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  بلغت البولندية اأجني�صكا رادفان�صكا امل�صنفة الأوىل، الدور الثالث 
ببطولة نيو هيفن للتن�س لل�صيدات. ففي الدور الثاين للبطولة امُلقامة 
يف ولي��ة كونتيك��ت الأمريكي��ة، ف��ازت رادفان�ص��كا عل��ى الكندية 
اأوجيني بو�ص��ار مبجموعت��ني متتاليتني بواق��ع )3-6(، و)7-5(. 
و�ص��عدت للدور نف�ص��ه، ال�ص��ينية بين��ج �ص��واي، امل�ص��نفة الثامنة 
بتغلبها على الكرواتية مرييانا لوت�ص��يت�س باروين 2-6، و-6
3، كما فازت الأ�ص��رالية داريا جافريلوفا على املجرية 
تيميا بابو�س 5-7، و6-7. وتاأهلت البلجيكية اإلي�صه 
ا بفوزها على الرو�صية  مريتنز، اإىل الدور الثالث اأي�صً

داريا كا�صاتكينا 2-6، و7-5.
و�صمن مناف�صات الدور الأول، ان�صحبت ال�صلوفاكية 
يانا ت�ص��يبلوفا، وهي متاأخرة اأمام الإ�صبانية كارل 
4-6، و0-4. وا�ص��لت  �ص��واريز ناف��ارو بنتيج��ة 
لعبة التن�س البلجيكية اإلي�ص��ي مريتن��ز، مفاجاآتها 
يف بطول��ة ني��و هيفن، وتاأهل��ت اإىل ال��دور الثالث، 
بالتغلب على الرو�ص��ية داريا كا�صنكينا. وتلتقي 
مريتن��ز، املتاأهل��ة م��ن الأدوار التمهيدي��ة 
للبطول��ة، يف دور الثماني��ة، م��ع الفائزة 
م��ن املب��اراة املرتقبة يف ال��دور الثاين 
بني البولندية ماجدة لينيت وال�ص��ينية 
�ص��واي ت�صاجن. و�صقت الأ�ص��رالية داريا 
جافريلوف��ا، طريقه��ا اإىل ال��دور الثالث 
بالف��وز عل��ى املجري��ة تيمي��ا بابو���س، 
يف مب��اراة اأخرى بالدور الث��اين. وكانت 
الأ�ص��بانية كارل �صواريز نافارو، قد اأكملت 
عقد املتاأهالت اإىل الدور الثاين يف البطولة، 
بعدم��ا ا�ص��تهلت م�ص��ريتها يف ه��ذه الن�ص��خة 
بالف��وز الكبري 4-6 و0-6 على ال�ص��لوفاكية 

يانا �صيبيلوفا.

اأنط��وان جريزم��ان، مهاج��م  الفرن�ص��ي   ح��دد 
اأتلتيكو مدريد الإ�ص��باين، وجهته املقبلة، خالل 
ال�ص��يف املقب��ل. وق��ال جويلم بالج، �ص��حفي 

ب�ص��بكة �ص��كاي �ص��بورت�س "جريزمان حاليًا 
�ص��عيد يف اأتلتيك��و مدري��د، فه��و يلعب 

دوري  لنهائ��ي  و�ص��ل  فري��ق  يف 
اأبطال اأوروبا مرتني يف ال�صنوات 

ب��الج  وتاب��ع  املا�ص��ية". 
نف�ص��ه يف  يعترب  "جريزمان 

فريق كبري بالفعل، ولكنه 
يرغب يف خو�س جتربة 
جدي��دة، لذل��ك فاإنه قد 
ين�صم ال�ص��يف املقبل 

يونايتد".  مان�ص�صر  اإىل 
وكان جريزم��ان عل��ى بع��د 

خط��وات م��ن م���رح الأح��الم، اإل اأنه ف�ص��ل 
البقاء مع الروخي بالنكو�س بعد حرمانهم من 

