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مارتينو يرد بقوة: إنه »البرغوث« يا دييغو

مارادونا: ليو ليس قائداً.. ورونالدو إرث كروي

املدافعني الذين سيلعبون ضده 
وسيحاولون جاهدين منعه 

من إحراز أهداف بشباكهم.
الفني  بدوره أعلن املدير 
ملنتخب األرجنتيني جيرارد 
مارتينو دعمه لنجم التانغو 
وأكد أن صانع األلعاب امللقب 
بالبرغوث هو مثال بالنسبة 

لآلخرين.
تصريح���ات  وتأت���ي 
مارتينو ردا على االنتقادات 
الت���ي وجهها األس���طورة 
األرجنتينية مارادونا مليسي 
العاصمة  ف���ي  رفقة بيليه 

الفرنسية »باريس«.
وقال مارتينو: ببس����اطة 
ل����دي ش����يء ألقوله،  ليس 
بالتأكيد أنا أعتبر ماسكيرانو 
قائدا أكثر أهمية داخل الفريق، 
ولكن قيادة ميسي أكثر أهمية 

داخل امللعب.
واس����تطرد مارتينو »كل 
فرق كرة الق����دم لديها قادة 
داخل أرضية امللعب بشكل 
طبيعي، وقادة مهمون خارج 
أرضية امللعب ولكرة القدم من 
حيث االنضباط وقيادة الفريق 

في غرف خلع املالبس«.

وجنما لبطول����ة اليورو رد 
قائال: كريستيانو رونالدو، 
ال شك أن هو واحد من هؤالء 
الالعب����ني الذين من الناحية 
العملية ميكنه وحده ان يضع 
منتخ����ب بالده ف����ي املباراة 
النهائية، كريس����تيانو هو 

تراث كرة القدم.
وأض����اف: أي ش����خص 
الس����احرة  العالم يحب  في 
املس����تديرة بالطب����ع يحب 
أنا ال أعتقد أن  كريستيانو، 
عليه ضغطا باليورو ولكن 
س����تكون الضغ����وط عل����ى 

القدم  شن اسطورة كرة 
األرجنتينية دييغو أرماندو 
مارادونا هجوما عنيفا على 
مواطنه وأيقونة برش����لونة 
االس����باني ليونيل ميس����ي 
بأن����ه ال ميتلك  إياه  واصفا 

شخصية ليكون قائدا.
وأطلق مارادونا تصريحات 
مثيرة للجدل يهاجم فيها ليو، 
وميدح فيها غرميه التقليدي 
كريستيانو رونالدو الذي أكد 
أنه تراث كرة القدم، وذلك خالل 
وجوده ف����ي حدث ترويجي 
لعالمة جتارية للساعات التي 

عقدت في باريس.
ووفق����ا لصحيف����ة أس 
االس����بانية قام األس����طورة 
البرازيلية بيليه بطرح سؤال 
على مارادونا حول ما إذا كان 
يعرف ميسي شخصيا وإذا 
كان شخصا جيدا أم ال، حيث 
أجاب مارادونا دون تردد: نعم، 
هو ش����خص جيد، ولكنه ال 
ميلك الشخصية، ليس لديه 
الشخصية املناسبة ليكون 

قائدا.
ثم تطرق دييغو للحديث 
عن بطولة اليورو حيث قال 
العديد  في هذا الصدد:هناك 
م����ن الالعب����ني ال����ذي أحب 
أن أش����اهدهم ف����ي اليورو، 
هازارد ودي بروين وروني 
وإنييس����تا، هؤالء الالعبون 
هم من سيجعلونني أجلس 
أمام التلفاز ملشاهدة مباريات 

