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برشلونة يحاول خطف دي ماريا
أكدت تقارير رياضية أن نادي برشلونة قد تقدم بعرض من أجل احلصول على الالعب األرجنتيني وجنم 
ريال مدريد أنخيل دي ماريا. ونشرت صحيفة »سبورت« الرياضية الكاتالونية أن إدارة البلوغرانا قد 
تقدمت بالفعل بعرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل الفوز بالالعب املتألق. رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز رفض العرض وأكد أنه لن يدخل في مفاوضات مع البارسا حول الالعب رغم إعالن األخير رغبته 
في الرحيل ورفضه التمديد مع امليرنغي. يذكر أن مدرب برشلونة لويس إنريكي قد أعلن أنه يتمنى الفوز 
بالالعب الذي ال يلقى التقدير الكافي في الفريق امللكي. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

تقام اليوم اولى مباريات اجلولة الثانية من الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم عندما ينزل أرسنال ضيفا ثقيال على ايفرتون 

في ملعب غوديسون بارك مبباراة قوية على الطرفني.
واس���تهل املدفعجية املوسم اجلديد بفوز صعب 
على كريستال باالس 2-1 وانتظر حتى الوقت 
بدل الضائع ليسجل له جنمه الويلزي هدف 

احلسم.
ويعاني ارسنال من اصابات عدة ابرزها 
لقائده االسباني ميكل ارتيتا، كما ان ثالثيه 
االملاني املؤلف من بير ميرتيساكر ولوكاس 
بودولسكي ومسعود اوزيل الفائز بكأس 
العالم لم يبلغ ذروة لياقته البدنية بعد 
التمارين قبل اسبوعني  الى  انضمامهم 

فقط.
أم���ا ايفرتون القط���ب اآلخر ملدينة 
ليڤرب���ول والذي يلقب ب���� »التوفيز« 
)احللوى( فقد عزز صفوفه بعدة العبني 
لعل ابرزهم ضم البلجيكي لوكاكو بصفة دائمة 

قادما من تشلسي.
بينما يس���تضيف تشلسي فريق ليستر سيتي العائد الى 

الدرجة املمتازة هذا املوسم على ملعبه ستامفورد بريدج.
اللندني  الفريق  ويسعى 
بقوة الى اح���راز اللقب هذا 
املوسم بعد ان عزز صفوفه 
بثالثة العبني اثبتوا علو كعبهم 
وهم الهداف االسباني دييغو 
كوستا، وصانع االلعاب املتميز 
سيسك فابريغاس والظهير 
االيسر البرازيلي فيليبي لويز 
الذي تألق في صفوف اتلتيكو 

مدريد املوسم املاضي.
وتغلب تشلس���ي خارج 
ملعبه في مباراته االولى على 
فريق آخر صاعد من الدرجة 

االولى هو بيرنلي 1-3.
ومرة اخرى سيس���تعني 
البرتغالي  مدرب تشلس���ي 
جوزي���ه مورينيو باحلارس 
البلجيكي تيبوا كورتوا العائد 
من اتلتيكو مدريد بعد ثالثة 
اعارة والذي اختاره  مواسم 
ليكون احل���ارس رقم واحد 
على حس���اب التشيكي بيتر 

تشيك.
وأغلب الظن أن تشيك الذي 
دافع عن ألوان تشلسي على 
مدى 10 مواسم سينتقل الى 
فريق آخ���ر قد يكون باريس 

سان جرمان او موناكو.
املباري���ات االخرى،  وفي 

يلتقي استون ڤيال مع نيوكاسل، وكريستال باالس مع وست 
هام، وساوثمبتون مع وس���ت بروميتش البيون، وسوانزي 

سيتي مع بيرنلي.

ألمانيا

تستكمل اليوم مباريات النسخة الثانية واخلمسني من 
الدوري االملاني وسط منافسة تقليدية على اللقب بني بايرن 
ميونيخ حامل اللقب املوس���م املاضي وغرميه التقليدي 
بوروسيا دورمتوند في حني من املستبعد ان يحقق باير 

ليفركوزن وشالكه املفاجأة وازاحة احد املرشحني.
وكان الفري���ق الباڤ���اري قد افتتح املرحل���ة بلقائه 

فولفسبورغ.
ويأمل دورمتوند ان يس���تمر ف���ي مواصلة عروضه 

اجليدة في اآلونة االخير عندما يس���تضيف على ملعبه 
ايدونا بارك، باير ليفركوزن.

