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قذيفة ديباي في مرمى بروج               )أ.ف.پ(

نتيجة غير مطمئنة لـ »النسور« أمام ليڤركوزن

ديباي يضع »املان« على أبواب »التشامبيونزليغ«

أكد اجلناح الهولندي ممفيس ديباي صوابية مان يونايتد 
االجنليزي بالتعاقد معه عندما سجل هدفني وقاده الى الفوز 
على ضيفه بروج البلجيكي 3-1 في ذهاب الدور الفاصل من 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وغاب اليونايتد عن البطولة في املوسم املاضي الول مرة 
منذ 19 عاما بسبب حلوله سابعا في »البرميييرليغ« بنهاية 

موسم 2014-2013.
إال انه حل في املركز الرابع في املوس���م املنصرم بقيادة 
املدرب الهولندي لويس ڤان غال، وحصل على فرصة خوض 

الدور الفاصل للحاق بدور املجموعات.
وبدأ »املان« الدوري االجنليزي هذا املوسم بالفوز مبباراتيه 
األوليني، االول عل���ى توتنهام، والثاني بالنتيجة ذاتها على 

استون ڤيال.
من جهته، خسر بروج مباراته االولى في الدوري البلجيكي 

قبل ان يفوز الحقا مبباراتني على ارضه.
وبروج هو الفري���ق البلجيكي الوحي���د الذي متكن من 

الوصول الى نهائي املسابقة القارية األم وكان ذلك عام 1978 
حني خسر أمام الغرمي احمللي ليونايتد ليڤربول.

على ملعب »اولدر ترافورد«، فاجأ بروج مضيفه من ضربة 
حرة لالسباني فيكتور فاسكيز، ارتدت كرة غير خطيرة من 
العب الوس���ط مايكل كاريك الى شباك احلارس االرجنتيني 

سيرخيو روميرو )8(.
لكن الشياطني احلمر لم يتأخروا باملعادلة، فلعب كاريك 
عرضية بعيدة هيأها ممفيس ديباي لنفس���ه بش���كل رائع 

واخترق املنطقة مسددا كرة أرضية ذكية )13(.
وواصل يونايتد ضغطه وقبل دقيقتني على انتهاء الشوط 
األول تسلم ديباي الكرة مجددا في املوقع عينه على الطرف 
األمين ملنطقة اجلزاء، فاطلق صاروخية رائعة انفجرت في 

املقص االيسر ملرمى بروج هدفا ثانيا )43(.
وتواصلت معاناة دفاع بروج أمام ديباي، فانطلق كالسهم 
في الشوط الثاني وسدد أرضية أبعدها احلارس ببراعة )53(، 
لكن في الدقيقة 64 أهدر فرصة بالغة السهولة أمام املرمى.

وازدادت مصاعب بروج إلكماله املباراة ب� 10 العبني بعد 
نيل املدافع براندون ميشيلي بطاقته الصفراء الثانية خلطأ 
على هرنانديز )80(، ثم اش���رك ڤان غ���ال البلجيكي العائد 
مروان فاليني بدال من واين روني في الدقائق األخيرة، فنجح 
في التسجيل في مرمى أبناء بلده برأسية من مسافة قريبة 

ووضع فريقه على مشارف التأهل الى دور املجموعات.
وجنح التسيو اإليطالي في تخطي باير ليڤركوزن األملاني 
وصيف 2002 بهدف يتيم، في إعادة للدور األول من نسخة 
1999-2000 عندما وقعا معا في دور املجموعات فتعادال ذهابا 
وإيابا 1-1 لكن الفريق اإليطالي تصدر املجموعة وتأهل مع 
دينامو كييڤ األوكراني الى الدور الثاني، فيما انتقل منافسه 

األملاني الى مسابقة كأس االحتاد األوروبي حينها.
على امللعب األوملبي في روما، انتظر التسيو حتى الدقيقة 
77 ليسجل هدفه عبر السنغالي الشاب كيتا بالدو دياو بعد 
مجهود فردي جميل س���دد على اث���ره كرة أرضية من داخل 

املنطقة في مرمى احلارس برند لينو.

وثأر سبورتينغ لش���بونة البرتغالي من ضيفه سسكا 
موسكو الروس���ي 2-1، إذ ان األخير تغلب عليه في نهائي 

مسابقة كأس االحتاد األوروبي عام 2005 في لشبونة.
على ملعب جوزي���ه الفاالدي افتتح الكولومبي تيوفيلو 
غوتييريز التسجيل لسبورتينغ )12( وعادل العاجي سيدو 
دومبيا األرقام قبل انتهاء الش���وط االول )40(، لكن املهاجم 
اجلزائري الدولي اسالم سليماني منح فريق العاصمة هدف 

الفوز )82(.
وفاز باتي بوريسوف البيالروسي على بارتيزان بلغراد 
الصربي 1-0 بهدف ميخائيل غورديتشوك )75( على ملعب 

»بوريسوف ارينا«.
وحقق استانا الكازاخس���تاني نتيجة جيدة على ارضه 
وتغلب على ابويل نيقوسيا القبرصي 1-0 وسجل باورجان 
دجولتش���ييف هدف املباراة الوحيد بكرة رأسية قوية من 

داخل املنطقة )14(.
وتقام مباريات اإلياب في 25 و26 اجلاري.

