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 ع��اد مهاجم �ملنتخب �لت�شيلي لكرة �لقدم �أليك�شي�س �شان�شيز 
�لإنكلي��زي و�ش��ط تكهن��ات  �آر�شن��ال  �إىل تدريب��ات فريق��ه 
م�شتم��رة حول رغبته يف ترك �لنادي �للندين. وغاب �شان�شيز 
للمدفعجي��ة  �لإعد�دي��ة  �جلول��ة  ع��ن  عام��ا(   28(
و�ل�ش��ن  ��شرت�لي��ا  يف  �جلدي��د  للمو�ش��م 
�لدولي��ة  وكذل��ك ع��ن كاأ���س �لإم��ار�ت 
نهاي��ة �لأ�شبوع �ملا�ش��ي، وذلك ب�شبب 
عطلت��ه �ل�شيفي��ة �لتي تاأخ��رت ب�شبب 
م�شاركته مع منتخب بالده يف كاأ�س 
�لق��ار�ت يف رو�شي��ا. وكان مقرر�ً �أن 
ي�شتاأن��ف �شان�شي��ز تدريبات��ه �لأحد 
مع �لن��ادي �للندين بيد �أنه مل يتمكن 
م��ن �لع��ودة �إىل لندن حت��ى �لثالثاء 
بالإنفلون��ز�.  �إ�شابت��ه  ب�شب��ب  وذل��ك 
و�شخ��ر بع�س �أن�شار �أر�شنال من �دعاء 
�شان�شيز �ملر�س معتربين �أنها حيلة من 
�ل��دويل �لت�شيل��ي لل�شغط من �أجل �لرحي��ل. وينتهي 
عق��د �شان�شيز مع �أر�شنال �ملو�ش��م �ملقبل وهو رف�س 
عر�شًا مغريًا من مدرب �لنادي �للندين �لفرن�شي �ر�شن 
فينغ��ر لتمديد عقده يف ظل �هتمامات �أندية عدة بخدماته 
�أ�برزه��ا مان�ش�شرت �شيتي وت�شل�ش��ي �لإنكليزيان وباري�س �شان 
جريم��ان �لفرن�شي ويوفنتو�س �لإيطايل. وج��اء �ن�شمام �شان�شيز 
�إىل تدريبات �أر�شنال قبل 5 �أيام على مو�جهته جاره ت�شيل�شي على 
ملع��ب وميبلي يف مبار�ة درع �ملجتمع �لت��ي جتمع بطلي �لدوري 
و�لكاأ���س. وبع��د �شاعات من ن���ره �شورة يف ح�شاب��ه على مو�قع 
�لتو��ش��ل �لجتماعي وهو متو�ج��د يف يخته وكلبه بجانبه، و�شع 
�شان�شي��ز �ش��ورة وهو يرك���س يف �لتدريبات معلق��ًا عليها: "�لعودة 
�إىل �لتدري��ب". وكان فينغ��ر �أعلن نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي �أنه يتعن 
علي��ه �لوقوف عل��ى �للياقة �لبدنية ل�شان�شيز قب��ل �أن يقرر م�شاركته 
�أم��ام ت�شيل�شي �لأحد �ملقبل من عدمه��ا. ويفتتح �أر�شنال م�شو�ره يف 

�لدوري يف 11 �آب/�أغ�شط�س �حلايل �شد لي�شرت �شيتي.

رد �لأرجنتين��ي دي ماري��ا، لع��ب باري���س �ش��ان جريم��ان �لفرن�ش��ي، عل��ى 
�لإ�شب��اين،  بر�شلون��ة  ل�شف��وف  �لن�شم��ام  خ��الل �إمكاني��ة 

�ل�شي��ف �جل��اري، ليخل��ف �لرب�زيلي نيم��ار. وذكر 
موق��ع "كالت�شي��و مريكات��و"، �أن بر�شلون��ة و�ش��ع 
ن دي ماري��ا ب��ن �لب��دلء �ملحتمل��ن لنيم��ار، كما  �أ
باري���س �ش��ان جريم��ان ق��د ي�شط��ر للتخل��ي ع��ن 

بع���س لعبي��ه، م��ن �أج��ل دف��ع 222 مليون 
يورو وك���ر عقد �لرب�زيلي حت��ى ل يو�جه 
�أزم��ة مع قان��ون �للعب �لنظي��ف. و�أ�شارت 