ويعول دورمتوند بقي���ادة احملنك يورغن كلوب الذي 
سيصبح املدرب االكثر تعميرا على رأس اجلهاز الفني لناديه 

)س���ت س���نوات( على املهاجم االرميني هنريك مخيتاريان 
وااليطالي تشيرو اميوبيلي املنتقل اليه حديثا باالضافة الى 

الكولومبي ادريان راموس.
وكان ليفركوزن حل في املركز الرابع املوسم املاضي وهو 
خط���ا خطوة كبي���رة نحو 
املش���اركة في دوري ابطال 
اوروبا بعد فوزه خارج ملعبه 
الدمنارك  على كوبنهاغ���ن 
3-2 في ذهاب ملحق الدور 

التمهيدي.
وف���ي املباريات االخرى، 
م���ع  هوفنه���امي  يلتق���ي 
اوغسبورغ، وهررتا برلني 
مع فيردر برمين، واينتراخت 
فرانكف���ورت مع فرايبورغ، 

وكولن مع هامبورغ.

فرنسا

يح���ل فري���ق اجلنوب 
الفرنس���ي مارسيليا ضيفا 
عل���ى غانغون ف���ي افتتاح 
الدوري  الثالثة من  املرحلة 

الفرنسي.
اما ب���وردو فحقق بداية 
التوالي  قوية بفوزين على 
وتصدر الترتيب بالتساوي 
مع س���انت اتيان، فهو يحل 
على نيس الراب���ع الذي لم 

يخسر بعد ايضا.
وفي باقي املباريات، يلعب 
باس���تيا مع تولوز، ليل مع 
لوريان، مونبلييه مع متز، 

ورينس مع كاين.

النادي القبرصي أجل حسم تأهل توتنهام ملباراة العودة في معقله وايت هارت الين

توتنهام يفلت من فخ ليماسول.. وهزمية ليون في »يوروبا ليغ«
تخطى توتنهام اإلجنليزي 
مضيفه ايل ليماسول القبرصي 
بصعوبة 2-1 في ليماسول في 
ذهاب الدور الفاصل املؤهل الى 
دور املجموعات من مسابقة 
ال����دوري األوروبي )يوروبا 

ليغ( لكرة القدم.
وتق����دم اي����ل بواس����طة 
اإلسباني ادريان ساردينارو 
)14( وظل متقدما حتى ربع 
الساعة األخير، حيث متكن 
اإلسباني روبرتو سولدادو 
التع����ادل  إدراك  )74( م����ن 

للضيوف.
ومنح ه����اري كني فريقه 
الفوز وسهل مهمة  توتنهام 
مدربه األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو في اإلياب، بتسجيله 
الهدف الثان����ي )80(. وتقام 
مباراة اإلياب اخلميس املقبل 
على ملعب وايت هارت الين 

التابع لتوتنهام.
وسقط ليون الفرنسي في 
عقر داره أمام استرا جيورجيو 
الروماني 1-2 وسجل ستيد 
مالبرانك )25( هدف ليون، 
والنيجي����ري كهيندي فاتاي 
)72( وكونستانتني بوديسكو 
)81 من ركلة ج����زاء( هدفي 

استرا.
وخسر ليون خدمات مدافه 
ليندساي روز لنيله البطاقة 
الصفراء الثانية )76(. كما عاد 
اومونيا نيقوسيا القبرصي من 
العاصمة الروسية بتعادل ثمني 
مع مضيفه دينامو موسكو 
2-2 وتقدم أومونيا مرتني عبر 
واجلورجي اوتشا لوبجانيدزه 
)2( والعاجي غواسو فوفانا 
)59(، وعادل دينامو بواسطة 
الفرنسي كريستوفر سامبا 
الكس����ندر  )33( والهولندي 
يوتنر )72(. ولعب دينامو 
ب� 10 أفراد بعد طرد الكسندر 
كوكورين في الدقيقة 62 لنيله 

اإلنذار الثاني.
وحقق ايندهوفن الهولندي 
ف����وزا صعبا عل����ى ضيفه 
البيالروسي 0-1  شاختيور 
وس����جل املغربي األصل آدم 
ماهر الهدف في الدقيقة 59.

