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»املان« يعزف مبكراً  أجمل األحلان
بداية مثالية للسيتي في »البرميييرليغ«.. و»السبيرز« يضرب »ربع بينيتيز« بثنائية

استعرض مان يونايتد مبكرا باكتساحه 
ضيفه وست هام برباعية نظيفة، اثنان منها 
ملهاجمه اجلديد البلجيكي روميلو لوكاكو في 
املرحلة االولى من الدوري االجنليزي املمتاز 
لكرة القدم. على ملعب »اولدترافورد«، سجل 
لوكاكو هدفني واضاف الفرنســيان انطوني 

مارسيال وبول بوغبا الهدفني اآلخرين.
وكان لوكاكو تألق في املباريات االعدادية 
للفريق، لكنه سجل أول هدفني له في الدوري 
املمتــاز بألوان »املان« بعــد انتقاله اليه من 

ايفرتون.
وافتتح صاحب األرض التسجيل بواسطة 

لوكاكــو، واضاف البلجيكي هدفه الثاني في 
الدقيقــة 5٢ حني ارتقــى لكرة من ركلة حرة 
نفذها األرميني هنريك ميخيتاريان واودعها 

برأسه على يسار احلارس جو هارت.
وتواصلــت فــرص املــان وابرزهــا كرة 
لراشفورد اصطدمت بالقائم االيسر )66(، ثم 
اضاف الفرنسي الشاب انطوني مارسيال بديل 
راشفورد الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتني.

وختم الفرنسي اآلخر بول بوغبا مهرجان 
األهداف بكرة قوية مــن حدود املنطقة على 
يسار هارت قبل ثوان من نهاية الوقت األصلي.
بدوره حقق توتنهام هوتســبر الذي حل 

ثانيا املوسم املاضي بداية جيدة للموسم بفوزه 
على مضيفه نيوكاسل ٢-٠، وسجل الهدفني 

ديلي آلي )6١( والويلزي بن ديفيس )٧٠(.
والفريقان على طرفي نقيض، فالسبيرز 
نافس بقوة في املوسمني املاضيني على لقب 
الدوري، بينما خاض نيوكاسل مباراته األولى 
في دوري األضــواء الصاعد اليه حديثا بعد 

موسم في الدرجة األولى.
وشــكل طرد العب فريق املدرب بينيتيز 
شــيلفي نقطة حتول املباراة في الدقيقة ٤8، 
اذ استفاد العبو توتنهام من النقص العددي 
للسيطرة على مجريات اللقاء، وسجل السبيرز 

هدفه األول عبر جنمه آلي.
ولم يتأخر الهدف الثاني بواسطة ديفيس.

ويشكل الفوز بداية مريحة لتوتنهام الذي 
يشرف عليه املدرب االرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينــو، الغائــب عــن ســوق االنتقاالت 

الصيفية على عكس األندية األخرى.
وكان ســيرجيو أغويرو قد هز الشــباك 
بهــدوء وأحرز لويس دنــك هدفا باخلطأ في 
مرماه ليسقط برايتون آند هوف البيون في 
مباراته األولى بعد عودته للدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم بهزميته ٢-٠ مبلعبه أمام 

مان سيتي  اول من امس.

مستقبل كوتينيو بيد مالك ليڤربول

دميبيلي موقوف حتى إشعار آخر

بولت ينهي مسيرته مصابًا 
في »مونديال القوى«

مورينيو »متلهف« لدوري األبطال

أكد املدرب األملاني لليڤربول اإلجنليزي يورغن كلوب أن 
مستقبل صانع األلعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو يحدد من 
قبل مالكي النادي، وذلك ردا على رغبة برشــلونة اإلسباني 
بالتعاقد مع الالعب من أجــل تعويض رحيل مواطنه نيمار. 
وجددت مجموعة »فينواي سبورتس غروب« االميركية املالكة 
لليفربول متســكها بالالعب ببيان اصدرته اجلمعة املاضي، 
أكدت فيه دعمها الكامل للمدرب كلوب الذي اعرب عن رغبته 
فــي االبقاء على جنمه البالغ 25 ربيعا والذي غاب عن مباراة 

