
حقق روم��ا اإليطالي انتصارا مثيرا أم��ام توتنهام 
اإلجنليزي 3-2، األربعاء، على ملعب »ريد بول أرينا« 
مبدينة هاريسون األمريكية، ضمن منافسات مجموعة 

أمريكا الشمالية ببطولة الكأس الدولية الودية لألبطال.
وحقق روما بذلك انتصاره األول، ليرفع رصيده إلى 4 
نقاط في املركز الثاني مبجموعة أمريكا الشمالية، بينما 

جتمد رصيد توتنهام عند 3 نقاط في املركز الثالث.
وافتتح دييغو بيروتي التسجيل لروما في الدقيقة 13، 
ثم أضاف سينغيز أوندير الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 

.70
وج��اءت الدقائق األخيرة من املباراة مثيرة، حيث رد 
توتنهام بهدف في الدقيقة 87 سجله ه��اري وينكس، 
وأض��اف فينسنت يانسن الهدف الثاني لتوتنهام في 
الدقيقة األولى من الوقت احملتسب بدال من الضائع، لكن 
روما لم يقنع بالتعادل، وخطف هدف الفوز 3-2 بعدها 

بثوان عن طريق ماركو تومينيو. 

لوريس محبط 
من جانبه اعترف هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام 
هوتسبير بشعوره بخيبة أمل لعدم ذهاب الفريق بعيدا في 
املسابقات األوروبية لكنه قال إن النادي بات أكثر جاهزية 
خلوض دوري أبطال أوروبا هذا العام بعد أن ودع البطولة 

من دور املجموعات املوسم املاضي.
وبلغ لوريس الدور قبل النهائي ألرفع مسابقة لألندية 
في أوروب��ا مع ن��ادي اوملبيك ليون الفرنسي عام 2010 
لكن أفضل ما وصل إليه الدولي الفرنسي مع توتنهام كان 

التأهل إلى دور الثمانية للدوري األوروبي 2013.
وقال الدولي الفرنسي البالغ من العمر 30 عاما والذي 
انضم إل��ى توتنهام ف��ي 2012 إن الفريق ال��ذي يدربه 
ماوريسيو بوكيتينو يجب أن يكون أفضل كثيرا في 

أوروبا.
وأوضح لوريس للصحفيني »قضيت خمسة مواسم مع 
الفريق حتى اآلن وشعرت ببعض اإلحباط بشأن املنافسة 
على األلقاب األوروبية ألني أعتقد أن لدينا القدرة على 

الذهاب أبعد مما وصلنا إليه«.
وأضاف »حتى في دوري أبطال أوروبا لدينا القدرة على 

بلوغ مستو آخر«.
وت��اب��ع »ن��أم��ل أن نثبت قوتنا احلقيقية ه��ذا املوسم 
ومنافسة أفضل الفرق في أوروبا والذهاب إلى أبعد مدى 

وإن كان هدفنا األول هو تخطي مرحلة املجموعات«.
وقال حارس ليون السابق إن توتنهام افتقر إلى اخلبرة 
عندما خرج من مرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا 

املوسم املاضي. واضاف »كان املوسم املاضي أول جتربة 
في دوري أبطال أوروبا بالنسبة للعديد من الالعبني«.

وتابع »يجب أن يتحسن األداء بشكل فردي وجماعي 
مع كل موسم جديد. فريقنا ميتلك طموحا كبيرا رغم صغر 

سن العبيه«. وفاز توتنهام مبباراتني فقط من أصل ست 
خاضها املوسم املاضي في دوري أبطال أوروب��ا وخسر 

مرتني على ملعب وميبلي حيث سيلعب هناك جميع 
مبارياته على أرضه املوسم املقبل.
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اتفقت حكومتا األرجنتني وباراغواي على التقدم 
مبشروع لدى االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
لينظما معا بطولة ك��أس العالم 2030، حسبما 

أفادت مصادر رسمية.
وق���ال األم���ني ال��ع��ام ل��ل��ري��اض��ة ف��ي احلكومة 
األرجنتينية كارلوس ماك أليستر في تصريحات 
لصحيفة »ال ناسيون« األرجنتينية: »اتخذنا قرارا 

