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بوغبا يغيب ٥ أسابيع

رونالدو يثير اجلدل.. 
وتن هاغ: تصرفاته غير مقبولة!

أعلن نــادي يوڤنتوس اإليطالي، أن العب وســطه الدولي 
الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن املالعب ملدة خمسة أسابيع، 
لكنه لن يخضع جلراحة في الركبة كانت ستبعده عن كأس 

العالم ٢٠٢٢.
وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس إن بوغبا الذي 
عاد إلى نادي «السيدة العجوز» هذا الصيف بعد ست سنوات 
في مان يونايتد اإلجنليزي، سيخضع لـ«عالج محافظ ملدة 

خمسة أسابيع». 
وكان «اليوڤي» تلقى ضربة موجعة في جولته التحضيرية 
في الواليات املتحدة عندما تعرض بوغبا (٢٩ عاما) إلصابة 
قوية في الركبة اليمنى، وبالتالي، سيغيب بوغبا عن انطالقة 
الدوري اإليطالي لكرة القدم املرتقبة في ١٣ أغسطس احلالي، 

لكن ميكنه العودة في منتصف سبتمبر.

اعتبر الهولندي إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد، أن مغادرة 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو والعبني آخرين ملعب 
«أولد ترافورد» قبل نهايــة املباراة الودية ضد رايو فايكانو 

اإلسباني األحد «غير مقبولة».
وشارك رونالدو في الشوط األول من املباراة في أول ظهور له 
منذ نهاية املوسم املاضي، بعدما غاب عن اجلولة التحضيرية 
في تايلند وأستراليا «ألسباب عائلية». وشوهد رونالدو الراغب 
في الرحيل عن مان يونايتد وهو يغادر أرض امللعب مع مواطنه 

ديوغو دالوت قبل نهاية املباراة.
ولــم يتحدث تن هاغ مع اإلعالم بعد املباراة، لكنه أعرب 
عن امتعاضه فــي حديث مع منصة «فيابالي». وقال إن 
«كثيرين مبن فيهم رونالدو غادورا إلى منازلهم، هذا أمر 
غير مقبول للجميع.. أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا 
فريق، مجموعة واحدة وعليكم أن تبقوا حتى النهاية».

وأثار رونالدو جدال واســعا على مواقع التواصل 
االجتماعي بسبب مغادرته امللعب، حيث استنكر 
بعض محبي «الشياطني احلمر» سلوكه، فنشر 
أحد مشجعي يونايتد على «تويتر» صورتني 
لرونالدو خــارج امللعب زاعمــا أن النجم 
البرتغالي رحل قبل صافرة نهاية املباراة، 
مرفقا الصــورة بتعليق، رحــل «امللك» 

وبجانبها رمز تعبيري يبكي.
فيما قال آخر: «من احملتمل أن تكون آخر مرة 
سنراه في أولد ترافورد وهذا أمر مؤسف»، 

وقال آخر: «كان هذا عدم احترام».
فيما كتــب ثالث: «ال ميكنني التأكيد على مدى 
سوء مظهر كريستيانو، سواء من حيث االحتراف 
او كمثال للشباب الذين لعبوا جميعا»، وأضاف آخر 
ببساطة: «محرج»، إال أن رونالدو جلأ بعد ذلك إلى وسائل 
التواصل االجتماعي، مشيرا إلى أنه «سعيد بالعودة».

على الرغم من رحيل هدافه الپولندي 
روبرت ليڤاندوفســكي، يستهل بايرن 
ميونيخ موسمه مرشحا قويا إلحراز لقب 
الدوري األملاني لكرة القدم، بعد تعزيز 
تشكيلته باملهاجم السنغالي ساديو ماني 
واملدافــع الهولندي ماتيــس دي ليخت 
والثنائــي القادم من أياكــس الهولندي 
راين خرافنبرخ واملغربي نصير مزراوي. 
تلقــي وكالة فرانس برس نظرة على ٥ 
وجوه للمتابعة بدلت أنديتها قبل انطالق 

موسم البوندسليغا ٢٠٢٣.
ذدي ليخت 

لم يهدر بايرن وقته في استثمار أموال 
انتقال ليڤاندوفسكي إلى برشلونة، فجلب 
دي ليخت، أحد أبرز املدافعني في القارة 
العجوز، من يوڤنتوس اإليطالي. قدرت 
الصفقة بســبعني مليــون يورو جللب 
الولــد الذهبي ليصبح ثاني أغلى العب 