كأس برنابيو.. »ملكي«

احرز ريال مدريد االسباني كأس برنابيو 
الودية لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه 
غلطة س���راي التركي 2-1 في بدايات مدربه 

اجلديد رافايل بينيتز على ملعبه.
وافتتح املدافع ناتشو التسجيل لريال برأسية 
جميلة اثر ركنية من العب الوسط الكرواتي 
لوكا مودريتش )17(، ثم عادل الفريق التركي 
بتسديدة يسارية جميلة من الهولندي ويسلي 
س���نايدر، العب ريال مدريد السابق، سكنت 
الزاوية اليسرى ملرمى احلارس الكوستاريكي 

كيلور نافاس )53(.
وانتظر الفريق امللكي حتى الدقيقة 81 عندما 
قام الظهير االيسر البرازيلي مارسيلو مبجهود 

فردي مميز فتخطى العبني وسدد كرة زاحفة 
في املرمى التركي مسجال هدف الفوز.

وعاد الى صفوف الريال هدافه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي لم يكن موفقا امام 
املرمى، كما قوبل اجلناح الويلزي غاريث بيل 

بصافرات االستهجان إلهداره فرصة سهلة.
ونال بينيتيز اس���تقباال حارا من جماهير 
النادي وذلك ف���ي مباراته االولى على ملعب 
»س���انتياغو برنابيو« بع���د حلوله بدال من 

االيطالي كارلو انشيلوتي.
وينطلق مشوار امليرينغي في الدوري احمللي 
االحد املقبل بحلوله على ارض س���بورتينغ 

خيخون الصاعد.

إيقاف بيكيه 4 مباريات
أعلنت جلنة املسابقات باالحتاد اإلسباني لكرة 
القدم عن إيقاف املدافع الدولي جيرارد بيكيه العب 
فريق برش����لونة بطل الدوري والكأس املوسم 
املاضي 4 مباريات بعد تعديه لفظيا على مساعد 
احلكم خالل مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو في 

إياب كأس السوبر اإلسباني.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن جلنة 
املسابقات راعت احلد األدنى في تطبيق العقوبة 
وفقا للمادة 94 من الئحة جلنة االنضباط التي 
تشير إلى ضرورة إيقاف الالعب من 4 إلى 12 مباراة 
في حالة تعديه بالس����ب ألحد عناصر منظومة 
اللعبة داخل أرض امللعب سواء اجلهاز الفني أو 
طاقم التحكيم. ومن املنتظر أن يقدم برش����لونة 
طعنا ضد هذه العقوبة س����عيا لتخفيفها، إال أن 
الصحيفة اإلس����بانية ذكرت أن الفرصة ضعيفة 
للغاية، ألن الدليل الوحيد لبراءة بيكيه هو شهادة 

احلكم فياسكو كارباييو ومساعده.
ووفقا لهذه العقوبة سيغيب بيكيه عن مباريات 
أتلتيك بلباو وملق����ا وأتلتيكو مدريد وليڤانتي 

في الليغا.

ڤان غال ميتدح ديباي وشو
قال لويس ڤان غال مدرب مان يونايتد إنه 
يريد منح »قبلة« لالعبه ممفيس ديباي بعدما 
سجل هدفني وصنع هدفا ثالثا ليقود ناديه 
للف���وز 3-1 على كلوب بروج في ذهاب الدور 
األخير من التصفيات املؤهلة لدور املجموعات 

في دوري أبطال أوروبا.
غال للصحافيني: »عندما يس���جل املرء هدفا يصبح بطال، وقال ڤان 

أريد أن أمنحه قبلة ألنه سجل هدفني وصنع هدفا أيضا ولذلك فمن الطبيعي 
أن يتحول إلى بطل«.

كما أشاد املدرب الهولندي بالظهير األيسر لوك شو الذي ظهر بشكل رائع 
أيضا مثل ديباي.

وذكر أن الفريق بدأ ينسجم بقوة وأن اخلط اخللفي اصبح قوة وفاعلية، 
مؤكدا على أهمية الهدف الثالث الذي سجله مروان فياليني.

