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بتترَّر جاريث �شاوثغيت مدرب اإجنلتترا، ا�شتبعاد العب الو�شط جاك ويل�شري 
من ت�شكيلته قبل مباراة اأملانيا الودية اليوم اجلمعة بالقول، اإنَّ ويل�شري 
يلعب يف مركز خاطئ بالدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم. و�شارك 
ويل�شتتري، يف 34 مبتتاراة دوليتتة متتع اإجنلرا مبا يف ذلتتك مونديال 
2014، لكنتته غاب عن ت�شكيلة �شاوثجيت منذ خروج اإجنلرا من 
بطولتتة اأوروبا 2016. واأُعري ويل�شري، 25 عاًما، لبورمنوث املو�شم 
املا�شتتي، واأنهى املو�شم م�شاًبا يف اأبريل/ني�شان املا�شي، 
قبتتل اأن يعود الحًقا هتتذا املو�شم اإىل ت�شكيلتتة اأر�شنال، 
خالل مباريات الدوري االأوروبي. وقال �شاوثجيت 
لل�شحفيني: "لعب جتتاك طوال املو�شم املا�شي 
يف مركتتز راأ�س احلربة. هتتذه لي�شت طريقتنا 
يف اللعتتب.. اإذا كنا نبحتتث عن راأ�س حربة 
نتتا منلك ديلي )اآيل(، و)اآدم( الالنا".  فاإنَّ
واأ�شاف "ال اأعتقد اأن جاك ميثل راأ�س 
حربة. اأعتقد اأن دوره �شيكون اأف�شل 
يف العمق، لكنه ال يلعب مع فريقه 
بهتتذا ال�شتتكل". واأ�شتتاف "لكنني 
اأريتتد اأن اأكتتون اأكتتر و�شوًحتتا. 
اأنا معجب بجتتاك ويل�شري، فهو 
نتتي  اأنَّ كمتتا  موهتتوب،  العتتب 
اأحرمتته ك�شخ�تتس. اأمتنى اأن 
نتمكتتن متتن �شمتته للمنتخب 

ل ويل�شري، الذي يف مار�س/ اأذار املقبل". و�شجَّ
ينتهتتي عقتتده يف ختتتام املو�شم احلتتايل، هدفني يف 8 
مباريتتات مع اأر�شنال، لكنه مل ي�شارك مع فريقه اأ�شا�شًيا 
يف التتدوري املمتتتاز حتتتى االآن. واأعرب الالعتتب عن حبه 
للنادي اللندين، الذي اأم�شى فيه 10 �شنوات، معرًبا عن اأمله 
يف البقتتاء مع الفريق وال�شعي الأن يكون اأ�شا�شًيا ب�شكل دائم يف 

ت�شكيلة الفريق.
وقتتال ويل�شري ل�شحيفتتة "�شتاندارد �شبتتورت": "ق�شيت هنتتا 10 �شنوات. 
اأحتتب هذا النتتادي، وتربطني مع جمهوره عالقة خا�شة. بالطبع اأرغب يف 

البقاء".

اأبدى االإ�شبتتاين نادال، جاهزيته للم�شاركتتة يف البطولة اخلتامية ملو�شم 
الرابطتتة العامليتتة لالعبتتي التن�تتس املحرفني، التتتي تنطلتتق مناف�شاتها 
االأحد املقبل. وقال نادال "اأنا هنا لتقدمي اأف�شل اأداء، لو كنت اأعتقد اأنني 
ل�شتتت ب�شحتتة جيدة، ما كنت �شاأ�شارك يف البطولتتة".  ويلتقي نادال، يوم 
االإثنني املقبل مع البلجيكي ديفيد جوفني، يف افتتاح م�شريته بالبطولة. 
وتاأهتتل نتتادال 13 مرة متتاليتتة للبطولة اخلتامية للمو�شتتم، لكنه مل يفز 
باللقب، حيث خ�رس املبتتاراة النهائية يف ن�شختي 2010 و2013. يذكر 
اأن ركبتتة نتتادال اأزعجته ال�شهر املا�شي يف بطولتتة �شنغهاي، حيث خ�رس 
املبتتاراة النهائية اأمام روجر فيدرير. وان�شحب بعد ذلك نادال من بطولة 
بازل كاإجراء احرازي، والتي فاز بها فيدرير، قبل اأن ي�شطر لالن�شحاب 
متتن بطولة باري�تتس التي اأقيمتتت االأ�شبوع املا�شي قبتتل مباراته يف دور 
الثمانيتتة ب�شبتتب اآالم الركبتتة. واعتترف نتتادال "اأفكر يف ركبتتتي يوميا، 

اأ�شعتتر به ومدى اأعي�س اليتتوم بيومه. االأمور متوقفة على ما 
حت�شن حالتي".

