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)أ.ف.پ( مهاجم ليڤربول ساديو ماني حلظة اطالقه كرة الهدف األول   )ا.ف.پ( لوكاس مورا محتفال بهدف التعادل في مرمى السيتي 

انطالقة متعثرة لبايرن .. ودورمتوند يضرب باخلمسة

سقط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري األملاني في 
املواسم السبعة املاضية في فخ التعادل على ملعبه 
»أليانــز ارينا« بعدما قلب تأخره أمام ضيفه هيرتا 
برلني ١-٢ الى تعادل ٢-٢ في افتتاح مباريات الدوري. 
ويدين بايرن بالتعادل الى مهاجمه الپولندي روبرت 
ليڤاندوفسكي الذي سجل هدفني )٢4 و6٠ من ركلة 
جزاء(، فيما سجل للفريق الضيف البلجيكي دودي 
لوكيباكيو )36( والصربي ماركو غروييتش )3٨(.

وقال ليڤاندوفسكي عقب املباراة: »لم نلعب بطريقة 
سيئة وبالكاد سدد الفريق باجتاه مرمانا، لقد كانوا 
محظوظني«.  وكان لسان حال مدربه نيكو كوفاتش 

مماثال بقوله: »لقد كنا الفريق األفضل وكان يتعني 
علينا الفوز باملباراة«. ويأتي هذا التعادل في خضم 
تقارير تشير الى توصل النادي الباڤاري الى اتفاق 
مبدئي للتعاقــد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من 
برشلونة اإلســباني، واالنتقادات التي تطول إدارة 
النادي بسبب السياسة التعاقدية التي انتهجتها هذا 
املوسم، حيث لم تنجح في إجراء أي صفقة من شأنها 
سد فراغ رحيل اجلناحني الفرنسي فرانك ريبيري 
والهولندي آريني روبن وعودة الكولومبي خاميس 
رودريغيــز الى فريقــه ريال مدريد االســباني بعد 
نهايــة فترة إعارته. وعلى الرغم من خيبة التعادل 

في االفتتاح، إال أن بايرن حافظ على ســجله خاليا 
من اخلسارة باملباراة األولى في »البوندسليغا« منذ 
عام ٢٠١٢، حيث فاز في 4 وتعادل في مثلها. واستهل 
بوروسيا دورمتوند موسمه بأفضل طريقة ممكنة، 
عندمــا اكتســح ضيفه أوغســبورغ 5-١ أمس على 
ملعب »ســيغنال ايدونا بارك«.  وفاز ڤولفسبورغ 
على كولون ٢-١، وفورتونا دوسلدورف على مضيفه 
ڤيردر برمين 3-١، وباير ليڤركوزن على بادربورن 
3-٢، وفرايبورغ على ماينز 3-٠. وتختتم املرحلة 
اليوم مبباراتي اينتراخت فرانكفورت مع هوفنهامي، 

ويونيون برلني مع اليبزيغ.

)أ.ف.پ(  مهاجم بايرن روبرت ليڤاندوفسكي يسدد الكرة على مرمى هيرتا برلني 

صالح ثاني أغلى العب في العالم
تفوق النجم املصري محمد 
أبرز  العديد من  صالح على 
جنوم كرة القدم العاملية، من 
النجمان األرجنتيني  بينهم 
ليونيل ميســي والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو وكذلك 
البرازيلي نيمار دا ســيلفا، 
في قائمة أغلى الالعبني والتي 
أصدرهــا مرصد كرة القدم 
)CIES( وفقا ملا نشرته صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
واحتل صالح املركز الثاني 
في القائمة التي تصدرها جنم 
باريس سان جرمان كيليان 
مبابــي مــن حيــث القيمة 
إليها  التي وصل  التسويقية 
100 العب حاليا، إذ احتل مبابي 
الصدارة بـ 230 مليون جنيه 
إســترليني، فيما باتت قيمة 

الالعبني على إثرها بناء على 
العديد من العوامل من بينها 
عمر الالعب، والعقد، واملركز، 
وعــدد الدقائق، واألهداف، 
ووضعه على الصعيد الدولي 

جنيه إسترليني( وماركوس 
)113 مليون جنيه  راشفورد 

إسترليني(. 
كمــا غــاب عــن قائمة 
العشــرة األوائل بول بوغبا 
ونيمار اللذان احتال املركزين 
السادس عشر والسابع عشر 
علــى التوالي )كالهما بقيمة 
114 مليون جنيه إسترليني(، 
لكنهما أقل من فيليب كوتينيو 
وروميلو لوكاكو وفقا للقائمة.

وسبق أن توج صالح بلقب 
املوسم  أوروبا  أبطال  دوري 
ليڤربول على  املاضي مــع 
حساب توتنهام هوتسبير، كما 
نال مؤخرا لقب كأس السوبر 
األوروبي على حساب تشلسي 
في النهائــي الذي جرى في 

إسطنبول األربعاء املاضي.

