
ال�ش��وط  يف  هدف��ًا  هريي��را  يانخي��ل  �شّج��ل   
الإ�شايف الثاين ليقود منتخب فنزويال اإىل الفوز 
على اليابان بنتيجة 0-1 يف ُثمن نهائي كاأ�س 
الع��امل حت��ت 20 �شن��ة كوري��ا اجلنوبية 2017 
FIFA يف اللق��اء ال��ذي جم��ع الفريق��ن على 

ملعب كاأ�س العامل يف دايجيون.
 وبعدم��ا ف�ش��ل الطرف��ان يف ت�شجي��ل اأي ه��دف 
يف الوق��ت الأ�شلي م��ن املباراة، �شّج��ل هرييرا 
هدف��ه الث��اين يف ال�شوط الإ�ش��ايف الثاين ليقود 
منتخ��ب بالده اإىل ربع النهائي للمرة الأوىل يف 
م�شاركته الثاين بامل�شابقة بينما ف�شل املنتخب 
الياب��اين يف موا�شلة امل�شوار والو�شول اإىل ربع 
النهائي منذ و�شوله اإىل ذلك الدور يف الإمارات 

 .2003
�شوط متكافئ

املنتخب��ن  ب��ن  متكافئ��ًا  الأول  ال�ش��وط  كان 
حي��ث تب��ادل كل منهم��ا الهجم��ات ولكن بدون 
اأي خط��ورة حقيقي��ة. وكان املنتخب الفنزويلي 
الط��رف الأف�ش��ل يف اأول 25 دقيق��ة م��ن اللقاء 
حيث و�ش��ع �شغطًا على خ�شم��ه الياباين وكاد 

اأن يفتتح الت�شجيل يف الدقيقة 19 بعدما و�شلت 
الك��رة اإىل �شوتيل��دو ييفر�ش��ون ولك��ن ت�شديدته 
ذهبت مبا�رشة نحو احلار�س الياباين ريو�شوكي 
كوجيما. وج��اء رد املنتخب الياب��اين بعد ع�رش 
دقائ��ق بعدم��ا ح�ش��ل عل��ى ركل��ة ح��رة لعبها 
ريت�ش��و دوان وارتطمت بالعار�ش��ة قبل اأن ترتد 
الك��رة اإىل يوت��و اإيوا�شاك��ي ال��ذي تابعها ولكن 
ت�شديدته ذهبت بعيداً ع��ن املرمى بينما �شنحت 
فر�شة اأخ��رى للمنتخب الياباين يف الدقيقة 39 
ولك��ن ت�شديدة اآكيتو تاكاج��ي ذهبت اإىل جانب 

القائم لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل ال�شلبي.
 توا�شل الأداء اخلجول

مل يختل��ف الأداء يف ال�شوط الث��اين حيث تبادل 
املنتخب��ان الهجمات وكاد املنتخب الياباين اأن 
ي�شّج��ل يف الدقيق��ة 57 بعد ت�شدي��دة من كوجي 
ميو�ش��ي ذهبت مبا�رشة نحو احلار�س الفنزويلي 
ويلك��ر فاريني��ز بينما ج��اء ال��رد الفنزويلي يف 
الدقيق��ة 68 بعد ت�شديدة م��ن �شريجيو كوردوفا 
اأبعدها احلار�س الياباين كوجيما. وبينما غابت 
الفاعلي��ة عن الهجم��ات توا�ش��ل الأداء اخلجول 

فيم��ا تبق��ى م��ن ال�ش��وط الث��اين ال��ذي انته��ى 
بالتع��ادل ال�شلب��ي اأي�ش��ًا ليلج��اأ الطرف��ان اإىل 

الوقت الإ�ش��ايف حيث مل ي�شهد ال�شوط الإ�شايف 
الأول اأي تغ��رّي بعدم��ا ف�شل الطرفان يف ت�شجيل 