للمو�شتتم،  اخلتاميتتة  البطولتتة  وتقتتام 
وهتتي  لنتتدن،  يف  العا�تترسة  للمتترة 
البطولة الكتترى الوحيتتدة، التي ف�شل 
نتتادال يف الفتتوز بهتتا. وقتتال نتتادال 

�شيح�شتتل  والتتذي  عامتتا(،   31(
على �شتتدارة ت�شنيتتف 2017، 

اإنتته يتتتدرب بوتتترية اأقل عن 
املعتاد. واأ�شاف "كما اأنني 
ال اأتتتدرب بنف�تتس الطريقتتة 
بهتتا  اأتتتدرب  كنتتت  التتتي 

اأ�شغتتر قبل  عندما كنتتت 
واأو�شتتح  �شنتتوات".   10
جيتتدة  ب�شحتتة  "كنتتت 
باري�س،  بطولتتة  حتتتى 
اأنبتتاء  هتتذه  وكانتتت 
جيتتدة بالن�شبتتة يل، اإذا 

التتتدرب  كان باإمكانتتك 
مثلما تريد، تزداد فر�شك 

لديتته للفتتوز". وقتتال نتتادال،  اإن 
حتتول التعديتتالت اأراء متباينتتة 
يجري  هذا التتتي  اختبارها خالل 
 ، ع �شبتتو الأ يف بطولتتة اجليتتل اجلديد ا

يف  ميتتالن، والتتتي جتمتتع بتتني اأف�شتتل املقامتتة 
�شبتتاب  حتت 21 عاًما.العبتتني 

بتتداأ نتتادي ريال مدريتتد، حت�شرياته خلو�س موقعتتة الديربي، مع جتتاره اأتلتيكو، 
املقتترر لها 18 نوفمر/ت�رسين ثتتان اجلاري، يف اإطار التتدوري االإ�شباين. واأعلن 
الفريتتق امللكي، تعر�س العبتته الدويل الويلزي جاريث بيل، الإ�شابة جديدة خالل 
تدريبتتات االأم�تتس. وذكر التقريتتر الطبي للنتتادي امللكي، والذي ن�رستتته �شحيفة 
"ماركا"، اأن بيل تعر�س لبع�س االنزعاجات يف �شاقه الي�رسى، خالل تدريبات 
االأم�تتس، وك�شفت الفحو�شات اأنتته يعاين من متزق. واأو�شحتتت ال�شحيفة، اأنه بعد 
االإ�شابتتة اجلديتتدة التتتي تعر�تتس لها جاريتتث بيل، لتتن يكون الالعتتب متاًحا يف 
ديربتتي مدريتتد، و�شيغيب عن الفريق لعدة اأ�شابيع قادمتتة. وا�شتطاع جاريث بيل، 
اأن ي�شتتارك يف 20 مواجهتتة فقتتط للريتتال، يف اآختتر 60 مبتتاراة خا�شهتتا الفريق 
امللكتتي. ومنتتذ اإ�شابة الالعتتب يف الكاحل، خالل نوفمر/ت�رسيتتن ثان املا�شي، 
غاب الالعتتب الويلزي عن الفريق 17 مباراة متتالية، ومنذ تلك االإ�شابة تعر�س 
الالعتتب الأكتتر من اإ�شابتتة، اأبعدته عن املالعب لفتترات طويلة. �شيطتترت اإ�شابة 
الويلتتزي جاريث بيل، جنم ريال مدريد، على اأغلفتتة ال�شحف االإ�شبانية ال�شادرة 
ام�تتس ال�شبت، وذلك بعد اإعالن النادي امللكتتي اإ�شابته. وكانت اآخر مباراة �شارك 
فيهتتا بيل هذا املو�شم مع امللكي، يف 26 �شبتمر/اأيلول املا�شي، اأمام بورو�شيا 
دورمتونتتد بدوري اأبطتتال اأوروبا، ومنذ تلك املباراة مل يلعتتب الويلزي اأي دقيقة. 
ويحتل ريال مدريد، املركز الثالث يف جدول ترتيب الدوري االإ�شباين بر�شيد 23 

نقطة، بفارق 8 نقاط عن املت�شدر بر�شلونة. 