السبت بسبب اصابة في ظهره.
ولدى ســؤاله عن كوتينيو أكد كلــوب أن مصير الالعب 
البرازيلي ليــس بيده وأضاف »كمدرب لنــاد كروي، هناك 
مسؤولون أعلى مني، وإذا قرر املسؤولون، على سبيل املثال، 
بيع العب أو عدم بيعه، فيتوجب علي القبول بهذا القرار. إذا 

قرروا عدم بيعه، فبعدها ليس لي أي عالقة باملسألة«.
ولدى سؤاله عما إذا كانت اإلدارة ستبدل رأيها بشأن عرض 
برشلونة بعدما تقدم الالعب نفسه بطلب الرحيل عن النادي، 
قال كلوب »يجب أن تسألوا النادي. يجب أن تطرحوا السؤال 
عليهم«. واستبعد كلوب أن يؤثر طلب كوتينيو بتحريره من 
عقده على موقف ادارة النادي، مضيفا »يجب أن تســألوهم 
لكني استبعد ذلك ألن ما قاله النادي حول هذا املوضوع كان 

واضحا جدا«.

كشف بوروسيا دورمتوند األملاني 
امس أنه أبقى على ايقاف العب وسطه 
الفرنسي عثمان دميبيلي »حتى اشعار 
اخر«، وذلك بسبب غيابه عن التمارين 
يوم اخلميس املاضي وســط تزايد 
احلديث عــن احتمــال انتقاله الى 

برشلونة اإلسباني.
وقال دورمتوند فــي بيان »قرر 
بوروسيا دورمتوند االبقاء على ايقاف 
الالعب عثمان دميبيلي عن متارين الفريق 

حتى اشعار اخر«.
وغاب دميبيلي عن متارين اخلميس، 
اي في اليوم الذي أكد فيه دورمتوند أنه 
رفض عرضا من برشلونة بخصوص 
الالعب الدولي الفرنسي البالغ 20 عاما.

وقرر دورمتوند في بادئ األمر تغرمي 
الالعب وايقافه حتى اليوم االثنني، ما 
حرمه املشاركة في مباراة اول من امس 
ضد هواة ريالشينغن-آرلن في الدور 
األول من كأس املانيا والتي حســمها 
فريق املدرب الهولندي بيتر بوس 0-4.

لكنه قرر اآلن متديد عقوبة االيقاف حتى 
اشعار اخر، وقد أكد املدير الرياضي ميكايل 
تسورك في بيان أن »تركيزنا اآلن منصب 
على حتضيرات الفريــق ملباراته االفتتاحية 
في الدوري األملاني ضد ڤولفسبورغ في 
عطلة نهاية األسبوع اجلاري«، مضيفا 
»بالتأكيد، ميلك عثمان دميبيلي خيار 

التمرن وحيدا«.

تعرض اجلامايكي اوساين بولت إلصابة في فخذه وأحرزت 
بريطانيا ذهبية سباق التتابع 4*100 م ألول مرة في تاريخها، 
فــي بطولة العالم أللعاب القوى املقامــة في لندن واختتمت 

أنشطتها أمس.
وكان بولــت آخر املنطلقني في الفريق اجلامايكي بيد انه 
امسك بفخذه وسقط ارضا عندما كان ثالثا، ففازت بريطانيا 
بزمن 37.47 ثانية متقدمة على الواليات املتحدة )37.52 ث( 
واليابان )38.04 ث(. وشهد السباق صراعا ثالثيا بني الواليات 
املتحدة )مايك رودجرز وجاســن غاتلــني وجايلني بايكون 
وكريستني كوملان(، بريطانيا )شيجيندو اوجاه وادم جيميلي 
ودانيال تالبوت ونيثانيال ميتشــل باليــك( وجامايكا )عمر 

ماكليود وجولني فورت ويوهان باليك وبولت(.
وأحرزت البرتغالية اينيس هنريكيس ذهبية النسخة االولى 
من سباق 50 كلم مشيا للسيدات بسهولة وحطمت رقمه العاملي.
وســجلت هنريكيس 4.05:56 ســاعات، محطمة رقمها 
السابق البالغ 4.08:26 س، والذي حققته في 15 يناير املاضي.