كأس األمم األوروبية.
وعن الالع����ب الذي يراه 
مارادونا س����يكون حاس����ما 

عمالقان على مر العصور  )أ.ف.پ(

فيدرر ينجو من كمني فريتز 
ويعادل رقم لندل في شتوتغارت

جنا السويسري روجيه فيدرر املصنف أول 
من كمني االميركي الشاب تايلور فريتز واحتاج 
الى ث����الث مجموعات للتغلب عليه 6-4 و7-5 
و6-4 في الدوري الثاني من دورة شتوتغارت 
االملانية الدولية لكرة التنس. وهي املباراة االولى 
للمخضرم السويسري منذ نحو شهر بسبب آالم 
في الظهر، وحتديدا منذ خسارته في 12 مايو أمام 
النمسوي دومينيك ثييم في الدور الثالث لدورة 
روما. واضطر فيدرر الى االنس����حاب الحقا من 
بطولة فرنسا املفتوحة، ثاني البطوالت االربع 
الكب����رى، على مالعب روالن غ����اروس. وكانت 
مباراة فيدرر وفريتز مق����ررة االربعاء املاضي 
لكنهم����ا خاضا 20 دقيقة فق����ط قبل ان تتوقف 
بسبب االمطار والنتيجة تشير الى تقدم االول 
4-3. ويلتقي في����درر في مباراته املقبلة ضمن 
الدور ربع النهائي االملاني فلوريان ماير. يذكر 

ان فريت����ز )18 عاما( كان يتدرب مع فيدرر )34 
عاما و17 لقبا كبيرا، رقم قياسي( الصيف املاضي 
في وميبلدون. ويش����ارك السويسري في دورة 
ش����توتغارت للمرة االولى منذ 2001، وسبق ان 
خاض غمارها مرتني عندما كانت ضمن دورات 
املاسترز في ملعب مغلق. ويحمل الفوز الرقم 1071 
لفيدرر في مسيرته حتى اآلن، فعادل رقم االميركي 
ايفان لندل في املركز الثاني بعدد االنتصارات منذ 
اعتماد عصر االحتراف في 1968. ويحمل االميركي 
اآلخر الرقم القياسي برصيد 1256 فوزا. وبدوره، 
فاز ثييم الثالث على االسترالي صامويل غروث 
7-6 )7-3( و7-6 )7-2(، وس����يلتقي في ربع 
النهائي الروس����ي ميخائيل يوجني الفائز على 
االوكراني س����يرغي ستاخوفسكي 6-3 و6-7 
)7-1(، وفي حال فرض املنطق نفسه سيلتقي 

مع فيدرر في نصف النهائي.

فيدرر يسقط على األرض خالل املباراة  )أ.ف.پ(

الش����هر املاضي، والتي يحمل 
لقبها 9 مرات )رقم قياسي(.

وكان نادال قال في مؤمتر 
صحافي عقب االنس����حاب من 
البطولة الفرنسية: »اذا اتخذت 
قرار االنس����حاب من البطولة 
االكث����ر أهمية في مس����يرتي 
فألن احلل����ول كانت محدودة. 
كنت أعاني من����ذ دورة مدريد 

نادال ينسحب من وميبلدون
)مطلع مايو(. حتسنت االمور 
في دورة روما ولكن هنا عانيت 
اكثر كل يوم. لم يعد بإمكاني 

ضرب الكرة«.

أعلن االسباني رافايل نادال 
املصنف رابعا عامليا انسحابه 
من بطول����ة وميبلدون، ثالثة 
البط����والت األربع الكبرى، في 
كرة التنس املقررة من 27 يونيو 
احلالي ال����ى 10 يوليو املقبل، 
بسبب إصابته في معصم يده 

اليسرى.
وكتب نادال على صفحته في 
فيسبوك: »أود ان اعلن لكم انه 
بعد استشارة طبيبي وبالنظر 
الى نتائج الفحوصات الطبية، 
ال ميكنني املشاركة في بطولة 

وميبلدون«.
وأضاف »ان����ه قرار صعب 
ولكن االصابة في املعصم التي 
تعرضت لها في روالن غاروس 

تتطلب الوقت للشفاء«.
ويعان����ي االس����باني م����ن 
إصاب����ة في املعص����م أجبرته 
على االنسحاب من الدور الثالث 
لبطولة فرنسا املفتوحة، ثانية 
أواخر  الغراند سالم،  نادال يعلن انسحابه وتبدو يده مصابة  )أ.پ(بطوالت 

1.4 مليار يورو.. حقوق نقل »البوندسليغا«
النق���ل التلفزيوني للدوري 
االملاني بالتالي بنسبة %80 
املقبل  مقارنة مع املوس���م 
2016-2017 )817 ملي���ون 

يورو(.
وتأمل الرابطة في ان يصل 
الرقم النهائي الى 1.5 مليار 
يورو في املوسم، إذ ان هناك 
مفاوضات الحقة مع جهات 

دولية أخرى.
املبل���غ على 18  ويوزع 
نادي���ا ف���ي دوري الدرجة 
االولى، و18 ناديا في دوري 

الدرجة الثانية.
ورحب رئيس نادي بايرن 
ميونيخ بطل البوندسليغا 
كارل هاينت���س رومينيغه 
بارتفاع عائدات البث قائال: 
»انها نتيجة ممتازة، ال بل 
أقول انها تصاعدية«، وهو 
الذي اشتكى مؤخرا من نقص 

املوارد في البطولة احمللية 
مقابل البطوالت االخرى.