نيمار يجهش بالبكاء ومدرب السامبا يقدم له النصيحة 

فينتورا يحجم الدور الهجومي إليطاليا ويسهم بخسارة مواجهة الذهاب أمام السويد 
 عزز املنتخب ال�شويدي، من فر�س بلوغه مونديال رو�شيا، 
بعدمتتا فتتاز 0-1، على �شيفه االإيطتتايل، �شمن مناف�شات 

ذهاب امللحق االأوروبي املوؤهل لكاأ�س العامل 2018.
وجتتاء هتتدف فتتوز ال�شويتتد، عتتن طريتتق البديتتل جاكتتوب 
يوهان�شتتون يف الدقيقتتة 61، ليمنتتح منتخبتته االأف�شليتتة، 
قبتتل مباراة العودة االإثنني املقبتتل، على ملعب �شان �شريو 
باإيطاليتتا. ودخل املنتخب االإيطتتايل، اللقاء بخطة -3-5
2، تتحتتول اإىل 2-3-5 يف احلالتتة الدفاعيتتة، وظهتترت 
التعليمتتات الدفاعيتتة ب�شتتكل وا�شتتح متتن جانتتب املدرب 
واأنطونيتتو  دارميتتان  جلناحيتته  فينتتتورا، 

التتدور  متتن  كاندريفتتا. وحجمتتت خطتتة فينتتتورا، كثتترياً 
الهجومتتي لكاندريفتتا، حيث بتتدا اأن منتختتب اإيطاليا يريد 
اخلروج متتن املباراة بنتيجة التعتتادل. فيما اأدى دارميان 
دوره علتتى اأكمل وجه، �شواء يف الدفتتاع اأو الهجوم، وكان 

اأف�شل العبي املنتخب االإيطايل.
علتتى �شناعتتة  القتتادر  املهاجتتم،  الو�شتتط  وغتتاب العتتب 
اللعتتب الإيطاليتتا، حيث ف�شتتل الثالثي دانييلتتي دي رو�شي 
وماركتتو بارولو وماركتتو فرياتي يف لعب هتتذا الدور. كما 
ف�شتتل فينتورا، الدفتتع براأ�شي حربة، وهمتتا اأندريا بيلوتي 
واإميوبيلتتي، بينمتتا كان يف اإمكانتته اللعتتب براأ�تتس حربتتة 

�رسيتتح، ومتتن خلفتته مهاجم ثتتاين، ليعو�س غيتتاب العب 
الو�شط املهاجم يف ت�شكيلته. وكان لورينزو اإين�شيني، اأبرز 
من يقتتوم بدور املهاجم الثاين يف ت�شكيلتتة اإيطاليا، اإال اأن 
فينتتتورا ف�شل اال�شتمتترار اإىل النهاية براأ�شي حربة، وبذلك 
اأ�شبتتح خط الهجوم منعزاًل عن الفريق. ومل حُتدث تغيريات 
فينتورا، اأي جديد خالل �شتتري اللقاء، حيث ا�شتبدل بيلوتي 
واأ�تترسك اإيدير. وبالرغم من الن�شاط التتذي اأتى به اإين�شيني 
اإىل امللعتتب متتع نزولتته، اإال اأن �شحتتب فرياتي، متتن الو�شط 
كان لتته بع�س النتائتتج ال�شلبية، يف اإلتتزام االأول بالرجوع 
وعتتدم منحتته احلريتتة الكاملتتة يف الهجتتوم. يف املقابتتل، 

اعتمد املنتخب ال�شويدي على خطة 2-4-4، معتمًدا على 
راأ�شي حربة، ميلتتكان الطول والقوة البدنية الالزمة، وهما 
ماركو�تتس بتتريج واأوال تويفونتتني. و�شتتكل الثنائي، حمطة 
جيتتدة ختتالل ال�شتتوط االأول، خا�شة متتع الكتترات الطويلة، 
التتتي يتم اإر�شالها من اخللف. واأدار يتتان اندر�شون، املدير 
الفنتتي للمنتخب ال�شويتتدي، املباراة بحنكتتة عالية، ومرت 
املواجهتتة معه على اأكر من مرحلة، ففي البداية هاجم ثم 
دفتتع بتغيريات فعالتتة، ويف النهاية تتترك اال�شتحواذ وجلاأ 
للدفتتاع، ليوؤمن نتيجة الفوز. ولعب اإمييل فور�شبريج، دوراً 
كبتترياً يف نقل الكرة من اخللف لالأمتتام، كما �شكل اإزعاجًا 