التعاقدات خالل ال�صيف اجلاري، 
ب�صبب التوقيع مع لعبني حتت 
18 عاًم��ا، مم��ا دفع��ه  �ص��ن 
لتمدي��د عق��ده حت��ى 2022. 
عد اأنطوان جريزمان، �ص��من 

اأبطال هذا ال�ص��يف مع اأتلتيكو 
مدريد، بداية من �ص��ائعات رحيله 

ع��ن الروخ��ي بالنكو�س، قب��ل تاأكيد بق��اء الالعب، 
مرورا ب�ص��يامه التهديفي يف ف��رة الإعداد، وختاما 

بالليج��ا.  للفري��ق  مب��اراة  اأول  للط��رد يف  بتعر�ص��ه 
املهاج��م الفرن�ص��ي فتح الباب اأم��ام رحيل حمتمل من 
اأتلتيك��و هذا ال�ص��يف، بعدم��ا �رح مع نهاية املو�ص��م 
املا�ص��ي اأنه "اإذا حتتم علي تغيري الفريق، �صاأقوم بذلك 
ب��دون م�ص��كالت"، الأمر الذي اأثار غ�ص��ب اإدارة الروخي 
بالنكو���س. واأ�ص��اف عل��ى تل��ك الت�ريح��ات "الذهاب 
اإىل مان�ص�ص��ر يونايت��د؟ الإمكانية هي 6 م��ن 10". لكن 

الالع��ب البالغ من العم��ر 26 عاما، اأغلق ب��اب الرحيل، بعد 
اإع��الن الفيف��ا حرمان اأتلتيك��و مدريد من ت�ص��جيل تعاقدات جديدة 

حت��ى نهاية العام اجلاري، لوجود خروقات يف عقود �ص��م 
لعبني ق�ر.

 حدَّد الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب مان�ص�ص��ر يونايتد، لالعبي الفريق 
اأه��داف املو�ص��م اجلاري. وقالت �ص��حيفة "ذا �ص��ن" الربيطاني��ة نقاًل عن 
م�ص��در داخ��ل مان�ص�ص��ر يونايت��د، اإنَّ موريني��و طل��ب من لعبي��ه حتقيق 
بطولت��ي ال��دوري الإجنلي��زي، وكاأ�س الحت��اد على اأقل تقدير لي�ص��بح هذا 
املو�ص��م ناجًحا. واأو�ص��حت ال�ص��حيفة، اليوم الأربع��اء، اأنَّ مورينيو يرغب 
يف الو�ص��ول اإىل رب��ع نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا على اأق��ل تقدير، كبداية 
لع��ودة الفريق اإىل الأجماد. وقال امل�ص��در لل�ص��حيفة: "موريني��و دائًما ما 
يطل��ب م��ن الالعب��ني القتال لأج��ل حتقيق لقبي ال��دوري وكاأ���س الحتاد، 
ويرى اأنَّ البطولتني اأولوية ق�ص��وى للفريق خالل املو�صم اجلاري". وتابع: 
"موريني��و يث��ق يف لعبي��ه ويعرف جيًدا اأنَّ الت�ص��كيل احل��ايل قادر على 
ح�ص��د هذه البطولت، والو�ص��ول ل��دور الثمانية يف دوري اأبط��ال اأوروبا، 
اإن مل يك��ن اأف�ص��ل". وكان اآخر م��رة حقق فيها مان�ص�ص��ر يونايتد بطولتي 
الدوري والكاأ�س عام 1999، بعدما اأ�ص��افوا لها لقب دوري اأبطال اأوروبا 
ا، اإل اأنَّ اآخر مرة ح�صد الفريق الثنائية املحلية فقط كانت يف 1996.  اأي�صً
ومل يرفع ال�ص��ياطني احلمر بطولة الدوري الإجنليزي منذ مو�ص��م "-2012
2013 " يف اآخر مو�صم لل�صري األيك�س فريج�صون على م�رح الأحالم. وجنح 
"�صبي�ص��ال وان" يف الف��وز مع مان�ص�ص��ر يونايتد ببطول��ة كاأ�س الرابطة، 
والدوري الأوروبي، والدرع اخلريية يف مو�صمه الأول مع ال�صياطني احلمر.