وشهد سوق االنتقاالت 
هجرة لبعض االس���ماء من 
أملانيا الى اجنلترا في الفترة 
املاضي���ة، كمغ���ادرة العب 
الوسط البلجيكي كيفن دي 
بروين من فولفسبورغ الى 
مان سيتي، وقائد املانشافت 
باستيان شفاينشتايغر من 
باي���رن ميوني���خ الى مان 

يونايتد.
انتق���ل يورغ���ن  كم���ا 
كلوب من تدريب بوروسيا 
دورمتون���د الى االش���راف 
العام  على ليڤربول أواخر 
املاضي، وترك االس���باني 
بي���ب غواردي���وال تدريب 
بايرن ميوني���خ في نهاية 
املوسم املنصرم لالشراف 

على السيتي.

معدل قدره 1.4 مليار يورو 
على االقل في املوسم«، مشيرا 
الى أن 1.16 مليار يورو منها 
لداخل أملانيا. وترتفع عائدات 

الدوري  أعلنت رابط���ة 
االملان���ي لك���رة الق���دم ان 
حقوق نقل بطولة الدوري 
)بوندسليغا( حققت رقما 
قياسيا قدره 1.4 مليار يورو 

في املوسم بدءا من 2017.
ويس���مح هذا االرتفاع 
في حقوق نق���ل للبطولة 
بتقلي���ص  االجنليزي���ة 
اله���وة الت���ي تفصلها عن 
التي تصل  البرميييرلي���غ 
عائداتها من البث التلفزيوني 
في املوسم الواحد الى 3.3 

مليارات يورو.
وق���ال رئي���س الرابطة 
االملانية كريستيان شيفرت في 
مؤمتر صحافي بفرانكفورت 
»اذا جمعنا حقوق النقل داخل 
أملانيا وخارجها للمواس���م 
األربعة املقبلة من 2018-2017 
حتى 2020-2021 نصل الى 

ولم يتكبد مش����قة السفر الى 
الوالي����ات املتح����دة من اجل 
الرسمية  خوض مش����اركته 
االولى له من����ذ انتهاء ايقافه 
بسبب عضه االيطالي جورجيو 
كييلين����ي خ����الل موندي����ال 

البرازيل 2014.
وعل����ى ملعب »روز بول« 
في باسادينا، وضع املنتخب 
املكسيكي، احد ممثلي كونكاكاف 
االربعة في النس����خة احلالية 
والضيف الدائم على البطولة 
العام 1993، خلفه خيبة  منذ 
2011 و2015 وحجز مقعده في 
الدور ربع النهائي بتخطيه »ابن 
منطقته« املنتخب اجلامايكي 
بهدفي خافيير هرنانديز )18( 

واوريبي بيرالتا )81(.

النسخة  طامحة إلحراز لقب 
املئوية ألنها »االكثر احقية« 
في االحتف����ال كونها املنتخب 
االول الذي رفع كأس البطولة 
بصيغته����ا القدمي����ة، بطولة 

اميركا اجلنوبية، عام 1916.
لكن رجال املدرب اوسكار 
تاباريز من����وا بخيبة كبيرة 
وانهوا املش����وار القاري دون 
ان يتمكن مهاجم برش����لونة 
االسباني لويس سواريز من 
املش����اركة، اذ غاب ايضا عن 
مباراة اخلميس املاضي بسبب 
االصابة التي تعرض لها ضد 
اش����بيلية في نهائي مسابقة 

كأس اسبانيا.
ومن املؤك����د ان لويزيتو 
يتمنى اآلن لو بقي في اسبانيا 

العام 1997 وقد حصل ذلك بعد 
قبل الوصول الى اجلولة الثالثة 
االخيرة التي جتمعه بجامايكا 
ألنه يحتل املركز االخير دون 
نقاط بعد ان خسر في اجلولة 

