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 ا�صتمرت �صحوة فينو�س وليامز هذا العام عندما هزمت برتا كفيتوفا 6-3 
و6-3 و6-7 يف اأج��واء حما�صي��ة ليل الثالثاء لتتاأه��ل ملواجهة اأمريكية 

خال�صة �صد �صلون �صتيفنز يف قبل نهائي بطولة اأمريكا املفتوحة للتن�س.
وتاألق��ت امل�صنف��ة التا�صع��ة البال��غ عمرها 37 عام��ا، التي لعب��ت بالفعل 
يف نهائ��ي بطولت��ن كبريت��ن ه��ذا الع��ام، حت��ت ال�صغ��ط يف املجموع��ة 
الثالث��ة املث��رية لتظ��ل يف طريقها نح��و اأول لقب كبري من��ذ فوزها ببطولة 
وميبلدون عام 2008. وكانت كفيتوفا، العائدة مل�صتواها بعد 
اإ�صاب��ة هددت م�صريته��ا واأبعدتها خم�ص��ة اأ�صهر، متقدمة 
بك���ر لالإر�ص��ال يف املجموع��ة احلا�صم��ة لك��ن امل�صنفة 
13 �صمح��ت لوليام��ز بالع��ودة للمب��اراة وكانت الالعبة 
الأمريكي��ة ه��ي الأق��وى يف ال�ص��وط الفا�ص��ل. واأبلغ��ت 
وليام��ز 23 األ��ف متف��رج با�صت��اد اآرثر اآ���س قبل اأن 
توج��ه الكلمة ملناف�صتها الت�صيكي��ة التي تعر�صت 
للطع��ن يف يده��ا الي���رى ع��ن طري��ق �صخ�س 
اقتحم منزلها يف دي�صمرب كانون الأول ”يجب 
اأن اأقول اإنني �صعرت بكل فرد منكم. هذا �صعور 
جيد ومل اأ�ص��اأ اأن اأخذلكم“. واأ�صافت ”كل ما مرت 
به... ل ي�صدق. من الرائع روؤيتها جمددا وهي تلعب بهذا ال�صكل 
املذهل. اأنا حمظوظة للغاية بالفوز بهذه املباراة“. وقد تن�صم 
اإىل وليامز و�صتيفنز يف الدور قبل النهائي الأمريكيتان كوكو 
فاندفي��ج ومادي�صون كي��ز. واحتفظت وليام��ز باإر�صالها يف 
ال�ص��وط الت��ايل وح�صلت عل��ى ثالث فر�س لك���ر الإر�صال 
بع��د �صل�صلة من الأخط��اء ال�صهلة من كفيتوف��ا وا�صتغلت 
الأوىل ب�رب��ة خلفي��ة  الفر�ص��ة  الأمريكي��ة  الالعب��ة 
ناجح��ة بجان��ب اخل��ط اجلانب��ي. ومت اإغ��الق �صق��ف 
امللع��ب مع بدء �صقوط الأمطار وبعد توقف مل ي�صتمر 
طوي��ال اأنقذت كفيتوفا نقطتن لك���ر اإر�صالها قبل 
اأن ت��درك التع��ادل يف املباراة باإر�ص��ال اأول قوي 

اأعادته وليامز خارج امللعب.

 تلق��ى الأمل��اين يورج��ن كل��وب، املدي��ر الفني 
قوي��ة،  �صفع��ة  الإجنلي��زي،  ليفرب��ول  لفري��ق 

قب��ل ا�صتكم��ال مباري��ات ال��دوري الإجنلي��زي 
املمت��از، بعد ف��رتة التوقف ال��دويل. واأو�صحت 

التقاري��ر الطبي��ة، اأن فرتة غي��اب الإجنليزي 
للري��دز،  الأمي��ن  الظه��ري  ناثاني��ل كالي��ن، 
�ص��وف تطول. وعانى كالين م��ن اإ�صابة يف 
الع�صل��ة اخللفية يف يوليو/مت��وز املا�صي، 
حي��ث تعر���س له��ا يف الف��رتة التح�صريي��ة 