أنشيلوتي يشيد بأكاديمية البافاري ويقر بصعوبة وجود الالعبين الصغار مع األندية الكبيرة  

مؤامرة ثنائية على برشلونة في صفقتي ديمبيلي وكوتينيو!
 يوا�ص��ل ن��ادي بر�ص��لونة الإ�ص��باين 
جه��وده من اأجل �ص��م اجلوهرة 
الفرن�ص��ية عثم��ان دميبيلي 
مهاج��م نادي بورو�ص��يا 
الأمل��اين  دورمتون��د 

ف��رة  ت خ��الل  ل نتق��ا لإ ا
احلالي��ة.  مل��ا ال�ص��يفية  ووفق��ًا 

" نقلته �صحيفة " موندو  ديبورتيف��و 
البلوغران��ا  اإدارة  يف ف��اإن  تاأم��ل 

م��ع  الإتف��اق  اإدارة الن��ادي اإنه��اء 
القليلة الأمل��اين ل�ص��م الالعب خالل  ال�صاعات 

املقبل��ة. واأ�ص��ارت ال�ص��حيفة اأن بر�ص��لونة ق��ام 
بعر���س 130 مليون يورو من اأجل �ص��م الالعب 

يف حني تتم�ص��ك اإدارة دورمتوند باحل�ص��ول على 150 
ملي��ون يورو من اأجل املوافقة عل��ى رحيل الالعب. هذا 
وفجرت ال�ص��حيفة الإ�ص��بانية مفاجاأة كب��رية باإعتقاد 
اإدارة الن��ادي الكتال��وين باأن نادي ليفرب��ول الإنكليزي 
يتاأمر مع دورمتوند �ص��د بر�ص��لونة ملن��ع رحيل الالعب 
للبلوغرانا عن طريق يورغن كلوب الذي يربط بعالقات 
قوي��ة ووطي��دة م��ع اإدارة الن��ادي الأمل��اين. وتطرق��ت 
ال�ص��حيفة نحو مفاو�صات بر�صلونة مع الربازيلي فليب 
كوتينيو جنم ليفربول حيث تظل اإدارة الريدز ثابتة على 
موقفها برف���س رحيل الالعب نهائيًا يف حني تتم�ص��ك 
الإدارة الكتالونية بب�ص��ي�س من الأمل بخ�ص��و�س �صم 
الالع��ب. وم��ن املنتظر اأن جتتمع اإدراة بر�ص��لونة ممثلة 
يف رئي�س النادي جو�ص��يب ماري��ا بارتوميو مع ممثلي 

ليفرب��ول يف مدين��ة موناك��و التي �ص��وف ت�ص��هد اإجراء 
قرع��ة دوري املجموعات ببطول��ة دوري اأبطال اأوروبا 
لك��رة الق��دم ح��ال جن��اح الن��ادي الإنكلي��زي يف عبور 
مناف�ص��ه هوفنهامي الأمل��اين. هذا واأكدت ال�ص��حيفة اأن 
اإدارة ليفربول ت�ص��عى لإهدار الوقت يف مفاو�صات �صم 
كوتينيو حتى نهاية �ص��وق الإنتقالت ال�صيفية احلالية 
وو�صع الالعب اأمام الأمر الواقع بالإ�صتمرار مع الفريق 
من اأجل امل�صاركة مع منتخب بالده.  هذا وو�صعت اإدارة 
بر�صلونةالعديد من البدائل حت�صبًا لف�صل �صفقة كوتينيو 
اأبرزه��م لي��ون غورت��زكا جن��م ن��ادي �ص��الكة الأمل��اين 
والأرجنتين��ي دي ماري��ا جن��م باري���س �ص��ان جريمان 
الفرن�ص��ي. يبح��ث فريق بر�ص��لونة الإ�ص��باين، عن تعزيز 
�ص��فوفه ب�ص��فقات مهم��ة، لتعوي���س رحي��ل الربازيلي 

