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أميركا.. الوجهة الصيفية لكرة القدم العاملية

ع��ادت بطولة ك��أس األب��ط��ال الدولية، إل��ى الواليات 
املتحدة األمريكية مجددا بانطالق النسخة التاسعة من 
املسابقة الودية، مبباراة بني مانشستر سيتي اإلجنليزي 

وبوروسيا دورمتوند األملاني الذي فاز باللقاء )0-1(.
وكانت هذه املباراة هي األول��ى من إجمالي 17 ستقام 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي خصصت 15 م��ق��را مختلفا 
ملنافسات البطولة الودية التي حتظى مبشاركة 18 فريقا 
متثل ستة دوريات أوروبية، ومجددا بدون مشاركة فرق 

من الدوري األمريكي الذي اليزال موسمه لم ينته بعد.
ومن بني املشاركني، يبرز برشلونة الذي سيدافع عن 

اللقب الذي توج به في فترة اإلعداد للموسم اجلديد الصيف 
املاضي، وريال مدريد، بطل أوروب��ا، حيث سيخوض كل 

منهما 3 مباريات.
وسيكون هذان الفريقان اإلسبانيان، اللذان لن يتواجها 
هذا الصيف في مباراة »كالسيكو« كما حدث في النسخة 
املاضية التي أقيمت مبدينة ميامي في والي��ة فلوريدا 
األمريكية، هما األب��رز هذا العام إلى جانب اإلجنليزيني 

مانشستر سيتي واليونايتد.
وسيسافر البالوجرانا للواليات املتحدة في 24 يوليو  
اجل���اري لبدء جولة للتحضير للموسم اجل��دي��د حيث 

سيخوض 3 مباريات أمام توتنهام اإلجنليزي وروما وإيه 
سي ميالن اإليطاليني. وسيستهل البارسا هذه الوديات 
مبواجهة توتنهام في 29 يوليو على ملعب روز بول دي 
باسادينا )كاليفورنيا(، ثم سيلتقي روما في أول أغسطس  
على ملعب أي��ه ت��ي أن��د ت��ي )ت��ك��س��اس(، قبل أن يختتم 
مشاركته في اخلامس من نفس الشهر مبواجهة ميالن على 

ملعب لويس ستاديوم في كاليفورنيا أيضا.
م��ن جانبه، يبدأ ري��ال م��دري��د، ال��ذي يصل للواليات 
املتحدة ب��دون جنمه كريستيانو رون��ال��دو، ال��ذي انتقل 
هذا الصيف ليوفنتوس )يشارك أيضا في البطولة لكن 

ب��دون املهاجم البرتغالي بني صفوفه( ومب��درب جديد، 
جولني لوبيتيجي، مشواره بالبطولة في أول أغسطس  
أمام مانشستر يونايتد الذي يقوده مدرب امللكي السابق، 

البرتغالي جوزيه مورينينو.
وستقام هذه املواجهة على ملعب هارد روك في ميامي، 
حيث أقيم العام املاضي »كالسيكو األرض« بني الريال 
والبارسا، وبعدها في الرابع من أغسطس سيواجه امللكي 
يوفنتوس اإليطالي على ملعب فيديكس فيلد بواشنطن، 
بينما سيواجه روما في الثامن من نفس الشهر على ملعب 
ميت اليف بنيو جيرسي. وتقام هذه البطولة الودية في 

إطار فترة اإلعداد للموسم اجلديد 2019-2018.
وت��ع��د إجن��ل��ت��را، ال��ت��ي ت��ش��ارك بستة ف��رق )آرس��ن��ال 
وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد وتوتنهام(، صاحبة نصيب األسد من حيث عدد 
املشاركني، تليها إسبانيا )أتلتيكو مدريد وبرشلونة 
وري��ال مدريد وإشبيلية( وإيطاليا )ميالن وإنتر ميالن 

ويوفنتوس وروما( بأربعة فرق لكل منهما.
أما أملانيا فتشارك بفريقني )بايرن ميونخ وبوروسيا 
دورمتوند(، وكذلك فرنسا )باريس سان جيرمان وليون(، 

بينما ميثل البرتغال فريق واحد فقط هو بنفيكا.

مسعود أوزيل

ملعب »أودي« في الواليات املتحدة الذي يستضيف مباريات كأس األبطال الودية

بعد عام محبط في مسيرته الكروية وحياته خارج 
امللعب، تبدو الفرصة سانحة أم��ام جنم ك��رة القدم 
األملاني مسعود أوزيل للبحث عن بداية جديدة، حتت 

قيادة املدير الفني اجلدي، أوناي إميري.
وحتى في العطلة ال يستطيع أوزي��ل االبتعاد عن 
الكرة، ولهذا نشر النجم األملاني الدولي صورة له على 

الشاطئ هذا األسبوع وهو يركل الكرة مع األطفال.
وكتب أوزي���ل إل��ى ج��وار ال��ص��ورة التي ظهر فيها 
سعيداً بشكل لم يعهده في الشهور القليلة املاضية: »في 