نهائيا بعرض هذا املشروع على الفيفا«.
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات أليستر ب��ع��د اجتماع 
حضره في مقر احلكومة األرجنتينية وشارك فيه 

مسؤولون من أوروغواي.
وك��ش��ف��ت »ال ن��اس��ي��ون« أن���ه ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
أليستر، حضر م��ن اجل��ان��ب األرجنتيني وزي��ر 
السياحة غوستافو س��ان��ت��وس واألم���ني العام 
الحت��اد ال��ك��رة جوستافو ل��ي��ون، فيما حضر من 
اجلانب األوروغواياني وزي��رة الرياضة ليليان 
كيتشيتشيان واألمني العام للرياضات فيرناندو 
كاسيريس ورئيس احت��اد الكرة في أوروغ��واي 

ويلمار بالديز.
 ومن املنتظر أن يتم التصديق بشكل نهائي على 

هذا املقترح في 31 أغسطس املقبل.
ويلتقي ف��ي ذل��ك ال��ي��وم منتخبا أوروغ����واي 
واألرجنتني في مونتفيديو في إطار تصفيات أمريكا 
اجلنوبية املؤهلة لبطولة ك��أس العالم 2018 

بروسيا.
وأوضحت »ال ناسيون« أنه من املقرر في ذلك 
اليوم أن يلتقي رئيسا البلدين ماوريسيو ماكري 
)األرجنتني( وتاباري فازكيز )أوروغ���واي( قبل 

املباراة بساعات قليلة.

وتأمل أوروغ���واي واألرجنتني في أن تنظما 
معا مونديال 2030، في إطار الذكرى املئوية ألول 
بطولة كأس العالم، التي أقيمت في أوروغواي عام 

.1930
وفازت أوروغواي بتلك النسخة من البطولة بعد 

تغلبها على األرجنتني 4 2- في املباراة النهائية. 
ولم يقم كأس العالم في إطار التنظيم املشترك 
بني دولتني سوى مرة واح��دة فقط عبر تاريخه، 
عندما لعب ف��ي ك��وري��ا اجلنوبية وال��ي��اب��ان عام 

. 2002
وعلى اجلانب األخر تسعى أوروب��ا إلى تنظيم 
م��ون��دي��ال 2030، فقد أك��د رئ��ي��س احت���اد الكرة 
األوروب��ي »يويفا«، ألكسندر سيفرين، في يونيو 
املاضي أن��ه سيسعى بكل جد من أج��ل أن يكون 

املضيف لهذه النسخة دولة أوروبية.
وطبقا لقواعد الفيفا، ال يحق ألي احت��اد قاري 
استضاف املونديال أن يقوم بتنظيمه مرة أخرى 
خالل النسختني التاليتني، ولهذا، لن تتمكن أوروبا، 
بعد مونديال روسيا 2018، من تنظيم املونديال 
قبل 2030.  ويقام مونديال 2022 في قطر، فيما 
يتوقع الكثيرون أن مونديال 2026، الذي سيشهد 
للمرة األول���ى مشاركة 48 منتخبا، ستنحصر 
املنافسة على تنظيمه بني أمريكا من جانب وكندا 

واملكسيك من جانب أخر.  
من جانبه قال مدرب منتخب األرجنتني خورخي 
سامباولي، الثالثاء، إن ليونيل ميسي هو »الالعب 
األساسي الوحيد« في »األلبيسيليستي«، الذي 
س��ي��واج��ه أوروغ����واي ف��ي 31 أغسطس املقبل، 
»مجبرا على الفوز« في اجلولة ال�15 من تصفيات 

املونديال.
وأك��د سامباولي خ��الل مؤمتر صحافي مبقر 
االحت���اد األرج��ن��ت��ي��ن��ي: »ك��ن��ت محظوظا بتولي 
مسؤولية املنتخب بعد رفع العقوبة عن ميسي، 
األساسي الوحيد هو ميسي، لدينا أفضل العب في 

