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أعـلن االحتـاد اإلسبـاني لـكـرة الـقـدم عن تـطبـيق قـرار جـديـد في مـبـاراة كأس الـسـوبـر اإلسـبـاني والتي

غربية. ستجمع ب برشلونة وإشبيلية اليوم األحد  في مدينة طنجة ا
وذكرت صحـيفة "ماركا" اإلسبانيـة إن االحتاد اإلسباني قرر استخدام التـغيير الرابع في كأس السوبر

. باراة إلى شوط إضافي وذلك إذا امتدت ا
وأوضـحت الـصحـيـفة أن االحتـاد اإلسـباني اعـتـمد في قـراره عـلى القـانـون الذي أصـدره االحتـاد الدولي
بـاريـات الـتي امـتدت إلى لـكرة الـقـدم في كـأس الـعـالم األخيـرة حـيث  اسـتـخـدام التـغـيـيـر الرابع فـي ا

. شوط إضافي
وقام االحتاد اإلسباني بإبالغ قراره إلى اللجنة الفنية للحكام وناديي برشلونة وإشبيلية
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تـتــجه انـظــار عـشـاق كــرة الـقـدم إلى
ـالعب اإلنــكـــلــيــزيـــة الــتي تـــشــهــد ا
ــمـتـاز في انـطـالق بـطـولــة الـدوري ا
وسم نسـختهـا السـابعـة والعـشرين 
( (2019-2018وسـط تـــــــوقـــــــعــــــات
نافسـة ب الراغب بإرتفاع إيـقاع ا
فـي إعــــــتـالء جــــــدول الـــــــتــــــرتـــــــيب
والـــطـــامــــحـــ لـــلــــبـــقـــاء في دوري
األضــواء خـاصــة بــعـدمــا اسـتــمـرت
يرليغ" في سخائها على أندية "البر
الـتـعـاقـدات الـصـيـفـيـة الـتي كـلـفـتـهـا
أكـثـر من ملـيـار يـورو لـلمـرة الـرابـعة

على التوالي.
 و تـــزامــنـــا مع انــطـالق الــبـــطــولــة
ــيــرور" تـقــريـراً نــشــرت صـحــيــفـة "ا
اســتـــعــرضت من خاللـه الــتــوقــعــات
ـمـتـاز  األولـيــة حلـصـيـلــة الـدوري ا
ـعــطـيــات الـفــنـيــة الـتي بــنـاء عــلى ا
وسم و تسـبق إنـطالقة مـنـافسـات ا
الـتي لـهـا تـأثـيـر كـبـيـر عـلى الـنتـائج

اخلتامية.
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وبــحــسب الــتـوقــعــات الــفـنــيــة فـإن
مــانــشــسـتــر ســيــتي (حــامل الــلـقب)
سيكون مرشحا فـوق العادة ليحتفظ

ــوسم وسط مــنــافــسـة بــلــقـبـه هـذا ا
شديدة من ليفربول .

وجــاء تــرشــيح مــانــشــســتــر سـيــتي
لــلــحــفــاظ عـــلى لــقــبه بـــالــنــظــر إلى
تـشـكيـلـته الـفـنـية الـتي بـنـاهـا مدربه
اإلسـباني بـيب غـوارديـوال عـلى مدار
صـــيـــفي  2016و   2017 بـــإبـــرامه
لــتـــعــاقــدات كــبــيــرة قــبل ان يــدعــمه
بصـفقـة اجلزائـري رياض مـحرز هذا
الــصـيف  كــمـا انه دشن مــنـافــسـات
وسم بقوة بعد فوزه على تشيلسي ا
بــهـدفــ نـظــيــفـ في بــطـولــة كـأس
الــدرع اخلــيــريــة وهــو الــفــوز الـذي
يكـشف الـرغبـة اجلامـحـة لـ"السـيتي"

في مواصلة هيمنته على البطولة.
ــقــابل فــإن نـــادي لــيــفــربــول وفـي ا
سيشكل اخلطر األكبر على مانشستر
سـيتي  بـعـدما ابـرم تـعاقـدات جـيدة
هذا الصيف اقتربت قيمتها من 200
مـلـيـون جـنــيه اسـتـرلـيـني  جنح من
خاللــهـا في تــدعـيم مــراكـزه لـتــعـزيـز
نـافسة عـلى اللقب الذي فرصه في ا
لم يـــحـــرزه مـــنـــذ إنـــطالق نـــســـخـــة
ـيرلـيغ"  كـما انه اصـبح أكـثر "البـر
نــضـــجــا و تــكــامالً فـي عــهــد مــدربه
ـانـي يـورغن كــلـوب بــعـد مـرور 4 األ

مـواسم عـلى تــرؤسه لـلـجـهـاز الـفـني
لـ"الريدز".