اأي هدف.  ولكن احلال تبّدل يف ال�شوط الإ�شايف 
الث��اين بعدما جنح قائد الفري��ق يانخيل هرييرا 
يف ت�شجيل هدف التقدم بعدما تابع ركلة ركنية 
مبا���رشة براأ�ش��ه يف مرم��ى احلار���س الياب��اين 
اإبع��اد  ي�شتط��ع  مل  ال��ذي  كوجيم��ا  ريو�شوك��ي 
الراأ�شي��ة القوي��ة لينته��ي اللق��اء بف��وز فنزويال 
ال�شع��ودي  املنتخ��ب  ويواج��ه  نظي��ف.  به��دف 
لل�شب��اب نظ��ريه الأورغواي��اين، الي��وم، يف دور 
ال�16 من بطولة كاأ���س العامل لل�شباب واملقامة 
عبدالإل��ه  اجلنوبي��ة.  كوري��ا  يف  مناف�شاته��ا 
العم��ري مدافع منتخب ال�شباب ال�شعودي، ك�شف 
���رش اإجن��از الفري��ق بالتاأه��ل اإىل ثم��ن نهائ��ي 
املوندي��ال، موؤك��داً ان منتخب��ه ي�شتطيع اجتياز 
الوروغ��واي.  و�شج��ل العم��ري هدًف��ا يف ثل��ث 
ال�شاع��ة الأخري من مب��اراة ال�شعودي��ة واأمريكا 
اليوم، ليع��ادل النتيج��ة 1-1، ومينح املنتخب 
اخلليج��ي بطاقة العبور لدور ال�16 كاأحد اأف�شل 
"الثوال��ث" واأدىل العم��ري بت�رشيح��ات ملوقع 
"فيفا"، الذي و�شف��ه ب�"البطل ال�شعودي"، قال 
فيها: اجتمعنا وتواعدنا على اللعب مًعا والقتال 

ب�رشا�شة ملوا�شلة امل�شوار يف البطولة. لدينا 
روح فريق عظيم ونعم��ل مًعا ب�شكل وثيق داخل 
امللعب". واأ�شاف: "نحن كتلة مرتا�شة، كما اأننا 
نعم��ل ب�شكل جي��د على الهجم��ات املرتدة، فهي 
طريق��ة اللع��ب الأمث��ل بالن�شبة لن��ا، لأننا منلك 
لعب��ن �رشيعن جًدا يف الهجوم". وتابع مدافع 
الن���رش: "مدربنا مينحن��ا ثقة كب��رية، ويجعلنا 
نوؤم��ن باأنف�شن��ا، واأ�شك��ر اهلل ث��م اجله��از الفني 
والطب��ي على تاأهلن��ا اإىل الدور ثم��ن النهائي". 
وعن مواجهة ثمن النهائي اأمام اأوروجواي علق 
العم��ري قائاًل: "اأعتق��د اأن اأداء الفريق �شيتح�شن 
اأك��ر م��ع م��رور املباري��ات. اأوروج��واي فريق 
جي��د ج��ًدا، ولكنن��ا نوؤم��ن حًق��ا باأننا ق��ادرون 
على الفوز والذه��اب بعيًدا".وت�شدرت الوليات 
املتح��دة ترتيب املجموعة بر�شي��د 5 نقاط من 
ثالث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من ال�شنغال 
وال�شعودي��ة ونقط��ة لالك��وادور، حي��ث تاأهل��ت 
الوليات املتح��دة وال�شنغال اإىل دور ال�16، يف 
حن حلق��ت بهما ال�شعودية كاأح��د اأف�شل اأربعة 

منتخبات حت�شل على املركز الثالث.
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اأك��د زي��ن الدي��ن زي��دان، م��درب ري��ال مدري��د، 
ام���س الثالث��اء، اأن جن��م الفري��ق، الربتغايل 
كري�شتيان��و رونال��دو، ل��ن يتاأث��ر باأي 