أي وقت وفي أي مكان« .
وبعد موسم محبط مع آرسنال، وأزمة الصور التي 
التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء 
اخل��روج املبكر ألوزي��ل مع املنتخب األملاني من الدور 
األول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا ليكون لطمة 

جديدة لهذا النجم الشهير في عام حافل باإلحباط.
ولهذا، يأمل أوزيل في بداية جديدة من خالل املوسم 

اجلديد، والذي يبدأ االستعداد له من سنغافورة.
وبعد انتهاء عطلته، سيتوجه أوزيل إلى سنغافورة 
غ��داً األح��د، حيث يرافق فريق »املدفعجية« في جولة 
تسويقية وتدريبية مهمة، يخوض خاللها مباراتني 
وديتني في غاية األهمية أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
وباريس سان جيرمان، وذلك ضمن فعاليات بطولة 

الكأس الدولية لألبطال.
وحتت قيادة إميري، سيكون أوزيل مطالباً بإثبات 
جدارته من ناحية، وكسب ثقة اجلماهير مجدداً من 

ناحية أخرى.

بعد عام محبط.. 
أوزيل يسعى لنيل 

ثقة إميري في أرسنال

غوارديوال ينتقد أداء دورمتوند العنيف
أب��دى م��درب مانشستر سيتي، 
بيب غ��واردي��وال، غضبه من األداء 
البدني العنيف الذي قّدمه بوروسيا 
دورمت��ون��د أم��ام فريقه في املباراة 
التي انتهت بفوز أسود الفيستيفال 
1-0، في ال��والي��ات املتحدة  ضمن 
م��ب��اري��ات ب��ط��ول��ة ك���أس األب��ط��ال 

الدولية الودية.
وتعّرض العبا مانشستر سيتي 
ري���اض م��ح��رز، ول��وك��اس منيتشا، 
لتدّخالت عنيفة خالل املباراة التي 
حصل فيها دورمتوند على إنذارين 
من قبل احلكم أرماندو فياريال، رغم 

أن املباراة وّدية حتضيرّية.
وق��ال غ��واردي��وال في تصريحات 
نقلتها صحيفة »ميرور« بعد انتهاء 
امل��ب��اراة: »لهذا يتواجد احلكم، إّنها 
مهّمته، أنا قلق، لكن هكذا هو األمر، 
ن��ح��اول التعامل على أس��اس��ه، في 
بعض ال��دق��ائ��ق ب��دأن��ا بشكل جّيد، 
وبعد ذل��ك م��ررن��ا ببعض املشاكل، 
فقدنا ال��ك��رة ف��ي بعض األوض���اع، 

واستخدموا هم الهجمات املضادة«.
وج���اء ه��دف دورمت��ون��د الوحيد 
ف��ي امل��ب��اراة م��ن رك��ل��ة ج���زاء نّفذها 
بنجاح ماريو جوتزه، بعد تعّرض 
كريستيان بوليسيتش للعرقلة 
من قبل أولكسندر زينتشينكو في 

الدقيقة 27.
وأشاد غوارديوال بحارس املرمى 
ج��و ه���ارت، ال��ذي لعب ف��ي الشوط 
الثاني وقّدم مستوى جيد، وقال عن 
احل��ارس ال��ذي يبحث عن ن��اد جديد 
علما بأّنه لعب مباراته األول للفريق 
منذ ع��ام 2016: »منلك 4 ح��ّراس، 
قّررنا اليوم إشراك كالوديو )برافو( 
وج��و، بغض النظر عن القرار الذي 

سيتم اتخاذه«.
وختم: »ال يستطيع أحد التشكيك 
في جودته كحارس مرمى وما فعله 
في السنوات العشر أو ال�12 املاضية، 
نعمل ع��ل��ى ق���رار ب��ش��أن ب��ق��ائ��ه أو 
رحيله، وسنّتخذ القرار بنهاية الفترة 

التحضيرية«.

رومينيغه يصف مسؤولي االحتاد 
األملاني بـ»الهواة«

وصف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
االمل��ان��ي ك��ارل-ه��اي��ن��ت��س رومينيغه اجلمعة 
مسؤولي االحتاد االملاني لكرة القدم، ب�«الهواة« 
على خلفية تعاطيهم مع النتائج التي حققها 
املنتخب في مونديال 2018 وخروجه من الدور 
االول. وقال النجم االملاني السابق الذي يتولى 
ادارة العمالق البافاري »بالنسبة الي، بدا واضحا 
وج��ود نقص ف��ي التعاطي احمل��ت��رف )م��ن قبل 