لفريق��ه قب��ل انط��الق املو�ص��م، اأبعدته 
عن �صفوف الري��دز ومنتخب بالده. 
وبح�صب �صحيف��ة "ذا تاميز"، فاإن 
كالي��ن قد ت�صتمر ف��رتة غيابه ملدة 

3 اأ�صهر مقبلة، حتى دي�صمرب/كانون 
ثان املقب��ل. وقرر كل��وب ا�صتبعاد كالين 
من قائم��ة الفريق يف بطولة دوري اأبطال 
اأوروب��ا، نظ��ًرا لوجود �صك��وك حول حلاقه 
ب��اأي مب��اراة يف دور املجموع��ات، عل��ى 
اأم��ل اأن يت��م �صم��ه للقائم��ة يف الأدوار 
الإق�صائية.  و�صيعتم��د كلوب على ال�صاب 
ترين��ت األك�صن��در اأرنول��د، ب��دًل من كالين 
يف الف��رتة املقبل��ة، �ص��واء عل��ى امل�صتوى 
املحل��ي اأو ال��دويل. فيما ق��رتب جنم و�صط 
ليفرب��ول الإجنلي��زي، م��ن مغ��ادرة قلع��ة 
الث��اين  يناير/كان��ون  �صه��ر  "اأنفيل��د" يف 
املقب��ل، والن�صم��ام ل�صف��وف يوفنتو���س 
الإيط��ايل، ال��ذي �صع��ى بق��وة ل�صمه خالل 

ف��رتة النتقالت ال�صيفي��ة الأخرية. وذكرت 
�صحيف��ة "كوري��ري ديللو �صب��ورت" الإيطالية، 
اأن الأمل��اين اإمي��ري كان، قد يرح��ل ليوفنتو�س 
خالل يناي��ر املقبل، خا�ص��ة واأن لديه اأقل من 
10 اأ�صهر متبقية يف عقده، ومل يتو�صل لتفاق 
حول جتديد عقده حتى الآن، بجانب اأن الالعب 
ل ميتل��ك الرغب��ة يف ال�صتم��رار م��ع الري��دز. 
واأو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن البيانكون��ريي طارد 
كان، خ��الل �ص��وق النتقالت، ورف���س الريدز 
عر�صًا مببلغ 23 مليون اإ�صرتليني يف اآخر اأيام 

�صوق النتقالت ال�صيفية لأجل الالعب.

 ت�صتمر اأزمة املهاجم دييجو كو�صتا، مع اإدارة ناديه ت�صيل�صي، بعد ابتعاده 
ع��ن التدريبات منذ بداية املو�صم، تبعه ق��رار البلوز بتوقيع غرامة قدرت ب� 

اإ�صرتليني ومنعه من التدريب مع الفريق الأول. األف جنيه   300
وذك��رت �صحيفة "م��اركا"، اأن دييجو كو�صتا و�ص��ل اإىل لندن، بعد 3 اأ�صهر 
م��ن الغياب ع��ن الفريق، من اأج��ل عقد مفاو�ص��ات مع اإدارة البل��وز ب�صاأن 
م�صتقبل��ه. واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة اأن كو�صتا اأ�صبح على مقرب��ة من المتثال 
لق��رار النادي، وب��دء عملية ا�صرتج��اع لياقته البدنية م��ع الفريق الرديف، 

حتى يكون جاهزاً لالن�صمام لأتلتيكو مدريد يف املريكاتو ال�صتوي.
واأ�ص��ارت بع�س التقاري��ر، اإىل اأن اإدارة البلوز مل تكن يف نيتها، التخلي عن 
كو�صت��ا هذا املو�صم، ولكن امل�صكلة التي حدثت بن الالعب ومدرب الفريق، 
اأنطونيو كونتي، اأجربتهم علي ال�صماع لعدد من العرو�س، من بينها عودته 
لأتلتيكو مدريد. كما اأن اإدارة الروخي بالنكو�س، تريد �صم املهاجم �صاحب 
ال��� 28 عام��ا، ك�صفقة هجومية قوي��ة، بعد ق�صاء م��دة العقوبة املفرو�صة 

على النادي، بعدم التعاقد مع الالعبن حتى يناير/كانون ثان املقبل.
وكان امل��درب اأنطونيو كونتي، قد ا�صتبعد كو�صتا من قائمة ت�صيل�صي، التي 
�صتخو���س دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا، املق��رر اأن يبداأ الأ�صبوع 

املقبل.