االولى امام املكسيك )3-1(.
وفي املب����اراة االولى التي 
اقيمت في فيالدلفيا، س����جل 
سالومون روندون هدف الفوز 
لڤنزويال في الدقيقة 36، رافعا 
رصيد ب����الده الى 6 نقاط في 
الثاني بفارق االهداف  املركز 
خلف املكس����يك التي خرجت 
بدورها فائزة من مباراتها في 

باسادينا مع جامايكا.
الى  ودخلت االوروغواي 
البطولة القارية التي تقام للمرة 
االولى مبشاركة 16 منتخبا وهي 

وودع منتخب االوروغواي 
النسخة احلالية سريعا بعد 
ان مني بهزميته الثانية على 
التوالي وجاءت على يد ڤنزويال 
0-1 اخلمي����س املاض����ي في 
الثانية من منافسات  اجلولة 

املجموعة الثالثة.
وفي املقابل، ضمنت ڤنزويال 
تأهلها الى الدور ربع النهائي 
بصحبة املكسيك التي حققت 
الثاني على  بدورها فوزه����ا 
التوالي وجاء على حس����اب 

جامايكا 2-0 ايضا.
التي  امل����رة االولى  وهذه 
يودع فيها »السيليستي« حامل 
الرقم القياس����ي بعدد االلقاب 
)15 آخرها عام 2011(، البطولة 
القارية من ال����دور االول منذ 

كوستاريكا. 
ومن املؤكد ان املباراة لن 
تكون س����هلة عل����ى املنتخب 
نظي����ره  ام����ام  املضي����ف 
الكوستاريكي الذي لعب دورا 
اساس����يا بخروجه من الدور 
االول في مش����اركته االخيرة 
في البطولة عام 2007 عندما 
تغلب علي����ه 3-1 في اجلولة 
الثانية وتأهل الى الدور ربع 
النهائي بصحبة االرجنتني في 
مجموعة ضمت ايضا كولومبيا 
التي حتت����اج الى التعادل في 
مباراتها مع كوس����تاريكا في 
هيوسنت من اجل انهاء الدور 
الص����دارة وجتنب  االول في 
مواجهة محتملة مع البرازيل 

في ربع النهائي.

االولى لكنه استعاد توازنه في 
الثانية باكتساحه كوستاريكا 

.0-4
ويخوض املنتخب االميركي 
املب����اراة الثالثة في فيالدلفيا 
والية بنسيلفانيا، حيث سيكون 
التعادل كافيا لرجال كلينسمان 
من اجل اللحاق بكولومبيا الى 

الدور ربع النهائي.
وم����ن املتوق����ع ان يلتزم 
كلينس����مان بخط����ة 4-4-2 
التي اعتم����د عليها في معظم 
الثانية ضد  املب����اراة  فترات 

تأم����ل الوالي����ات املتحدة 
أال تنتهي مش����اركتها الرابعة 
في بطول����ة كوبا اميركا لكرة 
القدم بشكل مخيب وان تتجنب 
التي  املئوية  النسخة  توديع 
حتتضنه����ا على ارضها حتى 
26 اجلاري من الباب الصغير، 
وذل����ك عندم����ا تتواج����ه مع 
الثالثة  پاراغواي في اجلولة 
االخيرة من منافسات املجموعة 

االولى.
وكان فريق املدرب االملاني 
يورغن كلينس����مان اس����تهل 
القارية  البطولة  مشواره في 
كأحد املمثلني االربعة ملنطقة 
الكونكاكاف في البطولة القارية 
بش����كل مخيب بعد اخلسارة 
امام كولومبيا 0-2 في اجلولة 

بيليه: هل ميسي 
شخص جيد 

أم ال؟

أميركا VS پاراغواي.. »منو يبقى« في الكوبا

ڤنزويال 
»ُأم املفاجآت«.. 
أسقطت منتخب 

اإلجنازات

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كوبا أميركا )دور املجموعات(

2beIN max 2HDأميركا � پاراغواي
4beIN max 2HDكولومبيا � كوستاريكا

)أ.پ( هدف دمر اوروغواي يا ڤنزويال   )أ.پ( هيرنانديز يفتتح التسجيل للمكسيك  