سلتيكس يهزم هورينتس في دوري السلة األميركي 

 فر�تتس ال�شائتتق الريطاين ال�شتتاب، جورج را�شتتل، نف�شه 
بقوة، وبات �شمن دائرة اهتمام الفرق املناف�شة ببطولة 
العتتامل ل�شباقتتات فورمتتوال 1 لل�شيتتارات، بعتتد تاألقه يف 
م�شاركتتته االأوىل متتع فريق فور�س اإنديتتا، خالل جتارب 

جائزة الرازيل الكرى.
وحقق ال�شائق البالغ عمره 19 عاما، وبطل الفئة الثالثة 
)جي.بتتي3(، الذي حل بدال من املك�شيكي �شريجيو برييز 
ال�شائتتق االأ�شا�شي اليوم، املركتتز 12 يف جولة التجارب 

االأوىل.
وقال را�شل يف وقتتت الحق عر "توير"، اإنه بالرغم من 
عتتدم وجود اأي توقعتتات لديه اليوم متتع ا�شتخدامه لتلك 
ال�شيتتارة الأول متترة، واملناف�شتتة علتتى حلبتتة مل ي�شتتارك 

عليها من قبتتل، اإال اأنه كان "�شعيدا اإىل حد بعيد" باأدائه 
يف التجتتارب ال�شباحيتتة. وخا�س ال�شائتتق املدعوم من 
مر�شيد�تتس جولة التجارب الثانيتتة يف وقت الحق اليوم، 
متتع الفريق التتذي يقع مقره يف �شيلفر�شتتتون، وكذلك يف 
�شبتتاق جائتتزة اأبوظبتتي الكرى، اآختتر �شباقتتات املو�شم 
احلايل، ومن املتوقع اأي�شا اأن يكون له دور العام املقبل.
وقتتال اأومتار �شافناور، رئي�تتس اإدارة الت�شغيل يف فور�س 
اإنديا، عتتن را�شل: "رائتتع للغاية، ا�شتختتدم ال�شيارة الأول 

مرة لكنه قام بعمل جيد حقا، رد فعله كان جيدا".
وتابتتع: "هل كان باإمكاننا حتقيق ذلتتك؟ اأعتقد اأنه كان 
بو�شعتته ت�شجيل زمتتن اأقل متتن ا�شتيبان )اأوكتتون( بنحو 

ُع�رسين اإىل ثالثة اأع�شار من الثانية".

وحتتل ال�شائتتق الفرن�شتتي اأوكتتون �شائق 
فور�س اإنديتتا، يف املركز التا�شع بزمن 
بلغ دقيقتتة واحتتدة و10.454 ثانية 
و11.047  واحتتدة  دقيقتتة  مقابتتل 

ثانية لرا�شل.
هورنتتر  كري�شتيتتان  قتتال  فيمتتا 
رئي�تتس رد بتتول اإن فتترياري وبطولتتة 
اإىل  يحتاجتتان   1 فورمتتوال  العتتامل 

بع�شهما البع�س وقلل من اأهمية 
تهديد الفريق االإيطايل ال�شهري 
املناف�شات  متتن  باالن�شحاب 

بعد عام 2020.

 وا�شتتل بو�شطتتن �شلتيك�تتس، �شل�شلة 
انت�شاراتتته، وحقتتق الفتتوز التتت 11 له على 
التتتوايل، حيث تغلب على �شيفتته ت�شارلوت هورينت�س، 
بنتيجة 87-90، م�شاء اأم�س اجلمعة، �شمن مناف�شات 
و�شجتتل  للمحرفتتني.  االأمريكتتي  ال�شلتتة  كتترة  دوري 
جاي�شتتون تاتتتوم و�شني الركتتني 16 نقطتتة ل�شلتيك�س، 
واأ�شتتاف تتتريي روزيتتري 15 نقطتتة و7 متابعتتات و4 
متريتترات حا�شمتتة. وتلقى �شلتيك�تتس �شدمة يف الربع 
االأول من املباراة، عند اإ�شابة جنمه كريي ايرفينج 
يف الوجتته، ومغادرتتته امللعتتب. وكان كيمبتتا 
ووكتتر اأبتترز عنا�تترس هورينت�س خالل 
املبتتاراة، حيث �شجتتل 20 نقطة و11 