الفيفا يستخدم التصنيف في قرعة الملحق األوروبي لتصفيات كأس العالم
إسبانيا تحقق إنجازًا جديدًا ومدرب إيطاليا يجدد ثقته بالعبيه

بارتوميو يقود ثورة التصحيح في برشلونة بإنشائه للجنة داخل النادي 
عقب سخرية نيمار منه 

 قرر جو�صيب ماريا بارتوميو، رئي�س نادي بر�صلونة الإ�صباين، 
القيام بثورة ت�صحيح داخل الفريق الكتالوين، جتنبا لالأخطاء 
الت��ي وقعت يف ف��رتة النتقالت ال�صيفي��ة املا�صية. وذكرت 
�صحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو"، اأن بارتوميو ق��رر اإن�صاء جلنة 
داخ��ل الن��ادي برئا�صته مع بي��ب �صيجورا، املدي��ر الريا�صي 
للفري��ق، وربطها باللج��ان القت�صادية اخلا�ص��ة للبلوجرانا، 
حت��ى ل يتم العم��ل ب�صورة منف�صلة. واأو�صح��ت ال�صحيفة اأن 
ه��دف اللجن��ة �صيك��ون البحث ع��ن الالعبن الذي��ن ينا�صبون 
الفري��ق الكتالوين حتى يف الأعم��ار ال�صنية ال�صغرية والتعاقد 
معهم، كما تعمل اللجن��ة على الأهداف املطلوب التعاقد معها 

يف فرتت��ي النتقالت ال�صتوية وال�صيفي��ة. واأ�صارت ال�صحيفة 
اإىل اأن مهم��ة روب��رت فرينانديز، ال�صكرتري الفن��ي للبلوجرانا، 
ه��ي البحث ع��ن ال�صفق��ات واملواهب ال�صاع��دة، ليتوىل مدير 
ك��رة الق��دم، راوؤول �صانلهي، مهم��ة التفاو�س معه��م، على اأن 
يتم��م املدي��ر التنفي��ذي لرب�صلون��ة، اأو�ص��كار ج��راو، ال�صفقة. 
واأك��دت ال�صحيف��ة اأن التوقي��ع م��ع �صفقات جدي��دة لن يكون 
باأوامر من املدير الفني للفريق ولكن من جمل�س الإدارة، وذلك 
لأن امل��درب يتغ��ري بن احلن والآخر. وكان��ت النتقادات، قد 
طال��ت جمل���س اإدارة بر�صلونة، ب�صبب ف�صله��م يف احلفاظ على 
الربازيل��ي نيمار، الذي ان�صم لباري�س �صان جريمان الفرن�صي، 

كم��ا مل ينجحوا يف جلب مواطنه فيلي��ب كوتينيو من ليفربول 
الإجنليزي. فيما �صخ��ر املهاجم الربازيلي نيمار لعب باري�س 
�ص��ان جريم��ان الفرن�صي، الي��وم الثالثاء، م��ن جو�صيب ماريا 
بارتومي��و، رئي���س بر�صلون��ة. ون���ر احل�ص��اب الر�صم��ي لقناة 
�صبورت��ي اأنرتاتيبو الربازيلية، من�ص��ورا ي�صتعر�س اأبرز ما جاء 
يف املقابل��ة التي اأجراه��ا بارتوميو مع ال�صح��ف الكتالونية، 
وقال خاللها "اأخطاأت يف اأمرين، اأبرزهما القتناع بتاأكيدات 
عائل��ة نيم��ار اأن الالعب باق يف بر�صلون��ة". وعّلق نيمار على 
املن�صور قائال "انه رئي�س مثري لل�صخرية" واأرفق تعليقه بوجه 
باٍك م��ن ال�صحك. واأك��د بارتومي��و، يف اأول مقابلة بعد رحيل 