�ل�شحيف��ة �إىل �أن دي ماريا يرغب يف �للعب 
بج��و�ر مو�طنه ليونيل مي�شي، ولذلك يو�فق 

على �لعودة �إىل �لدوري �لإ�شباين.
ري��ال  ل�شال��ح  ماري��ا  دي  ولع��ب 

 2010 م��ن  �لف��رتة  يف  مدري��د 
�لرحي��ل  قب��ل   ،2014 حت��ى 

ملان�ش�ش��رت يونايتد �لإجنليزي 
ثم �إىل باري�س �شان جريمان.

زمالئ��ه  نيم��ار  يف ووّدع 
� بر�شلونة خالل �لتدريبات �ل�شباحية  متهي��د

لنتقال��ه �إىل باري���س �ش��ان جريمان، عل��ى �أن يتم 
�لعالن �لر�شمي عن �ل�شفقة لحقا. وبدورها قالت 
�شحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" �ن "�لأرجنتين��ي 

�أنخي��ل دي ماري��ا )29 عاما(، لع��ب باري�س �شان 
جريم��ان �أي�ش��ا من ب��ن �لالعب��ن �ملوجودين على 
ر�د�ر بر�شلون��ة، وكونه لعبا �شابق��ا يف ريال مدريد 
�أي�ش��ا يزيد من جاذبي��ة �ل�شفق��ة. �مل�شكلة تكمن يف 
�أنه لعب يف باري�س �شان جريمان، ولكنه قد يعر�شه 

�شمن �شفقة �نتقال نيمار".
ومن ب��ن �لالعب��ن �لذين يتابعه��م بر�شلون��ة �ي�شًا، 

كيلي��ان مبابي )18 عاما( لع��ب موناكو، نظر� ل�شغر 
�شن��ه وحا�شت��ه �لتهديفي��ة وقدرت��ه عل��ى �لنط��الق من 

�جلانب �لأي�ر لد�خل �مللعب.

وجه �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو هد�ف ريال مدريد �لإ�شباين ر�شالة لذعة 
ملنتقدي��ه عرب موقع "�ن�شتغر�م" للتو��شل �لجتماعي. وقال رونالدو "�لكثري 

من �لنا�س يزعجهم �شطوعي فاحل�ر�ت ل تهاجم �شوى �لأ�شو�ء �لالمعة ".
وجاءت ت�ريحات رونالدو عقب خ�شوعه �أم�س �لول جلل�شة حتقيق ��شتمرت 
90 دقيق��ة �أم��ام �لق�ش��اء �لإ�شب��اين، وذلك يف حمكمة ب�شو�ح��ي �لعا�شمة 
مدري��د. وكان متوقعًا �أن ي��رد رونالدو على �أ�شئل��ة �ل�شحفين �لذين �نتظرو� 
ل�شاع��ات خارج �ملحكم��ة، لكنه �لتزم �ل�شمت وخرج من ب��اب خلفي و�أ�شدر 
بعده��ا بيانا ن�رته �لوكال��ة �لتي متثله. وذكر رونال��دو يف �لبيان "�شلطات 
�ل�ر�ئ��ب �لإ�شبانية تع��رف كل �لتفا�شيل ع��ن دخلي، لأنن��ا قدمنا لها هذه 
�لتفا�شيل. مل نخف �شيئًا على �لإطالق ومل تكن هناك نية للتهرب �ل�ريبي."
ويو�ج��ه رونال��دو، �ملتوج بجائزة �أف�ش��ل لعب يف �لعامل �أرب��ع مر�ت، تهمة 
�لته��رب م��ن دفع �ر�ئب قيمته��ا 14.7 مليون ي��ورو )17.3 مليون دولر( 
خ��الل �لف��رتة ما بن عام��ي 2011 و2014 من خالل حتوي��ل �إير�د�ت بيع 
حق��وق �شورت��ه �إىل �شبك��ة من �ل���ركات خ��ارج �إ�شبانيا. وج��اء يف �لبيان 
"عندما وقعت �لعقد مع ريال مدريد، مل �أ�شكل هيكاًل )من �ل�ركات( لإد�رة 
حق��وق �ل�ش��ورة �خلا�شة ب��ي.. و�إمنا و��شلت �لعم��ل بنف�س �لآلي��ة �لتي كنت 
�أعم��ل من خاللها خالل �لف��رتة �لتي ق�شيتها يف �إنكل��رت� و�لتي �أو�شاين بها 
�ملحام��ون يف 2004 عندما كنت لعبًا مبان�ش�ش��رت يونايتد، وذلك قبل فرتة 
طويلة من بد�ية �لتفك��ري يف �للعب باإ�شبانيا." و�أ�شاف "ذلك �لهيكل �لإد�ري 
كان طبيعي��ًا بالن�شبة لإنكلرت�، وقد �أق��رت �شلطات �ل�ر�ئب �لإنكليزية باأنها 