ونتائج فريقه.
وحل ثالثا في القائمة رحيم 
سترلينغ بقيمة تسويقية بلغت 
)190 مليون جنيه إسترليني( 
ومــن خلفه النجم ميســي 
)153 مليونا( وخامسا جادون 
سانشو )145 مليونا( ثم ساديو 
ماني )144 مليونا( وهاري كني 
)143 مليونا( وفيرمينيو )132 
مليونا( وأنطوان غريزمان )131 
مليونا( وليروي ساني )125 
العشــرة  مليونا( في قائمة 

األوائل.
النجمني  ولوحظ غيــاب 
رونالدو ونيمــار عن قائمة 
إذ  العشــرة األوائل أيضا، 
احتل رونالدو املرتبة العشرين 
)108 ماليني جنيه إسترليني( 
خلف إيدن هازارد )110 ماليني 

صــالح 200 مليــون جنيه 
إسترليني.

الصحيفــة  وأكــدت 
البريطانية أن القائمة تعتمد 
علــى 57 نقطــة يتم فرز 

باريس لتجاوز رين.. وليون يتالعب بـ »أجنيه«

يأمل القيمون على باريس 
ســان جرمان والطاقم الفني 
بقيادة املدرب األملاني توماس 
توخل حتييــد الالعبني عن 
اجلدل القائم بشــأن زميلهم 
البرازيلــي نيمــار، وتأكيــد 
البداية القويــة التي حققها 
النادي الباريســي من خالل 
حتقيق الفــوز الثاني وهذه 
املرة على حســاب رين حني 
يحل ضيفا عليــه اليوم في 
ختــام املرحلــة الثانيــة من 

الدوري الفرنسي.
الباريســي  النادي  وكان 
اســتهل املوســم اجلديد من 
الدوري بالفــوز على ضيفه 
نيم 3-٠ األحد املاضي على 

ملعب »بارك دي برينس«.
وسيغيب نيمار عن مباراة 
اليوم بحسب ما أعلن مدرب 
الفريــق الباريســي، األملاني 
تومــاس توخــل، حيث قال 
»لم يكمل نيمــار التدريبات 
مع املجموعة اليوم )أمس(، 
ال يزال الوقت مبكرا بالنسبة 
اليه لبدء املباراة السيما ضد 
رين في معقله، األمر مبكر، 
ننتظر أسبوعا آخر ليعاود 

التمارين مع املجموعة«. 
ورغم اجلدل القائــم بشأن 
النجــم البرازيلي لم يتأثــر 
ســان جرمان في ظل وجود 
العبني مثل كيليان مبــــابي 
واألوروغويــاني إدينسون 
كافــــاني وخــرج منتصــرا 
مــن املرحلـــة االفتتاحيـــة 
بثالثيـــــة نظيفة، بينهـــــا 
هدفـــان لألخيرين وثالـــث 

البديـــل أنخل  لألرجنتيني 
دي ماريا. ويلعب اليوم ايضا، 
ســانت اتيان مع بريســت، 

ورينس مع ستراسبورغ.
ليــون موقتــا  وتصــدر 
ترتيب فرق الدوري الفرنسي 
بفــوزه الكبير علــى ضيفه 
افتتــاح  أجنيــه 6-٠ فــي 

مباريات املرحلة.
وهو الفوز الثاني لليون 
بعــد تغلبــه علــى موناكو 
بثالثية نظيفــة في املرحلة 
االفتتاحيــة، ليرفع رصيده 
الى 6 نقاط في الصدارة، كما 
حافــظ على نظافة شــباكه 

للمباراة الثانية على التوالي.
وافتتــح ليــون، ثالــث 
الدوري في املوسم املنصرم، 
التسجيل بعد مرور ١١ دقيقة 
من صافــرة البداية بفضل 
اجلزائــري األصل حســام 
عوار الذي ســدد كــرة من 
٢٠ متــرا، قبــل أن يضيف 
موسى دميبيلي )36 و65( 
والهولندي ممفيس ديباي 
)4٢ و4٩( هدفني لكل منهما، 
فيما اختتم البديل الشــاب 
لــوكاس  البرازيلــي جــان 
املهرجــان التهديفي لفريقه 

في الدقيقة 7٢.