نيمار اإىل باري�س �صان جريمان اأن "نيمار مل يت�رف بطريقة 
�صحيح��ة، ف��اإذا اأراد الرحي��ل، كان علي��ه التحل��ي بالو�ص��وح 
وال�صفافية، والو�صول حلل مثايل يحقق رغبته، ومينح النادي 
��ا الوق��ت ل�ص��م بدي��ل، ولك��ن لالأ�ص��ف، مل يرتك لن��ا هذه  اأي�صً
الفر�ص��ة". وكان نيم��ار قد اأب��دى ا�صتياءه م��ن ادارة بر�صلونة 
التي اأعلنت عزمها رفع ق�صية ملطالبة الالعب الربازيلي بدفع 
تعوي���س ع��ن ف�ص��خ العقد، واإع��ادة املبلغ امل��ايل الذي ح�صل 
علي��ه نظري جتديد تعاقده مع الفري��ق الكتالوين. ويف املقابل، 
اأعلن نيم��ار مقا�صاة البار�صا اأمام فيفا ملطالبته ب�صداد باقي 

م�صتحقات جتديد عقده العام املا�صي.

إنفراجة في أزمة كوستا مع 
تشيلسي

ألونسو: انا سائق واحب التنافس 

أرسنال في ورطة بسبب سانشيز

اأكد ال�صائ��ق الإ�صب��اين، فريناندو األون�ص��و، الفائز بلقبن 
يف بطول��ة الع��امل ل�صباق��ات اجلائزة الك��ربى لل�صيارات 

اأنه الوحيد القادر على حتديد م�صتقبله.  ،"1 "فورمول 
وج��اءت ت�ريح��ات األون�ص��و بع��د ان�صحابه م��ن �صباق 
اجلائ��زة الك��ربى الإيطايل،وف��از ب��ه الربيط��اين لوي���س 

هاميلتون، �صائق مر�صيد�س.
وق��ال �صائ��ق مكالري��ن، ال��ذي مي��ر مبو�ص��م اآخ��ر مليء 
بالعقب��ات: "اأن��ا �صائ��ق وميكنن��ي اختيار م��ا اأرغب يف 
القي��ام ب��ه، والتناف���س يف املكان ال��ذي اأح��ب وال�صباق 
ال��ذي اأح��ب". وان�صح��ب األون�ص��و "36 عاما" م��ن �صباق 
مون��زا الإيطايل، للمرة الثامنة ه��ذا املو�صم يف �صباقات 
"فورم��ول 1"، وحتدي��دا يف الوق��ت ال��ذي تتنام��ي فيه 
ال�صائع��ات ح��ول م�صتقبل��ه، وح��ول م�ص��كالت فريقه مع 

حمركات هوندا.
وان�صم ال�صائق الإ�صب��اين اإىل مكالرين يف 2015، ومنذ 

ذلك احلن عا�س حلظات كثرية من املعاناة.
واأ�ص��اف األون�ص��و قائ��ال: "اأن��ا ل اأبح��ث ع��ن ا�صتف��ادة 
�صخ�صي��ة، اأن��ا ل�صت اأح��دا هن��ا، ل اأبحث عن �ص��يء هنا، 
مكالري��ن هو ث��اين اأف�صل فري��ق من ناحي��ة الأرقام يف 
تاري��خ ه��ذه الريا�صة، ويرغب يف الع��ودة لالنت�صارات، 

واأنا كع�صو يف مكالرين اأرغب يف هذا اأي�صا".
وغ��ادر األون�صو، الفائز مع فريق رينو بلقب "فورمول 1" 
عام��ي 2005 و2006، �صب��اق الأم���س، ب�ص��ب م�صكالت 