نيمار اإىل باري�س �ص��ان جريمان. لكن بر�ص��لونة تراجع 
موؤخ��را، عن فك��رة التعاقد مع لعب الو�ص��ط الإيفواري، 
جان مي�صيل �صريي، املحرف يف ني�س الفرن�صي، بعدما 
كان عل��ى و�ص��ك اإعالن �ص��مه اليوم الأربع��اء. ون�رت 
�ص��حيفة موندو ديبورتيفو، عنوانا يف �صفحتها الأوىل 
الفني��ني  امل�ص��وؤولني  اأن  وكتب��ت  ل�ص��ريي"،  "ل  يق��ول 
للبار�صا ن�صحوا بعدم التعاقد مع الالعب الذي يبلغ من 
العمر 26 عاما. واأو�ص��حت اأن ال�ص��كرتري الفني للنادي، 
روب��رت فرناندي��ز، كان قد ا�ص��تبعد قبل اأ�ص��ابيع، فكرة 
التفاو�س ل�ص��م �ص��ريي، لأنه وبح�ص��ب وجه��ة نظره اإذا 
كان الفري��ق مل ينج��ح يف التعاق��د مع مارك��و فرياتي، 
الأف�ص��ل يف مركزه بالعامل، فال داعي للتفكري يف خطة 

)ب(. 

غريزمان يعود إلى حلمه القديم 

مورينيو يسعى لتحقيق إنجاز 
غاب 18 عامًا

فيراري يجدد عقد سائقه رايكونن

إيرفينج ينتقل إلى بوسطن سيلتيكس 

�ص��يقود بطل العامل الأ�ص��بق كيمي رايكونن  
لفري��ق ف��رياري يف بطولة العامل ل�ص��باقات فورمول 
1 لل�ص��يارات يف الع��ام املقبل بع��د اأن اأعلن الفريق 
الإيط��ايل ي��وم الثالث��اء متدي��د تعاقده مع ال�ص��ائق 
الفنلن��دي املخ�رم ملو�ص��م 2018. وكان رايكونن 
بط��ل الع��امل يف 2007 مرتبط��ا بعق��د م��ع الفري��ق 
الإيط��ايل الأك��ر جناح��ا ب��ني ف��رق البطول��ة طوال 
تاريخها ينتهي يف اآخر املو�صم احلايل. وكان الكثري 
من ال�صائقني يطمحون لالن�صمام للفريق الأ�صهر يف 
حال��ة مل يتم جتديد ارتباطه ب�ص��ائقه الفنلندي الذي 
�ص��يكمل عام��ه 38 يف اأكتوبر ت�ري��ن الأول املقبل. 
ومل يحق��ق رايكون��ن الفوز باأي �ص��باق من��ذ اأن كان 
يف فري��ق لوت�س يف 2013 وهو حاليا يحتل املركز 
اخلام���س يف ترتي��ب قائم��ة ال�ص��ائقني يف املو�ص��م 
احلايل والتي يت�ص��درها زميل��ه يف فرياري الأملاين 
�صيبا�ص��تيان فيتل بطل العامل �صابقا اأربع مرات بعد 
اأول 11 �ص��باقا من املو�ص��م املكون من 20 �ص��باقا. 
وف��از فيت��ل باأربعة �ص��باقات ه��ذا املو�ص��م وينتهي 