وتمنح التـوقعات حظـوظاً اقل ألندية
مـانــشـسـتـر يــونـايـتـد وتــشـيـلـسي و
توتـنهـام هوتـسبـير و أرسـنال لـلفوز
بــلــقب الـدوري احملــلي بــالــنــظـر الى
الفوارق الفنية بينها وب مانشستر
سيـتي  والـتي ظهـرت بـشكل واضح
ــوسم مــنــذ إنــطالق الــبــطــولــة في ا
ــــاضي  خــــاصـــة ان االنــــتـــقـــاالت ا
الــصـيــفـيــة لم تـغــيـر كــثـيــراً من تـلك

عطيات. ا
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تشير ذات التـوقعات الى ان الترتيب
الـنهـائي لـبـطولـة الـدوري اإلنكـلـيزي
ـمتـاز في مـوسمه اجلـديـد سيـشـهد ا
ـراكـز تـغـيـيـراً طـفـيـفـاً عـلى تـرتـيب ا
األربعة األولى الـتي تؤهل اصحـابها
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا اذ
رشحـت لهـا انديـة مـانشـسـتر سـيتي
(بصفـته بطالً للـمسابـقة)  وليـفربول
(بــصــفـته وصــيــفـاً)  ثم مــانــشـســتـر
يــونــايـتــد وأخـيــراً تــشـيــلــسي الـذي
سـيـسـجل عـودته مـجـدداً لـلـمـشـاركـة
القاريـة االغلى بعـدما غاب عـنها هذا
ـوسم  مـقـابل خـروج تـوتـنهـام عن ا

ـراكز األربـعـة األولى ألول مـرة مـنذ ا
عـدة مــواسم  مع اسـتــمـرار مــعـانـاة
أرسنال وصيامه عن التتويج باللقب
وفــشـلـه في الــتـأهل لــدوري األبــطـال
رغم رحــيل مــدربه الـفــرنــسي ارسـ
فـــيــنــغـــر و تــولي اإلســـبــاني أونــاي

ري مهام أموره الفنية . إ
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وعـلى مسـتـوى أسفـل التـرتـيب الذي
سـيـعـرف منـافـسـة قـويـة بـ األنـدية
ـصاف ـرشـحة لـلـبـقـاء أو الهـبـوط  ا
دوري الدرجـة األولى فإن الـتوقـعات
تـشـيـر الى أن انــديـة كـارديف سـيـتي
وهـــودرســفـــيـــلـــد تـــاون و فـــولـــهــام
ســيـــشــكــلــون اضـالع الــثالثي الــذي
ســــيـــغـــادر دوري األضــــواء  ضـــمن
قـائـمـة تـضم تـسـعـة انـديـة سـتـكتـفي
ــنـافــســة بـالــهــروب من شـبح عــلى ا
الهـبوط  وتـشـمل أيضـاً نيـوكاسل و
كـــريـــســــتـــال بـــاالس و بــــيـــرنـــلي و

وث و واتفورد و يرينغتون. بور
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عـلى مسـتـوى اجلـوائز الـفـرديـة فإن
جـائـزة "احلـذاء الـذهبـي" التـي تمـنح
لــهـــداف الـــبـــطـــولـــة  تُـــعـــد من اهم
اجلـــــوائـــــز في بـــــطـــــولـــــة الـــــدوري

"احلــــذاء الــــذهــــبـي" الــــذي نــــاله مع
مــنــتــخب بالده كــهــداف فـي بــطــولـة
كـأس الـعـالـم بـروسـيـا بـرصـيـد سـتـة

اهداف.
وبـــحـــسـب الـــتـــوقــــعـــات فـــإن كـــ
وصالح ســـيــــجـــدان مـــنــــافـــســـة من
األرجــنــتــيـــني ســيــرجـــيــو اغــويــرو
والـــبــرازيــلـي غــابــريــيـل خــيــســوس
مـــهــاجـــمي مـــانـــشـــســـتـــر ســيـــتي 
يـريك أوبامـيانغ والغـابوني بـييـر إ
و الـــفــرنــسـي الــيــكــســـنــدر الغــازيت
مهاجمي نادي أرسنال  و البلجيكي
رومـيـلـو لـوكـاكـو مـهـاجم مـانـشـسـتر
يـونـايتـد  واإلسـبـاني الـفـارو مـورتا
مهـاجم تـشيـلسي  حـيث يـتمـتع هذا
الــســداسـي بــفــرصــة كــبــيــرة أيــضـاً

إلحراز اجلائزة.
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تــعـتــبـر بـطــولـة الــدوري اإلنـكــلـيـزي
بـطــولـة سـخــيـة مع مـدربــيـهـا حـيث
تـــمــــنـــحــــهم األنــــديــــة دومـــاً رواتب
اســـبــوعــيــة ضــخـــمــة  إال انــهــا في
الـوقت نـفـسه ال تـتـوانى في إقـالـتـهم
في حــال سـاءت الـنــتـائج مـهــمـا كـان
لكه من سجل درب ومـا  اسم هذا ا