واجهته يف �صندوق ناقل احلركة.
وا�صتط��رد قائال: "لق��د كان ال�صباق حاف��اًل بامل�صكالت، 
يف اللفة اخلام�صة تعطل ناقل احلركة، وتفاقمت امل�صكلة 

ب�صكل اأكرب فيما بعد، حتى اأخربوين باأن علي 
اأن اأتوق��ف". ومل ي�صل األون�صو ه��ذا العام اإىل 

خط النهاية �صوى يف �صباقن فقط، اأحدهما 
يف اأذربيجان، عندما حل تا�صعا، والآخر 

يف بلغاري��ا، عندم��ا ج��اء يف املرك��ز 
اعت��ذر  عندم��ا  وحت��ى  ال�صاد���س. 

ع��ن �صب��اق موناك��و لي�ص��ارك 
يف �صب��اق اإنديانابولي���س 

ان�صحب  )500 مي��ل(، 
ه��ذا  م��ن  اأي�ص��ا 

ال�صب��اق ب�صبب 
يف  اأعط��ال 

املحرك.

يخ�ص��ى نادي اأر�صنال، ال�صقوط جمددا يف مناف�صات 
ال��دوري الإجنليزي، بع��د تلقيه خ�ص��ارة ثقيلة اأمام 
م�صيف��ه ليفربول بنتيج��ة 4-0، يف اجلولة الثالثة 

من عمر امل�صابقة.
ويواج��ه اأر�صن��ال، اأزم��ة باإمكاني��ة غي��اب الت�صيلي 
األيك�صي�س �صان�صيز عن الفريق يف مباراتي مان�ص�صرت 
�صيت��ي وتوتنه��ام يف نوفمرب/ت�رين ث��ان املقبل، 

ب�صبب ت�صفيات كاأ�س العامل.
وذك��رت �صحيف��ة "ديلي �صت��ار"، اأن خ�صارة ت�صيلي 
املفاجئ��ة اأم��ام بوليفي��ا اأم���س الثالث��اء، و�صع��ت 
منتخ��ب الالروخ��ا يف ح�صب��ة معقدة لأج��ل التاأهل 
لبطول��ة كاأ���س الع��امل يف رو�صي��ا، اإذ يحت��ل ت�صيلي 

املركز ال�صاد�س.
لدي��ه  ت�صيل��ي  منتخ��ب  اأن  ال�صحيف��ة  واأو�صح��ت 
مواجه��ة �صد الإكوادور ثم الربازيل يف اآخر جولتن 
يف الت�صفي��ات، وق��د يتمك��ن من النت�ص��ار ويحتل 
املرك��ز اخلام�س، مما يعني اأنه �ص��وف يلعب مباراة 

فا�صلة مع نيوزيلندا لتحديد املتاأهل للمونديال.
يغ��ادر  ق��د  �صان�صي��ز  اأن  اإىل  ال�صحيف��ة  واأ�ص��ارت 
مع�صك��ر اأر�صنال يوم 2 نوفمرب/ت�رين ثان املقبل، 
ا�صتع��دادا ملبارات��ي نيوزلن��دا يف 6 و14 من ال�صهر 
ذات��ه، مم��ا يعني غياب��ه عن مب��اراة ري��د �صتار يف 
ال��دوري الأوروب��ي، كم��ا اأنه لن يتمك��ن من خو�س 
مب��اراة مان�ص�ص��رت �صيتي يوم 5 اأو مب��اراة توتنهام 

يوم 18، من نف�س ال�صهر.

