
رياضـة
السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٠

23

إنتر ميالن يريد ضم أومتيتي

ستام مدربًا لسينسيناتي

مورينيو: مع «إنتر» عملت بقلبي ٢٠٠٪

دالغليش: رحيل النجوم 
سيكون برغبة ليڤربول

كشــف تقرير صحافي إيطالي عن رغبة إنتر ميالن اإليطالي في 
احلصول على خدمات العب برشــلونة صامويل أومتيتي خالل 
االنتقاالت املقبلة. وتتفاوض إدارة برشلونة مع إنتر ميالن خالل 
الوقت احلالي لضم املهاجم الوتارو مارتينيز، الذي يوجد شــرط 
جزائي في عقده بقيمة ١١١ مليون يورو، ويقترح النادي الكاتالوني 
إقحــام عدد من الالعبني في عملية التبــادل مثل جونيور فيربو 

وارتورو ڤيدال وصامويل أومتيتي لتقليل املقابل املادي.
ووفقا ملوقع «كالتشــيو ميركاتو» اإليطالي، فإن إنتر ميالن يريد 
أومتيتي لكن بشروطه، وهي أن يكون صفقة منفصلة عن الوتارو 

مارتينيز، وعلى سبيل اإلعارة فقط وليس البيع النهائي.

بات املدافــع الدولي الهولندي 
السابق ياب ستام املدرب اجلديد 
لفريق سينسيناتي، املشارك في 
الدوري األميركي لكرة القدم (أم 
أل أس)، وذلك بحســبما أعلن 
مدير عام النادي مواطنه جيرارد 
نييكامب. وسيكون سينسيناتي 
التجربة التدريبية الرابعة البن الـ 
٤٧ عاما على صعيد الكبار، بعد 
ريدينغ اإلجنليزي (٢٠١٦-٢٠١٨) 
وتسفوله (٢٠١٨-٢٠١٩) وفينورد 
الذي تسلم االشراف  روتردام 

عليه في صيف ٢٠١٩ بعقد لعامني، لكنه استقال في اواخر اكتوبر 
املاضي بعد خسارة مذلة أمام أياكس أمستردام (٠-٤). وقال ستام 
«بالنســبة لي، أن أحصل على فرصة العمل في الواليات املتحدة، 
في دوري (أم أل أس)، لصالح فريق مثل سينسيناتي، فهذا حلم».
ومن غير الواضح حتى اآلن كيف سيكون بإمكان ستام االلتحاق 
بفريقه اجلديد في ظل حظر السفر املفروض نتيجة تفشي ڤيروس 

كورونا املستجد الذي أوقف الدوري األميركي منذ ١٢ مارس.

علق البرتغالي مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على الذكرى العاشرة 
لتتويجه بالثالثية مع إنتر ميالن في عام ٢٠١٠.

وقال مورينيو، في تصريحات لصحيفة «الغازيتا ديللو سبورت» 
اإليطالية «كنت في أفضل حالة خالل مســيرتي التدريبية، حيث 
شعرت بأنني في وطني، وارتبط عاطفيا مع املجموعة. كنت أعمل 
بقلبي بنســبة ٢٠٠٪، لهذا الســبب، كنت راضيا عن جتربتي في 
إســعاد اآلخرين في ٢٢ مايو مبدريد، بدءا من موراتي (الرئيس) 

إلى األشخاص الذين يعملون في املستودع».
وتابع «لقد فزت قبــل ذلك بدوري أبطال أوروبا، وكنت أفكر في 
نفسي أوال ثم في اآلخرين، لكن في إنتر لم يكن األمر كذلك أبدا».

وواصل «في األسرة، عندما تصبح أبا أنت تدرك أن شخصا آخر 
بات أكثر أهمية منك وأنك أصبحت في املركز الثاني».

أكد الســير كينــي دالغليش، 
ليڤربــول  أســطورة نــادي 
اإلجنليــزي لكرة القــدم، أن 
الهجــوم املصري  ثالثي خط 
محمد صالح والبرازيلي روبرتو 
فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني 
«أنفيلد»  سيرحلون عن ملعب 
في حال أراد النادي بيعهم. وقال 
دالغليش في تصريحات للمدونة 
الصوتية «هاتريك»: «بالنسبة 
لألندية األخرى التي تعتقد أن 
بإمكانها احلصول على صالح 

أو ماني أو فيرمينيو، لســبب آخر غير أن يكونوا غير سعداء في 
النادي، فإن هذا رمبا ال يبدو أنه يحدث». وأضاف «في نهاية املطاف، 
مثل كل شيء آخر، سيتغير الفريق قليال، ولكن لن يرحل العبون 
ما لم يرغب ليڤربول في رحيلهم». وأعرب دالغليش عن أمله في 
عودة الدوري االجنليزي في األسابيع املقبلة، لكنه اعترف بضرورة 

توافر كل االحتياطات الالزمة من الصحة واألمان حلدوث ذلك.

