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فرحة العبي السويد

السويد تهزم تركيا ومتهد ملواجهة حاسمة ضد روسيا في دوري األمم

املدير الفني ملنتخب كرواتيا زالتكو داليتش

آرون رامسي يشعل صراعًا 
بني يوفنتوس وبايرن ميونيخ

أكدت صجيفة ذا صن البريطانية أن فرق أوروبية كبرى تتنافس 
على ضم العب آرسنال اإلجنليزي، الويلزي آرون رامسي، والذي 

سيرحل عن فريقه مجاناً في نهاية املوسم احلاري.
وقالت الصحيفة أن رام��زي سيرفض إدراج��ه في الصفقة التي 
يريدها آرسنال في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، لضم مهاجم روما 

التشيكي باتريك شيك على سبيل اإلعارة.
وأش��ارت ذا صن إلى أن يوفنتوس اإليطالي، سوف مينح رامزي 
راتباً يصل إل��ى 10.4 مليون جنيه إسترليني سنوياً )200 ألف 

أسبوعياً( لالنتقال للفريق الصيف املقبل مجاناً.
وأعلن بايرن ميونخ األملاني هو اآلخر رغبته في التعاقد مع رامزي 
مجاناً الصيف املقبل، إال أن يوفنتوس سيحاول التغلب على البافاري 
ويخطف الويلزي قبله. يذكر أن آرسنال ورام��زي كانا قريبني من 
التوصل التفاق لتمديد عقد الالعب الويلزي، إال أن آرسنال سحب 

عرضه األخير لالعب ألسباب ما تزال مجهولة حتى اآلن.

أنطوني موديست يعود إلى كولن
نادي كولن املنافس في دوري الدرجة الثانية األملاني أعلن عودة 

الهداف الفرنسي أنطوني موديست إلى صفوفه.
أعلن نادي كولن املشارك في الدوري األملاني في كرة القدم ألندية 
الدرجة الثانية السبت أن الهداف الفرنسي أنطوني موديست، احلر 
من أي التزام بعد أن ترك تياجنني كواجنيان الصيني، عاد إلى حيث 

تألق بني 2015 و2017.
ووقع موديست )30 عاماً( على عقد ميتد إلى 2023 مع كولن الذي 

يضع نصب عينيه هدف الصعود والعودة إلى الدرجة األولى.
وانضم موديست إلى كولن ألول مرة في 2015 قادما من هوفنهامي، 
وأنهى موسم 2016-2017 ب� 25 هدفاً قبل أن يتم بيعه الى الصني 
مقابل 35 مليون ي��ورو. وتابع موديست هوايته في التهديف مع 
تياجنني حيث سجل 16 هدفا في 29 مباراة، لكن النهاية كانت معقدة 
جداً ولم يترك النادي الصيني إال بعد نزاع ألسابيع عدة رفع بعدها 

القضية إلى االحتاد الدولي )فيفا(.

هل يحط مهدي بنعطية الرحال 
في الدوري اإلنكليزي ؟

يعاني جنم املنتخب املغربي مهدي بنعطية من قلة املشاركة مع 
فريقه يوفنتوس اإليطالي منذ بداية املوسم احلالي، فهل بدأ في البحث 

عن فريق جديد خالل امليركاتو الشتوي القادم؟
مع اقتراب موسم االنتقاالت الشتوية، بدأت حتوم الشائعات حول 
مستقبل النجم الدولي املغربي مهدي بنعطية بسبب قلة الدقائق 

املمنوحة له مع ناديه يوفنتوس.
الالعب البالغ من العمر )31 عاماً( بقي حبيس مقاعد البدالء منذ 
بداية املوسم، حيث فشل في افتكاك مكانه بالتشكيل األساسي للمدرب 
ماسيمليانو أليغري بعد ع��ودة املدافع اإليطالي املميز ليوناردو 

بونوتشي إلى صفوف السيدة العجوز قادماً من ميالن.
عودة بونوتشي إلى جانب كيليني في دفاع بطل إيطاليا جعلت 
أدوار بنعطية تنحصر في دور املعوض ألحدهما في حال االصابة أو 
اإليقاف وهو أمر ال يبدو رائقاً للمدافع املغربي صاحب السمعة اجليدة 

بني األندية الكبيرة في أوروبا.
وضعية بنعطية في يوفنتوس باتت معروفة لكبار أندية القارة 
العجوز وخاصة أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز التي ترغب في ترميم 

دفاعاتها خالل الفترة القادمة.
األنباء احمليطة باملدافع املغربي تفيد بأن أندية أرسنال ومانشستر 

يونايتد في مقدمة املهتمني بخدماته.
وقالت صحيفة »ديلي ستار« أن أرسنال مستعد لدفع 15 مليون 
يورو للظفر ببنعطية بتوصية من مدرب الفريق، اإلسباني، يوناي 