اأمور خارجية.
 ومير رونالدو، ب�شعوبات خالل 
تتعل��ق  لأم��ور  اأ�شبوع��ن  اآخ��ر 
بالته��رب ال�رشيب��ي، حي��ث اأكد 
زيدان، قبل 4 اأيام من خو�س نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروبا، اأمام يوفنتو�س، ثقته يف عدم 
تاأث��ر "ال��دون" بال�ش��وؤون ال�رشيبي��ة الت��ي تطول��ه. 
وق��ال "زيزو" يف موؤمتر �شحف��ي، ام�س: "هذا يعني 
التحدث عن �شيء ل معنى له. بالطبع الأمر ل يروق 
ل��ه، ول لأحد وبالأحرى ملدربه اأن يتم التحدث عن 
لعبي��ه". وا�شتدرك "لك��ن كري�شتيانو، يعرف الفرق 
ب��ن كافة الأم��ور، التي يت��م التحدث ب�شاأنه��ا. اإنه 
يركز فيم��ا يجب عليه فعله. لي�س لديَّ اأدنى �شك يف 
تركي��زه". ومن جانبه، اعترب لع��ب و�شط يوفنتو�س 
الإيط��ايل، كالودي��و ماركيزي��و خ�شم ري��ال مدريد 
الإ�شباين يف نهائي دوري الأبطال يوم ال�شبت املقبل 
اأن جن��م الن��ادي امللك��ي كري�شتيانو رونال��دو اأ�شبح 
راأ���س حرب��ة اأكر م��ن زميل��ه الفرن�شي ك��رمي بنزمية. 
وقال ماركيزي��و: "تغري رونالدو كثريا هذا العام. رمبا 
اأ�شبح راأ�س حرب��ة اأكر من بنزمية الذي اأ�شبح يتحرك 
ب�ش��ورة اأكرب وحتول كري�شتيان��و اإىل طائر جارح داخل 
املنطق��ة". واع��رتف ماركيزي��و بق��وة ري��ال مدريد يف 
الهجوم وخ��ط الو�شط، لكنه اعت��رب يف الت�رشيحات التي 
ن�رشه��ا موق��ع الن��ادي اأن يوفنتو���س ق��ادر عل��ى اإكمال 

الثالثية بعد تتويجه بالكاأ�س والدوري.

اأك��د حار�س مرم��ى بورتو الربتغايل، اإيك��ر كا�شيا���س، اأن جيانلويجي بوفون 
حار���س يوفنتو���س، ي�شتحق الف��وز بدوري اأبط��ال اأوروبا، لكن��ه �شيدعم ريال 
مدري��د. ويف مقابل��ة م��ع �شحيفة )جازيت��ا ديلو �شب��ورت(، ك�ش��ف كا�شيا�س 
ع��ن روؤيته لنهائ��ي دوري الأبطال، ب��ن ناديه ال�شابق ري��ال مدريد، ونظريه 
يوفنتو���س، قائ��ال اإن الفري��ق الإيط��ايل "ي�شتح��ق الف��وز به��ذه الن�شخ��ة م��ن 
الت�شامبيون��ز لكنن��ي �شاأدع��م الري��ال. اإن��ه اأم��ر وا�شح لأن��ه فريق��ي". واأ�شاد 
كا�شيا���س بحار���س اليويف، مو�شحا "لقد قدم عاما رائع��ا واأثبت يف عمره ال� 
39 عام��ا اأنه ي�شتطيع موا�شلة كونه حار�ش��ا كبريا". واعترب اأن "يوفنتو�س 
دائم��ا م��ا كان جي��دا دفاعي��ا، لكنه اأي�ش��ا الآن جي��د هجوميا. م��ع هيجواين 

وديب��ال وماندزوكيت���س، يحظ��ى الي��ويف بخط هجوم 
خط��ري". وتابع "ريال مدري��د اأي�شا جيدا للغاية يف 

