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لم يتأخر رد املدافع املخضرم قائد ريال مدريد سيرجيو 
رام��وس على ما جاء على لسان زميله السابق، البرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو، ال��ذي ق��ال إن��ه يشعر وكأنه “وسط 

عائلته” مع فريق يوفنتوس اإليطالي.
وفتح راموس النار على رونالدو قائال : “ال أعرف عن ماذا 
كان يتحدث”، مضيفا “لقد شعرنا دائما وكأننا عائلة واحدة 

في سانتياغو برنابيو”.
وأضاف في مؤمتر صحفي قبل مباراة السوبر األوروبي 
ض��د أتلتيكو م��دري��د أم��س األرب��ع��اء:  “حققنا الكثير من 
النجاح، ورونالدو كان جزًءا من عائلتنا.. وال شك أن فقدان 
العب مثل ال��دون هو أمر سلبي.. لكن باستطاعتنا مواصلة 

االنتصارات”.
وأكد الالعب اإلسباني “طوال مسيرة ريال مدريد.. انضم 
العبون كثر وغ��ادر آخ��رون.. لكن الفريق يواصل مشواره 

ويواصل كتابة التاريخ”.
ثم غّير قائد النادي امللكي لهجته قليال، وق��ال “ال يوجد 
أي الع��ب ف��وق ري��ال م��دري��د.. فريقنا مستمر في مسيرته.. 
ورونالدو هو من قرر املغادرة.. أبواب النادي ستظل دائما 

مفتوحة في وجه من يريد العودة”.
وانضم رونالدو )33 عاما(، املتوج بجائزة أفضل العب في 
العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال 

رونالدو وراموسمدريد اإلسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

فرحة يونانية باإلجناز األوروبي أليك وباوك

عاشت اجلماهير اليونانية ليلة سعيدة بعد تأهل أيك 
أثينا، وباوك، إلى الدور الفاصل املؤهل لدور املجموعات 
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وانضما إلى ثالثة أبطال 

سابقني أول من أمس الثالثاء.
وفاز أيك 2-1 على سيلتيك االسكتلندي بطل أوروبا 

1967 وسط أج��واء حماسية في أثينا وتفوق 3-2 في 
مجموع املباراتني ضمن التصفيات.

وتعادل باوك بدون أه��داف مبلعب سبارتاك موسكو 
واستفاد من فوزه 3-2 في لقاء الذهاب.

وتغلب بنفيكا البرتغالي بطل أوروب���ا ف��ي 1961 

و1962 على فنربخشة التركي 2-1 في النتيجة اإلجمالية 
بعد تعادلهما 1-1 في إسطنبول اليوم كما تفوق أياكس 

أمستردام 5-2 على ستاندار لييج في مجموع املباراتني.
وأط��اح رد ستار بلجراد، بطل نسخة 1991 مبضيفه 
سبارتاك ترنافا بعد الفوز 2-1 خارج أرضه بعد وقت 

إضافي ليتفوق 3-2 في النتيجة اإلجمالية وأهدر منافسه 
السلوفاكي ركلة جزاء في اللحظات األخيرة.

وسيلتقي ب���اوك م��ع بنفيكا م��ن أج���ل مقعد ب��دور 
املجموعات. وسيلعب رد ستار، ضد سالزبورج النمساوي 
ال��ذي تفوق 4 - 0 على شكنديا املقدوني في مباراتني، 

ويلعب باتي بوريسوف من روسيا البيضاء مع آيندهوفن 
الهولندي بعدما تغلب 2-1 على قرة باغ من أذربيجان.

وف��از دينامو زغ��رب الكرواتي -3 0 على أستانة من 
قازاخستان في النتيجة اإلجمالية وسيواجه ياجن بويز 

بيرن.

Thursday 16th August 2018 - 12 th year - Issue No.3254 اخلميس 5 ذو احلجة 1439 ه�/ 16 أغسطس  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3254

جانب من مباراة سيلتيك االسكتلندي وأيك جانب من مباراة بنفيكا البرتغالي و فنربخشة التركي

النادي لم يدخل في مفاوضات معه

زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد 
قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، 
أول م��ن أم��س ال��ث��الث��اء، إن امل��درب 
الكروي الفرنسي زين الدين زيدان، 
يضع ص��وب عينيه ت��دري��ب فريق 
جديد خ��الل امل��وس��م املقبل 2019 � 

.2020
وأوض��ح��ت الصحيفة أن زي��دان 
ي��س��ت��ه��دف ال��ع��م��ل ف���ي ال�����دوري 
اإلجنليزي )البرميرليغ( وذلك عبر 
بوابة مانشستر يونايتد، ليخلف 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وأش������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أن 
ن��ادي مانشستر يونايتد لم يدخل 
مفاوضات مع امل��درب الفرنسي في 

