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»األتلتي« يتجاوز خيتافي بنجاح.. وإشبيلية يهزم إسبانيول
أهدى ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد وصيف البطل 
الفوز في مستهل املوسم على حساب ضيفه وجاره خيتافي 
١-٠ في املرحلة األولى من الدوري اإلسباني، في مباراة أكملها 

الفريقان بـ ١٠ العبن منذ الدقائق األخيرة للشوط األول.
وســجل موراتا هدف فريق املــدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني في الدقيقة ٢3 بكرة رأسية بعد متريرة عرضية 
لإلجنليزي كريان تيربيير القادم هذا املوسم من توتنهام، 
قبــل أن يطرد خورخــي مولينا من خيتافي في الدقيقة 38 
 ،»VAR« بعد تغيير لون البطاقة إثر الرجوع لتقنية الڤيديو
ثم رينان لودي من صاحب األرض في الدقيقة 4٢ حلصوله 

على إنذار ثان.
وكانت الفرصة قائمة أمام موراتا إلضافة هدف ثان من 
ركلة جزاء انتزعها الوافد اجلديد البرتغالي جواو فيليكس، 

لكن احلارس دافيد ســوريا تألق في وجه املهاجم الســابق 
لريال مدريد ويوڤنتوس اإليطالي وتشلسي اإلجنليزي.

إال أن الهــدف الذي ســجله فــي الشــوط األول كان في 
نهاية املطاف كافيا ملنح أتلتيكو فوزه اخلامس تواليا على 
خيتافي الذي لم يذق طعم االنتصار على جاره منذ نوفمبر 

.)٢-3( ٢٠١١
وعلى غرار أتلتيكو، بدأ إشــبيلية مشواره بفوز أيضا 

لكن خارج قواعده على إسبانيول ٢-٠.
وخاض النادي األندلسي مباراته الرسمية األولى بقيادة 
مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي الذي 
تســلم اإلشــراف عليه في يونيو خلفا لبابلو ماشن املقال 
من منصبه قبل انتهاء املوســم، نتيجة خروج الفريق من 
الدور ثمن النهائي ملســابقة »يوروبا ليغ« على يد سالفيا 

براغ التشيكي.
واســتهل لوبيتيغي مغامرته اجلديــدة بأفضل طريقة 
مع ســادس املوسم املاضي، بفضل الوافد اجلديد سيرخيو 
ريغيلون املعار من ريال مدريد، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 
44، قبل أن يؤكد نوليتو الفوز الرابع تواليا إلشبيلية على 

إسبانيول بهدف في الدقيقة 86.
ولم يكن الفريق األندلسي اآلخر ريال بيتيس موفقا بقدر 
إشبيلية، إذ سقط على أرضه بلد الوليد بهدف للورين مورون 
)68( مقابل هدفن لسيرجيو غوارديوال )63( وأوسكار بالنو 
)8٩(، متأثــرا بالنقص العددي فــي صفوفه منذ الدقيقة 8 

بعد طرد مدافعه جويل روبليس.
وتغلــب ديبورتيفو أالفيس على ضيفه ليفانتي بهدف 

سجله التشيلي غييرمو ماريبان في الدقيقة 54.

نابولي مينح إيكاردي مهلة أخيرة

»الفيوال« مهتم بريبيري

سانشيز يطلب رقم 
األساطير في »النيراتزوري«

خضيرة: ال أريد الرحيل 
عن »السيدة العجوز«

طالب نابولي اإليطالــي مهاجم إنتر ميالن، األرجنتيني ماورو 
إيكاردي، بحسم موقفه ومســتقبله في ظل رغبة النادي في 

ضمه خالل امليركاتو الصيفي احلالي.
وذكر موقع »كالتشيو ميركاتو« أن »البارتينوبي« يريد تدعيم 
صفوفه بالتعاقد مع إيكاردي حيث يرى فريق اجلنوب أن املهاجم 

األرجنتيني مناسب متاما للفريق.
ولفت املوقع إلى أن العقبة الوحيدة أمام نابولي تتمثل في رغبة 
إيكاردي، السيما انه اليزال ينتظر يوڤنتوس التخاذ خطوة جدية 
بالنسبة له حيث يرغب املهاجم في ارتداء قميص »البيانكونيري«.

وأشارت إلى أن نابولي حدد يوم السبت املقبل موعدا نهائيا أمام 
إيكاردي لتحديد مــا إذا كان مهتما باالنضمام لفريق اجلنوب 

من عدمه.
وختم بأن نابولي على استعداد لتقدمي عقد إليكاردي يحصل 
من خالله على 8 ماليني يورو كراتب سنوي في املوسم الواحد.

أبدى نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم اهتمامه بضم العب 
اجلناح الدولي السابق الفرنسي فرانك ريبيري الذي رحل 
مؤخرا عن بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني في املواسم 
السبعة األخيرة، بحســب ما أعلن املدير الرياضي للفريق 

اإليطالي دانييلي برادي.
وقال برادي بعد فوز »الفيوال« على مونزا 3-1 ضمن منافسات 
كأس إيطاليا »ريبيري نحبه كثيرا، ولكن مثل جميع الالعبني 

الكبار، فهو يفكر باالحتماالت«.
وتابع: »نريد التعاقد معه ولكننا ال منلك إمكانية دفع املاليني، 
على غرار األندية العربية او الروسية«، قبل أن يختم »ولكن 
في حال أراد متابعة اللعب على أعلى املستويات، فإن فريق 

فيورنتينا ينتظره«. 