ال يشــعر مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو بالضغط 
الواقع عليه في املوسم احلالي، مشيرا الى أن الفريق سيحقق 

نتائج إيجابية في جميع البطوالت.
وقال مورينيو في تصريحات صحافية: »الشيء الوحيد 
الذي أحتاج اليه، هو أن أستمر في العمل، ال أضع ضغوطات 
إضافية على نفســي، ألنني دائما أقدم أقصى ما لدي، وبعد 

ذلك تأتي النتائج اجليدة«.
وأضاف املدرب البرتغالي »أقوم بعملي بإخالص تام دائما 
وأكثر مما كنت في البداية، واثق بأن النتائج في نهاية املوسم 
ستكون جيدة، مع هذه املجموعة من الالعبني سأسعى الى أن 
نصل للقمة، ال أستطيع االنتظار حتى بداية دوري أبطال أوروبا«.

وعن التعاقد مع ماتيتش، قال مورينيو: »منذ اللحظة األولى 
لي في مان يونايتد أيقنت أننا نحتاج  الى العب مثل ماتيتش، 
لم أرد أن أذهب خلف مهمات مســتحيلة في املوسم األول، 

ولكنه اآلن معنا ألنه أراد اللعب ملان يونايتد«.

ليڤربول يرفض التفريط بنجمه البرازيلي

اجلامايكي اوساين بولت   )أ.ف.پ(

كونتي: أستعد للعب بـ 10 العبني
أقر املدرب اإليطالي لتشلسي 
اإلجنليزي أنطونيو كونتي أنه 
قد يضطر الى حتضير تشكيلة 
لفريقه من ١٠ العبني بدال من ١١ 
العبا، في في حال واصل فريقه 
اللعب بالطريقة املتشنجة التي 
أدت الى خســارته على ارضه 
ضد بيرنلي )٢-3( في مستهل 
حملة الدفاع عن لقب الدوري، 
في مباراة طرد خاللها اثنان من 
العبيه )غاري كايهيل وسيسك 

فابريغاس(.
احملليــة  املبــاراة  وهــي 
الرســمية الثالثــة تواليا التي 
يكملها تشلسي بنقص عددي، 
بعد نهائي كأس اجنلترا ودرع 
املجتمع، اللتني خســرهما أمام 

غرميه اللندني أرسنال.
وبدأ كونتي يشــعر بالقلق 
حيــال عدم قــدرة العبيه على 
ضبــط أعصابهــم، قائــال بعد 

اخلســارة االفتتاحيــة »رأيت 
وجهــني لفريقــي في املبــاراة. 
أحدهما ايجابي في الشوط الثاني 
واآلخر سلبي في الشوط األول«.
أضاف »يجــب علي أن أبدأ 
دراسة تشــكيلة جديدة من ١٠ 
العبــني ألن عــدم االنتظام هذا 
يثير قلقي«، متابعا »فقدنا رابطة 
جأشــنا بعد البطاقــة احلمراء 
األولى وتلقينا األهداف الثالثة«.
وشــدد على ضــرورة »أن 
نتحسن كثيرا في هذه الناحية 
ألن هــذا النــوع مــن احلــاالت 
)الطرد( قد يحصل. يجب علينا 
التذكر بأن ثمــة بقية للمباراة 
علينا إكمالها وتقدمي أفضل ما 
لدينــا. يجــب أن نتمتع ايضا 
باخلبــرة الصحيحــة للتعامل 

مع هذا النوع من األوضاع«.
وأضاف كونتــي »يجب أن 
أشــعر بالفخر حيــال االلتزام 

الكبيــرة،  الرائــع، والرغبــة 
واالرادة القويــة التي متتع بها 
العبــو فريقي رغم أنه كان من 
الصعب جدا تغيير النتيجة في 