وس����قط س����انت اتي����ان 
الفرنسي امام مضيفه كارابوك 
س����بور التركي 0-1 وسجل 
الدميوقراطي  الكونغول����ي 
دوم����ي كومبيال »دومينيك« 

الهدف في الدقيقة 60.
وتعادل ابولون ليماسول 
مع ضيفه لوكوموتيف موسكو 
1-1 في ليماس����ول وس����جل 
العاج����ي إبراهام غييه )80( 
هدف ابولون، واالن كاساييف 
)39( هدف لوكوموتيف الذي 
خسر جهود العبه البيالروسي 
ي����ان تيغوري����ف بالبطاقة 
احلمراء )76(. وعاد فيينورد 
وصيف بطل الدوري الهولندي 
بتع����ادل مخيب م����ن ملعب 
مضيفه زوريا االوكراني 1-1 
وتقدم زوريا بواسطة مكسيم 
بيلي )27(، وعادل ميتش����ل 
تي فري����دي )38( لفيينورد. 
وتعادل سبليت الكرواتي مع 

ضيفه تورينو االيطالي 0-0. 
وفاز لوكيرين البلجيكي على 
ضيفه هال سيتي اإلجنليزي 
1-0 وس����جل هانز فاناكني 

الهدف في الدقيقة 58.
وفاز ريال سوس����ييداد 
االس����باني عل����ى ضيف����ه 
كارسنودار الروسي 1-0 في 
سوسييداد وسجل خافيير 
برييتو اله����دف في الدقيقة 

.71
بوروس����يا  وحق����ق 
اإلملان����ي  مونش����نغالدباخ 
ف����وزا مهم����ا عل����ى مضيفه 
س����اراييفو البوس����ني 2-3 
البرازيلي رافائيل  وس����جل 
)11( والس����ويدي برانيمير 
هرغوت����ا )41 و75( أه����داف 
مونش����نغالدباخ، وبوي����ان 
بوزيغاتش����ا )26( وهاريس 
دولييفيت����ش )59( هدف����ي 

سراييڤو.

إصابة نيمار في كاحله ليڤربول يطالب بالوتيللي 
بـ »حسن السير والسلوك«

صراع بني سان جرمان وموناكو 
على تشيك يوڤنتوس يعزز هجومه بالعبني جدد

أكد نادي برشلونة االسباني أمس ان جنمه البرازيلي 
نيمار أصيب في كاحله خالل التمارين.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه »أنهى نيمار 
مترين اخلميس وهو يش���عر بأوجاع على مس���توى 
الكاحل، وقد أثبتت الفحوصات الطبية إصابته«، من 

دون ان يشير الى املدة التي سيغيبها عن املالعب.
وتأتي اإلصابة بعد أربعة أيام من حصول نيمار على 
الضوء األخضر من أطباء النادي ملعاودة املنافسات، 
وذلك اثر اإلصابة التي تعرض لها في ظهره في نهائيات 

مونديال 2014.
وخاض نيمار مباراة ودية االثنني املاضي ضد ليون 
املكس���يكي وبدا في مستوى جيد، حيث سجل هدفني 

لفريقه الذي خرج فائزا 0-6.
وسيغيب نيمار على األرجح عن مباراة فريقه األولى 
في املوسم اجلديد في اسبانيا ضد التشي غدا األحد.

أبلغ املسؤولون في نادي ليڤربول اإلجنليزي، النجم 
اإليطالي ماريو بالوتيللي بأنه ينبغي له ان يوافق على 
ان يتضم����ن عقده اجلديد مع »احلم����ر« بندا ينص على 

ضرورة التزامه ب� »حسن السير والسلوك«. 
وكان بالوتيلل����ي العب ميالن الس����ابق قد وصل إلى 
إجنلترا كي يتفق مع املسؤولني في ليڤربول على التفاصيل 
النهائية املتعلقة بانتقاله إلى النادي اللندني مقابل 16 مليون 
جنيه استرليني. غير ان صحيفة »الغارديان« البريطانية 
كشفت ان مسؤولي ليڤربول أبلغوا بالوتيللي الذي يبلغ 
من العمر 24 عاما بانه يجب عليه أن يوافق أوال على أن 
يتضمن عقده اجلديد الذي ميتد ملدة 4 أعوام بندا يتعلق 
بضرورة االلتزام بحسن السلوك وإال فإنه سيتعرض إلى 
عقوبات ضخمة في حالة تكرار تصرفاته الغريبة األطوار 

والتي اشتهر بها طيلة مسيرته الكروية.