اقترب نادي إنتــر ميالن، من التعاقد مع جنــاح مان يونايتد 
اإلجنليزي، التشيلي أليكسيس سانشيز، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية احلالية. ووفقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن سانشيز 
أبلغ إدارة »النيراتزوري« برغبتــه في ارتداء القميص رقم 7، 
والذي ارتداه بعض أســاطير النادي مثل فرانشيسكو موريرو 
ولويس فيغو. وارتدى املهاجم التشــيلي القميص رقم 7 خالل 

فترته في أرسنال ومن ثم مان يونايتد.
وتشير تقارير صحافية إلى أن سانشيز بات على أعتاب االنضمام 
إلنتر ميالن، حيث يواصل وكيل الالعب وضع الرتوش األخيرة 
على الصفقة، فيما من املتوقع أن يصل التشــيلي إليطاليا غدا، 

كي يخضع للفحوصات الطبية ومن ثم توقيع العقود.
وسينضم سانشــيز لـ »النيراتزوري« في صفقة على سبيل 

اإلعارة مع خيار الشراء في نهاية املوسم.

أكد العب وسط يوڤنتوس اإليطالي، األملاني سامي خضيرة، 
أنه ال يرغب في مغادرة »السيدة العجوز«، بالرغم من التقارير 
الصحافية التي تشير لوجوده في قائمة الراحلني هذا الصيف.

وقال خضيرة، في تصريحات أبرزها موقع »توتو ميركاتو«: 
»لم أتفاوض مع أي فريق آخر، أعرف أن النادي ميتلك الكثير 

من الالعبني، وأن عليه أن يبيع البعض«.
وأضــاف: »مع يوڤنتوس كان من الواضح منذ بداية الفترة 

التحضيرية، أنني لن أغادر وال أرغب في الرحيل«.
وختم: »لم ألعــب أبدا من أجل املال، لكن للفوز بالبطوالت، 
أريــد حتقيق حلمي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع 
يوڤنتوس، ألني أحب هذا النادي واملدينة«. وارتبط خضيرة 
بالرحيل عن يوڤنتوس، هذا الصيف، قبل أن تشــير بعض 
التقارير إلى تراجع »السيدة العجوز« عن قرار بيعه، ليبقى 

في الفريق املوسم املقبل.

دييغو فورالن: 
رونالدو أناني ومغرور

قال جنم منتخب أوروغواي السابق، دييغو فورالن، 
إن جنــم يوڤنتــوس اإليطالي واملنتخــب البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، شخص أناني ومغرور.
وأضــاف فورالن في تصريحات لصحيفة ميرور: 
»كريستيانو كان شخصا أنانيا في غرفة خلع مالبس 

مان يونايتد، إنه ليس مثل ديڤيد بيكام«.
وتابــع: »رونالــدو أراد دائما أن يكــون قريبا من 
املرآة، كان يقضي اليوم بأكمله وهو ينظر إلى نفسه 

في املرآة«.
ولعــب الثنائي فــورالن ورونالدو معــا بقميص 
»الشــياطن احلمر«، قبل أن يرحل فورالن في صيف 
٢٠٠4 إلــى صفــوف ڤياريــال اإلســباني، بينمــا ظل 
كريســتيانو رونالدو حتى عــام ٢٠٠٩، ثم انتقل الى 

ريال مدريد.

إطاللة أولى مميزة 
أللفيش مع ساو باولو

قــاد البرازيلي املخضــرم داني الفيش 
فريقه اجلديد ســاو باولو للفوز على 
سيارا بتســجيله هدف اللقاء الوحيد 
ضمن منافسات اجلولة ١5 من الدوري 

البرازيلي لكرة القدم.
وخاض ألفيــش )36 عاما( العائد الى 
بالده للمرة األولى منذ موســم ٢٠٠١-

٢٠٠٢ حن كان العبا في صفوف باهيا، 
املباراة في خط الوسط رغم أنه اشتهر 
بلعبه في مركز الظهير األمين مسجال 

هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 4٠.
وكان الظهيــر األمين قد عــاد الى بالد 
»السامبا« من بوابة ساو باولو في الشهر 

اجلاري مبوجب عقد لـ 3 مواســم بعد 
انتهــاء عقده مع باريس ســان جرمان 

الفرنسي الذي لعب معه ملوسمن.
وأمضى ألفيش ١7 موســما في أوروبا 
تنقل خاللها من اشبيليه اإلسباني الى 
مواطنه برشلونة ومن ثم الى يوڤنتوس 
اإليطالي، قبل أن يختتم مسيرته احلافلة 
باأللقاب في القارة العجوز مع النادي 

الباريسي.
وحقق ألفيش في أوروبا 36 لقبا منها ٩ 
ألقاب في الدوريات احمللية، 6 منها مع 
النادي الكاتالوني، وواحد مع يوڤنتوس 

و٢ مع نادي العاصمة الفرنسية.




