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بوغبا يرفض الحديث عن خالفاته مع «الشبيشال  »1خوفا من العقوبة

مورينيو يواصل الهجوم على إدارة اليونايتد :انسوا االسم والتاريخ
ليفربول افتتح الموسم برباعية قاسية في وستهام
وتصدر الدوري من الجولة األولى
رف�ض الفرن�سي ب��ول بوغبا جنم
فريق مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
احلديث عن عالقته املتوترة مع
مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو،
م�شري ًا �إلى �أن هناك بع�ض الأ�شياء
من املمكن �أن يتحدث عنها ،و�أ�شياء
�أخرى قد تت�سبب يف غرامته.
وت�ستمر عالقة بوغبا املتوترة مع
مدربه الربتغايل مورينيو ،ويبدو
�أن الأم��ور مل تعد �إلى طبيعتها يف
املو�سم اجلديد حتى الآن.
و�أ�شارت التقارير ال�صحافية �إلى �أن
الدويل الفرن�سي كان يتمنى الرحيل
عن ال�شياطني احلمر ب�سبب تواجد
مورينيو ك��م��درب للمان يونايتد
حتى الآن ،ولكن يبدو �أن النجم
الفرن�سي �سيحاول الت�أقلم مع الأمر
هذا املو�سم.
وحتدث بوغبا ح�سب �صحيفة مريور
الإنكليزية حني �سئل عن عالقته مع
مدربه مورينيو قائالً« :هناك �أ�شياء
ب�إمكاين احل��دي��ث عنها ،و�أ�شياء
�أخرى ال ميكنني احلديث عنها لأنني
قد �أح�صل على غرامة ب�سببها» ،يف
�إ�شارة لرغبته يف عدم احلديث عن
خالفاته م��ع مورينيو يف و�سائل
الإع�لام،و�أ���ض��اف« :عندما يثق بك
اجلميع ف�إن الأمور ت�صبح �سهلة بعد

ذلك ،ور�أ�سك تكون �صافية».
جدير بالذكر �أن بوغبا قد �شارك يف
�أول لقاءات اليونايتد هذا املو�سم
�أمام لي�سرت �سيتي يف الربمييريليغ،
وجن���ح يف �إح�����راز ه���دف التقدم
لل�شياطني احلمر يف اللقاء الذي
انتهى بفوز اليونايتد بهدفني مقابل
هدف.
من جانبه وج��ه جوزيه مورينيو
املدير الفني ملان�ش�سرت انتقادات
وا�ضحة وبطريقة مبتكرة لإدارة
النادي ب�سبب ف�شلها يف التوقيع مع
العبني طالب ب�ضمهم خ�لال �سوق
االنتقاالت،قائال « :يجب �أن يتم
تخفي�ض لقب امل��درب �إل��ى «مدير
فني».
وي�رشح« :كان لدي خطط منذ عدة
�أ�شهر ،و�أجد نف�سي مع �إغالق ال�سوق
يف حالة مل �أك��ن �أت�صور �أن �أكون
فيها ،هذه هي �آخر مرة �أحتدث عن
ال�سوق ،لقد انتهى وهذه هي �إدارة
كرة القدم� ..أعتقد �أن كرة القدم
تتغري وي��ج��ب ت�سمية «امل���درب»
بـ«مدير فني».
و�أكمل« :نحن نلعب �ضد فريق ا�ستثمر
�أكرث منا ،لقد �أنفق �أمواال �أكرث منا،
لذا يف الدوري يجب �أن نعتاد على
العبني من نف�س نوعية التي لدينا،