تدريبي حافل.
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الفريق األول".
وسـيـكـــــــــــون سـيــرجـيـو روبـرتـو
الـــــــقــــــــائـــــــد الـــــــرابع خـــــــلـــــــفـــــــا
لألرجــــنـــتــــــــــــــيــــني خــــافــــيــــيـــر
مـاســــــــشـيرانـو الـذي تـرك الـنادي
الـكـاتــالـوني لــلـعب مـع هـيــــــــــبي
تــشــايــنــا فــورتــشـــــــن الــصــيــني
لـيــصـــــــــــبح مـوسم 2018-2019
األول مع أربـــــــــــعـــة قــــادة مــــــــن
ـــــــــية شباب برشـــــــــــلونة أكاد
"ال مــاســــــــــيـا" مــنـذ 2014-2015

بحسب النادي.
ويـخــوض مــيــسي مـبــاراته األولى
كـقـائـد أول لبـرشـلـونة الـيـوم األحد
ضد إشبيليـة وذلك عندما يخوض
الـنـادي الـكـاتـالـونـي كـأس الـسـوبر
غربـية قبل اإلسبـانية في طـنجـة ا
أسـبـوع عـلى بدء حـمـلـة الـدفاع عن
لــــــــقـب الــــــــدوري احملــــــــلي ضــــــــد

ديبورتيفو ال كورونيا.

بــــــحــــــسب مــــــا أعــــــلـن الــــــنـــــادي
الكاتالوني.

ميسي إنييستا  
وكشـــــــــــــف برشلونـة عبر موقعه
الـــرســــمي "العـب بـــرشـــــــــــلــــونـــة
الـــــــــــــــرقم  10الــــــذي لـــــــعب دور
الـــقـــــــــــائـــد الـــثـــاني مـــنــذ 2015
أصـبح اآلن الـقـائـــــــــد األول وسار
عـــــلى خـــــطـى العـــــــــــــبـــــ مـــــثل
(كـــــارلـــــيـس) بــــويـــــول تـــــشـــــافي

وإنييستا".
وأشار بطل إسبانـيا إلى أن "القائد
الـــثــــاني ســــيـــكــــون ســــيـــرجــــيـــو
ـوسم 2018-2019 بــوسـكــيــتس. 
ســـيــكــون العـب الــوسط (الـــقــائــد)
الثـاني بـعد  10مواسم مع الـفريق

األول..."
كـاشـفا بـأن "جـيرار بـيـكيه سـيـكون
أحد القادة األربعة الثالث حتديدا
قـبل الـذكـرى الـعـاشـرة لـبـدايـته مع

برشـلونـة اإلسبـاني خلـفا ألندريس
إنــيــيـســتــا الـذي انــتــقل لـلــعب في
الـيــابــان مع فــيــسـيل كــوبي وذلك

 ôU Ë –  b¹—b  }
سيكـون النجم األرجـنتيـني ليونيل
مــــيـــسي الــــقـــائـــد األول لــــفـــريـــقه
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لـكـنه انـتـفض وعـاد من بـعـيـد وخرج
مـنـتصـرا بـعـد سـاعـت و 27دقـيـقة
لــيــبــلغ نــصف نــهـائـي إحـدى دورات
ـاستـرز لـلمـرة األولى في مـسـيرته ا
مجـردا زفيـريف من الـلقب الـذي توج
ــــاضي عــــلـى حــــســـاب به الــــعــــام ا
الـسـويـسـري روجـيه فـيـدرر وحـارمـا
إيــاه من مــحــــــــاولــة الــفــوز بــلــقــبه
الـــــرابـع في دورات األلـف نـــــقــــــطـــــة

للماسترز.
ـني ـاني الـبـالغ  21عـاما  وكـان األ
الــنـفـس بـبــلـوغ دور األربــعــة لـلــمـرة
اخلــامــســة تــوالــيــا في دورات األلف
ــوسم (خــسـر نــهـائي نــقـطــة لــهـذا ا
مـــيـــامـي وخـــرج من نـــصف نـــهـــائي
مونـتي كـارلـو وتوج بـطال في مـدريد

وخسر نهائي روما).