الشوط الثاني«.
وأكــد انــه »يجــب أن نثق 
بالعمــل الذي نقوم بــه. اليوم 
)الســبت( لعبنا بغياب ثالثة 
العبــني مصابني وآخر موقوف 
)النيجيري فيكتور موزيس(. 
بطبيعة احلال سنفتقد العبني 
- كايهيل وفابريغاس - بسبب 
االيقاف لكننا ســنجد احللول 

املناسبة«.
وأشار الى ان موراتا »يعمل 
بجهد كبير لبلوغ كامل لياقته 
البدنيــة بأســرع وقــت ممكن 
والتأقلم سريعا مع اسلوب لعبنا 
)...( لعب بشــكل جيد جدا في 
الـــ3٠ األخيرة، وهذه  الدقائق 

اخبار جيدة بالنسبة لنا«. أنطونيو كونتي

كلوب... »خل العناد عنك«
يحيى حميدان 

ال يختلف اثنان على حنكة 
ودهاء املــدرب االملاني يورغن 
كلوب وما قدمه طوال مسيرته 
التدريبية التي قاربت الـ ١6 عاما، 
واســتطاع ان يثبت جنوميته 
خاللهــا كمدرب على الرغم من 
عــدم صرفه لالمــوال الطائلة 
مثلما يفعل، على سبيل املثال، 
البرتغالي جوزيه  »الداهيــة« 
مورينيو الــذي جتاوز صرفه 
املليار يورو كأعلى رقم جلميع 

املدربني في العالم.
التحديات  كلــوب يعشــق 
ولديه مبدأ واضح وهو العمل 
على املجموعة املوجودة ومنح 
الفرصــة لالعبــني الصاعدين، 
وهــذا ما جنح به خــالل فترة 
توليــه االدارة الفنيــة لفريق 
بوروســيا دورمتونــد، والذي 
ســاهم في حصولــه على لقب 
الدوري االملاني والوصول الى 
نهائي دوري االبطال عام ٢٠١3.
ويبــدو ان مبــدأ يورغن ال 

يجدي نفعا في الوقت احلالي 
مع ليڤربول، وذلك للتعاقدات 
الهائلة التي يبرمها املنافسون 
الدوري االجنليزي،  على لقب 
وهو ما وضح جليا في املباراة 
االولى التــي خاضها »الريدز« 
امام واتفورد )3-3(، اذ استمرت 
االخطاء نفسها التي كان عليها 

الفريق في املوسم املاضي.
خرج عشــاق »الليفر« بعد 
نقطة واتفــورد وهم يلومون 
كلــوب، وهم محقــون في هذا 
اجلانب، فعلى ما يبدو ان عناد 
هذا الرجــل االملاني ســيجعل 
البطــوالت بعيدة عــن خزائن 
العمــالق االجنليزي لعام آخر 

على أقل تقدير.  عاب ليڤربول 
فــي اللقــاء األول ضعف خط 
الدفاع، وكذلك احلالة املهزوزة 
واملعتادة من احلارس مينيوليه، 
ووضح جليا عدم وجود العب 
يجيد الضغــط وافتكاك الكرة 
فــي مركــز احملور، كمــا غابت 
احللــول التكتيكية لكلوب في 
دكة االحتياط، والتي تخلو من 
األســماء الرنانة كما هو احلال 
مــع باقي املنافســني على لقب 

»البرميييرليغ«. 
جميع هذه الســلبيات يالم 
فيها كلوب، فهــو أكد في أكثر 
من مناسبة انه يضع »اخلطة 
األولــى للتعاقدات«، وفي حال 
لــم جتــد نفعا فإنــه ال يفضل 
البحث عن بدائل، وهو ما كان 
واضحا بعــد أن أضاعت ادارة 
»الريــدز« وكلــوب الصيــف 
بأكمله عبر التفاوض مع النجم 
الغيني نبــي كيتا الذي يتألق 
مع اليبزيــغ االملاني في مركز 
احملور، والهولندي فيرجيل فان 
دايك صاحب اجلهود الدفاعية 