)رويترز(  العب ليون حسام عوار يسدد صوب مرمى اجنيه  

»عيون امليالنيني« على ماريانو
أكــد تقرير صحافي إيطالي أن ميالن يســتهدف التعاقد 
مع مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز خالل امليركاتو الصيفي 
احلالي. وأشارت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« إلى أن 
املدير التقني مليالن باولو مالديني سيغادر إلى إسبانيا لبدء 
املفاوضــات لضم ماريانــو. وأوضحت أن ميالن قد يحصل 
على أموال صفقة ماريانو من خالل عرض مهاجمه البرتغالي 
أندريه سيلفا على إشبيلية بسعر منخفض. يذكر أن منافسات 
املوسم اجلديد من الدوري اإليطالي ستنطلق األسبوع املقبل، 

ماريانو دياز ويلتقي ميالن مع أودينيزي في اجلولة األولى.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إجنلترا )املرحلة الثانية(
4beIN sports HD٢شيڤيلد يونايتد - كريستال

6:3٠beIN sports HD٢تشلسي - ليستر

إسبانيا )املرحلة األولى(
6beIN sports HD3أالڤيس ـ ليڤانتي

٨beIN sports HD3إسبانيول ـ إشبيلية
١٠beIN sports HD4ريال بيتيس - بلد الوليد
١١beIN sports HD3أتلتيكو مدريد ـ خيتافي

املانيا )املرحلة األولى(
4:3٠beIN sports HD5فرانكفورت ـ هوفنهامي
7beIN sports HD5يونيون برلني ـ اليبزيغ

فرنسا )املرحلة األولى(
4beIN sports HD6سانت اتيان ـ بريست
6beIN sports HD6رينس ـ ستراسبورغ

١٠beIN sports HD6رين - باريس

ليڤربول ينتصر ويتصدر.. وتوتنهام يوقف »السيتي«
حقــق ليڤربــول فــوزا صعبا على حســاب 
مستضيفه ساوثمبتون ٢-١ على ملعب سانت 

ماري. 
وســجل هدفي »الريدز« كل من الســنغالي 
ساديو ماني )45( والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
)7١(، فيما أحرز هدف ساوثمبتون داني انغز اثر 
خطأ شنيع من حارس ليڤربول أدريان )٨3(. 

هــذا، ورفــع »الريدز« رصيده الــى 6 نقاط 
ليتصدر الترتيب. 

وفي بقية اللقاءات، فاز بورمنوث على استون 
ڤيال ٢-١، وايفرتون على واتفورد ١-٠، ونوريتش 
ســيتي على نيوكاســل يونايتد 3-١، وتعادل 
برايتــون مع وســت هــام ١-١.وحقق أرســنال 
انتصاره الثاني علــى التوالي بفوزه ٢-١ على 

ضيفه العنيد بيرنلي.
ســجل ثنائية »املدفعجية« كل من الكسندر 
الكازيت )١3( والغابوني بيير إميريك أوباميانغ 
)64(، فيما أحرز هدف بيرنلي مهاجمه آشــلي 
بارنز )45(.  وأعاد توتنهام هوتسبير الذكريات 
احلزينة ملان سيتي في دوري األبطال األوروبي 
بنسخته االخيرة وعشاقه ومدربه االسباني بيب 
غوارديوال بتعادلــه معه بهدفني لكل منهما في 
املواجهة التي جمعتهما على ملعب االحتاد ضمن 
منافسات اجلولة الثانية للدوري االجنليزي لكرة 
القدم، ليهدي الصدارة إلى ليڤربول )6 نقاط(.

وقــد بادر »الســيتي« بالتســجيل أوال عبر 
مهاجمه املتألق رحيم سترلينغ )٢٠(، لكن سرعان 
مــا رد ايريك الميال معــادال النتيجة )٢3(، ولم 
يشأ بطل »البرميرليغ« اخلروج متعادال، فكثف 
هجماته ليقتنص مهاجمه االرجنتيني سيرجيو 
اغويرو الهدف الثاني )35( ليخرج متقدما بنهاية 
الشــوط األول. ومــع بداية الشــوط الثاني لم 
يستسلم العبو توتنهام وشنوا عدة هجمات من 
أجل إدراك التعادل، وبالفعل جاء الهدف الثاني 
للضيوف بواسطة البرازيلي لوكاس مورا )56(، 
كثف بعدها »السيتي« هجماته من جميع اجلهات 
بغية إحراز هدف ثالث، لكن تســابق مهاجموه 
على إضاعتها بســبب التسرع وصالبة دفاعية 

محكمة لدفاع الفريق اللندني. 
ويدخل تشلسي بقيادة مدربه فرانك المبارد 
في اختبار جديد »اليوم« عندما يستضيف ليستر 
سيتي على ملعب »ســتامفورد بريدج« اليوم، 
والذي يشــهد أيضا إقامة مبــاراة أخرى جتمع 
بني الصاعد شيفيلد يونايتد وكريستال باالس.

أوباميانغ مينح »املدفعجية« فوزاً ثميناً على حساب بيرنلي.. وتشلسي يستقبل ليستر سيتي اليوم