إميري.
من جهتها قالت صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية أن مدرب 
مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب بدوره في ضم 
بنعطية، حيث يعتقد أنه سيكون إضافة قوية للفريق الذي يعاني 

كثيراً من الناحية الدفاعية.
وتفيد األنباء القادمة من إيطاليا أن ميالن أيضاً مهتم بدوره بضم 
بنعطية في سعيه لتقوية التشكيل الطامح حلجز مكانه بني املراكز 

األربعة األولى للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كورينثيانز يبتعد عن مراكز 
الهبوط.. ومينيرو يسقط باهيا

فاز كورينثيانز على ضيفه فاسكو دا جاما، بهدف دون رد، في 
انطالقة اجلولة ال�35 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليبتعد عن 
مراكز الهبوط مع تبقي 3 جوالت على انتهاء البطولة احمللية، في حني 

أصبح خصمه مهددا بالسقوط في الدرجة الثانية.
ويدين كورينثيانز بهذا الفوز الثمني ملاتيوس فيتال الذي سجل 
هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، ليرتفع رصيد الفريق إلى 43 نقطة 
في املركز ال�12، في حني جتمد رصيد فاسكو دا جاما عند 39 نقطة في 

املركز ال�14.
وبنفس النتيجة، فاز أتلتيكو مينيرو على ضيفه باهيا بهدف جاء 
بتوقيع جوان كازاريس في الدقيقة 51، ومتكن الفريق من احلفاظ 
على ف��وزه حتى آخر اللقاء برغم طرد الالعب فابيو سانتوس في 

الدقيقة 53.
وبذلك رفع صاحب األرض رصيده ل�53 نقطة في املركز السادس، 

بينما جتمد رصيد باهيا عند 44 نقطة في املركز العاشر.
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى، ف��از أتلتيكو باراناينسي على مضيفه 
فيتوريا )1-2(، في مباراة افتتح فيها الضيوف التسجيل بفضل 
الع��ب اخلصم، رام��ون ال��ذي سجل هدفا باخلطأ في مرماه في 
الدقيقة 26، قبل أن يعزز برونو مورا من فوز فريقه بهدف ثان في 

الدقيقة 86.
لكن في الدقيقة األخيرة من عمر اللقاء، متكن أصحاب األرض من 
تقليص الفارق بفضل ركلة جزاء سجلها نيلتون في الدقيقة 90، قبل 

دقيقة واحدة من طرد العب الفريق جيفرسون.
وبهذا، أصبح رصيد أتلتيكو باراناينسي 50 نقطة في املركز 

السابع، مقابل 36 نقطة لفيتوريا في املركز ال�18 والثالث من القاع.
وتستكمل اجلولة اليوم مبواجهات أمريكا مينيرو وسانتوس، 
وبوتافوجو وإنترناسيونال، وبارانا كلوب وبامليراس، سبورت 
ريسيفي وف��الم��ن��ج��و، جرمييو وشابيكوينسي، وس���او باولو 

وكروزيرو.

أكد فرناندو سانتوس، 
مدرب املنتخب البرتغالي 
لكرة القدم، أمس األحد، 
أن كريستيانو رونالدو، 
جنم يوفنتوس اإليطالي، 
يظل جزء من الفريق رغم 
غيابه في الفترة األخيرة.
وترجع آخر مشاركة 
لرونالدو )33 عاما(، مع 
املنتخب البرتغالي إلى 
مونديال روسيا 2018، 
ح��ي��ن��م��ا ودع ال��ف��ري��ق 

البطولة من دور ال16.
وف��ي غياب رون��ال��دو 
جنح منتخب البرتغال 
ف��ي ال��ت��أه��ل إل���ى امل��رب��ع 
ال��ذه��ب��ي ل����دوري األمم 
األوروب���������ي، ليصبح 
أول منتخب يحقق هذا 

اإلجناز.
وق���ال س��ان��ت��وس في 
مؤمتر صحفي »ال يوجد 
شك في ذلك، كريستيانو 
رون�����ال�����دو ج�����زء م��ن 

الفريق«.
ويحمل رونالدو شارة 
قيادة املنتخب البرتغالي 
وي��ع��د أك��ث��ر ال��الع��ب��ني 
م���ش���ارك���ة وت��س��ج��ي��ال 
ل���أه���داف ف���ي ت��اري��خ 
الفريق برصيد 85 هدفا 

خالل 154 مباراة.