قانونية وم�روعة".
 

نتائج بايرن ميونخ "الكارثية" تقلق أنشلوتي قبل انطالق الموسم الجديد

وانتهى المسلسل المكسيكي .. نيمار يغادر برشلونة ويوقع للـ PSG رسميًا
�أعل��ن نادي بر�شلون��ة �لإ�شباين �أن جنم��ه �لرب�زيلي نيمار 
�أبل��غ �لإد�رة ق��ر�ر مغادرته يف �جتماع عق��د هذ� �ل�شباح 
يف مق��ر �لنادي. وذكر موقع بر�شلون��ة يف بيان له �إنه يف 
مو�جهة هذ� �ملوقف �أبلغ �لنادي �لالعب وو�لده ووكيله 
باأن��ه يج��ب دف��ع قيم��ة ف�شخ �لعق��د �لت��ي تبلغ 222 
ملي��ون ي��ورو و�شيتع��ن �إيد�عه��ا بكامله��ا. عالوة 
عل��ى ذل��ك، ورد�ً عل��ى �ملطالبة �ملتعلق��ة مبكافاأة 
متدي��د �لعق��د، �أو�شح �لنادي مرة �أخ��رى �أن �ملبلغ 
ل ي��ز�ل مودع��ًا ل��دى كات��ب �لع��دل �إىل �أن يتم حل 
�لق�شي��ة. و�أكد �لنادي �أن �لالع��ب يبقى يف بر�شلونة ولكن 

م��ع �إذن موؤق��ت لعدم �مل�شارك��ة يف �لتدريب��ات. وبدورها 
�إذ�ع��ة "ر�ك 1" �لكتالوني��ة �أن نيم��ار و�ش��ل �إىل  �أك��دت 
�ملدين��ة �لريا�شية خو�ن جامرب يف �ل�شاعة 09:00 و�أعلن 
لزمالئه يف غرفة خلع �ملالب�س قبل �نطالق �لتدريب قر�ره 
بالرحي��ل �إىل نادي باري�س �شان جريمان �لفرن�شي. وتابع 
نف���س �مل�شدر �أنه بع��د �إبالغ زمالئه بق��ر�ره، غادر نيمار 
�ريع��ا مرك��ز �لتدريب��ات دون �لإدلء بت�ريحات. وقال 
�لنادي �لكتالوين عرب ح�شابه �لر�شمي على موقع �لتو��شل 
�لجتماع��ي "توي��رت" �أن نيم��ار مل ي�ش��ارك يف �لتدريبات 
بع��د ح�شول��ه عل��ى �إذن من �ملدي��ر �لفني للفري��ق �رن�شتو 

فالف��ريدي. و�أو�شح��ت �شحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" �أن 
نيم��ار �لذي قد يعلن عن �ن�شمامه ر�شميا �إىل باري�س �شان 
جريم��ان بعد غد �جلمعة. وم��ن �ملتوقع �لإع��الن �لر�شمي 
ل�شفقة �لنجم �لرب�زيلي �إىل باري�س �شان جريمان �لفرن�شي 
يف �ل�شاع��ات �لقليلة �ملقبلة، �ذ �شيق��وم �لنادي �لباري�شي 
بدف��ع قيم��ة ف�شخ عقده �ملق��درة بنح��و 222 مليون يورو 
�إىل ر�بطة �أندية �ل��دوري �لإ�شباين لكرة �لقدم. و�أثار �شلوك 
نيمار يف �لأ�شابيع �لأخرية غ�شب قادة �لنادي �لكتالوين، 
حيث ف�شل �لرب�زيلي �لعر�س �ملادي �لهائل ل�شان جريمان 
على �مل�روع �لريا�شي للن��ادي �لكتالوين و�لذي يتيح له 