ان�سوا اال�سم والتاريخ والقمي�ص ،كل
مباراة �صعبة».
وط��ال��ب م��وري��ن��ي��و �إدارة ناديه
بتعاقدات كبرية والعبني يف خطي
ال��دف��اع والو�سط لكنه مل يح�صل
�سوى على العب الو�سط الربازيلي
فريد من �صفوف �شاختار دوني�ستيك
الأوكراين.
و حتدث مورينيو عن املباراة املقبلة
لل�شياطني احلمر والتي �ستكون يوم
الأح��د املقبل �ضد براتيون وهوف
�ألبيون �ضمن الأ�سبوع الثاين من
الربمييريليغ ،فقال�« :سيكون لدي
نف�س الالعبني ،وامل�صابون لن
يعودوا».
ويف �سياق مت�صل اعرتف �أليك�سي�س
�سان�شيز مهاجم يونايتد بخيبة
�أمله ب�سبب عدم التعاقد مع العبني
عامليني خالل املريكاتو ال�صيفي
ال���ذي �أغ��ل��ق يف �إن��ك��ل�ترا اخلمي�س
املا�ضي،ووجه �سان�شيز �سهام النقد
�إلى �إدارة النادي ب�سبب عدم �إبرام
�صفقات كبرية ،قائال« :كنت �أمتنى
التعاقد مع العديد من الالعبني
العامليني ،لكنه قرار النادي».
ومن جانبه افتتح ليفربول املو�سم
برباعية قا�سية يف و�ستهام وت�صدر
الدوري من اجلولة الأولى.

• األزمة مستمرة في اليونايتد رغم االنتصار على ليستر

الباب مفتوح أمامه لحراسة شباك المنتخب االسكتلندي

جان يحلم بحماية عرين «األسود الثالثة»
في يورو 2020

• فرحة كانتي بهدفه في ثالثية تشيلسي

بعد البداية الناجحة والفوز بثالثية على هادرسفيلد

ساري :ال أريد بناء نابولي آخر
في تشيلسي
«ال �أريد بناء نابويل �آخر» ،هكذا
عرب ماوريت�سيو �ساري عن فرحته
ب�أول فوز له يف الدوري الإنكليزي
املمتاز وال��ذي جاء على ح�ساب
هادر�سفيلد تاون بثالثية نظيفة.
املدرب الإيطايل تولى زمام الأمور
يف ت�شيل�سي خلف ًا ملواطنه �أنطونيو
كونتي يف ال�صيف ،وا�ستطاع �أن
يح�صد �أول  3نقاط يف �أول مباراة
له بالدوري الإنكليزي املمتاز.
وق����ال�« :أن����ا �أح��ت�رم امكانيات
الالعبني ل��دي وحالي ًا �أدر�سها
ب�شكل كامل ،كما �أحرتم الدوري
الإنكليزي املمتاز».
وحتدث �ساري عن املباراة قائالً:
«�أنا �سعيد جد ًا ،لي�س �سه ً
ال على
الإط�ل�اق حتقيق نقاط ثالثة يف

بداية املو�سم ،وكان الأمر وا�ضح ًا
يف ال�شوط الأول فقد كان �صعب ًا
جد ًا».
و�أ����ض���اف« :ب��ال��ن��ظ��ر للنتيجة
تعتقدون �أن املباراة كانت �سهلة،
ولكنها مل كذلك فقد واجتنا العديد
م��ن امل�شاكل يف امل��ب��اراة �أم��ا
هادر�سفيلد فقد �أرهقوا يف ال�شوط
الثاين».
و�أ�ضاف« :مازلت �أكرر ..علينا �أن
ندافع ب�شكل �أف�ضل يف ن�صف ملعب
اخل�صم ،ان ن�ضغط �ضد  3مدافعني.
علينا ان ننقل الكرة ب�رسعة ،يف
ال�شوط الثاين فعلناها الن الوقت
وامل�ساحة كانوا متوفرين  ،كانت
مباراة �صعبة ،مل نكن م�ستعدين
لهذا الو�ضع ،كانت م�شكلة