العالم، يبدأ من عنده الفريق«.
باملثل، كشف سامباولي أن��ه سيدفع بقائد 
راقصي التاجنو »في القلب« أو »على اليمني جهة 
ال��وس��ط«، وسيبحث عن وسائل لالستفادة منه 
بغرض خلخلة دفاع أوروغواي مبلعب سنتناريو 
ف��ي مونتفيديو حيث يكون السيليستي »قويا 

للغاية«.
وأع��رب امل��درب عن أسفه لغياب اجلناح إيفر 
بانيغا العب إشبيلية اإلسباني ال��ذي »استوعب 
سريعا فكرة ك��رة القدم السريعة«، مضيفا أنه 
»ليس هناك أسماء حتظى بامتيازات عن األخرى« 

باستثناء »األفضل في العالم )ميسي(«.
كذلك، كشف سامباولي أنه سيسافر إلى باريس 
وبرشلونة وإشبيلية ومدريد للحديث إلى العبني 

مختلفني قد يجري استدعاؤهم ملباراة أوروغواي.
وحتتل األرجنتني املركز اخلامس من جدول 
تصفيات مجموعة أم��ري��ك��ا اجلنوبية املؤهلة 
ملونديال روسيا 2018، ولديها 22 نقطة خلف 
ال��ب��رازي��ل امل��ت��ص��درة )33 ن��ق��ط��ة(، وكولومبيا 
الوصيفة )24 نقطة(، وأوروغ��واي الثالثة و)23 
نقطة(، ثم تشيلي في املركز الرابع ولديها 23 نقطة 
أيضا. فيما تأتي اإلك��وادور سادسة ب�20 نقطة، 
وبيرو سابعة ب�18 نقطة، وباراغواي ثامنة ب�18 

نقطة كذلك.

لقطة من مباراة روما وتوتنهام

2030 بني األرجنتني وأوروغواي.. وميسي األساسي الوحيد في تشكيلة سامباولي تنظيم مشترك ملونديال 

سامباولي خالل املؤمتر الصحافي

انتصار مثير لذئاب روما على توتنهام في الكأس الدولية الودية.. ولوريس محبط

ال يتوقع كارلو أنشيلوتي م��درب بايرن ميونيخ 
إبرام صفقات جديدة خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
حيث يأمل املدرب اإليطالي في الدفاع بنجاح عن لقب 
دوري الدرجة األول��ى األملاني لكرة القدم بالتشكيلة 

احلالية.
وعبر اإليطالي، ال��ذي تعاقد مع عدد من الالعبني 
خالل الشهرين املاضيني من بينهم املدافع الفرنسي 
كورنتني توليسو وصانع اللعب الكولومبي جيمس 
رودريجيز عن سعادته بتوازن تشكيلته قبل انطالق 

املوسم اجلديد.
وق��ال أنشيلوتي للصحفيني في سنغافورة أمس 
األربعاء بعد يوم واحد من الفوز على تشيلسي بطل 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز بنتيجة 3-2 في بطولة 
ودية استعدادا للموسم اجلديد »أنا سعيد بالفريق 
وراض عن الالعبني املوجودين حاليا. ميكننا التطلع 

ملوسم رائع«.
وأض���اف »س��ع��دت بطريقة أدائ��ن��ا أم��ام تشيلسي 
خاصة أداء توليسو وجيمس. بدا الالعبان كما ولو 

انهما يلعبان معنا منذ فترة طويلة«.
وتابع »لقد حتسنا بسرعة وتأقلما على أسلوب 

لعبنا. يقومان بعمل جيد«.
وظهر االستياء على وجه أنشيلوتي بعد سؤاله 
للمرة الثانية خ��الل ثالثة أي��ام عن إمكانية انتقال 
العبه التشيلي أرتورو فيدال إلى إنترناسيونالي الذي 
سيواجهه يوم اخلميس فيما بدا أقل حدة عندما سئل 
عن وضع العبه الشاب ريناتو سانشيز ال��ذي لعب 