بايرن ميونيخ ودورمتوند يصارعان فرانكفورت وڤولفسبورغ
الفائز بنتيجة كبيرة على فيردر برمين اجلريح 
٤-١. وتتركز االنظار على العب وسط وقائد 
ليڤركــوزن الدولي كاي هافرتــس (٢٠ عاما) 
صاحب هدفي االفتتاح في مرمى برمين، والذي 
بات مطاردا بقوة من أبرز االندية وخصوصا 
بايرن ميونيخ. وساهم هافرتس بسبعة أهداف 
(سجل أربعة وله ثالث متريرات حاسمة) في 
آخر خمس مباريات لفريقه في الدوري، رافعا 

رصيده الى ١٢ هدفا.
ويلعب اليوم ايضــا فرايبورغ مع ڤيردر 

برمين، وبادربورن مع هوفنهامي.

اليبزيغ كان ضحية ضيفه فرايبورغ وعادله 
قبل ربع ساعة على نهاية املباراة (١-١).

ولألسبوع الثاني تواليا، سيكون دورمتوند 
قادرا على تقليص الفارق الى نقطة مع بايرن 
الذي يستضيف اينتراخت فرانكفورت الثالث 
عشر والذي تلقى أربع خسارات تواليا، وذلك 
بعد عودة فريق املدرب هانزي فليك بالنقاط 
من أرض أونيون برلني (٢-٠) األحد املاضي.

وستجمع أقوى مباريات املرحلة بوروسيا 
مونشنغالباخ الذي أصبح ثالثا بفوزه الصريح 
على فرانكفورت ٣-١، مــع ضيفه ليڤركوزن 

يخوض بايرن ميونيخ املتصدر ووصيفه 
بوروسيا دورمتوند اليوم بروڤة أخيرة، قبل 
مواجهتهمــا املفصليــة الثالثــاء املقبل والتي 
قد تلعــب دورا كبيرا في حتديــد هوية بطل 
الدوري األملاني لكرة القدم، العائد بعد توقف 
نحو شهرين بســبب تفشي ڤيروس كورونا 
املســتجد، لكن امتحــان دورمتوند يتوقع ان 
يكون صعبا على ارض ڤولفسبورغ بطل ٢٠٠٩ 
عندما يلتقيان اليوم ضمن املرحلة الـ ٢٧ من 
املسابقة.  ولم يخسر صاحب املركز السادس 
ڤولفسبورغ في آخر سبع مباريات، ويحاول 
التشبث مبركزه املؤهل الى األدوار التمهيدية 

في مسابقة «يوروبا ليغ».
والى املهاجــم النرويجــي ايرلينغ هاالند 
الناجع، يعول مدرب دورمتوند لوسيان فافر 
على اجلناح االجنليزي الشاب جايدون سانشو 
الــذي شــارك بديال ضد شــالكه، لكنه يواجه 
انقضاض اندية إجنليزية النتدابه على غرار 

مان يونايتد، بحسب التقارير.
بايرن يستقبل فرانكفورت

ويبدو الصراع على اللقب واملراكز األربعة 
املؤهلة الى دوري أبطال اوروبا مفتوحا، إذ يبلغ 
الفارق بني بايرن ميونيخ املتصدر ودرومتوند 
أربع نقاط، وبني بايرن وليڤركوزن السادس 

ثماني نقاط فقط.
وفي ظل توقــع محللني تغييرات مفاجئة 
في الترتيب بعد استئناف الدوري، لم تخسر 
أول خمسة أندية في املرحلة السابقة، ووحده 

مساندة من نوع آخر لـ «غالدباخ»
يخوض بوروسيا مونشنغالدباخ مباراته اليوم ضد ضيفه باير ليڤركوزن في املرحلة الثانية 
بعد اســتئناف الدوري األملاني إثر توقف دام ألكثر من شــهرين بسبب ڤيروس كورونا 
املستجد، أمام قرابة ١٣ ألف مجسم ورقي ملشجعيه في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب 
موصدة.  وتبنى «غالدباخ» فكرة وضع مجسمات من الورق املقوى مللء املقاعد الفارغة أيضا 
في مباراته األولى بعد العودة من التوقف السبت املاضي ضد إينتراخت فرانكفورت (٣-١)، 
مانحا مشــجعيه فرصة احلصول على صورة مجســمة لهم باحلجم الطبيعي لوضعها في 
املدرجات مقابل ١٩ يورو للمجسم الواحد. وكشف رئيس مجموعة املشجعني «فانبروجيكت 
مونشــنغالدباخ»، توماس لودفيك، لوكالة «ســيد» األملانية الرياضية املتعاونة مع «فرانس 
برس» أننا «قمنا بتثبيت قرابة ١٣ ألف مجسم، لكن الطلب وصل الى حوالي ٢٠ ألف مجسم».
ورأى ماركس إيبرل، املدير الرياضــي للنادي الذي يحتل املركز الثالث في ترتيب الدوري 
قبل املرحلة السابعة والعشرين، أنها «عملية رائعة تخلق أجواء في امللعب وتذكر في الوقت 

نفسه أن كرة القدم بدون مشجعني ليست هي نفسها».