�ملناف�شة على �أبرز �لألقاب �لقارية.  و�أعلن نادي بر�شلونة 
يف �ح��د ح�شابت��ه �لإعالمية مبو�قع �لتو��ش��ل �لإجتماعي 
"توي��رت" عن �أن �لالعب �لرب�زيلي �أبلغ زمالئه يف �لفريق 
برحيله من �لن��ادي. ومن جانبها، ر�ش��دت عد�شات �إذ�عة 
"ر�دي��و كتالونيا" �شور لنيم��ار وهو يغادر مكتب رئي�س 
�لنادي جو�شيب ماريا بارتوميو يف ملعب "كامب نو"، ومل 
يت��م �لك�شف عن تفا�شيل ما د�ر يف �لإجتماع. وقد خرجت 
بع���س �مل�شادر �لإعالمية يف �ل�شاع��ات �لأخرية توؤكد �ن 
بر�شلونة �شريف�س دفع مبل��غ 26 مليون يورو لو�لد نيمار 

و�لتي كان متفق عليها بعد متديد عقد �لالعب قبل �أ�شهر.

ديماريا يغازل برشلونة

كرستيانو: الحشرات ال تهاجم 
سوى األضواء الالمعة

فيتيل يتحدث عن ملل عطلة الفورموال 1

فيدرر يستعد ألميركا المفتوحة باللعب في كأس روجرز

ي��رى �لأمل��اين �شيبا�شتي��ان فيتي��ل، �شائ��ق فري��ق 
�لع��امل  لبطول��ة  �ل�شيفي��ة  �لعطل��ة  �أن  ف��ري�ري، 
ل�شباق��ات �جلائ��زة �لك��ربى لل�شي��ار�ت "�لفورمول 
1" �شتكون مملة. ولكن على �لنقي�س، يختلف �لأمر 
بالن�شب��ة لفرق "�لفورم��ول 1"، حيث ينظرون �إىل 
فرتة �لتوقف حتى �شباق �جلائزة �لكربى �ملقبل 
يف حلب��ة دي �شبا فر�نكور�شوم��ب فى بلجيكا، 
باعتباره��ا فر�شة للتق��اط �لأنفا�س من �أجل 
خو���س �لن�شف �لثاين من �ملو�شم بنجاح، كما 
تع��د �أي�ش��ا فر�ش��ة للم�شوؤولن �لذي��ن ي�شعون 
يف �لوق��ت �حل��ايل ت�ش��ور�ت م�شتقبلي��ة للعام 
�جلدي��د. وق��ال فيتي��ل، �ل��ذي �شيظ��ل مرتبعا على 
�ش��د�رة ترتيب �ل�شائق��ن خالل �لأ�شابي��ع �لأربعة 

�ملقبلة حت��ى �نتهاء �لعطلة بعد ف��وزه ب�شباق �جلائزة 
�لك��ربى باملجر يوم �لأح��د �ملا�شي "�إن��ه وقت مثايل 
من �أجل �لر�ح��ة". و�أ�شاف �ل�شائق �لأملاين، �لذي جنح 
ه��ذ� �لأ�شب��وع يف تو�شي��ع �لفارق مع �أق��رب مالحقيه، 
�لربيط��اين لوي�س هاميلتون، �شائ��ق مر�شيد�س �إىل 14 
نقطة، قائال "�أنا م���رور كوين �شاأحظى ببع�س �لوقت 
لل�شعور بامللل وق�شاء �لوقت يف �ملنزل و�لبقاء ب�شعة 
�أي��ام مع �لعائل��ة". وخالل �لعقود �لأخ��رية بد�أ �هتمام 
منظم��ي "�لفورم��ول 1" ي��زد�د تدريجي��ا بالعط��الت 
�ل�شيفية، فمنذ 2001 �أقرت �لبطولة عطلة غري ر�شمية 
�متدت لثالثة �أ�شابيع. ومن��ذ 2009، �لذي �شهد توقيع 
�تف��اق حتت م�شم��ى "وقف نزي��ف �مل��و�رد"، �أ�شبحت 
�لعطل��ة ��شرت�تيجية يتع��ن على �جلمي��ع �للتز�م بها.  