 ôU Ë –  «ËUðË« }
واصل الـــيـــونـــانـي ســـتـــيـــفـــانـــوس
اني تسيتسيباس مفاجآته وجرد األ
ألــكــســنــدر زفــيــريف من لــقــبه بــطال
لـــتــورونـــتــو ســـادســة دورات األلف
نقـطة للـماستـرز بعـدما عاد من بـعيد
وخرج منتصرا في ربع النهائي 3-6

و (11-13) 6-7و.6-4
وبــــعـــدمـــا أقــــصى ابن الـ 19عـــامـــا
النمـسوي دوميـنيك تيـيم السابع من
الــدور الـــثــاني ثم الـــصــربي نــوفــاك
ـــبـــلـــدون دجـــوكـــوفـــيـــتش بـــطل و
وصاحب  13لقـبـا في الـغـراند سالم
ـاسـتـرز من الـدور الرابع  و 12في ا
بــدت مــغــامــرة تــســيــتــســيـبــاس في
نــهـايــتـهــا بـعــدمـا خــسـر اجملــمـوعـة
األولى  3-6وتخلف في الثانية .2-4

أخبار النجوم
‰œUF² « o×² ½ ∫q¹uÐ
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أكــدت تـقــاريـر صــحـفــيـة إسـبــانـيــة أن لـوكــا مـودريــتش جنم وسط ريــال مـدريـد
ـوسم اجلديـد بعـدما تـوصل الطـرفان لـكي خالل ا سـيسـتمـر العبـا في صفـوف ا
التفـاق حول التـجديد.وذكـرت صحيـفة "مـاركا" ذائعـة الصيت اول امس اجلـمعة
أن مسلسل احلديث عن مـستقبل مودريتش انتهى إذ سـيجدد الالعب عقده بعدما
عـرض ريـال مـدريـد علـيه راتـبـا وصل إلى  10 ماليـ يـورو ليـتـسـاوى مع الـقـائد
سيرجـيو رامـوس.وبذلك يـتقـاضى مودريـتش ثاني أعـلى أجر في ريـال مدريـد بعد

. الويلزي جاريث بيل بعدما كان يتقاضى  8 مالي يورو في العقد القد
ولم يكن ريال مدريد قـلقا بشأن مودريـتش رغم األنباء التي أفادت بإمـكانية رحيله
وذلك كونه متأكدا من بقاء الالعب وهو ما حدث بالتوصل التفاق حسب "ماركا".
ـثابـة حجـر أساس وتـمسـكت إدارة ريال مـدريد بـاسـتمـرار النـجم الكـرواتي ألنه 
ـقـبـلـة.يـذكـر أن الـكثـيـر مـن الـتقـاريـر ربـطت في مـشـروع الـنـادي خالل الـسـنـوات ا
يـركاتو احلـالي على غرار زمـيله السابق مودريـتش باالنتـقال إلى إنتـر ميالن في ا
كـريـستـيـانـو رونالـدو الـذي رحل عن صفـوف ريـال مدريـد هـذا الـصيف لـيـلعب في
الــدوري اإليـطـالـي رفـقـة يـوفــنـتـوس.ورغـم األنـبـاء الــتي أكـدت اقـتــراب مـودريـتش من
ـاضية إال أن عـرض ريال مـدريد برفـع الراتب أقنع الالعب الـرحيل خالل السـاعات ا

بالبقاء. 

 œU%ù« rN²¹ ôu¹œ—«uſ

¡U³G UÐ ÍeOKJ½ù«

سـاندة الـبرازيـلي اجلديد وتمـتّع 
فريـد وأنـدرياس بـيـريرا الـذي لعب
ـاضي عـلى سـبـيل اإلعارة ـوسم ا ا
مـع فــالــنــســيـــا أمّــا خط الــهــجــوم
فـــتــكـــوّن من الـــثالثي خـــوان مــاتــا
وألـيــكـسـيـس سـانـشــيـز ومـاركـوس

راشفورد.
الدفاع جنح إلى حد كبير في إيقاف
هـــجــمــات لــيــســتــر خــصــوصــا في
الشـوط األوّل كمـا تـعمـلق احلارس
اإلسـبانـي دافيـد دي خـيـا في إبـعاد
كـرتـ خـطـيـرتـ وقـدّم شاو دلـيال
عـلـى أنّه يـسـتــحقّ فـرصــا أكـثـر في
ـقـبـلـة بـعـدمـا سـجّل الـهدف ـدة ا ا

الثاني لليونايتد في اللقاء.
مــبـاراة فــريـد األولى مع يــونـايــتـد
أكّــــدت حـــــاجــــة العـب شــــاخـــــتــــار
دونــيــتــسك الــسـابـق إلى مــزيـد من
الــــوقت لــــلــــتـــــأقــــلم عــــلى الــــكــــرة
اإلجنليزية وكـان محظوظا في عدم
احلصـول عـلى بـطاقـة حـمراء خالل

الشوط األوّل.
 أمّـا بـوجـبـا فـقـد ظـهـر واضحـا أنّه
يـريـد تـرك بصـمـة مع يـونـايـتـد هذا
وسم بعـدما عـانى مع الفريق في ا

اضي. وسم ا ا
ويـبـقى هـجـوم يـونـايـتـد في حـاجـة

سانشيز في الدقيقة .78
وجاء الـهـدف الثـاني للـيـونايـتد في
الدقيقة  83 عندما استغل لوك شو
تـمـريـرة مـاتـا لـلـعـبـور من ريـكـاردو