متريتترة حا�شمتتة، لكنه مل ينجتتح يف اإنقتتاذ الفريق من 
الهزميتتة ال�شابعتتة له هذا املو�شم مقابتتل 5 انت�شارات. 
وحقتتق بول جورج، اأف�شتتل رقم له، منتتذ ان�شمامه اإىل 
اأوكالهومتتا �شيتي ثاندر، حيث �شجتتل 42 نقطة ليقود 
الفريتتق اإىل الفتتوز علتتى �شيفتته لو�س اأجنلو�تتس كليرز 
111-120. ورفع ثاندر، عدد انت�شاراته هذا املو�شم 
بذلتتك اإىل 5 مقابل 7 هزائم، بينمتتا كانت الهزمية هي 

ال�شاد�شة لكليرز مقابل 5 انت�شارات.
وحقق ديرويت بي�شتونتتز الفوز التا�شع له يف املو�شم، 
مقابتتل 3 هزائتتم، حيتتث تغلتتب علتتى اأتالنتتتا هوك�تتس 
ختتالل  اأ�شحابهتتا  االأر�تتس  وعانتتدت   .111-104
املباريتتات االأختترى، التي جتترت م�شتتاء اجلمعة، حيث 

تغلتتب بروكلتتني نت�تتس علتتى م�شيفتته بورتالنتتد تريل 
بليتتزرز، بنتيجتتة 97-101، وميلواكتتي بك�تتس علتتى 

م�شيفه �شان اأنطونيو �شبريز، بنتيجة 94-87.
وبف�شل 42 نقطة من العبه بول جورج، وهو اأعلى 
معدل له هذا املو�شتتم، فاز اأوكالهوما �شيتي ثاندر 
علتتى �شيفه املتعتتر لو�س اأجنلي�تتس كليرز -120
111 يف دوري كتترة ال�شلة االأمريكي للمحرفني 

الليلة املا�شية.
واأ�شهتتم را�شتتل و�شتتتروك يف فتتوز فريقتته 

باإحتتراز 22 نقطتتة ومتريتتر ثماين كرات 
حا�شمتتة لزمالئتته ليحقتتق اأوكالهوما 

فوزه االأول بعد اأربع هزائم متتالية.

 انهمتتر الرازيلي نيمار دا �شيلفتتا العب باري�س �شان 
جريمتتان يف البكاء، اأثناء �شوؤاله عن وجود اأزمة بينه 
وبتتني ناديه، وكذلتتك زميله االأوروجويتتاين اإدين�شون 
باملوؤمتتتر  ت�رسيحتتات  يف  نيمتتار  وقتتال  كافتتاين. 
ال�شحفتتي عقتتب نهاية املبتتاراة الودية بتتني منتخب 
بتتالده واليابتتان موجهتتا حديثتته لو�شائتتل االإعتتالم 
اأن تتوقفوا عن تاأليف مثل هذه ال�شائعات". "اأمتنى 

واأ�شتتاف باكيتتا: "اأنا اأتعامتتل بواقعيتتة، ال يوجد اأي 
�شتتيء يزعجنتتي يف باري�تتس �شتتان جريمتتان، االأمور 

هادئة وم�شتقرة هناك".
واأكتتد: "اأنتتا من طلبتتت االن�شمام اإىل �شتتان جريمان، 
واالأمتتور ت�شتتري ب�شكل جيتتد خا�شة واأن النتتادي لديه 
دوافتتع كبرية واأرغتتب يف بذل اأف�شل متتا بو�شعي مع 

زمالئي الالعبني".
ووا�شتتل: "هنتتاك اأ�شخا�شا يخلقتتون ق�ش�شا ال متت 
للواقتتع ب�شلة، �شواء متتع املدرب )اأونتتاي اإميري(، اأو 

كافاين، كلها اأمور غري حقيقية".
يذكتتر اأن نيمتتار رحل عن �شفتتوف بر�شلونة يف فرة 
االنتقتتاالت ال�شيفية االأخرية، بعتتد دفع قيمة ال�رسط 

اجلزائي يف عقده املقدر بت 222 مليون يورو، وانتقل 
اإىل النتتادي الباري�شتتي يف �شفقة اأثتتارت جدال كبريا 
ب�شبتتب وجود �شبهات ف�شاد حتتول متويل ال�شفقة، ما 
و�شتتع نادي العا�شمة الفرن�شية حتت مراقبة االحتاد 

االأوروبي "يويفا".
وقتتال نيمار يف حديث مع �شحيفة "جلوبو �شبورت" 
الرازيليتتة، بعد الفوز على اليابان وديتتا: "اأنا �شعيد، 
ورا�ٍس عن نف�شي كالعب يعطي كل �شيء يف امليدان، 
كل متتا يخرج يزعجني كثتترًيا الأنهم يخرعون الكثري 