في تاريخ النادي الباڤاري.
كرمي أدييمي 

ضمــن بوروســيا دورمتوند 
انتقــال خدمــات املهاجــم كرمي 
أدييمي من ريد بول سالزبورغ 
مطلع الصيف، على رغم اهتمام 
عدد كبير مــن أندية القارة. أنفق 

النادي األصفر واألسود نحو ٣٠ مليون 
يــورو لالعــب القادر على شــغل مركز 
املهاجــم الصريــح أو اجلنــاح. تصــدر 
ترتيــب هدافي الدوري النمســاوي (١٩ 
هدفا) ليشارك في اللقب التاسع تواليا 
لسالزبورغ، وقد افتتح مشواره التهديفي 
في أول ظهور رسمي مع دورمتوند الفائز 
على ميونيــخ ١٨٦٠ في الدور األول من 

كأس أملانيا.
دافيد راوم 

ال يعتبــر دافيــد راوم قادمــا جديدا 
إلــى الدوري األملاني، لكن جناح أيســر 
هوڤنهامي يشكل إضافة مهمة لاليبزيغ 
حامل لقب الــكأس والتواق إلحراز أول 
لقب دوري في تاريخه. في موسمه األول 
ضمن الدرجة األولى، بعد انضمامه من 
غرويتر فورث، لعب ١١ متريرة حاسمة 

وسجل ثالثة أهداف لهوڤنهامي.
طــارده بايرن ميونيخ وبوروســيا 
دورمتوند بعد موسمه املميز في ٢٠٢٢، 
لكنه قــال في أواخر يوليــو املاضي إن 
«القدوم إلى اليبزيغ هو اخلطوة املناسبة 

لي من دون أي شك».
ماريو غوتسه

عاد مخضرم البوندسليغا وبطل كأس 

العالم ٢٠١٤، إلى أملانيا بعد موسمني في 
صفوف أيندهوڤن الهولندي. أحرز كأس 
هولندا والكأس السوبر مستعيدا البعض 
من مستويات منحته جائزة الولد الذهبي 
في ٢٠١١ ووضعته بني أبرز العبي القارة. 
يأمل فرانكفــورت املتوج بلقب الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» في أن يجلب بطل 
الدوري ٥ مرات مع بوروسيا دورمتوند 
وبايرن ميونيخ خبرة ضرورية ملساعدة 
النســور الذين سيشــاركون في دوري 
األبطال هذا املوســم بعــد تتويجهم في 

املسابقة الرديفة.
مايا يوشيدا 

قطع شالكه، العمالق العائد إلى دوري 
األضواء، خطوة جيدة نحو البقاء بتعاقده 
مع قلب الدفــاع الياباني املخضرم مايا 
يوشيدا بصفقة حرة قادما من سمبدوريا 
اإليطالــي. يقود املنتخــب الياباني منذ 
٢٠١٩ وســيفعل ذلك مرة جديدة، عندما 
يتواجه مع أملانيا في نهائيات مونديال 

قطر نهاية السنة.
يوشــيدا (٣٣ عاما) الذي حمل ألوان 
ســاوثمبتون بــني ٢٠١٢ و٢٠٢٠، يحــل 
بــدال من مواطنه كــو إيتاكورا في دفاع 
شالكه، بعد انتقال األخير إلى بوروسيا 

مونشنغالدباخ في يوليو.

أنفقــت أندية الــدوري اإلجنليزي لكرة 
القدم نحو مليار جنيه استرليني (١٫٢ مليار 
دوالر أميركي) جلذب مواهب ترفع حظوظها 
باملنافسة على لقب موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ الذي 
ينطلق غدا مبواجهة أرســنال مع كريستال 
باالس، فيما يبقى مان سيتي املرشح األقوى 

للحفاظ على لقبه.
بعد تتويجه بلقب «البرميييرليغ» مرة 
رابعة في خمس سنوات والثامنة في تاريخه، 
عزز املدرب اإلسباني بيب غوارديوال تشكيلته 
بضم املهاجم النرويجي الفتاك إرلينغ هاالند.