الفترة األخيرة.
وقالت الصحيفة إنه في إيطاليا 
سيكون من السهل لزيدان أن يفكر في 
يوفنتوس، لكن ماسيميليانو أليغري 
يبدو أن��ه ب��اٍق لفترة طويلة هناك، 

وبالنسبة إلى خيار بايرن ميونيخ 
فهو صعب، ألن نيكو كوفاتش تسلم 

التدريب بداية املوسم احلالي.
أما بالنسبة إلى تدريب منتخب 
“الديوك” الفرنسية، ف��إن ديدييه 
ديشامب سيمدد ع��ق��ده قبل أشهر 
قليلة من ي��ورو 2020 حتى نهاية 
كأس العالم 2022، وحتى في حالة 
فشله ال يبدو بأن االحت��اد الفرنسي 

سيقرر إقالته.
ورح��ل زي��دان عن كرسي تدريب 
ريال مدريد في نهاية املوسم املاضي، 
وتعاقدت إدارة امللكي م��ع جولني 
لوبيتيجي خل��الف��ت��ه ف��ي امل��وس��م 

اجلديد.
وحظي الفرنسي مبسيرة تدريبية 
ناجحة مع امللكي، حيث توج بلقب 
دوري أبطال أوروبا ثالث مرات على 

زيدانالتوالي.

غودين يرغب بالبقاء مع أتلتيكو مدريد
أك���د ق��ل��ب دف���اع ن���ادي أتلتيكو م��دري��د 
اإلسباني، ال��دول��ي األوروغ��وي��ان��ي دييغو 
غ��ودي��ن أن��ه ي��رغ��ب ف��ي ال��ب��ق��اء م��ع فريقه 
“ألسباب شخصية”، مشيراً في الوقت ذاته 
إل��ى أن��ه لم مي��دد بعد عقده ال��ذي ينتهي في 

يونيو 2019.
وقال غودين الذي سيخوض مباراة فريقه 
ضد ريال مدريد في كأس السوبر األوروبية 
األرب��ع��اء ف��ي ت��ال��ني لقناة “موفي ستار” 
اإلسبانية، “تلقيت ع��روض��اً لكني ق��ررت 

البقاء ألسباب شخصية”.
أضاف الالعب البالغ 32 عاماً “إال أنني لم 
أمدد عقدي بعد )...( رأيت الكثير من األمور 
في الصحف، وال أدري من أين تصدر، لكن ما 
يهم اآلن هو االنتظار والتركيز على املباراة 
النهائية )ك��أس السوبر(” التي جتمع غداً 
أتلتيكو بطل مسابقة ال���دوري األوروب���ي 
“يوروبا ليغ”، بجاره وغرميه ريال حامل 
لقب مسابقة دوري األب��ط��ال ف��ي امل��واس��م 

الثالثة األخيرة.
وك��ان غودين قد انضم إل��ى أتلتيكو عام 

2010 وأصبح قطباً في خط الدفاع الذي بنى 
عليه امل��درب األرجنتيني دييغو سيميوني 

جناحاته.
وبحسب صحيفة “آس” األسبانية، يعتمد 
أتلتيكو “سياسة التجديد لالعبني الذين 

تخطوا الثالثني من العمر على قاعدة عام 
واحد”. وكانت الصحف اإلسبانية قد أشارت 
الى رغبة يوفنتوس اإليطالي ومانشستر 
يونايتد اإلنكليزي في احلصول على خدمات 

غودين.

دييغو غودين

ميالنو يضم باكايوكو العب 
تشيلسي على سبيل اإلعارة

أعلن تشيلسي وميالنو أول من أمس الثالثاء أن تيموي باكايوكو 
العب وسط النادي اإلجنليزي انتقل إلى النادي اإليطالي على سبيل 
اإلعارة ملدة موسم واحد مع إمكانية شراء الالعب في نهاية املوسم 

اجلاري.
وذكرت تقارير إعالمية أن الالعب البالغ من العمر 23 عاما انتقل 
إلى ميالنو مقابل خمسة ماليني يورو )5.70 مليون دوالر( وسيصل 

املقابل إلى 35 مليون يورو إذا قرر ميالنو ضمه بشكل نهائي.
وانضم باكايوكو إلى تشيلسي املوسم املاضي قادما من موناكو 
الذي انضم له في 2014. ولعب باكايوكو مع النادي اللندني 29 

مباراة في الدوري اإلجنليزي املمتاز وأحرز هدفني.