أبدى البلجيكي ميشيل بورودهوم 
المدير الفني لنادي كلوب بروج رأيه 

في صعوبة العودة امام نادي بحجم 
مان يونايتد االنجليزي في تصفيات 

دوري االبطال االوروبي.
وتابع المدرب في تصريحات تنقلها صحيفة 

الميرور البريطانية: لديك فرصة ضئيلة للغاية في ملعبك ولكن 
ذلك سيكون بصعوبة كبيرة.

وأضاف: لقد حاولنا ان نلعب مع امكانيات الالعبين المتواجدين 
في الفريق ولكننا ايضا افتقدنا العبين آخرين مميزين للغاية.

واختتم تصريحاته قائال: اذا ما سنفتقد قائدنا في جولة االياب 
باإلضافة الى اإلصابات الجديدة في العديد من المراكز فلذلك لن 

يكون هناك اي حل من اجل هزيمة اليونايتد القوي.

مدرب بروج يستصعب املهمة

 بداية مبشرة للملكي قبل انطالقة الليغا 

بايرن: مولر ال يقدر باملال
ق���ال بايرن ميونيخ إنه ليس لديه أي نية 
لبيع العبه توماس مولر بعدما ذكرت تقارير أن 
مان يونايتد تقدم بعرض لضم العب منتخب 

أملانيا.
ونقلت مجلة سبورت بيلد عن ماتياس سامر 
املدير الرياضي لباي���رن قوله »ليس توماس 

السبب وراء هذه الضجة بل مستوياته«.
وأضاف »ال ميكننا أن نفعل شيئا حيال كل 
األمور التي ترتبت على ذلك. )املدير التنفيذي 
للنادي كارل هاينز( رومنيجه أصاب عندما قال 

إن قيمة هذا الالعب ال تقدر باملال«.

ماتيو كوفاسيتش وبجانبه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز

كوفاسيتش: سعيد بوجودي بالنادي األكبر في العالم

قدم فريق ريال مدريد اإلسباني العبه اجلديد، 
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى وسائل اإلعالم 
امس، في قاع���ة املؤمت���رات اخلاصة مبلعب 

سانتياغو بيرنابيو.
وقال كوفاسيتش: »سعيد بوجودي في أكبر 
أندية العالم وانتقالي لريال مدريد هو ش���يء 
خاص لي. أشكر الرئيس على دعمه وهذا شيء 

خاص بالنسبة لي«.
م���ن جهته، رح���ب رئيس الن���ادي امللكي 
فلورنتينو بيريز بالالعب الكرواتي كوفاسيتش 
قائال: »عزيزي ماتيو، اهال بك في افضل فريق في 

العالم رفقة أفراد عائلتك وجميع احلضور«.
وقال بيريز: »دائما ما نفكر في التحس���ن 

بريال مدريد، نحن نطمح إلى األفضل، لكن هذا 
ال مينعنا من البحث عن املواهب«.

وأضاف: »نحن جنتمع من أجل تقدمي العب 
شاب )21 عاما(، ومن الرائع ان تنضم إلى الفريق 
األفضل بالعالم حسب رأي الفيفا، واحلائز 10 

كؤوس أوروبية«.
واستطرد: »كرواتيا تعشق كرة القدم، وانت 
الالعب الكرواتي اخلامس الذي ميثل ريال مدريد، 
سنساندك كما فعلنا مع مواطنك مودريتش«.
وختم رئيس ريال مدري���د كلمته بالقول: 
»مبوهبتك ستساعدنا على ان نكون األفضل، 
كما ستدخل تاريخ ريال مدريد، مرحبا بك في 

بيتك اجلديد مدريد«.

تشلسي يقترب من ضم بدرو
تفوق تشلس���ي االجنليزي على مواطنه مان 
يونايتد في سباق ضم مهاجم برشلونة االسباني 
الدولي بدرو رودريغيز بحسب الصحف البريطانية 

أمس. وأشارت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« 
ان تشلسي بطل الدوري وافق على دفع 21 مليون جينه 

استرليني )29.8 مليون يورو او 32.9 مليون دوالر( للتعاقد 
مع الالعب البالغ 28 عاما والذي سافر الى لندن إلنهاء االنتقال.

وبحال صحة اخلبر، فان بدرو سيضع حدا لشائعات انتقاله من برشلونة، اذ 
كان يطارده قطبا مدينة مانشس���تر، يونايتد وسيتي، رغم ان األول كان األقرب 

الى ضمه.
وكان بدرو بطل هدف الفوز على مواطنه اشبيلية في الوقت االضافي من الكأس 
السوبر االوروبية لكرة القدم )5-4( الثالثاء املاضي، كذب االخبار عن نيته بترك 

الفريق الكاتالوني منتقدا احد ادارييه وواصفا وضعه احلالي ب� »املعقد«.