وو�ش��ف بادي ل��وف، �ملدي��ر �لتقني �ل�شاب��ق لفريق 
مر�شيد���س، ه��ذ� �لنظ��ام باأن��ه "وق��ف �إط��الق نار" 
مبتك��ر ياأت��ي يف و�شط ح��رب متت��د �إىل 245 يوما، 
عل��ى حد قوله. و�أ�شاف لوف: "هذ� يبدو كما لو كان 

�لوقت يتوقف، �إنه �أمر ��شتثنائي يف �حلقيقة". 
وي�شع��ى فريق مر�شيد���س يف �شباق بلجيكا 

�ملقب��ل، و�ملقرر �إقامت��ه يف نهاية �آب/
�أغ�شط�س �جل��اري، �إىل تقلي�س �لفارق 

مع ف��ري�ري بعد تف��وق �لأخري عليه 
�ملو�ش��م.  م��ن  �لأول  �لن�ش��ف  يف 
ويعترب فيتي��ل حاليا �ل�شائق �لأبرز 
يف �ش��وق �لنتقالت، حي��ث ينتهي 

تعاقده مع فري�ري نهاية �لعام �جلاري.

�أك��د �ل�شوي���ري روجر في��درر �أنه �شيب��د�أ م�شو�ره 
يف مو�ش��م �لبط��ولت عل��ى �لأر��ش��ي �ل�شلب��ة يف 
�أمري��كا  لبطول��ة  و�ل�شتع��د�د  �ل�شمالي��ة  �أمري��كا 
�ملفتوح��ة للتن���س باللع��ب يف كاأ���س روج��رز يف 
مونرتي��ال. وق��ال في��درر يف بيان ن���ره �لحتاد 
�لكن��دي للتن�س: "�أنا �شعي��د بالعودة �إىل مونرتيال 
�إذ مل ت�شن��ح يل �لفر�ش��ة للع��ب هناك من��ذ �شنو�ت 
عدي��دة". و�أ�شاف: "عام 2017 مثري جد� بالن�شبة 
لن��ا و�أتطل��ع بجدية للع��ودة �إىل �مللع��ب يف جولة 
ر�بط��ة �لالعب��ن �ملحرتف��ن". و�شيتطل��ع في��درر 
للقب��ه �لثال��ث يف كاأ�س روجرز لك��ن لأول مرة يف 
مونرتي��ال �إذ مل يظهر �لالع��ب �ل�شوي�ري يف هذه 
�لبطولة منذ 2011. وتقام هذه �لبطولة بالتبادل 

بن مونرتيال وتورونتو �لتي �شهدت �نت�شار فيدرر 
باللق��ب يف 2004 و2006. ويظه��ر في��درر )35 
عاما( ب�شكل مذهل هذ� �لعام و�أحرز لقبيه 18 و19 
يف �لبطولت �لأرب��ع �لكربى يف �أ�شرت�ليا �ملفتوحة 
ووميبل��دون وع��زز �شجل��ه �لقيا�ش��ي يف مناف�ش��ات 
�لرج��ال. وقال يوجن لبيري مدي��ر �لبطولة: "نحن 
نحتف��ل �لي��وم و�شتتو��ش��ل �لحتف��الت يف �لأيام 
�لقليل��ة �ملقبل��ة خا�ش��ة �أن في��درر �شيحتف��ل بعيد 
مي��الده معنا يف �لثامن من �أغ�شط�س". وتقام كاأ�س 
روج��رز يف �لفرتة من 6 وحت��ى 13 �أغ�شط�س/ �آب. 
وكان �حت��اد لعب��ي �لتن���س �ملحرتفن، ق��د �كد �أنَّ 
روجي��ه فيدرر �شم��ن مكانه يف �لبطول��ة �خلتامية 
للمو�ش��م للم��رة 15، وه��و رق��م قيا�ش��ي بعدما فاز 

�مل�شنف �لثالث عاملًي��ا بلقب وميبلدون 
للم��رة �لثامن��ة يف م�شريت��ه. و�شين�ش��م 
في��درر، 35 عاًم��ا، �لذي �شب��ق له �لفوز 
بالبطول��ة �خلتامي��ة 6 م��ر�ت لر�فاييل 

ناد�ل �لفائز بفرن�شا �ملفتوحة يف �لبطولة 
�خلتامي��ة �ملق��ررة يف لن��دن. كان فيدرر، 
�ش��ارك يف �لبطولة 14 م��رة متتالية، وهو 

رقم قيا�شي بن عامي "2002، و2015"، 
قبل �أن يغيب �لعام �ملا�شي؛ ب�شبب �لإ�شابة. 