وذك��رت �صحيفة "ذا �صن" الربيطاني��ة اأن �صان�صيز 
تعر���س لإ�صاب��ة م��ع ت�صيل��ي، كم��ا اأن��ه كان حمل 
انتق��اد املدير الفني ب�صبب تدين م�صتواه البدين اأمام 
باراج��واي، يف املباراة التي انتهت بخ�صارة ت�صيلي 

بثالثية نظيفة.
واأو�صح��ت ال�صحيفة اأن الالعب ب��داأ ين�ر عددا من 
ال�ص��ور م�صحوبة بتعليق مقتب���س من اأ�صهر الأفالم 
ال�صينمائية امللهمة، والتي تعرب عن عدم ال�صت�صالم 

والقتال.
وان�صغ��ل �صان�صي��ز خالل �صوق النتق��الت ال�صيفية 
بالتفاو�س م��ع مان�ص�صرت �صيتي، لالن�صمام للفريق 
بع��د تق��دمي عر���س اأخ��ري م��ن ال�صيتزن��ز مببلغ 60 

مليون اإ�صرتليني.

 اأعل��ن الحت��اد الدويل لك��رة الق��دم )الفيف��ا(، اليوم 
الفا�ص��ل  امللح��ق  قرع��ة  �صح��ب  موع��د  الأربع��اء، 

الأوروبي املوؤهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2018.
ومت حتدي��د 17 ت�ري��ن اأول/اأكتوب��ر املقبل، ل�صحب 
قرع��ة امللح��ق الفا�صل لتاأهل 4 منتخب��ات اأوروبية 
اأخرى اإىل املونديال، اإىل جانب املنتخبات املتاأهلة 

مبا�رة عرب الت�صفيات.
واأو�صح الفيفا اأن القرعة املقررة يف زيوريخ �صت�صهد 
تق�صي��م املنتخب��ات ال��� 8 املناف�ص��ة يف امللحق، اإىل 
م�صتوين ي�صم كل منهما 4 منتخبات، ليتجنب بذلك 

مواجهة حمتملة بن الربتغال واإيطاليا.
وحالي��ا ف��اإن املنتخب��ات �صاحب��ة املرك��ز الث��اين 
ه��ي ال�صوي��د )19 يف ت�صني��ف الفيف��ا( والربتغ��ال 
)ال�صاد�ص��ة( واأيرلن��دا ال�صمالي��ة )23( وويل��ز )18( 
واجلب��ل الأ�ص��ود )52( و�صلوفاكي��ا )22( واإيطالي��ا 

)12( والبو�صنة )30( واأي�صلندا )20(.
ويتبق��ى جولتان، قبل الو�ص��ول اإىل خط النهاية يف 
الت�صفيات الأوروبي��ة. وقال الفيفا اإن اأف�صل ثمانية 
منتخب��ات باملركز الث��اين، �صتتحدد بن��اء على عدد 

النق��اط ثم ف��ارق الأه��داف، ث��م الأه��داف امل�صجلة 
ث��م الأهداف امل�صجل��ة خارج الأر���س، واأخريا �صجل 
الن�صب��اط، ول��ن حتت�ص��ب نتائ��ج املباري��ات م��ع 
املنتخ��ب �صاح��ب املرك��ز الأخ��ري يف كل جمموعة. 
ويعتم��د التق�صي��م عل��ى ت�صني��ف الفيف��ا ملنتخبات 
ك��رة الق��دم، يف ن�صخت��ه الت��ي ت�صدر ال�صه��ر املقبل، 
و�صت�صحب القرعة بحيث يلتقي منتخبا من امل�صتوى 
الأول م��ع اآخ��ر م��ن امل�صتوى الث��اين، ذهاب��ا واإيابا 
املقب��ل.  ثان/نوفم��رب  ت�ري��ن  و14   9 يوم��ي  يف 
ويتناف���س يف امللحق الفا�صل الأوروبي، املنتخبات 
ال��� 8 الأف�ص��ل من ب��ن اأ�صح��اب املرك��ز الثاين يف 
املجموعات الت�صع بالت�صفيات الأوروبية، بعد تاأهل 
روؤو���س املجموع��ات مبا�رة اإىل النهائي��ات. �صّجل 
منتخب اإ�صبانيا اأكرب عدد من الأهداف خارج ملعبه، 
عندما اأمطر �صباك لي�صتن�صتاين بثمانية اأهداف دون 
رد اليوم الثالثاء، يف اإطار اجلولة الثامنة بت�صفيات 
اأوروب��ا املوؤهل��ة لكاأ���س الع��امل 2018 يف رو�صي��ا. 
وذك��رت �صحيف��ة "م��اركا" الإ�صبانية اأن��ه مل ي�صبق 
للمات��ادور اأن �صجل ثمانية اأهداف يف مباراة واحدة 