وجود كري�شتيانو رونالدو، وميتلك دفاعا مثاليا".
وع��ن �شوؤال��ه حول ما اإذا كان ي��روق له اللعب يف 
ال��دوري الإيط��ايل، اأج��اب كا�شيا���س باأنه خيار 
مث��ري لالهتم��ام بالن�شب��ة له.واأع��رب كا�شيا���س 

ع��ن رغبته يف اأن يفوز مواطن��ه الإ�شباين رامو�س 
بجائ��زة الك��رة الذهبية، الأمر ال��ذي مل يحدث منذ 

57 عام��ا حينما ح�شل عليها الإ�شباين 
لوي���س �شواريز.واأك��د "اأرغب يف اأن 

يف��وز باجلائ��زة لع��ب اإ�شب��اين 
عل��ى �شبي��ل املث��ال رامو�س. 

فوزن��ا به��ا م��رة واحدة يف 
الق��رن املا�شي.  �شتينيات 
وحظين��ا بخي��ارات الفوز 
بها م��ع راوؤول جونزاليز 
هريناندي��ز  وت�ش��ايف 
اإنيي�شت��ا  واأندري���س 
توري���س  وفرنان��دو 

رامو�س".واأ�شاف  والآن 
"اأمتنى اأن يفوز بها رامو�س لكن �شيفوز 

به��ا جم��ددا رونال��دو، ول �شيم��ا اإذا فاز 
ري��ال مدريد بلق��ب دوري الأبط��ال" هذا 

العام.

 اأعل��ن نادي روما الإيطايل لكرة القدم الي��وم الثالثاء رحيل لوت�شيانو 
�شباليت��ي عن من�شب املدير الفني للفريق، لتنتهي بذلك الفرتة الثانية 
ل��ه باملن�شب.   وق��اد �شباليتي )58 عامًا( فري��ق روما لإنهاء املو�شم 
يف املرك��ز الث��اين بال��دوري الإيطايل، بع��د اأن فاز الفري��ق على جنوه 
2-3 م�شاء الأحد يف املرحلة الثامنة والثالثن الأخرية من الدوري 

الإيطايل، وبالتايل ح�شم تاأهله املبا�رش اإىل دوري اأبطال اأوروبا.
وت��وىّل �شباليت��ي تدري��ب روما اأول م��رة بن عام��ي 2005 و2009 
وق��اده للتتويج بلقب كاأ���س اإيطاليا مرتن، ثم ا�شتق��ال بعدها بعد اأن 
مني الفريق بهزميتن يف بداية املو�شم اخلام�س للفريق حتت قيادته.

وبع��د خم�ش��ة اأعوام ق�شاه��ا يف تدريب زينيت �ش��ان بطر�شربغ وقاده 
خاللها للقب الدوري الرو�شي مرتن، عاد �شباليتي اإىل روما من جديد 

خالل املو�شم املنق�شي وتوىل تدريب الفريق خلفا لرودي غار�شيا.
ويع��د اإيوزيبيو دي فران�شي�شكو، امل��درب احلايل ل�شا�شوولو والذي لعب 
اأربعة موا�شم لفريق روما، املر�شح الأبرز لتدريب فريق العا�شمة بينما 
ت�ش��ري توقعات اإىل اأن �شباليتي �شيحل مكان �شتيفانو بيويل يف تدريب 
اإنرت ميالن. من جانبه، اأ�شاد جيم�س بالوتا، رئي�س نادي روما بجهود 
�شباليت��ي خ��الل ال��� 18 �شهًرا املا�شي��ة، قائاًل "ن��ود اأن نقدم خال�س 
ال�شكر اإىل �شباليتي، على كل ما قام به من عمل �شاق وم�شاهمة كبرية 

للنادي منذ عودته".