من الق�ش�س غري ال�شحيحة".
واأ�شتتاف: "متتع كافاين اأو متتع املدرب لي�تتس لدي اأي 
م�شكلتتة، يف الواقع لقتتد اأتيت بتاأييده، اأريتتد اأن اأكون 
�شعيتتًدا، ومل اأح�رس ل�شان جريمان الأزعتتج اأحد، لذلك 
اأطلتتب منكتتم اأن تتوقفوا عن هتتذا، واأنا اأعلتتم اأهميتي 

للفريق".
وعتتن ال�شائعتتات التتتي تطتتارده، اأ�شتتاف: "اأنتتا ل�شت 
غا�شًبتتا، جئتتت عن طيب خاطتتر، ال اأحتتب ال�شو�شاء 
وهتتذه الق�ش�تتس غتتري ال�شحيحتتة، اأنتتا اأحتتتدث عتتن 
االنزعاج من النا�س الذين يعتقدون اأنهم يعرفون كل 

�شيء وهم ال يعرفون �شيًئا".
واأردف: "لي�تتس لتتدي اأي م�شتتاكل يف باري�تتس �شتتان 
جريمان، وما يزعجني هو �شغط ال�شحافة، اأنا رجل 
يحب الفتتوز واأحب االألقاب، وذهبتتت اإىل باري�س واأنا 
�شعيتتد وكنتتت �شعيتتًدا عندما غتتادرت بر�شلونتتة، واأنا 

ا". �شعيد االآن اأي�شً
املنتختتب  متتدرب  نيمتتار،  بجانتتب  يجل�تتس  وكان 
الرازيلتتي، تيتتتي، الذي حتدث عتتن �شخ�شية الالعب، 
وقوته مع املنتختتب الرازيلي داخل وخارج امللعب، 
االأمتتر الذي دفع نيمتتار للبكاء، وا�شطتتر للخروج من 

املوؤمتر ال�شحفي.
ووجتته تيتتتي، متتدرب منتختتب الرازيل لكتترة القدم، 
ن�شيحتتة مهمة، لنجم الفريق، نيمتتار دا �شيلفا، العب 

باري�س �شان جريمان الفرن�شي.
وقتتال تيتتتي، يف ت�رسيحتتات عقتتب وديتتة اليابتتان 
"نيمتتار يجب اأن يتعلتتم اأال يدخل يف م�شاحنات مع 
العبتتي الفريتتق املناف�تتس، اأو احلكم بعتتد اأن يتعر�س 

لتدخل ويح�شل على خطاأ".
وح�شتتل نيمتتار، علتتى بطاقة �شفتتراء اأمتتام اليابان، 

ب�شبب االحتجاج بغ�شب، عقب تعر�شه لعرقلة.
واأو�شتتح تيتتتي "نيمتتار اأخطتتاأ الأنه ال يجتتب عليه اأن 

يكون هذا هو رد فعله".
وتابتتع "جميعنتتا معر�شتتون لهتتذا املوقتتف، نيمتتار 
تعر�س للكثري متتن التدخالت، لقد مت اعرا�شه ب�شكل 

متعمد كي تقف املباراة والإخراجه عن �شعوره".
واأكد تيتي، وبجواره مهاجمتته يف املوؤمتر ال�شحفي، 
اأنتته يجتتب على نيمتتار اأن يتعلتتم "ترك االأمتتر للحكم. 

اجلميع يرى ما يحدث".
واأو�شتتح "اليوم تعر�تتس جابرييل خي�شو�تتس ل�شل�شلة 
متتن التدخالت ملدة 20 دقيقة، واأتى �شاكيا، لقد قلت 

له اأن يبقى هادئا واأن يلعب".
وذكر تيتي اأنه ونيمار يعمالن معا منذ �شنة ون�شف، 
واأنتته ميكنه "التحدث عن �شخ�شيتتته واأثره الكبري يف 

غرف خلع املالب�س".
واأ�شتتاف "نحتتن ب�تترس، اأحيانتتا نتعر�تتس للتدخالت 
ويكتتون رد الفعتتل بطريقتتة خاطئة. لقتتد ارتكبت هذا 
اخلطتتاأ ختتالل م�شريتي، ولكن ال ينبغتتي اأن ن�شكك يف 

طيبة ال�شخ�س".

ساوثغيت: ويلشير العب موهوب 

نادال: أفكر في ركبتي يوميًا 
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