وشهد «الســيتيزن» تغييرات مع قدوم 
املهاجم األرجنتيني خوليان ألفاريس، والعب 
الوسط الدولي كالفن فيليبس، لكن غوارديوال 
خســر مهاجمه الدولي البرازيلــي غابريال 
جيزوس ألرســنال وجناحــه الدولي رحيم 

سترلينغ لتشلسي.
ويتربص ليڤربول بـ «السيتي»، بعد أن 
حل وصيفا له املوسم املاضي، بفارق نقطة 
يتيمــة، وعزز فريق «احلمر» هجومه بضم 
األوروغويانــي داروين نونيــز، بصفقة قد 

تناهز ١٠٠ مليون دوالر.

وتقدم توتنهام مجموعة األندية املطاردة، 
ودعمت إدارة الفريق الشمالي املقتصدة عادة، 
املــدرب اإليطالي أنتونيو كونتي، فتعاقدت 
مع املهاجم البرازيلي ريشارليسون، والعبي 
الوسط املالي إيف بيسوما، والكرواتي إيڤان 
بيريشــيتش، والظهير األمين الشاب دجيد 
سبينس، واملدافع الفرنسي كليمان النغليه، 

واحلارس املخضرم فرايزر فورستر.
واحتفظ توتنهام، الباحث عن لقب أول 
في الدوري في ٦٢ عاما، بالثنائي الهجومي 
الضارب هاري كاين والكوري اجلنوبي سون 
هيونغ مني. وبرز أرســنال في اســتعدادات 
املوسم، عندما قدم جيزوس أوراق اعتماده 
بفوزين وديني كبيرين على تشلســي ٤-٠ 

وإشبيلية اإلسباني ٦-٠.
وقد بدا مدرب تشلســي األملاني توماس 
توخل متوتــرا خالل الصيــف احملموم في 
ناديه، وأصبح رحيم ســترلينغ أول صفقة 
لتشلســي بعد انتقاله من «السيتي» مقابل 
٤٧٫٥ مليون جنيه إسترليني (٥٧٫٨ مليون 
دوالر)، وركز «البلوز» على إيجاد بدالء لقلبي 
الدفاع األملاني أنتونيو روديغر، والدمناركي 

أندرياس كريستنسن اللذين انضما إلى ريال 
مدريد وبرشلونة اإلسبانيني تواليا، ليضم 
الســنغالي خاليــدو كوليبالي مــن نابولي 
اإليطالي مقابل ٣٣ مليون جنيه إسترليني، 
فيما بات قريبا من التعاقد مع الظهير األيسر 
اإلسباني مارك كوكوريا من برايتون مقابل 

٥٠ مليون جنيه.
وفي أولد ترافورد، طغى مطلب رونالدو 
باملغادرة على املوســم التحضيري للمدرب 
اجلديد ملان يونايتد الهولندي إريك تن هاغ.
وستتوقف قدرة الهولندي على انتشال 
يونايتد من القاع بعد اكتفائه باملركز السادس 
املوســم املاضي على كيفية تعامله مع أزمة 

رونالدو.
وفي صفعة أخرى لنت هاغ، تبدو رغبته 
اجلامحة بضم مواطنه العب وسط برشلونة 
فرنكــي دي يونــغ مســتحيلة. عوضا عن 
ذلك، جلأ الفريق الى الدمناركي كريســتيان 
إريكسن من بورمنوث، واألرجنتني ليساندرو 
مارتينيس من أياكس وهو أقصر قلب دفاع 
في الدوري املمتاز (١٫٧٥م) والظهير األيسر 

الهولندي تايلر ماالسيا.

جنوم يستعدون للتألق في «البوندسليغا»

كريستوف غالتييه

تتجه األنظار إلى خمسة مدربني بطموحات 
مختلفة في املوسم اجلديد للدوري الفرنسي 
لكرة القدم الذي ينطلق غدا، أبرزهم املدير الفني 
لباريس سان جرمان حامل اللقب كريستوف 
غالتييــه واملدرب اجلديد ملرســيليا الدولي 
الكرواتي الســابق إيغور تودور وقائد الدفة 

الفنية لنيس السويسري لوسيان فافر.
غالتييه.. التحدي األكبر في مسيرته 

وصل كريســتوف غالتييه، أفضل مدرب 
في الدوري الفرنسي ثالث مرات (٢٠١٣، ٢٠١٩ 
و٢٠٢١) وقائد ليل إلى التتويج غير املتوقع 
بالدوري عام ٢٠٢١، إلى باريس بشعور تأكيد 