فنزويال تعبر اليابان باألشواط اإلضافية والسعودية تواجه األورغواي اليوم في مونديال الشباب

سبعة تحديات تواجه مدرب برشلونة الجديد آرنيستو فالفيردي في عامه األول
 اأعل��ن رئي�س ن��ادي بر�شلون��ة جوزيب ماري��ا بارتوميو عن 
تعاقد الن��ادي مع املدرب اآرني�شت��و فالفريدي ملو�شمن مع 
امكاني��ة متديد التعاقد ملو�شم ثال��ث ليختلف لوي�س اإنريكي 
يف تدري��ب الن��ادي. وو�ش��ل فالف��ريدي لتدري��ب بر�شلون��ة 
بجان��ب م�شاعدي��ه جون اأ�شبي��ازو م�شاعد م��درب، وخو�شيه 
اأنطوني��و بوثانك��و "رو�س" م��درب اللياقة البدني��ة. ويواجه 
فالف��ريدي العدي��د من التحدي��ات يف بر�شلون��ة وفقا لتقرير 
اأعدت��ه �شحيفة"م��اركا" الإ�شبانية وهي كالت��ايل: الهيمنة 
عل��ى العامل: اعتاد ع�شاق بر�شلونة عل��ى الهيمنة على العامل 
يف كرة القدم يف ظل تواجد لعب بقيمة الأرجنتيني ليونيل 
مي�ش��ي لكن الفري��ق افتقد لل�شيط��رة يف ال�شن��وات املا�شية. 
فالف��ريدي مطال��ب بتحوي��ل بر�شلون��ة للري��ادة م��ن جديد.  
احلف��اظ عل��ى القائد: طالب��ت جماهري بر�شلون��ة من لعبها 

ال�شاب��ق واملدرب احلايل اآرني�شتو فالف��ريدي العمل من اأجل 
اقناع القائد اأندري�س انيي�شتا بال�شتمرار يف �شفوف النادي 
ملو�شم��ن قادمن. ويعد م�شتقبل ر�شام بر�شلونة يف �شك يف 
ظل عدم تو�شل النادي لتفاق من اأجل متديد عقده. احلد من 
العتم��اد على مي�شي و�شواريز ونيمار: يعول نادي بر�شلونة 
يف الوقت احلايل على مثلث الفريق الهجومي اخلطري ليونيل 
مي�ش��ي ولوي�س �شواري��ز ونيمار ب�شكل ُمف��رط مما ت�شبب يف 
حتول الفري��ق اإىل فريق من دون هوي��ة. ويحتاج فالفريدي 
لتحوي��ل بر�شلونة اإىل فريق اأكر جماعية وخلق اأ�شلوب لعب 

 .MSN �هجومي اأكر ل يعتمد فقط على ال
منح الثقة لل�شباب:

 واح��دة م��ن اأب��رز عيوب امل��درب لوي���س اإنريكي ع��دم منح 
الفر�ش��ة ب�ش��كل متك��رر لالعب��ن مدر�ش��ة لما�شي��ا مقارنة 

باملدرب ال�شابق بيب غوارديول.  واأ�شبح فالفريدي مطالب 
باحي��اء الالما�شيا من جدي��د يف ظل ة تدنى ظهور الالعبن 
ال�شب��اب من الإكاميية يف الفريق الأول يف بر�شلونة.  ويت�شم 
فالف��ريدي ط��وال م�شريت��ه التدريبي��ة بكون��ه م��درب يجيد 

التعامل مع ال�شباب ومينحهم الفر�شة والثقة.
 التعامل مع ليونيل مي�شي:

مهم��ة امل��درب الأبرز تتمث��ل يف كيفية التعام��ل مع ليونيل 
مي�ش��ي فالالعب القريب من �ش��ن ال�30 عاًما يحتاج لتعامل 

خمتلف من اجلانب البدين للحفاظ عليه ل�شنوات قادمة.
 فالف��ريدي عليه اأن يح�شن عالقت��ه مع ليونيل مي�شي خارج 
امللع��ب بجانب ادارة الالعب الأرجنتين��ي جيدا من الناحية 

الفنية.
 العالقة مع و�شائل الأعالم:

 م��درب فري��ق بحج��م بر�شلون��ة يج��ب اأن يعي جي��دا كيفية 
التعام��ل مع و�شائل الأعالم وك�شبها يف �شفه والبتعاد عن 

امل�شاكل مع العالم.
فالف��ريدي مطال��ب بالتعامل بطريقة ودية م��ع العالمين 

وخا�شة يف املوؤمترات ال�شحفية.
 حل امل�شاكل الدفاعية:

واج��ه بر�شلون��ة الكثري م��ن املتاع��ب الدفاعي��ة يف املو�شم 
املا�ش��ي خا�شة اأمام يوفينتو���س يف تورينو وباري�س �شان 

جريمان يف حديقة الأمراء.
 فالف��ريدي ل��ن يحتاج للقي��ام بالكثري من ناحي��ة اجلوانب 
الهجومية يف ظل تواجد لعبن بقيمة ليونيل مي�شي ولوي�س 
�شواري��ز ونيمار لكن امل�شئولية الأكرب �شوف تكمن يف كيفية 

حل امل�شاكل الدفاعية.

كاسياس: بوفون يستحق دوري 
األبطال

سباليتي يرحل عن روما 
ويقترب من اإلنتر

روالن غاروس: ديوكوفيتش يواجه سوزا في الدور الثاني اليوم

تشيلي تبدأ اإلعداد مبكرًا لبطولة كأس القارات

 تاأه��ل حام��ل اللق��ب امل�شنف ثاني��ًا ال�رشبي 
نوفاك ديوكوفيت���س اىل الدور الثاين من بطولة 
فرن�شا املفتوحة لك��رة امل�رشب، ثاين البطولت 
الرب��ع الك��ربى، بفوزه عل��ى ال�شب��اين مار�شيل 
غرانوير���س 3-6 و4-6 و2-6. ا�شته��ل حام��ل 
اللقب ال�رشبي نوفاك ديوكوفيت�س الثنن بنجاح 
حمل��ة الدفاع عن اللقب يف بطولة فرن�شا املفتوحة 
لكرة امل�رشب، ثاين البطولت الربع الكربى، كحال 
ال�شب��اين رافايل ن��ادال الباحث عن لق��ب عا�رش يف 
رولن غارو���س. وتغلب ديوكوفيت���س امل�شنف ثانيا 
3-6 و6-4  عل��ى ال�شب��اين مار�شي��ل غرانوير���س 
و2-6، و�شيواج��ه يف الدور املقب��ل الربتغايل جواو 
�شوزا ال��ذي اأق�ش��ى ال�رشب��ي يانك��و تيب�شاريفيت�س 

ديوكوفيت���س  وحق��ق  و6-2.  و6-2   )7-3(  7-6
ف��وزا �شهال على غرانوير���س )31 عاما وم�شنف 77 
عاملي��ا( يف �شاعتن و27 دقيقة حت��ت اأنظار مدربه 
اجلدي��د المريكي اندريه اغا�شي ال��ذي راقب املباراة 
م��ن مدرج��ات امللع��ب الرئي�ش��ي. والفوز ه��و الرابع 
لل�رشب��ي على ال�شب��اين الخت�شا�شي على املالعب 
الرتابي��ة يف 4 مواجهات مبا�رشة بينهما بداأت مطلع 
2011 يف بطول��ة ا�شرتالي��ا املفتوح��ة، ث��م التقي��ا 
مرت��ن ع��ام 2013 يف بطول��ة ا�شرتالي��ا املفتوح��ة 
ودورة �شنغه��اي ال�شيني��ة للما�شرتز )1000 نقطة(. 
وكان ديوكوفيت���س و�ش��ع ح��دا لتع��اون ا�شتمر اكر 
م��ن 10 �شنوات م��ع امل��درب ماريان فاي��دا وفريقه 
بع��د �شل�شلة من النتائج املتوا�شعة منذ بداية املو�شم 

احلايل، واختار التعامل مع اغا�شي لفرتة 
موقت��ة حالي��ا. وق��ال ديوكوفيت�س الذي 

اح��رز لقبه الوحي��د يف رولن غارو�س 
على ح�ش��اب الربيطاين امل�شنف 

ممازح��ا  م��وراي،  اأن��دي  اأول 
وه��و  اأندري��ه،  غ��ادر  "لق��د 

ينتظرين من اأجل اجراء 
حمادث��ات مهم��ة". 