وق��ال في��درر "�أتطلع للع��ودة �إىل لندن يف 
نوفم��رب. حزن��ت لعدم �مل�شارك��ة �لعام 

�ملا�شي؛ حي��ث �أحب �للعب هناك ومل 
�أغب عن �لبطولة منذ 2002".

 و��ش��ل باي��رن ميوني��خ �لأمل��اين، عرو�ش��ه �ملخيب��ة 
خ��الل ف��رتة �لإع��د�د �حلالي��ة، باخل�ش��ارة 3-0 �أمام 
ليفرب��ول �لإجنليزي، �شمن بطول��ة كاأ�س �أودي �لودية 
�لت��ي جمعتهم��ا �لثالث��اء.  وخ�ر باي��رن ميونيخ يف 
4 مباري��ات يف �أخ��ر 5 لعبه��ا وذل��ك �أم��ام �أر�شنال 
وليفرب��ول،  و�إن��رت  ومي��الن  �لرتجي��ح(،  )ب�رب��ات 
فيم��ا حقق �نت�ش��اًر� وحي��ًد� �أم��ام ت�شيل�ش��ي. وتر�شد 
)�جلورن��ال( �أب��رز �لأ�شب��اب �لت��ي جعل��ت ف��رتة �إعد�د 
باي��رن ميوني��خ �أح��د �أ�ش��و�أ ��شتع��د�د�ت �لفريق خالل 

تاريخه.
�لإرهاق

ل �ش��ك �أن �ل�شف��ر �إىل �ل�ش��ن، و�لتنق��ل ب��ن مدينتن 
هناك، ثم �ل�شفر �إىل �شنغافورة وخو�س 4 مباريات يف 
غ�شون 12 �أو 13 يوًما كان �أمًر� مرهًقا ب�شدة لالعبي 
باي��رن ميوني��خ، خا�ش��ة �أن �ملناخ ح��ار للغاية. وبد� 
جول��ة �لفري��ق �لآ�شيوي��ة ت�شويقية وترويجي��ة للنادي 
�لباف��اري �أكرث من كونها فنية، وذلك رغم �ملو�جهات 
�لقوية. و�أكد �أويل هوني�س، رئي�س �لبايرن، �أنه �شيجري 
مر�جعة للخطط �ملتعلقة باجلولت �مل�شتقبلية للفريق 

�لأول لك��رة �لق��دم قب��ل بد�ي��ة �ملو�شم، بع��د �أن و�شل 
ه��ذ� �لأخ��ري �إىل �أق�ش��ى ح��دود �لت�شب��ع م��ن خ��رب�ت 
�جل��ولت بالقارة �لآ�شيوية. تاأث��ري كاأ�س �لقار�ت رغم 
قل��ة �لالعبن �لغائبن عن بايرن خ��الل فرتة �لإعد�د 
ب�شبب �مل�شاركة يف بطولة كاأ�س �لقار�ت هذ� �ل�شيف، 
�إل �أن��ه كان م��ن �ملهم للغاي��ة، �أن ي�شاركو� مع �لفريق 
خ��الل �لتح�شري�ت للمو�شم �جلديد. وغاب عن �شفوف 
باي��رن كل م��ن جو�ش��و� كيميت���س ونيكال���س �ش��ويل 
و�شيب�شتي��ان رودي و�أرت��ورو في��د�ل، للم�شارك��ة يف 
�لبطول��ة �لتي توج بها �ملنتخ��ب �لأملاين. وكان يجب 
�أن يتو�ج��د كيميت�س �ل��ذي �شيلعب كظه��ري �أمين خلًفا 
لفيلي��ب لم �لذي �أعلن �عتز�له نهاية �ملو�شم �ملا�شي، 
للوقوف على م�شتو�ه، وكذلك �شويل خا�شة مع �إ�شابة 
جريوم بو�تينج وظهور دف��اع �لفريق �لبافاري ب�شكل 
�ش��يء و��شتقباله ل�12 هدًفا خ��الل �ملباريات �خلم�س 
�لأخرية. وم��ع �عتز�ل ت�شابي �ألون�ش��و، كان بايرن يف 
حاج��ة لوج��ود رودي �أو في��د�ل �لقادري��ن عل��ى �شغل 
مرك��ز �لو�ش��ط �لدفاعي )�لرقم 6( �أف�ش��ل من �أي لعب 

�آخر يف و�شط بايرن.