يستعد ناديا باريس سان جرمان وموناكو الفرنسيان 
لتقدمي عروض لضم بيتر تشيك حارس مرمى تشلسي 
على س���بيل االعارة ملدة موسم واحد وهو االمر الذي 
سيروق للمسؤولني فى ستامفورد بريدج على االرجح، 
حيث انه سيحتفظ لهم باحلق في استعادة حارسهم 

املخضرم بعد نهاية املوسم. 
ومما يذكر ان تش���يك الذي يبلغ من العمر 32 عاما 
يواجه احتمال ان يقضي املوسم احلالي على مقاعد البدالء 
وهو االمر الذي بدا واضحا بعد ان وقع اختيار جوزيه 
مورينيو مدرب البلوز على احلارس البلجيكي كوارتوا 
ليحرس مرمى الفريق في اولى مبارياته بالبرميييرليغ 

هذا املوسم امام بيرنلي. 
وكشفت تقارير صحافية فرنسية ان ناديي باريس 
سان جرمان وموناكو يفكران حاليا بالفعل في استغالل 
هذا الوضع وتقدمي ع���روض للحصول على خدمات 
احلارس احملنك تشيك على سبيل االعارة ملدة موسم 

واحد.

يش���عر مس���ؤولو اجلهاز الفني لنادي يوڤنتوس 
عم���الق الدوري اإليطالي بع���دم الرضا عن اخليارات 
املتاح���ة لهم حاليا في خط هجوم الفريق، ولذا فإنهم 
يسعون إلى تدعيمه بالعب متميز أو أكثر قبل انتهاء 

موسم االنتقاالت الصيفية.
وكشفت قناة »سكاي سبورت ايطاليا« أن اليوفي 
وض���ع بالفعل قائمة تضم أس���ماء عدد من املهاجمني 
الذين سيسعى من أجل ضمهم في الفترة املقبلة، حيث 
تتضمن هذه القائمة عددا من املهاجمني اجليدين أمثال 
خافيير هرنانديز وااليفواري السينا تراوري، باإلضافة 

إلى لويز ادريانو ولوكاس بودولسكي.
وم���ع اقتراب موعد إغالق باب االنتقاالت في األول 
من سبتمبر املقبل، قالت القناة انه يبدو أن هرنانديز 
العب مان يونايتد س���يكون هو األقرب لالنضمام إلى 
صفوف البيانكونيري، حيث تشير الشائعات إلى أن 
الالعب املكس���يكي الذي يبلغ من العمر 26 عاما رمبا 
يس���تخدم كجزء من صفقة محتملة ينتقل مبقتضاها 

النجم الشيلي ارتورو فيدال إلى االولد ترافورد.

إصابة جديدة لنيمار تبعده عن افتتاح الدوري اإلسباني      )أ.ف.پ(

»الريدز« يهدد بالوتيللي بعقوبات كبيرة إذا عاد جلنونه

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة الثانية(

2:45beIN SPORTS HD1نيوكاسل � أستون ڤيال

5سوانزي سيتي � بيرنلي

5beIN SPORTS HD1تشلسي � ليستر سيتي

5كريستال باالس � وست هام

5ساوثامتون � وست بروميتش

7:30beIN SPORTS HD1إيڤرتون � أرسنال

الدوري األملاني )املرحلة األولى(
دبي الرياضية4:30شالكه � هانوڤر 

دبي الرياضية4:30هوفنهامي � أوغسبورغ

دبي الرياضية4:30كولن � هامبورغ

دبي الرياضية4:30هيرتا برلني � فيردر برمين

دبي الرياضية4:30آينتراخت فرانكفورت � فرايبورغ

دبي الرياضية7:30بوروسيا دورمتوند � باير ليڤركوزن

الدوري الفرنسي )املرحلة الثالثة(
6مارسيليا � جاجنون

9beIN SPORTS HD9نيس � بوردو

9beIN SPORTS HD7رميس � كان

9باستيا � تولوز

9beIN SPORTS HD6ليل � لوريان

9beIN SPORTS HD8مونبلييه � ميتز

لوكاكوسانشيز

املدفعجية لتذوق »حلوى إيڤرتون«املدفعجية لتذوق »حلوى إيڤرتون«