تيموي باكايوكو العب فريق تشيلسي

هوندا حتت الضغط قبل بدء مسيرته في استراليا
ق���ال كيسوكي ه��ون��دا الع���ب منتخب 
اليابان السابق إنه يشعر ”بالضغط“ من 
أجل ترك بصمة مع ناديه اجلديد ملبورن 
فيكتوري بعدما تولى ت��دري��ب منتخب 

كمبوديا أيضا.
وب��ع��د أق���ل م���ن أس���ب���وع واح����د على 
االنضمام إلى فيكتوري بطل استراليا فاجأ 
العب الوسط البالغ عمره 32 عاما اجلميع 
بالكشف عن تعيينه لقيادة كمبوديا يوم 

األحد املاضي.
ورغم أن هوندا وافق على العمل كمدرب 
دون مقابل وم��ن املتوقع أن ي��ؤدي أغلب 
مهامه عن بعد فإن هذا االتفاق غير التقليدي 

أثار التساؤالت في اإلعالم االسترالي.
وقال هوندا، الذي أسس أكادميية لكرة 
القدم في كمبوديا ع��ام 2016، إن��ه طلب 
شغل منصب م��درب كمبوديا من االحتاد 
احمللي قبل كأس العالم األخيرة في روسيا.

وق��ال هوندا في ملبورن يوم األربعاء 
في أول مؤمتر صحفي مع فيكتوري ”حدث 
األمر قبل أربعة أشهر. حتدثت إلى االحتاد 

الكمبودي. سألت لو كانت هناك إمكانية 
لتدريب املنتخب الوطني في نفس وقت 

عملي كالعب وكانت اإلجابة باملوافقة“.
وأض����اف ”أشعر ب��ال��ض��غ��ط بسبب 
املسؤوليات العديدة. يجب أن ألعب بشكل 
رائع هنا لذا ينبغي أن أتدرب بجدية بعد 

هذا املؤمتر الصحفي“.
وت��اب��ع ”أوال أن���ا الع���ب ف��ي ملبورن 
فيكتوري ب��دءا من اآلن. يجب أن ينصب 
تركيزي على اللعب بشكل رائ��ع من أجل 
املشجعني والزمالء ومن أجل كل شخص 

هنا“.
وذك��رت تقارير أن فيكتوري تعاقد مع 
هوندا العب ميالنو السابق ملدة عام واحد 
مقابل حوالي 2.9 مليون دوالر أسترالي 

)2.09 مليون دوالر أمريكي(.
واع��ت��زل ه��ون��دا اللعب ال��دول��ي بعدما 
سجل 37 هدفا في 98 مباراة وأصبح أول 
الع��ب ياباني يسجل ف��ي ث��الث بطوالت 
لكأس العالم بعدما هز الشباك في نسخة 

الياباني كيسوكي هوندا روسيا األخيرة.

إنتر ميالن ميدد عقد 
2021 سباليتي حتى 

أعلن نادي إنتر ميالن اإليطالي، متديد عقد لوتشيانو سباليتي، 
املدير الفني للفريق، حتى عام 2021 املقبل.

وأفاد النيراتزوري عبر موقعه الرسمي، أن النادي قرر متديد عقد 
سباليتي، ملدة عامني لينتهي في عام 2021 املقبل، بعدما كان عقده 

احلالي ينتهي بنهاية املوسم اجلديد في 2019.
وقال ستيفن نشاجن، جنل رئيس النادي: “في السنة 110 على 
تأسيس النادي، اتخاذنا ق��رارات مهمة لوضع النادي على املسار 
الصحيح، واليوم في بداية موسم جديد، نريد أن نتخذ خطوة أخرى 

لتعزيز عالقتنا مع سباليتي”.
وأضاف: “في العام املاضي، سباليتي ومعاونوه رفعوا الفريق، 
وعادوا به إلى املسرح األوروبي األعرق، وما حتقق كان نتيجة جهد 

وعمل جاد والتزام، حافظ عليه الطاقم الفني طوال املوسم”.
وأردف: “نحن سعداء لتمديد عقده معنا ومواصلة الرحلة التي 
بدأناها، بهدف بناء واحد من أقوى الفرق في الساحة العاملية لكرة 

القدم، ومتديد العقد يدل على ثقتنا في عمله”.
ومن جانبه، صرح سباليتي: “أشكر عائلة تشاجن والشركة، 
على إعطائي الفرصة ملواصلة العمل، نريد مواصلة القتال مًعا 
لصالح النادي، الثقة املتبادلة كانت أساس تعاملنا، وهذا جلب لنا 
املزيد من الوعي بأننا نحلم بنفس األشياء لهذا القميص، ومن أجل 

جماهيرنا”.

سامبدوريا يتعاقد
مع السويدي إيكدال

أعلن نادي سامبدوريا اإليطالي أول من أمس الثالثاء، تعاقده مع 
العب الوسط السويدي الدولي البني إيكدال من صفوف هامبورج.

ولم يكشف سامبدوريا، عن تفاصيل العقد لكن وسائل اإلعالم 
قدرت قيمة الصفقة بنحو 2.5 مليون يورو، بجانب 300 ألف يورو 

كحوافز.
وسبق إليكدال، 29 عاًما، اللعب في صفوف يوفنتوس، وسيينا، 

وبولونيا، وكالياري.
وانضم إيكدال، إلى هامبورج في 2015 مقابل 4.5 مليون يورو.

راموس: رونالدو كان جزءا من عائلتنا.. وباستطاعتنا مواصلة االنتصارات