رمى. بيريرا قبل أن يسدّد في ا
وفي الـدقيـقـة األولى من الـوقت بدل
الـضائع ذهـبت مـحـاولـة من فاردي
أعلى مرمى يونايـتد إثر تمريرة من
بـيـريــرا قـبل أن يـعـوضــهـا مـهـاجم
ـنـتـخب اإلجنـلـيـزي سـريـعًـا خالل ا
عرضـيـة أخرى تـصـطدم بـالـقائم ثم

رمى. يتابعها برأسه في ا
ثورة بـوجبـا تنـقذ مـورينـيو من فخ
راشـفـورد لم يـكن مـتـوقّـعـا أن يـقـدّم
مـانشـسـتر يـونـايـتد أداء خـلّـابا في
مباراته األولـى بالدوري اإلجنـليزي
ـمـتـاز أمام لـيـسـتـر سـيـتي مـساء ا
اول امس اجلمعة لكن الفوز كان ال
مـفر مـنه وهـو ما حتـقّق في نـهـاية

األمر بنتيجة .2-1
لم يقدّم يونـايتد أفضل أداء له لكن
مــدرّب الــفـــريق جــوزيه مــوريــنــيــو
سيـكـون مسـرورًا لـلخـروج بـالنـقاط
الـــثالث بــعـــدمــا تــعـــرّض الــفــريق
ــصـاعب في جملـمــوعـة كــبـيـرة من ا
اآلونــة األخــيـرة خــصــوصـا فــيــمـا
يتعلّق بـفشله في التـعاقد مع مدافع

يــونـايـتــد بـيــنـمـا شــارك مـاركـوس
راشــفــورد إلـى جــانب ألــيــكــســيس
ســانــشــيــز وخــوان مــاتــا في اخلط
األمـــامي وتـــكـــوّن خط الـــوسط من
الــثالثي فـريــد وبـول بــوجـبــا الـذي
ارتـــدي شــارة الـــقــائـــد وأنــدريــاس
بيـريـرا. أمّا تـشكـيلـة لـيسـتر سـيتي
ـهـاجم جـيـمي فاردي فـغـاب عنـهـا ا
الذي جلس عـلى مقاعـد البدالء ولم
يـــشــــارك أيـــضـــا جنــــمـــا الــــفـــريق
اجلـديــدين جـوني إيــفـانــز ورشـيـد
غـــزال ولــــعـب هــــاري مــــاجــــوايـــر
أساسيًـا بعدمـا قرّر ناديه االحـتفاظ
بــــخــــدمـــــاته بـــــدال من بــــيـــــعه إلى

مانشستر يونايتد.
وقبل نـهـاية الـدقيـقة الـثالـثة افـتتح
يونـايـتد الـتسـجيـل بعـدما احـتسب
ــسـة يـد احلـكـم له ركـلـة جــزاء إثـر 
عـلى العب لـيـسـتـر دانـيـيل أمـارتي
نـفّذهـا بـوجبـا بـنـجاح بـيـنمـا أنـقذ
حــارس يــونــايــتــد دافــيــد دي خــيــا
مــــرمــــاه من هـــــــــــدف مـــحــــقّق في
الـدقـيـقـة  15 عـنـدمــا تـصـدّى لـكـرة

ويلفريد نديدي.
وفي الـــدقــيـــقــة  29 عــاد دي خـــيــا
ليتألّق ويـبعد كـرة خطيرة من العب
لــيــســتــر ســيــتي اجلــديــد جــيــمس

ماديسون.
ومــرّت الــدقـائـق األولى من الــشـوط
الــثـانـي هـادئــة دون وجــود تـهــديـد
حقـيقي عـلى مرمى الـفريـق وبـعد
مــرور ربـع ســاعــة دخـل اجلــزائــري
غـزال في تـشـكـيـلـة لـيـسـتـر بـدال من
أمارتي ومرّت مـحاولـة من ماتا
بالـقرب من مـرمى ليـستر في

الدقيقة .64
ودخـل لـــوكـــاكــــو بـــدلًـــا من
راشـفــورد لـتــعـزيــز قـدرات
يـونـايـتـد الـهـجـومـية لـكن
اخلطورة جاءت من ليستر
في الدقـيقة  75 عنـدما مر
الـبــديل فـاردي من الــيـسـار
وأرسل كرة إلى جراي الذي
فــــشل في وضــــعــــهـــا داخل

الشباك.
وخرج الـبـرازيـلي فـريد من
تـشـكـيـلـة يـونـايـتـد ودخل
مـــكــانه اإلســـكــتـــلــنــدي
ســـــــــــــــــــكــــــــــــــــــوت
مــــاكـــتـــومـــيـــنـــاي
وتـــــــدخّـل حــــــارس
لــــيـــســــتـــر ســــيـــتي
كـــاســبـــر شــمـــايــكل
للتصدّي حملاول قريبة
من لوكاكو إثر تمريرة من