عقده هو الآخر يف نهاية املو�ص��م احلايل. ومل يتطرق 
بيان فرياري املقت�ص��ب يوم الثالثاء لأي اإ�ص��ارة اإىل 
ال�ص��ائق الأملاين لكنه يتوقع اأن ي�ص��تمر يف �ص��فوف 
الفري��ق واأن يت��م الإعالن ع��ن ذلك مبجرد التو�ص��ل 
لتف��اق بني الطرفني. وكان من املتوقع الإعالن عن 
متديد التعاقد يف �صبتمرب اأيلول املقبل خالل ال�صباق 
ال��ذي يق��ام على حلب��ة مون��زا الإيطالية الت��ي تعود 
لف��رياري والذي يقام بعد ال�ص��باق املقبل يف بلجيكا 
مطل��ع الأ�ص��بوع القادم. وكان من املتوقع اأي�ص��ا اأن 
ي�ص��مل الإعالن م�ص��تقبلي �ص��ائقي الفري��ق. وحتدثت 
بع���س التقارير اأي�ص��ا عن اإمكانية انتق��ال فيتل اإىل 
مر�ص��يد�س يف ظل عدم متديد عقد الفنلندي فالتريي 
بوتا�س مع الفريق الأملاين ملو�ص��م 2018. وبتمديد 
التعاق��د م��ع رايكونن يك��ون فرياري ف�ص��ل اخلربة. 
وقاد رايكونن لفرياري مرتني اأولهما ما بني 2007 
و2009 قبل العودة ثانية يف 2014. والعالقة بني 
رايكون��ن وفيت��ل طيب��ة ويرغب ال�ص��ائق الأملاين يف 
بقاء زميله الأكرب �صنا اإىل جانبه يف الفريق. وظهرت 

تكهنات ح��ول م�ص��تقبل رايكونن م��ع فرياري 
يف يولي��و متوز املا�ص��ي بعدما قال �ص��ريجيو 

ماركي��وين رئي���س �رك��ة ف��رياري اإن رايكونن 
مطال��ب بب��ذل املزي��د م��ن اجله��د خ��الل 

املو�ص��م مع اقراب نهاية عق��ده. واأبلغ 
ماركيوين ال�ص��حفيني 

عل��ى هام�س �ص��باق 
النم�ص��ا  جائ��زة 
"اأعتق��د  الك��ربى 

اأن رايكونن يجب اأن 
يق��دم م�ص��توى اأعلى من 

اللتزام بالعمل".
خ��الل  "اعتق��دت  واأ�ص��اف 

مرحل��ة م��ا اأن حركت��ه بطيئة 
�ص��يحدث  م��ا  �ص��رى  لك��ن 

و�صاأحتدث معه".
وعرب ماركيوين اأي�ص��ا عن رغبته 

يف ا�صتمرار فيتل مع فريقه.

 قالت تقارير �صحفية اإن كليفالند كافالريز و�صيف 
بط��ل دوري كرة ال�ص��لة الأمريك��ي للمحرفني وافق 
على رحيل �صانع اللعب كايري اإيرفينج لعب فريق 
كل النجوم اإىل بو�صطن �صيلتيك�س مقابل احل�صول 
على عدة لعبني يتقدمهم اي�ص��ايا توما�س لعب 
اإيرفين��ج،  اأي�ص��ا. و�ص��يرك  فري��ق كل النج��وم 
الذي ت�ص��در العناوين هذا ال�ص��يف عندما 
مت الك�ص��ف ع��ن طلب��ه النتقال، ت�ص��كيلة 

كافال��ريز الت��ي بلغ��ت نهائي ال��دوري يف املوا�ص��م 
الثالثة الأخرية وفازت باللقب يف 2016. و�صين�صم 
اإىل �ص��يلتيك�س ال��ذي احت��ل املرك��ز الأول يف الق�ص��م 
ال�رقي خالل املرحلة التمهيدية للمو�ص��م املا�ص��ي 
لكن��ه خ���ر اأمام كافال��ريز يف خم���س مباريات يف 
نهائي الق�ص��م ال�رقي. وغاب توما�س عن اآخر ثالث 
مباريات يف هذه ال�صل�ص��لة ب�ص��بب الإ�صابة ورمبا ل 

يكون جاهزا للعب يف بداية املو�صم اجلديد.

وذك��رت تقاري��ر اأن بو�ص��طن �صري�ص��ل اأي�ص��ا ج��اي 
ك��رودر ولع��ب الرت��كاز الواع��د اأنت��ي زيزيت�س اإىل 
كليفالن��د.  وبل��غ متو�ص��ط اإيرفين��ج 25.2 نقطة يف 
يف  ويتبق��ى  املا�ص��ي.  املو�ص��م  الواح��دة  املب��اراة 
عقده مع كافالريز ثالث �ص��نوات و60 مليون دولر. 
و�صي�ص��بح توما�س، الذي بلغ متو�ص��ط نقاطه 28.9 
نقط��ة يف مو�ص��م 2017-2016، لعب��ا ح��را بع��د 

مو�صم 2017-2018.