اأ�ش��اف "انه لأمر 
يك��ون  ان  عظي��م 

اأغا�ش��ي  اأندري��ه 
وموج��ه.  �شاأحاول ان كم��درب 

اأتعلم منه قدر المكان".

بداأ منتخ��ب ت�شيلي الأول لكرة الق��دم اأم�س الأول 
تدريبات��ه ا�شتع��دادا للم�شارك��ة يف بطول��ة كاأ�س 
الق��ارات، املق��رر اإقامته��ا يف رو�شي��ا يف الفرتة 
م��ا بن يوم��ي 17 حزيران / يوني��و والثاين من 
متوز / يولي��و املقبلن.  وخا�س منتخب ت�شيلي، 
بط��ل كوب��ا اأمري��كا ، ال��ذي يق��وده فني��ًا املدرب 
مران��ه   ، بيت��زي  اأنطوني��و  خ��وان  الأرجنتين��ي 
الأول يف مرك��ز تدريب��ات "خوان بينت��و دوران" 

بالعا�شمة الت�شيلية �شانتياغو.
ومل يح���رش م��ران الأم���س لع��ب الو�ش��ط اأرتورو 
فيدال ، الذي �شي�ش��ل اإىل مع�شكر الفريق يف وقت 
لحق ام�س الثالثاء ، فيما ح�شل كل من املهاجم 

األيك�شي�س �شان�شيز واملدافع جاري ميدل على اإذن 
من بيتزي لاللتحاق بالفريق يف وقت لحق.

وي�شاف��ر منتخ��ب ت�شيلي اإىل رو�شي��ا بعد مباراته 
اأمام منتخ��ب بوركينا فا�شو على امللعب الوطني 
ب�شانتياغ��و يوم اجلمعة املقب��ل، وهو اللقاء الذي 
يع��د فر�شة بالن�شبة للمدرب الأرجنتيني من اأجل 
حتدي��د القائمة النهائية املكونة م��ن 23 لعبًا ، 

�شي�شافرون معه اإىل اأوروبا.
باخل��ارج  حمرتف��ًا  لعب��ًا   17 بيت��زي  و�ش��م 
بالإ�شاف��ة اإىل 12 لعب��ًا اأخري��ن م��ن ال��دوري 
املحلي، ياأت��ي على راأ�شهم املهاج��م فليبي مورا 
ال��ذي يلع��ب ل�شالح ن��ادي يونيفري�شي��داد ، بطل 

الدوري الت�شيلي.
ويخو���س منتخ��ب ت�شيل��ي مبارات��ن 

وديت��ن يف العا�شمة الرو�شي��ة مو�شكو، 
حي��ث يلتقي مع منتخب رو�شيا يف التا�شع 

م��ن حزيران / يونيو املقبل ثم مع رومانيا 
يف ال� 13 من نف�س ال�شهر .

وتلع��ب ت�شيل��ي اأوىل مبارياته��ا يف بطول��ة 
 18 يف  الكام��ريون  اأم��ام  الق��ارات  كاأ���س 
حزي��ران / يونيو �شم��ن مناف�شات املجموعة 

الثانية، التي ت�شم اأي�شا اأملانيا واأ�شرتاليا .
فيم��ا ت�شم املجموعة الأوىل رو�شيا والربتغال 

واملك�شيك ونيوزيالندا.

مدربه: كريستيانو لن 
يتأثر بالضغوط الخارجية