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

أملانيا (املرحلة الـ ٢٧)

٤:٣٠beIN sports HD١ڤولفسبورغ - دورمتوند

٤:٣٠beIN sports HD٢مونشنغالدباخ - ليڤركوزن

٤:٣٠beIN sports HD٣فرايبورغ - برمين

٤:٣٠beIN sports HD٤بادربورن - هوفنهامي

٧:٣٠beIN sports HD١بايرن ميونيخ - فرانكفورت

كيليني معجب بـ «عضة» سواريز
أبــدى املدافــع اإليطالي جيورجيــو كيليني 
فــي ســيرته الذاتيــة إعجابه بتصــرف املهاجم 
األوروغوياني لويس سواريز عندما عضه أثناء 
املبــاراة التي جمعت املنتخبــني في كأس العالم 

لكرة القدم ٢٠١٤ في البرازيل.
وصدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب 
خالل املباراة، باإليقاف أربعة أشهر وتسع مباريات 
دولية، لكن كيليني قال إنه ال يحمل أي ضغينة 

ضد مهاجم برشلونة.
وقال قائد يوڤنتوس في كتاب سيرته الذاتية 
الذي يحمل عنوان «أنا جيورجيو»: «اخلبث جزء 
من كرة القدم وال أفضل القول إنه غير شــرعي، 
لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء، أنا معجب 
مبكره (ســواريز)، لو افتقد هذا املكر ســيصبح 

مهاجمــا عاديا». وقــال كيليني إنه لم يحدث أي 
شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم ٢٠١٤.

وأضاف: «كنت أراقب (إدينسون) كاڤاني معظم 
املبــاراة. العب آخر يصعب مراقبته وال نريد أن 
نتراجع أمامه. وفجأة الحظت أني تعرضت للعض 
في كتفي. وحدث ما حدث لكن هذه استراتيجيته 
(ســواريز) عند التالحم وإذا جاز لي القول إنها 
اســتراتيجيتي أيضا. فنحن متشابهان. وأفضل 

املواجهة مع مهاجمني مثله».
وكانت النتيجة تشــير الى التعادل من دون 
أهداف حتى وقوع هذا احلادث لكن بعدها بدقائق 
جنحت أوروغواي في تســجيل هدف الفوز ١-٠ 
الذي صعد بها إلى دور الستة عشر على حساب 

إيطاليا.

يحيى حميدان

أخــذت أخبار عودة الفــرق األوروبيــة الكبيرة 

للتدريبات في املالعب منحى آخر لدى محبي اللعبة 

الشعبية االولى في العالم بسبب ظهور جنوم الكرة 

بـ «ستايالت غريبة» لم يعتادوها.

وتناقلــت املواقــع االخباريــة واجلماهير صور 

الالعبني بـ «ســتايالتهم اجلديدة» وســط تعليقات 

مضحكة من جانب العديد من أصحاب الدم اخلفيف.

وركزت اجلماهير حتديدا على جنم ليڤربول 

واملنتخب الســنغالي ســاديو ماني الذي 

ظهر للمرة االولى بشعر كثيف، اسوة 

بزميليــه في «الريــدز» الغيني نابي 

كيتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ولــم يســلم جنــم تشلســي 

واملنتخــب الفرنســي نغولو كانتي مــن التعليقات 

املضحكة كذلك، بعدما خاض التدريب االول واالخير 

له مع «البلوز» عقب التوقف االجباري، بسبب انتشار 

ڤيــروس «كورونا» املســتجد، دون ان يكون حليق 

الرأس بالكامل، علما أنه طلب االذن لعدم التدرب من 

جديد بسبب خوفه الشديد من االحتكاك مع زمالئه 

في امللعب رغــم الضوابط االحترازية العديدة التي 
مت وضعها.

وحصل العب انتر ميــالن واملنتخب االجنليزي 

آشلي يونغ على اهتمام «الظرفاء» كذلك بسبب إطالة 

شعره لعدم ذهابه الى الصالون منذ فترة طويلة!

ويبــدو أن الكثير من اجلماهير لن يســتطيعوا 

التعرف على بعض الالعبني عند استئناف املباريات 

من جديد وهم بحاجة للوقت للتعرف على جنومهم 
أصحاب الستايالت اجلديدة.

احلظر.. «عامل عمايله»