نـصرم قـد عرف إقـالة ـوسم ا وكان ا
و اسـتـقـالـة  10مـدربـ قـبل انـتـهـاء
مـنــافـسـات الــبـطـولـة  فــيـمـا ضـحى
ـدربه اإليطـالي انطـونيو تشـيلسي 
كـــونـــتي واقـــاله مـن مـــنـــصـــبه قـــبل

وسم اجلديد. إنطالقة ا
وخالل الـنـسـخة اجلـديـدة لـلـبـطـولة
فإن الـتـوقعـات تـشيـر إلى الـبرتـغالي
جـوزيه مـوريــنـيـو مـدرب مـانـشـسـتـر
يـونـايتـد الـذي سـيكـون جـالـسـاً على
صـفــيح سـاخـن  حـيث  تــرشـيـحه
ــدربـ لــيــصـبح اول ضــحــيـة بــ ا
ـوسم اجلديد العشـرين  خاصة ان ا
ســــيــــكــــون الـــــثــــالث لـه في "األولــــد
ترافورد"  و غالباً مـا ينتهي موسمه
الــثــالث مــبـكــراً بــاإلقـالــة بــنــاء عـلى
جتـــاربه الــســـابــقــة  خـــاصــة انه لم
ـوسـم يـحقـق نتـائج جـيـدة خالل ا
الـســابـقـ وبـات مـطـالــبـاً لـتـحـقـيق
إنطالقـة قـوية او سـيجـد قرار اإلقـالة

بإنتظاره .
ـركز األول ويـنـافس موريـنـيـو عـلى ا
درب  من في اإلقالة عدد كبير من ا
ابـرزهم الـفـرنـسي كـلـود بـويل مـدرب
لـيـسـتـر سـيـتي و اإلسـبـاني رافـائـيل

بينيتيز مدرب نيوكاسل .

 ôU Ë –  ÊbM  }
ـديـر الفـني لـلـيسـتـر سيـتي بـخيـبـة أمل بـسبب اخلـسـارة التي يـشعـر الـفرنـسي كـلـود بويل ا

متاز(1-2). تلقاها من مانشستر يونايتد في افتتاح الدوري اإلجنليزي ا
ـوقع الرسـمي لنـاديه: "إنه أمر مـخيب آلمـال الالعبـ ألنهم وقال بـويل في تـصريـحات نـقلـها ا
باراة أمر سيء قدمـوا أفضل ما لـديهم".وأردف "بالطـبع استقـبال هدف بعـد ثواني من بدايـة ا
ا فـيه الـكفـايـة الشـوط األول ضـغطـنا علـيـنا تـصحـيح ذلك".وأضـاف: "بـدايتـنـا لم تكن جـيـدة 
بشكل جيد وأتيحت لنـا الكثير من الفرص وكنا بحاجة للـتسجيل".وتابع "سيطرنا بشكل كبير
لـعب كـان األمـر صـعـبًا من دون في الشـوط األول لـعـبـنـا أمام فـريق كـان يـتـمـركـز في عمـق ا

مساحات".وواصل: "إنها خيبة أمل. إنها ليست نتيجة جيدة بالنسبة لي".
بـاراة وأنه كان يستـحق احلصول على ويرى بـويل أن فريقه سيـطر على الـكثير من حلـظات ا

نقطة في النهاية.
وأكـمل: "في بعـض األحيـان لم نـكن مـحظـوظـ في الـتسـجـيل. أنـا سعـيـد بـاألداء الذي قـدمـناه

ولكن كان من األفضل الفوز أو التعادل من أجل مشجعينا".

إلـى عــودة رومـــيـــلــو لـــوكـــاكــو إلى
التشكيلـة األساسية خصوصا وأن
األخــيــر شــارك في الــشــوط الـثــاني
وقـــدّم أداء أفــــضل من الــــذي قـــدّمه

راشفورد.
ولـعب جنم الــفـريق اجلــديـد الـقـادم
من نــــوريــــتـش ســــيــــتي جــــيــــمس
مــــاديـــــســــون وراء رأس احلـــــربــــة
كيليتشي إيهيـناتشو مقابل تواجد
ــاراي جـراي ريـكــاردو بـيــريـرا ود
على اجلناح وبقي هدّاف الفريق
جـيــمي فـاردي عـلى مــقـاعـد الـبـدالء
قـبل أن يــشـارك في الـشــوط الـثـاني

ويسجّل هدف ليستر الوحيد.
كــان لـيــسـتــر األكــثـر ســيـطــرة عـلى
ــلـعب لـكن عـانى الـكـرة في وسط ا
الـفـريق من الـلـمـسـة األخـيـرة داخل