إجنازه.
ســيتعني على املدرب املسؤول عن أقوى 
ناد في فرنسا منذ بداية يوليو املاضي، إقناع 
بعض املشــككني. يعتبر غالتييه قائدا جيدا 
لالعبني، لم يسبق له تدريب العبني كبار من 
طينة كيليــان مبابي أو األرجنتيني ليونيل 
ميســي أو البرازيلي نيمــار. تعتبر جتربته 
األوروبية هزيلة جدا بالنسبة إلى ناد مهووس 
بإحراز لقب املسابقة القارية العريقة للمرة 

األولى في تاريخه.
تودور.. وضع ال يحسد عليه 

يجــد املدرب الكرواتي اجلديد ملرســيليا 
إيغور تودور بعد رحيل األرجنتيني خورخي 

سامباولي، نفســه في وضع ال يحسد عليه 
مبكرا بسبب النتائج املخيبة لآلمال التي حققها 
الفريق في مبارياته اإلعدادية للموسم اجلديد.

بوس.. العودة إلى القمة

عــادة، كنت ســأقال من منصبي بســبب 
النتائج املخيبة واحتالل املركز الثالث عشر 
في ناد يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا. كان هــذا تصريح أدلى بــه املدرب 
الهولندي لنادي ليون بيتر بوس لصحيفة 
«لو بروغريه» في يناير املاضي. قاد الفريق 
في نهاية املوســم إلى املركز الثامن واحتفظ 
بثقة رئيس النادي جان ميشال أوالس. ولكن 
مع استحواذ رجل األعمال األميركي امللياردير 
جون تيكستور على ليون، سيكون من الصعب 
عليه اخلطأ مرة أخرى، خصوصا وأن املدرب 

الهولندي حصل على التعاقدات املطلوبة.
فافر.. طموح جدا

خالفــا لعام ٢٠١٦، لم يكافح رئيس نيس 
جان-بيار ريفار إلقناع لوسيان فافر بتدريب 
الفريــق، ألن إينيوس مالكــة النادي غيرت 
أبعاده. عند وصوله، أعلن املدرب السويسري 
أيضا عن طموحاته  «نيس يجب، في غضون 
عامني، أن ينهي املوســم بانتظام بني املراكز 
الثالثة األولــى وحتى أكثر!». إعادة الهيكلة 

الداخلية احلالية حدت من التعاقد مع العبني 
جدد وتضييــع الوقت. لكن فافر، البالغ من 

العمر ٦٤ عاما، مازال صبورا.
 فونسيكا.. رهان على التألق

بعد املوسم املخيب لآلمال بقيادة املدرب 
جوسالن غورفينيك، راهن ليل على البرتغالي 
باولــو فونســيكا املعروف بأســلوب لعبه 
الهجومــي اجلذاب. لكن مع وجود تشــكيلة 
أقل موهبة مما كانت عليه في املواسم السابقة، 
هل سيتمكن املدرب السابق لسبورتينغ براغا 

وشــاختار دانيتســك األوكرانــي وروما 
اإليطالــي مــن حتقيــق أفضــل 

مــن املركز العاشــر 
ضـــــــع  ملتوا ا

الــذي حصل 
العام  عليه 

املاضي؟

تتجه األنظار إلى خمسة مدربني بطموحات 
مدربني «حتت املجهر» في الدوري الفرنسي٥

صفقات بـ «مليار دوالر» ُتشعل «البرميييرليغ»
إلغاء الركوع 

على ركبة واحدة
لــن يقــوم العبــو الــدوري 
االجنليزي املمتــاز لكرة القدم 
باجلثو علــى ركبة واحدة قبل 
كل مبــاراة من املوســم املقبل، 
على أن تنحصــر هذه اإلمياءة 
املناهضة للعنصرية في مباريات 
محــددة، وفق ما أفــادت رابطة 

الدوري أمس.
وقالت الرابطة إنها تؤيد قرار 
القادة وسوف ترفع من مستوى 
الرســائل املناهضة للعنصرية 
كجــزء مــن حملتهــا «ال مكان 
للعنصرية» وهي عبارة تظهر 

على أكمام الالعبني.