ميوني��خ  باي��رن  م��درب  اأن�ص��يلوتي،  كارل��و  اأ�ص��اد   
باأكادميي��ة الفري��ق الباف��اري لل�ص��باب، م�ص��رًيا يف 
الوق��ت نف�ص��ه اإىل �ص��عوبة من��ح الفر�ص��ة لالعب��ني 
ال�ص��غار يف الأندي��ة الكب��رية. وق��ال اأن�ص��يلوتي يف 
ت�ريحات ل�صحيفة "بيلد" الأملانية اليوم الأربعاء: 
اإنَّ اأكادميية  "هوني���س، رئي�س بايرن ميونيخ، ق��ال 
ال�ص��باب اأف�ص��ل من �ص��فقة نيمار. اأنا اأتفق معه. هذا 
"اله��دف م��ن الأكادميي��ة،  رٌد منوذج��ي". واأو�ص��ح 
ه��و اإخ��راج لعب��ني للفري��ق الأول". وتاب��ع املدرب 
الإيط��ايل: "هن��اك مواه��ب كث��رية ورائع��ة، لكن من 
ال�ص��عب اأن جت��د دقائ��ق كث��رية م��ع الباي��رن، كذلك 
احلال يف ريال مدريد، وبر�ص��لونة". وتابع: "املوهبة 
الت��ي تلعب مع الفريق الأول يف بايرن يجب اأن تكون 
يف اأعل��ى م�ص��توى. الأم��ر �ص��عب جًدا عل��ى املواهب 
ال�ص��ابة من اأجل النجاح يف الفرق الكربى". ووا�صل: 
"اإدارة باي��رن ترغ��ب يف تواج��د اأبن��اء الن��ادي يف 
الفري��ق الأول؟.. هذا �ص��حيح. لقد �رح��وا يل طلبهم 
ب�ص��كل ممتاز ووا�صح، واأنا اأعمل على ذلك". واأو�صح: 
"يف كل تدريب موهبة جديدة تتدرب معنا.. هديف هو 

ت�صعيد اأكر من لعب للفريق الأول م�صقباًل، لكن هذا 
لي���س �ص��هاًل". واأردف: "منلك لعبني لديهم م�ص��تقبل 
كبري مثل فروختل، وفريدل، وفيليك�س جوتزه، وماي، 
وتيلمان. اإنهم �ص��اركوا معنا يف كاأ���س اأودي". واأمت: 
"حت��ت 19 �ص��نة هناك مواهب رائع��ة اأمثال اإيفينا، 
وماي، ومار�ص��يل ت�ص��يال.. هم لعبون ممتازون حًقا 
لك��ن ل ميكن��ك معرفة مدى تطورهم يف ه��ذا العمر". 
يفكر كارلو اأن�صيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ الأملاين، 
يف اإب��رام �ص��فقة قوي��ة م��ن �ص��فوف باري���س �ص��ان 
جريم��ان، خالل ال�ص��يف اجل��اري. واأ�ص��ارت تقارير 
انتق��ال جولي��ان  اإمكاني��ة  اإىل  اإجنليزي��ة،  �ص��حفية 
دراك�ص��لر، جن��اح باري�س �ص��ان جريم��ان، اإىل بايرن 
ميونيخ، قبل غلق �ص��وق النتقالت ال�صيفية. وقالت 
�ص��حيفة ذا �ص��ن "باي��رن ميوني��خ مهت��م بخدم��ات 
دراك�ص��لر، وم�ص��تعد لتقدمي مبلغ 36.5 مليون يورو، 
وميك��ن اأن ي�ص��ل اإىل 40 مليوًن��ا لإمت��ام ال�ص��فقة". 
واأ�ص��افت ال�ص��حيفة "دراك�ص��لر قد ل ي�ص��ارك ب�صفة 
منتظم��ة يف باري�س �ص��ان جريمان، بع��د التعاقد مع 
الربازيلي نيمار، ورمبا يزداد الأمر تعقيًدا حال تعاقد 