منطقة جزاء يونايتد.
ــيّـــزا في وقـــدّم مـــاديـــســـون أداء 
الـشــوط األوّل لـيــؤكّـد أنّه ســيـكـون
ـسـتقـبل أحـد جنـوم إجنـلـتـرا في ا
إال أن عـــددا من الالعـــبــ خـــيّــبــوا
ـباراة مثل أمارتي اآلمال في هذه ا
الـذي فــقـد الـكـرة كـثــيـرا في اجلـهـة
الـيـمـنى وإيـهـيـنـاتـشـو الـذي يـبـدو
بصوةر أفـضل عندمـا يلعب كـجناح

أكثر من العمق.
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انتقد اإلسباني بيب جوارديوال االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بسبب عدم منح العبه البرازيلي
الشـاب دوجالس لويز تـصريح عمل في اليـوم األخير من سـوق االنتقاالت الـصيفـية وكشفت
صحيـفة "ذا صـن" أن االحتاد اإلجنلـيزي بـرر قراره بـأن الالعب "ليـس مؤهلًـا حتى اآلن لـلعب

في الدوري اإلجنليزي".
وقال جوارديـوال في تصريـحات نقلـتها الـصحيـفة البـريطانـية: "كنت أفـضل لو لم يتم إعالمي.
ـكـنـنـا حتـديـد ما ـا كـان  إذا كانـت هذه هـي الـقواعـد فـكـان يـجب إعالمي قـبل  15 يـومـا ر
ا اذا هل هـو ليس طويال  ـكننا فـعله".وأضاف: "ولكـن قبل يوم واحد قـرر هذا ال أعرف 
ا?".وأبدى مدرب بـرشلونـة السابق دهـشته من عـملية صـنع القرار فيه الكـفاية أو ال يـلعب كثـيرً

والتي تتدخل فيها وزارة الداخلية أيضًا بحسب الصحيفة.
وأردف "شخـص واحد ال يـرى الالعب أو اجلـلـسـات التـدريـبـية كل يـوم يـجب أن يـحـكم ما إذا
كـان دوجالس لديه الـقدرة عـلى الـلعب".وتـابع جوارديـوال: "أنا أقـبل القـواعد لـكنـني ال أفهم ألن
كـنه العمل أينما يريد. مدرب البرازيل وأنا من نعرف ونقرر أن الالعب أي شخص في العالم 
ـكن أن غــيـر قـادر عـلى الــلـعب".وأكـمل: "أنــا حـزين جـدًا وأشـعــر بـخـيـبــة أمل لـدوجالس ألنه 
يسـاعدنـا ويـلعب مـعـنا لـقـد أظهـر العـديـد من األشيـاء اجلـيدة في احلـصص الـتدريـبـية ولـهذا
قررنـا شرائه".وواصل: "قررنـا احلصول عـلى رخصة عـمل له ألننـا نعتـقد أنه قادر عـلى اللعب
ـدرب اإلسبـاني: "لم يعـرفوه ولم يـشاهـدوه ولو ألنه من الـغبـاء أن نقـول عكـس ذلك".واستـطرد ا
ـبـاراة واحــدة وال جـلــسـة تـدريب واحــدة. أنـا ال أفــهم ولـكـنــنـا في إجنــلـتـرا وعــلـيك أن تــتـقـبل
ذلك".واخـتـتم: "اآلن سـنحـاول مـسـاعدته عـلى احلـصـول على عـقـد إعـارة مرة أخـرى ومـحـاولة

احلصول على تصريح عمل له مرة أخرى".
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افتتح مانشـستر يونايـتد منافسات
ــمـتــاز لــكـرة الــدوري اإلجنــلـيــزي ا
الـقـدم بـالـفـوز عـلى ضـيـفه لـيـسـتـر
سـيــتي بــنـتــيـجـة  ?1-2مـسـاء اول
امس اجلــمــعــة عــلى مــلــعـب "أولـد

ترافورد".
وأحــرز الـــفـــرنـــسي بـــول بـــوجـــبــا
واإلجنليزي لوك شو هدفي يونايتد
في الدقيـقت  3و ?83بينـما سجّل
جيـمي فاردي هدف لـيسـتر الـوحيد

في الدقيقة .90+2
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ولم يــقــدّم مــانــشـــســتــر يــونــايــتــد
ـأمول مـنه ال سـيـما في ـستـوى ا ا
الـشوط األوّل لـكن الـفـوز سيـمـنحه
دفعـة معـنويـة كبـيرة قـبل مواصـلة
ـســـــابـقة الـتي أحرز مشـواره في ا
لـــقـــبــــهـــا لـــلـــمــــرّة األخــــــــيـــرة في

مــــــوسم .2012-2013
ـهـاجم البـلجـيـكي روميـلو وجلس ا
لوكاكـو على مقاعـد بدالء مانـشستر

جـــديــــد وتــــأخّــــر وصــــول بــــعض
الالعــبــ الــدولــيــ إلى مــعــســكـر