�شعف �لبدلء
مل ي�شتغ��ل �لالعب��ون �لب��دلء، �لغياب��ات �أو �إ�شاب��ات 
�لفري��ق لإثب��ات �أنف�شهم خ��الل مع�شكر �لإع��د�د وعلى 
ر�أ�شه��م ر�فيني��ا وبرين��ات. و��شتقب��ل باي��رن �أه��د�ف 
عدي��دة من �لأطر�ف، ب�شبب �لتق��دم �مل�شتمر للظهريين 
و�ش��وء �أد�ئهما م��ن �لناحي��ة �لدفاعية. وم��ن �ملتوقع 
�أن يع��اين دف��اع �لفريق �لباف��اري يف �ملو�شم �جلديد، 
ب�شبب �لأظهرة، خا�شة بعد �عتز�ل لم وهبوط م�شتوى 

ديفيد �ألبا.
�لإ�شابات

لعب��ت �لإ�شابات دوًر� كبرًي� يف ظه��ور مع�شكر بايرن 
�ل�شيف��ي بهذ� �ل�شكل، فالفري��ق �فتقد خلدمات حار�شه 
مانوي��ل نوي��ر، وج��ريوم بو�تينج وروب��ن، �إ�شافة �إىل 

�إ�شابة تياجو �ألكانتار� خالل �جلولة �لآ�شيوية.
وبالطبع لو تو�جد هوؤلء �لنجوم لتغري �لو�شع عما هو 
علي��ه �لآن، ولكن غيابه��م وظهور �لفري��ق بهذ� �ل�شكل 
رمب��ا مبثابة ر�شالة بعدم وج��ود �شف ثان، قادر على 

تعوي�س �لغيابات يف بايرن ميونيخ.
عدم �ل�شتقر�ر على �لت�شكيل

يبدو �أن �أن�شيلوتي مل ي�شع يده حتى �لآن على �لت�شكيل 
�لأ�شا�ش��ي، �ل��ذي �شيدخل ب��ه �ملو�شم �جلدي��د، خا�شة 
عندم��ا يتعل��ق �لو�ش��ع بالثنائ��ي جيم���س رودريجيز 
وتوما���س مول��ر. فت��ارة يت��م �لدفع بخامي���س كجناح 
�أمين، وتارة يت��م �لدفع به حتت �ملهاجمن �أو كجناح 
�أي���ر، و�حل��ال نف�ش��ه مع مول��ر �لذي لع��ب يف �لو�شط 
�ملهاج��م وجن��اح �أمي��ن ور�أ���س حرب��ة. وم��ع �كتمال 
�شف��وف �لفريق، ف��اإن �أن�شيلوتي �شيو�ج��ه �أزمة كبرية 

يف �ختيار ت�شكيلة �لفريق.
�أزمة ليفاندوف�شكي

كان ليفاندوف�شك��ي، �أح��د �أ�ش��و�أ لعب��ي �لبايرن خالل 
��شتع��د�د�ت ه��ذ� �ملو�شم، ورمب��ا لعب��ت خ�شارته لقب 

هد�ف �لبوند�شليجا �ملو�شم �ملا�شي دوًر� يف ذلك.
فالالع��ب ووكيله �تهما لعبي باي��رن و�ملدرب باأنهم 
مل يقدم��و� �لدع��م �لكايف له، من �أج��ل �لتتويج بجائزة 
ه��د�ف �ل��دوري �لتي كانت ق��اب قو�ش��ن �أو �أدنى من 
�لف��وز ب��ه. ورمبا ت�شبب��ت تلك �لت�ريح��ات يف وجود 
�رخ يف �لعالقة بن �لالعب وزمالئه، وهو ما �نعك�س 

على �أد�ئه يف �أر�شية �مللعب.
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