الكبيــرة مــع ســاوثمبتون، 
االدارة  وأزعجــت طريقــة 
الليفربولية في التفاوض 

كال الناديني على الرغم 
من الرغبة الواضحة 
في دفع مبالغ خيالية 

لالعبني. 
إدارة ليڤربــول 
تؤكد دائما أنها لن 

تتوانى فــي دفع اي 
مبلغ لتدعيم الفريق، وكلوب 
ال يريد التعاقد اال مع األسماء 
التــي يريدهــا وال  احملــدودة 
يبحث عــن بدائل، وهنا تكمن 
املشــكلة.  النقطة املضيئة في 
ليڤربول خالل لقــاء واتفورد 
كانت »الفرعون املصري« محمد 
صالح، الذي دخل قلوب عشاق 
»الريدز« ســريعا، وتسجيله 
للهــدف الثالــث وتســببه في 
ركلة اجلزاء التي ســجل منها 
البرازيلــي روبرتو فيرمينيو 
الهدف الثاني، ســتمنح النجم 
العربــي دفعــة معنوية هائلة 

لتقدمي املزيد.

يورغن كلوب مطالب بتعزيز تشكيلة ليڤربول االساسية واالحتياطية ايضا

بيكيه ينتقد إدارة برشلونة 7 فرق ستستفيد من باولينيوأوباميانغ يثير اجلدل مجدداً

اعترف جيرارد بيكيه املدافع الدولي لفريق برشلونة 
االسباني بأن رد فعل إدارة النادي الكاتالوني رمبا كان 
بطيئا فيما يتعلق بصفقة انتقال املهاجم البرازيلي نيمار 
إلى باريس ســان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية 

بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
وقــال بيكيه »ال أعرف مــا إذا كان النادي على علم 

بصفقة نيمار«.
وأضاف »كنت أعرف باألمر ألن نيمار ابلغني به كما 
أبلغ العديد من الالعبني، ولكن ال أعرف ما إذا كان رئيس 

النادي أو السكرتير الفني على علم باألمر«.
وأشار »ليس دوري إبالغ اإلدارة مبثل هذه املسائل، 
فنحن العبو كرة قدم ونتواجد هنا من أجل اللعب فقط«.

أعاد الالعب الغابوني بيير إميريك أوباميانغ التكهنات حول 
رحيله عن نادي بوروسيا دورمتوند هذا الصيف بعد اعترافه 

بالرغبة في االنتقال إلى نادي ميالن.
أوباميانغ ارتبط اسمه باالنتقال مليالن هذا الصيف، ولكن 
الالعب اختار البقاء مع النادي األملاني. كما حتدثت تقارير عن 

اهتمام ناديي تشلسي وليڤربول اإلجنليزيني بضم الالعب.
املدير التنفيذي مليالن ماركو فاســوني، اعترف في وقت 

سابق بأنه مهتم بضم املهاجم الغابوني.
أوباميانغ تلقى ســؤاال على حسابه على موقع »إنستغرام« 
حول ما إذا كان يرغب في الذهاب مليالن، وأجاب الالعب: »أود 
القيام بذلك، ولكن ميالن ال يفعل أي شيء لكي يحدث ذلك، ما 

الذي ميكنني فعله؟«.

أكدت صحيفة آس اإلسبانية أن صفقة الدولي البرازيلي 
باولينيو إلى برشلونة ستحقق استفادة مادية مميزة لسبعة 
فرق في الفترة املقبلة. وتابعت الصحيفة أن النادي الصيني 
سيحصل على املبلغ األكبر من 40 مليون يورو التي سيدفعها 
البالوغرانا لفسخ العقد مع غوانزو والتعاقد مع البرازيلي.

ولكن هناك 5% من اجمالي السعر ستقسم على ستة فرق 
وهي كورينثاينز وكلــوب أتليتكو يوڤنتوس، براغانتينو، 
أوداكــس إلى جانب ناديي لوديكــي الپولندي وفيلنيوس 

الليتواني.
ويأتي ذلك من خالل بند الرعاية املقرر من جانب االحتاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( لألندية التي لعب لها باولينيو قبل 

سن الثالثة والعشرين.