االحتاد االملاني( عند وقوع أزمة«.
وأض���اف »ف��ي ال��وق��ت عينه، لست متفاجئا 
من ذل��ك، ألن االحت��اد االملاني لكرة القدم مليء 
بالهواة«، من دون ان يطالب باستقالة رئيسه 
راي��ن��ه��ارد غ��ري��ن��دل. ف��ي امل��ق��اب��ل، اش��اد الدولي 
السابق مبدرب املنتخب يواكيم لوف، منوها مبا 
حققه مع املنتخب منذ توليه االشراف عليه خلفا 
ملواطنه يورغن كلينسمان بعد نهائيات كأس 

العالم 2006 التي استضافتها املانيا.
وتناول رومينيغه مسيرة ل��وف »ال��ذي قام 
بعمل رائ���ع خ��الل 12 سنة اذ وص��ل املنتخب 
ب��ق��ي��ادت��ه س��ت م���رات ال���ى ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي في 

املسابقات الكبرى )بطولة اوروبا 2008 و2012 
و2016، وم��ون��دي��ال 2010 و2014، وك��أس 
القارات(، كما احرز كأس العالم )2014 واتبعها 
بكأس القارات 2017(، ونحن اكثر من مجبرين 

على ان نكون ممتنني لشخص مثله«.
ك��م��ا داف���ع ع��ن الع���ب وس���ط ن���ادي ارس��ن��ال 
مسعود أوزي��ل ال��ذي تعرض النتقادات شديدة 
قبل امل��ون��دي��ال على خلفية ظ��ه��وره ف��ي ص��ورة 
وزميله إيلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغ��ان في لندن في  مايو املاضي، 
وتسليمه قميصني موقعني منهما، وكتابة اوزيل 
على قميصه »الى رئيسي«، في اشارة الى اصوله 
التركية. وقد تضاعفت االنتقادات املوجهة الى 
اوزيل بعد خروج املانيا من الدور االول، وجاء 
ابرزها من غريندل ومدير املنتخب الالعب الدولي 
السابق اوليفر بيرهوف. وقال رومينيغه »من 
الواضح ان قصة الصورة مع اردوغ��ان لم تدار 
بشكل جيد، وقد مت التعاطي معها من باب جعل 
اوزي��ل كبش فداء حصري، وكان ذلك امر مبالغ 

فيه الى حد كبير«.

 شورلي على وشك اخلروج 
من دورمتوند

أكد نادي بوروسيا دورمتوند األملاني أن العبه أندريه شورلي 
يجري محادثات لالنتقال إلى ناد آخر.

وكان النادي األملاني أكد أن املهاجم البالغ من العمر 27 عاماً »لم 
يكن ضمن التشكيلة ألنه يقوم باملفاوضات مع ناٍد آخر«.

وكشف مدير الرياضة مايكل زورش في وقت سابق أنهم حتدثوا 
إلى شورلي وأبلغوه بكل صراحة أنه ليس ضمن خطط الفريق في 

املوسم املقبل.
وقال »حتدثنا بصراحة عن الوضع مع أندريه وأكدنا له أن اخلطط 

تسير في اجتاه مختلف.«
ومت ربط اسم شورلي القادم إلى دورمتوند من فولفسبورغ صيف 
2016، ب� 30 مليون يورو بالعودة إلى الدوري اإلنكليزي بعدما لعب 

في تشيلسي بني عامي 2015-2013.

مورينيو : دالوت سيغيب حتى سبتمبر
قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن مدافعه ديوجو 
دالوت سيغيب عن بداية الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم بسبب 

إصابة في الركبة.
وتعرض املدافع البالغ عمره 19 عاما ال��ذي انضم إلى يونايتد 
الشهر املاضي بعقد ميتد خلمسة أعوام لإلصابة مع فريقه بورتو في 

نهاية املوسم املنصرم.
وأبلغ مورينيو الصحفيني خالل جولة يونايتد استعدادا لبداية 
املوسم ”دالوت مصاب. كنا نعلم ذلك لكننا لم نرد أن نفقده بسبب 
هذا األمر. ”لن يكون جاهزا لبداية املوسم لكن نعتقد أنه سيعود في 

سبتمبر“.
وقال لوك شو ظهير يونايتد الذي لم يشارك سوى في 11 مباراة 
في الدوري في املوسم املاضي بسبب اإلصابة إنه يسعى إلثبات أن 

مستقبله ما زال في اولد ترافورد رغم دخوله العام األخير من عقده.
وأضاف ”األمر كان مخيبا. أنظر إلى األع��وام املاضي وأرى أنني 
لم ألعب كثيرا. ال اعتقد أنني كنت سأبقى هنا لو لم يكن املدرب مؤمنا 
بي“. ويبدأ يونايتد مبارياته الودية استعدادا للموسم اجلديد ضد 
كلوب امريكا يوم اجلمعة ثم ضد سان هوزيه ايرثكوايكس بعد ذلك 

بيومني قبل مشاركته في بطولة كأس األبطال الدولية. 

بيب غوارديوال خالل مباراة مانشستر سيتيأمام بوروسيا دورمتوند
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