زاها الهداف التاريخي
لكريستال باالس

جنح الإيفواري ويلفريد زاها يف ت�سجيل هدف فريقه كري�ستال
باال�س الثاين على ح�ساب فولهام يف املباراة التي انت�رص فيها
الن�سور بهدفني نظيفني يف افتتاح م�شوارهم يف الدوري الإنكليزي
املمتاز.
انفرد الالعب الإيفواري ال�رسيع بحار�س مرمى فولهام
قبل �أن يراوغه وي�سدد يف مرمى �أبناء الكرافني
كوتيدج م�سج ًال هدفه ال�شخ�صي رقم  23يف بطولة
ال���دوري الإنكليزي املمتاز.ومنح ه��ذا الهدف
ويلفريد زاها لقب الهداف التاريخي لكري�ستال
باال�س يف الدوري االنكليزي املمتاز بالت�ساوي مع
كري�س �أرم�سرتونغ بر�صيد  23هدف ًا.
يذكر �أن كري�ستال باال�س كانوا قد جددوا عقد املدرب
الإنكليزي روي هود�سون لي�ستمر مع الفريق
بعد قيادته لهم للهروب من
م��ن��ط��ق��ة اخل���ط���ر يف
امل��و���س��م املا�ضي
بالرغم من البداية
ال�سيئة للغاية.

بالن�سبة لنا ،هذا الفريق يفتقد
للتجارب ،رمبا بالن�سبة لنابويل
االمر ا�سهل لكن هناك العديد من
الالعبني و�صلوا توا».
وتابع « :حاليا ه��ازارد ال ميكنه
اللعب ملدة  90دقيقة ،االن عليه
ان يحظى مب��زي��د م��ن احل�ص�ص
التدريبية� ،أف�ضل �شيء له حاليا
ان يلعب  10او  15دقيقة عندما
يرهق اخل�صم ،لدينا وقت كاف
للعمل مع الالعبني .حاليا نحن
حمظوظون ان لدينا مباراة واحدة
ا�سبوعيا ،علينا ان ن�ستغل هذا
ال�شهر ونتح�سن كثريا».

• ويلفريد زاها

مل ي�شرتك �أجن��و���س ج��ان حار�س
�ساوثهامبتون ،اجل��دي��د يف �أي
مباراة بالدوري الإنكليزي ،لكنه
�أبدى جاهزيته لرتك ب�صمة من �أجل
االلتحاق بت�شكيلة املدرب جاريث
���س��اوث��غ��ي��ت ،يف ب��ط��ول��ة �أوروب����ا
.2020
وان�ضم جان « 22عاما» ،وهو ابن
ب��راي��ان ح��ار���س نوريت�ش �سيتي
ومنتخب �أ�سكتلندا ال�سابق ،لت�شكيلة
�ساوثهامبتون يف يوليو من مان�ش�سرت
�سيتي ،مقابل ع�رشة ماليني جنيه
�إ�سرتليني « 12.8مليون دوالر» ،يف
ظل �أنه مل يلعب قبل ذلك مع الفريق
الأول لناديه ال�سابق.
وي��درك ج��ان �أن حتقيق حلمه لن
يكون �سهال� ،إذ يحتاج �أوال �إلى
�أن ي�صبح احل��ار���س الأ�سا�سي يف
�ساوثهامبتون ،حيث يواجه مناف�سة
قوية مع مواطنيه �أليك�س مكارثي
وفريزر فور�سرت.
وهناك جمموعة كبرية تريد �شغل
مركز حار�س �إنكلرتا ،منهم احلار�س
احل���ايل ج�����وردان ب��ي��ك��ف��ورد «24
عاما» ،ال��ذي ظهر ب�شكل رائ��ع يف
ك�أ�س العامل ،وجاك بوتالند حار�س
�ستوك �سيتي ،ونيك ب��وب حار�س
برينلي �إ�ضافة �إل��ى املخ�رضم جو
هارت حار�س �سيتي ال�سابق.
ويف ظل ه��ذه املناف�سة رمب��ا يجد
البع�ض العذر جلان يف فتح الباب
�أمام متثيل �أ�سكتلندا ،وقال احلار�س
نف�سه �إنه مل يغلق هذا الباب ،لكنه
يثق �أن االنتقال �إلى �ساوثهامبتون
ميكن �أن ي�ساعده على حتقيق حلمه.
وقال جان« :كان ميكنني البقاء «يف
�سيتي» و�أن �أك��ون احلار�س الثالث
�أو رمبا الثاين ،لكني مل �أعتقد �أن
هذا �سي�ساعدين على حت�سني �صورة
م�ستقبلي».
و�أ�ضاف�« :أود التفكري يف �أن هذا ميثل
ف�صال جديدا يل ،و�أمتنى امل�شاركة
يف الدوري الإنكليزي املمتاز ،لأين
مل �أجد الفر�صة هناك».
وق�ضى جان املو�سم املا�ضي على
�سبيل الإع��ارة يف نوريت�ش �سيتي،
وخا�ض كل املباريات  46يف دوري

