، ولكن خروج فريق بكل نقطة 
اأح��د قواع��د ك��رة الق��دم، وعلينا ن�صي��ان ه��ذه املباراة، 
والركي��ز لتقدمي م�صتوى اأقوى يف اللقاء املقبل". وتعرث 
مان�ص�صر يونايتد كثًرا يف اجلولت الأخرة من الدوري 
الإجنلي��زي، حيث حقق ف��وًزا وحيًدا يف اآخر 5 مباريات، 
ليراج��ع للمرك��ز الثامن يف ج��دول امل�صابق��ة. وي�صتعد 
ال�صياط��ن احلمر ملواجهة قوية اأم��ام فرنبخ�صة الركي 
يوم غد اخلمي�س �صمن مناف�صات اجلولة الرابعة من دور 

املجموعات مل�صابقة "يوروبا ليج".
وتعر�س جوزيه مورينيو املدي��ر الفني لفريق مان�ص�صر 
يونايت��د الإجنلي��زي، لنتق��ادات ح��ادة للغاي��ة ب�صب��ب 
توا�صع م�صت��وى خط و�صط الفريق، وفًق��ا ملا يراه النجم 

الإجنليزي جاري نيفيل قائد ال�صياطن احلمر ال�صابق.
 وقال نيفي��ل عرب �صبكة "�ص��كاي �صبورت�س" الإجنليزية: 
"اأداء مان�ص�صر يونايتد يف بداية املو�صم كان جيًدا، رمبا 
تاأثر بتعاقد النادي مع جوزيه مورينيو، ولكن على مدار 
ال�صه��ور الثالثة املا�صية، ف��اإن م�صتوى الفريق متذبذب، 
ومل ي�صتق��ر مورينيو على اختي��ار الت�صكيلة املثالية، ول 

يزال يتعرف على قدرات لعبيه".
ا تطوير  واأ�ص��اف النجم الإجنلي��زي: "مورينيو عليه اأي�صً
ق��درات ثالث��ي الو�ص��ط بوغب��ا وفيالين��ي و�صنايدرلن، 
لتحديد اأف�صل ثنائي ي�صارك يف املباريات، واإل يبيعهم، 
ويتعاقد مع لعبن اآخرين بنف�س املركز". واأ�صار جاري 
نيفي��ل اإىل اأن الكثر من الأموال اأنفقت لتدعيم خط و�صط 
الفريق، مو�صًحا اأن �صفقات بوجبا وفياليني ومورجان 
�صنايدرل��ن كلف��ت ال�صياطن احلم��ر 170 مليون جنيه 
اإ�صرلين��ي. وابتع��د �صنايدرل��ن ع��ن ح�صاب��ات جوزي��ه 
مورينيو، حيث ي�صارك على فرات متباعدة، اأما الثنائي 
فيالين��ي وبوجبا يف �صباق مع الزم��ن لتح�صن لياقتهم 
البدني��ة لتتنا�ص��ب مع ق��وة و�رع��ة اللع��ب يف الدوري 

الإجنليزي.
وك�صف وكيل الأعمال الإيطايل مينو رايول، وكيل اأعمال 
الالعب الفرن�صي بول بوجبا، عن معلومات جديدة، ب�صاأن 
انتقال بوغب��ا، ال�صيف املا�ص��ي، اإىل مان�ص�صر يونايتد 

الإجنليزي، ب�صفقة قيا�صية هي الأغلى يف التاريخ.

يغادر املنتخب الوطني 
لكرة القدم يوم اجلمعة 

املقبل اىل العا�صمة 
االردنية عمان خلو�ض 

مباراة جتريبية �صد 
املنتخب االردين �صمن 
اطار ا�صتعداد املنتخب 

خلو�ض اجلولة اخلام�صة 
من ت�صفيات كاأ�ض العامل.

بغداد- متابعة الجورنال 

ستوك سيتي يواصل نتائجه المميزة بإنكلترا وديبورتيفو يتعادل مع فالنسيا في اسبانيا
جدل المالعب

بوفون: وجود هيجواين غير كاف للتتويج بدوري األبطال