اإلعداد.
وعلى اجلانب اآلخر سيشعر مدرب
لـيـسـتـر سـيـتي كـلـود بـويل بـبـعض
الرضـا حيـال أداء فريقـه في الشوط
الثاني واقترابه من معادلة النتيجة
في الرمق األخيـر من اللقاء رغم أن
الـالعــبــ افـــتــقــدوا إلى الـــلــمــســة
الــدقـــيـــقـــة في الـــثــلـث األخــيـــر من

لعب. ا
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اعــتــمـد مــوريـنــيــو عـلـى طــــــريــقـة
الـلـعب  3-3-4وكـان الفــتـا جــلـوس
كــريس ســـمــولـــيــنج عـــلى مـــقــاعــد
الـــبــدالء حـــيث شـــارك الــســـويــدي
فـــيــكــتــور لــيــنـــديــلــوف إلى جــانب
اإليـــفـــواري إريك بـــايـــلي في عـــمق
اخلـط اخلـــلـــفي ولـــعـب اإليـــطـــالي
ن في ظل ماتيـو دراميان كظـهير أ
إصـــابــة أنـــطـــونـــيـــو فــالـــنـــســـيــا
واإلجنليزي لوك شاو كظهير أيسر
بـسـبب عـدم وصـول مـواطـنه أشـلي
يـــوجن إلى اجلـــاهـــزيـــة الـــبـــدنـــيــة

ثالية. ا
وارتدى الفرنسي بـول بوجبا شارة
الــقــائـد فـي مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد

Í—Ëœ∫ لقطة من

احدى مباريات
الدوري

متاز االنكليزي ا
بكرة القدم

للموسم اجلديد
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والــســـادس من أصل  8مـــواجـــهــات
بينهما.

ـرة الـثـانـيـة الـتي يـصل فـيـها وهي ا
أنـدرســون إلى نــصف نـهــائي إحـدى
دورات األلف نـقـطـة لـلـمـاسـتـرز بـعد
دورة مــدريـد هــذا الـعــام جـ خــسـر
أمام النمسوي دومينيك تييم ويأمل
أال يـــضــــاف إلى الئـــحــــة ضـــحــــايـــا
تـسـيـتـسـيـبـاس الذي سـبـق له الـفوز
وسم على اجلـنوب أفريقي في هذا ا
ثــــــمن نــــــهــــــائـي دورة اســــــتــــــوريل

البرتغالية.
ويلعب الحـقا أيضـا اإلسباني رافايل
نــــادال األول مـع الــــكــــرواتي مــــارين
تــشـيــلـيــتش الـســادس والـهــولـنـدي
روبـن هـــــــازه مع الـــــــروسي كـــــــارين

خاشانوف.

ويــلــتـقـي تـســيــتـســيــبـاس اجلــنـوب
ــصــنف أفــريــقي كــيــفن أنــدرســون ا
رابــعــا والــذي بــلغ نــصف الــنــهــائي
الــثـــاني له في دورات األلـف نــقــطــة
بفوزه السهل على الـبلغاري غريغور

يتروف اخلامس  2-6و.6-2 د
واحـتــاج أنــدرسـون الــذي خـاض في
ــبــلــدون الـنــهــائي الــثــاني له في و
بطوالت الغراند سالم إلى ساعة و6
دقــائق فــقط لــكي يـحــسم مــواجــهـته
ــيــتـروف مــنـذ ?2016 األولى مع د
بعدما كسـر إرسال البلغاري  4مرات

من أصل  7فرص حصل عليها.
وتـواجه الالعـبـان لـلـمـرة األولى مـنذ
الدور ربع النهائي لـدورة ستوكهولم
ــيــتــروف عــام  2016حــ حـــقق د
فـوزه اخلـامس تـوالـيـا عـلى مـنافـسه

ـمــتــاز  ألنــهــا تـرشح اإلنــكــلــيــزي ا
صــاحـبـهــا لـلــمـنـافــسـة عــلى جـائـزة
أفـــــــضـل هـــــــداف فـي الـــــــدوريـــــــات

األوروبية.
ــهـاجم وبــحـسب الــتــوقـعــات فـإن ا
ـصـري مــحـمـد صالح هـداف نـادي ا
هـاجم اإلنـكلـيـزي هاري لـيفـربـول وا

ك هداف نادي توتنـهام هوتسبير 
ســوف يـخــوضـان مــنـافــسـة شــديـدة
ألجل الــفــوز بـ "اجلـائــزة الــذهـبــيـة"
حــيث يــتــطــلـع األول لـلــحــفــاظ عــلى
اضي وسم ا اللقب بعدما توج بها ا
بـــإحــرازه  32هـــدفـــاً  امـــا الـــثـــاني
فــيـســعى إلســتـعــادتـهــا مـنــتـشــيـاً بـ