خارج ملعبه، اإذ كان الرقم القيا�صي من الأهداف يف 
ملع��ب املناف�س �صتة اأهداف. واأ�ص��ارت ال�صحيفة اإىل 
اأن اإح��راز منتخ��ب اإ�صباني��ا ل�6 اأه��داف حدث ثالثة 
مرات، يف 1999 و2005 على ح�صاب �صان مارينو 
واأم��ام اأذربيج��ان ع��ام 2009. ولفت��ت ال�صحيف��ة 
اإىل الف��وز الكبري ال��ذي حققه منتخ��ب اإ�صبانيا اأمام 
تاهيت��ي بنتيج��ة 0-10 عل��ى ملع��ب ماراكانا يف 
كاأ���س القارات ع��ام 2013، ولكن��ه كان على اأر�س 

حمايدة. 
وكان��ت النم�ص��ا اأك��ر منتخ��ب ينجح يف ه��ز �صباك 
لي�صتن�صتاين حيث اأحرز 36 هدفا يف ت�صع مباريات، 
ولكن اإ�صبانيا تفوقت على النم�صا يف هذا ال�صدد بعد 

مباراة اليوم.
اجلدير بالذكر اأن كل اأهداف اإ�صبانيا يف لي�صتن�صتاين 
ج��اءت يف مرم��ى بي��رت جيه��ل ال��ذي خا���س اأوىل 

مبارياته الدولية عام 1998.
اعت��رب مدرب منتخ��ب اإيطاليا جيان بي��ريو فينتورا، 
الكي��ان  عل��ى   )1-0( للف��وز  فريق��ه  عان��ى  ال��ذي 
ه من الطبيعي، خو�س الآتزوري ملحًقا  ال�صهيوين، اأنَّ

هم يف جمموعة  من اأجل التاأهل ملونديال رو�صيا؛ لأنَّ
واحدة مع اإ�صبانيا.

وق��ال فينتورا عق��ب املب��اراة يف ت�ريحات ل�صبكة 
"راي �صب��ورت: "كان اجلميع يقول ذلك )اأنَّ اإيطاليا 
�صتخو�س امللحق(. يبدو هذا غريًبا، لكن لو كنا فزنا 

نا ما هو طبيعي". يف اإ�صبانيا لكنَّا غريَّ
ورغ��م الأداء الباه��ت م�ص��اء الثالث��اء اأم��ام الكي��ان 
ال�صهي��وين، والنتق��ادات التي �صدرت خ��الل الأيام 
ه را���سٍ عن ح�ص��د النقاط  ��د امل��درب اأنَّ الأخ��رية، اأكَّ
الثالث، مو�صًحا اأنَّ فريقه لي�س مطلوًبا منه اللتفات 

اإىل ما يدور حوله.
واأو�ص��ح "عندم��ا تف�ص��ل يف الت�صجي��ل تك��ون هناك 
انتق��ادات. لك��ن اإذا اأردت اأن تك��ون فريًقا ل يجب اأن 
ترك��ز مع ال�صافرات. لو قمت بالأمور على نحو جيد، 

ي�صفقون لك. يف حالة اأن ل، ي�صفرون عليك".
ه ل يزال "هناك  كم��ا اعرتف مدرب تورينو ال�صابق اأنَّ
ه اأبرز يف الوق��ت ذاته ثقته يف  الكث��ري لعمل��ه"، اإل اأنَّ
الالعبن وتوجه لهم بال�صكر على "ا�صتعدادهم" الذي 

اأظهروه يف هذه الأيام.

فينوس ويليامز تبلغ نهائي 
بطولة امريكا 

كلوب يتلقى صدمة جديدة 