• أجنوس جان

الدرجة الثانية ،و�أ�صبح يحظى
ب�شعبية كبرية لدى اجلماهري التي
هتفت لوالده �سابقا.
وحظي ذل��ك ب�إعجاب �ساوثجيت
مدرب �إنكلرتا ،حيث وجه الدعوة
للحار�س لاللتحاق مبع�سكر �إنكلرتا،

قبل ال�سفر �إلى رو�سيا خلو�ض ك�أ�س
العامل.
وق��ال ج��ان« :نعم �أمتنى �أن �أكون
م��وج��ودا يف الت�شكيلة «لبطولة
�أوروبا  ،»2020هناك بطولة حتت
 21ع��ام��ا يف �إي��ط��ال��ي��ا يف نهاية

مقتل العداء الكيني نيكوالس بيت
في حادث سير
�أع���ل���ن م�����ص��در يف ال�رشطة
الكينية ،وفاة العداء الكيني
نيكوال�س بيت 28 ،عاما ،بطل
العامل يف �سباق 400م حواجز
يف بكني ،2015اثر تعر�ضه
حلادث �سري يف غرب البالد.
وق���ال ق��ائ��د ��شرط��ة مقاطعة
ن��ان��دي «ال��غ��رب��ي��ة» باتريك
وامباين لوكالة فران�س بر�س:
«وقع احلادث عندما ا�صطدمت
�سيارته بكتلة وتدحرجت .وقد
لقي حتفه على الفور .ونحن
يف مكان احلادث».
وك��ان بيت هو الكيني االول
ال��ذي يفوز ببطولة العامل
ل�����س��ب��اق 400م ح��واج��ز يف
الن�سخة ال��ت��ي ا�ست�ضافتها
العا�صمة ال�صينية بكني عام
 ،.2015م�سجال رقما وطنيا
 47,49ثانية.

• نيكوالس بيت

ومل يدافع عن لقبه يف الن�سخة
التالية ال��ت��ي ا�ست�ضافتها
العا�صمة الربيطانية لندن

ع��ام  ،2017ب�سبب تعر�ضه
ال�صابة يف �ساقه حالت دون
تدريبه ب�شكل طبيعي.

املو�سم وتركيزي احل��ايل ين�صب
عليها»،و�أ�ضاف« :كنت يف بولندا
العام املا�ضي ،حيث قدم جوردان
بطولة رائعة «حتت  21عاما» ،بينما
لعب هذا العام يف ك�أ�س العامل».

العمالت المعدنية
تضع «كارديف سيتي»
رهن التحقيق

ذك��رت تقارير �صحافية انكليزية� ،أن نادي
كارديف �سيتي الذي ين�شط يف الربمييريليغ ،قد
يواجه حتقيق ًا من قبل االحتاد الإنكليزي لكرة
القدم.وبح�سب �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية،
ف�إن النادي الويلزي مهدد بالعقوبة ،ب�سبب
القطع النقدية التي مت رميها على الالعب
ريان فرا�سري ،مهاجم بورمنوث ،يف املباراة
التي جمعت بينهما ،وانتهت بنتيجة «.»0-2
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن االحتاد الإنكليزي،
ينتظر التقرير الر�سمي للمباراة قبل �أن يتم
اتخاذ �أي �إجراءات بحق كارديف �سيتي،وبح�سب
ال�صحيفة ،مل يتم الك�شف عن �سبب رمي العمالت
املعدنية على مهاجم بورمنوث.
بينما �أع���رب نيل وارن����وك ،امل��دي��ر الفني
لكارديف ،عن خيبة �أمله ب�سبب اخل�سارة يف
�أول مباراة لهم يف الدوري،وقال« :يف بداية
املباراة كان هناك بع�ض التوتر ،مع دخولنا
يف املباراة �أكرث ،مل نعد متخوفني من �شيء».