لفترة قصيرة مع مدرب الفريق األملاني.
وقال أنشيلوتي »من يعتقد أن فيدال سيغادر فهو 
مخطئ. لن ينتقل إلى أي مكان. أما ريناتو فهو معنا 
خ��الل فترة م��ا قبل امل��وس��م وبعد ذل��ك س��وف نتخذ 
قرارا. وقد أدى جيدا أمام تشيلسي وآمل أن يستمر في 

التحسن«.
وشهدت جولة بايرن في آسيا نتائج متباينة بدأها 
باخلسارة بركالت الترجيح أمام أرسنال ثم الهزمية 
الكبيرة برباعية نظيفة أمام ميالنو اإليطالي في الصني 

قبل حتسن األداء أمام حامل لقب الدوري اإلجنليزي في 
سنغافورة.

وأضاف »شهدت هذه اجلولة أشياء إيجابية وكان 
من املمكن أن يشارك فيها عدد أكبر من الالعبني لوال 
غياب )اري��ن( روبن و)جيروم( بواتينج عن الرحلة 

فضال عن إصابة العبني اثنني«.
وتابع »لكننا لعبنا بشكل جيد في املواجهتني أمام 
ارسنال وتشيلسي. لم نقدم األداء املنتظر أمام ميالنو 

ولكن في النهاية حتسنت حالة الالعبني«.
وقال »أمامنا أسبوع واحد للتحضير لكأس السوبر 
األملانية )أمام دورمتوند في 5 أغسطس( ولن نكون 
جاهزين بنسبة مئة في املئة مثل العام املاضي ولكن 

لدينا فرصة للفوز ونريد االنتصار«.
واتفق مدافع بايرن ماتس هوملز مع مدربه وحرص 
على التركيز على اجلوانب اإليجابية للجولة اآلسيوية. 
وقال »نستطيع تعلم الكثير من هذه الرحلة وقد ظهرنا 
بحالة جيدة وهذا أمر مهم ألننا عانينا من أجواء صعبة 

خالل التدريبات واملباريات هنا في آسيا«.

أنشيلوتي مقتنع بتشكيلة بايرن ميونيخ 
قبل انطالق املوسم اجلديد

أنشيلوتي

إيقاف رئيس االحتاد 
اإلسباني ملدة عام

قال متحدث باسم املجلس األعلى للرياضة في إسبانيا أن 
املجلس أوقف الثالثاء وملدة عام رئيس احتاد كرة القدم آنخل 
ماريا فيار، املوضوع قيد احلجز املؤقت بسبب شبهات بسرقة 

أموال وسوء استخدام الثقة.
واتخذ قرار اإليقاف خالل اجتماع للجنة التنفيذية للمجلس 
األعلى للرياضة بعد أن فتحت احملكمة اإلدارية اإلسبانية إجراء 

تأديبيا بحق فيار الذي يرأس االحتاد منذ 1988.
وأوضح املتحدث باسم املجلس األعلى التابع للحكومة أنه 

ميكن استئناف القرار.
وسيعرف اسم بديل فيار األربعاء خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية لالحتاد.
وأوق��ف فيار في 18 متوز/يوليو ووضع في احلجز بسبب 
االشتباه بتشكيله شبكة فساد واسعة في كرة القدم واالستفادة 

منها على مدى سنوات طويلة.
واتهم مع فيار جنله غوركا ونائب رئيس االحت��اد خوان 

باردون، ووضعا معه في احلجز.
وطلب املجلس من احتاد كرة القدم توضيح ما إذا كان باردون 
ينتمي »إلى جهاز قيادي أو رقابي«، ألنه في هذه احلالة سيوقف 

بدوره ملدة عام أيضا.
وقد أعيد انتخاب فيار في مايو لوالية ثامنة، وهو الوحيد الذي 
مت تعيينه، في حني كان سيتم تعيني اآلخرين خالل جمعية عامة 

األسبوع املاضي والتي مت تأجيلها بعد التوقيفات.
وحسب القضاء اإلسباني، قام فيار بإنشاء هيكلية تسمح 
باختالس أموال لصاحله أو لصالح أقربائه، كما تتيح استخدام 
مباريات املنتخب اإلسباني لصالح شركة االستشارات التي 

ميلكها جنله غوركا.