البي اإ�س ج��ي مع كيليان مبابي". واأمتت "دراك�ص��لر 
ا على اللعب لدقائق اأكر هذا املو�صم،  �ص��يكون حري�صً
لالن�ص��مام اإىل قائم��ة املنتخ��ب الأملاين امل�ص��اركة 
يف كاأ���س الع��امل رو�ص��يا 2018، وبالت��ايل �ص��وف 
ي�ص��عى للرحيل". فيما يوا�ص��ل خامي���س رودريجيز، 
لع��ب باي��رن ميونيخ، عملي��ة التعايف من الإ�ص��ابة 
الع�ص��لية، الت��ي تعر���س له��ا، خ��الل ف��رة الإع��داد 
للمو�ص��م اجلديد م��ع فريقه البافاري.  و�ص��مح بايرن 
ميوني��خ، خلامي���س رودريجيز، بالن�ص��مام ملنتخب 
ب��الده كولومبيا، للم�ص��اركة معه يف املرحلة املقبلة 
م��ن ت�ص��فيات اأمري��كا اجلنوبي��ة املوؤهل��ة ملونديال 
رو�ص��يا. وك�صفت و�ص��ائل الإعالم، اأن الإيطايل كارلو 
اأن�ص��يلوتي، املدير الفني للفريق البافاري، وافق على 
الطل��ب الذي تقدم به اإليه كل من خامي�س رودريجيز، 
الأرجنتين��ي  كولومبي��ا،  ملنتخ��ب  الفن��ي  واملدي��ر 
خو�ص��يه بيكرم��ان، الذي �ص��افر اإىل اأملاني��ا من اأجل 
ه��ذا الغر���س. واأك��دت �ص��بكة "كاراك��ول" الإذاعية، 
اأن خامي���س رودريجي��ز �ص��يلحق مبب��اراة كولومبيا 
اأمام الربازيل 5 اأيلول/�ص��بتمرب املقبل يف ت�ص��فيات 

املونديال، بعد اأن ي�صتكمل فرة عالجه من الإ�صابة.                                                                                             
فيم��ا اأك��د منتخ��ب كولومبي��ا يف الوق��ت نف�ص��ه اأن 
الالع��ب �ص��احب القمي���س رق��م 10 لن ي�ص��ارك يف 
مب��اراة فنزوي��ال التي ت�ص��بق مب��اراة الربازيل بنف�س 
الت�ص��فيات، واملق��رر اإقامته��ا يف 31 اآب/اأغ�ص��ط�س 
اجلاري. تلقى مع�ص��كر بايرن ميونيخ الأملاين اأخباًرا 
جي��دة، قبل 4 اأيام من مواجهة فريدر برمين، �ص��من 

مناف�صات اجلولة الثانية من م�صابقة البوند�صليجا.
وقال��ت �ص��بكة "ت��ي زد" الأملاني��ة "ت��درب تياج��و 
األكانت��ارا وخايف مارتينيز م��ع الفريق، للمرة الأوىل 
منذ اإ�ص��ابتهما حيث غاب الأول ب�ص��بب اإ�ص��ابته يف 
ع�ص��الت البط��ن، فيما عان��ى الثاين من م�ص��اكل يف 
ال�صاق". واأ�ص��افت "وا�صل الثنائي الإ�صباين التدريب 
على الرمال يف نهاية التدريبات اجلماعية". وتابعت 
"كم��ا �ص��هدت تدريبات الفريق ع��ودة مانويل نوير، 
ال��ذي غاب ع��ن املب��اراة الفتتاحية بالبوند�ص��ليجا 
اأم��ام باي��ر ليفركوزن". واأمت��ت "فيم��ا اأكمل جريوم 
التدريب��ات  اإكم��ال  رودريجي��ز  وجيم���س  بواتين��ج 

التاأهيلية من اأجل عودتهما للمالعب".

رادفانسكا تواصل تقدمها 
ببطولة نيو هيفن