سانتوس: رونالدو جزء من منتخب البرتغالي

هز القائد أندرياس جرانكفيست الشباك من 
ركلة ج��زاء ليمنح السويد الفوز -1صفر على 
مستضيفتها تركيا في املجموعة الثانية بالدرجة 
الثانية ل��دوري األمم األوروبية لكرة القدم يوم 

السبت.
وتأكد هبوط تركيا إلى الدرجة الثالثة فيما 
تلعب السويد ض��د روس��ي��ا املتصدرة لتحديد 

الصاعد إلى الدرجة األولى.
وبعدما فرطت في تقدمها بهدفني لتخسر 2-3 
عندما التقى املنتخبان في ستوكهولم قرر يان 
أندرسون مدرب السويد االعتماد على تشكيلة 
دفاعية مع وجود املدافع مارتن أولسون في مركز 

اجلناح األيسر.
وأنقذ روبن أولسن حارس السويد فرصتني 
وعندما حصل جرانكفيست على الفرصة من 
ركلة جزاء في الدقيقة 71، عقب سقوط ماركوس 
بيرج داخل منطقة اجلزاء، لم يخطئ وسدد كرة 

منخفضة على ميني احلارس.
وستضمن السويد، التي متلك أربع نقاط من 
ثالث مباريات، ص��دارة املجموعة لو فازت على 
روسيا املتصدرة بسبع نقاط يوم الثالثاء في 
ستوكهولم. وهبطت تركيا صاحبة ثالث نقاط 

من أربع مباريات إلى الدرجة الثالثة. 
وح��ق��ق املنتخب ال��ص��رب��ي ف���وزاً مهماً على 
منتخب اجلبل األس���ود 2-1 ضمن منافسات 
اجلولة اخلامسة من مباريات املجموعة الرابعة 

في املستوى الثالث.
وافتتح آدم لياييتش التسجيل في الدقيقة 
30 ث��م أض���اف ألكسندر ميتروفيتش )32( 
الهدف الثاني فيما دّون ستيفان ميوغوسا هدف 

الضيوف الوحيد في الدقيقة 70. 
ويحتل منتخب صربيا املركز األول برصيد 11 
نقطة فيما يأتي منتخب اجلبل األسود في املركز 

الثالث برصيد 7 نقاط. 
وفي مباراة أخرى حلساب ذات املجموعة، فاز 
منتخب رومانيا على ليتوانيا 3 -صفر ليحتل 
املركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما غادر منتخب 

ليتوانيا املستوى الثالث نحو املستوى الرابع. 
وف��ي املجموعة األول��ى من املستوى الثالث، 
دك منتخب اسكتلندا مضيفه منتخب ألبانيا 4 

-صفر.
وفي املجموعة الثالثة من املستوى الرابع، 
حقق كوسوفو ف��وزاً خارج الديار أمام مالطة 5 
-صفر وانتصر أذربيجان على ج��زر ف��اروه 2 

-صفر. 
ويحتل منتخب كوسوفو ال��ص��دارة برصيد 
11 نقطة فيما يأتي أذربيجان في مركز الوصافة 
برصيد 9 نقاط و جزر ف��اروه الثالثة برصيد 4 

نقاط ومالطة في املركز األخير بنقطتني. 
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زالتكو يحقق مع لوفرين لتهجمه على راموس
أقر املدير الفني لكرواتيا، زالتكو داليتش، بأنه سيعقد جلسة خاصة مع 
املدافع ديان لوفرين حول تصريحاته بشأن قائد منتخب إسبانيا وريال 

مدريد، سيرجيو راموس.
وعقب انتصار كرواتيا على إسبانيا اخلميس املاضي )3-2( ضمن 
املجموعة الرابعة للمستوى األول ب��دوري األمم، نشر مدافع ليفربول 
اإلجنليزي قصة »Story« على شبكة إنستغرام تباهى خاللها بتوجيه 

ضربة باملرفق للمدافع اإلسباني.
وقال املدرب الكرواتي في هذا الصدد: »سأحتدث في جلسة خاصة مع 
لوفرين، ولكن تفاصيلها ستظل بيننا وداخ��ل الفريق.. ال أريد احلديث 

عالنية عن هذا األمر«.
وال يعد هذا هو التراشق األول بني لوفرين ورام��وس، إذ اتهم لوفرين 
راموس منذ أسابيع بأنه يرتكب أخطاء عديدة وأنه يعد أسوأ من الفرنسي 

رافائيل فاران، مدافع الفريق »امللكي«.
وتأتي هذه األمور املثيرة للجدل قبل ساعات من املواجهة املرتقبة بني 
إجنلترا وكرواتيا اليوم األح��د على ملعب وميبلي، في ختام املجموعة 
الرابعة والتي سيتحدد على إثرها صاحب بطاقة األهل لنصف النهائي، 

ومن سيهبط للمستوى الثاني.
وحتتفظ إسبانيا، التي أنهت جميع مواجهاتها، بصدارة املجموعة 
برصيد 6 نقاط، وتبتعد بفارق نقطتني فقط عن إجنلترا وكرواتيا على 
الترتيب. وفي حالة فوز أي من املنتخبني باللقاء، سيتأهل مباشرة لنصف 

النهائي، بينما سيهبط اآلخر للمستوى الثاني.
أما في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل، فستتأهل إسبانيا لنصف النهائي، 

بينما سيهبط رفاق النجم لوكا مودريتش للمستوى الثاني. 

كريستيانو رونالدو