اإلصابة تنهي موسم ديوكوفيتش
أكد العب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش واملصنف االول 
على العالم سابقا على صفحته على فيسبوك يوم االربعاء انه 

سيغيب حتى نهاية موسم 2017 للتعافي من االصابة.
وانسحب ديوكوفيتش )30 ع��ام��ا(، وال���ذي ن��ال 12 لقبا 
للبطوالت االرب��ع الكبرى، من مباراته ام��ام التشيكي توماس 
برديتش في دور الثمانية لبطولة وميبلدون هذا الشهر بسبب 

اصابة في املرفق.
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أكد الالعب الكولومبي، خاميس رودريغز، أن بايرن 
ميونخ األملاني، الذي انتقل إلى صفوفه مؤخرا، ناٍد ال 

يقل عن فريقه السابق ريال مدريد، بل رمبا يزيد عنه.
وق��ال خاميس ف��ي تصريحات نشرتها صحيفة 
»سبورت بيلد« األملانية: »حني فكرت في االنضمام إلى 
بايرن، نظرت للفريق وقلت لنفسي أن به الكثير من 
النجوم كما هو احلال في ريال مدريد، وبنفس املستوى 

الرفيع. البايرن ناد كبير مثل الريال، ورمبا أكبر«.
وعن حارس املرمى السابق للنادي األملاني، أوليفر 
ك��ان، ق��ال الالعب الكولومبي: »لطاملا مثل البايرن 
بعقليته التي ال تقبل الهزمية. ك��ان لديه شخصية 
قوية ودائما ما كان يرغب في الفوز. إنني أربطه بهذا 

النادي«.
وفيما يتعلق باإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
البايرن، قال خاميس: »كان دائما على اتصال بي رغم 
أننا لم نعمل معا العامني األخيرين. عالقتنا رائعة 

والعمل معه ممتع«. 
و وجه جنم كرة القدم األملاني السابق ميروسالف 
كلوزه نصيحة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز 
الالعب اجلديد لبايرن ميونخ األملاني بضرورة كسب 

حب وتعاطف جماهير الفريق البافاري.
وأكد كلوزه، الفائز مع املنتخب األملاني )مانشافت( 
بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، أنه يترقب مدى 

قدرة خاميس على كسب قلوب جماهير الفريق.
وقال كلوزه: »أمتنى له بداية جيدة مع الفريق وأن 
ميرر متريرة أو متريرتني حاسمتني وأن يسجل هدفاً 

أو هدفني. أدرك مدى أهمية هذا للمشجعني«.
وكان خاميس انتقل مؤخراً إلى بايرن على سبيل 

اإلعارة ملدة عامني من ريال مدريد اإلسباني.
ويرى كلوزه، من خالل خبرته السابقة مع بايرن، 
أن التعاطف واملساندة اجلماهيرية أم��ر ض��روري 

للغاية ملسيرة أي العب مع الفريق البافاري.
وقال كلوزه: »لدي العديد من األمثلة مع الالعبني في 
بايرن. أرى أن خاميس العب مثير. قدم أشياء رائعة 

بالفعل ويجيد بشدة اللعب بالقدم

اليسرى... نال استقباالً رائعاً بالفريق ولكنه يجلس 
اآلن على مقاعد البدالء«.

وسبق خلاميس البالغ من العمر 26 عاماً أن توج 
هدافاً لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل لكنه لم يعد 

ضمن التشكيلة األساسية للريال في املوسم املاضي.
وانتقل الالعب إل��ى بايرن طبقاً لرغبة اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي املدير الفني لبايرن. وقال خاميس، 
خالل تواجده حالياً مع الفريق في سنغافورة، : »أشعر 

بالسعادة للتواجد في فريق أحظى فيه بثقة املدرب«.

كلوزه نصح رودريغيز بكسب تعاطف جماهير البافاري

 خاميس: بايرن أكبر من ريال مدريد

خاميس رودريغز


