
أع�����اد ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون ضيفه 
مانشستر يونايتد الى أرض الواقع، 
وذلك باجباره على االكتفاء بالتعادل 
1-1 أول من أمس في ختام املرحلة 
الثانية من ال��دوري اإلنكليزي لكرة 

القدم.
وكان فريق املدرب النروجي أولي 
غ��ون��ار سولسكاير استهل املوسم 
بفوز ساحق على غرميه تشلسي 
ب��رب��اع��ي��ة نظيفة ال ت��ع��ك��س فعال 
مجريات املباراة السيما في الشوط 

األول.
لكن ساوثمبتون اعاده الى أرض 
الواقع وذكريات املاضي القريب، أي 
املوسم املاضي حني أخرجه من ربع 
نهائي مسابقة الكأس بالفوز عليه 
2-1، ثم تغلب عليه بالنتيجة ذاتها 
ف��ي املرحلة الثالثة وال��ث��الث��ني من 

الدوري املمتاز على ملعبه أيضا.
واستهل يونايتد اللقاء بشكل 
واع��د من خ��الل التقدم في الدقيقة 
27 عبر الفرنسي أنتوني مارسيال، 
لكن البرتغالي روب��ن نيفيس أدرك 
التعادل في الدقيقة 55 من تسديدة 

رائعة.
وح��ص��ل ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى فرصة 
الستعادة التقدم لكن الفرنسي بول 
بوغبا أهدر ركلة جزاء بعدما صدها 
احلارس البرتغالي روي باتريسيو 
الذي أهدى فريقه نقطته الثانية، بعد 
أن تعادل أيضا في املرحلة االفتتاحية 

ضد ليستر سيتي صفر-صفر.
ول��م يقدم الفريقان شيئا يذكر 
في بداية اللقاء باستثناء محاولة 
ليونايتد إثر مجهود فردي على اجلهة 
اليسرى م��ن م��ارك��وس راش��ف��ورد، 
أتبعه بكرة عرضية م��رت من أمام 
باب املرمى دون أن يتمكن مارسيال 

من حتويلها في الشباك )18(.
لكن الفرنسي عوض هذه الفرصة 
ف��ي الدقيقة 27 إث��ر لعبة جماعية 
مميزة ومتريرة أخرى من راشفورد 

ال����ذي وض����ع ال���ك���رة ع��ل��ى م��س��ار 
الفرنسي فأطلقها قوية من زاوي��ة 
صعبة في سقف شباك مرمى روي 
باتريسيو، مسجال هدفه اخلمسني 
بقميص »ال��ش��ي��اط��ني احل��م��ر« في 
جميع املسابقات منذ انضمامه اليه 

عام 2015 من موناكو.
وك���ان ه���دف م��ارس��ي��ال ال��ف��ارق 
الوحيد بني الفريقني خالل الدقائق 

ال�45 األولى، ثم ظهر ولفرهامبتون 
بصورة مختلفة في بداية الشوط 
ال��ث��ان��ي ح��ي��ث ض��غ��ط ع��ل��ى ضيفه 
وك��ان قريبا جدا من إدراك التعادل 
إال أن احل��ظ ع��ان��ده بعدما ارت��دت 
رأس��ي��ة املكسيكي راوول خيمينز 
من العارضة ثم احل��ارس اإلسباني 
دافيد دي خيا، إثر ركلة حرة نفذها 

البرتغالي جواو موتينيو.

ل��ك��ن ص���اح���ب األرض ع��وض 
الفرصة م��ن الركلة الركنية التي 
تلتها، وب��ه��دف رائ���ع م��ن تسديدة 
صاروخية أطلقها البرتغالي روبن 
نيفيس من خ��ارج املنطقة، فارتدت 
من العارضة وال��ى شباك دي خيا 
)55(. وح��ب��س��ت أن��ف��اس جمهور 
ولفرهامبتون بعدما ق��رر احلكم 
االحتكام الى تقنية االعادة بالفيديو 

»في أيه آر« للتأكد من صحة الهدف 
بسبب ش��ك��وك ب��ح��ال��ة تسلل قبل 
وص��ول الكرة ال��ى البرتغالي، قبل 
أن تنفجر املدرجات فرحا بعد تأكيد 

صحة الهدف.
واعتقد يونايتد أن��ه سيستعيد 
التقدم عندما حصل على ركلة جزاء 
إث��ر عرقلة بوغبا م��ن قبل كونور 
ك���ودي داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة، ل��ك��ن روي 

باتريسيو تعملق وح��رم الفرنسي 
ب��ال��ذات م��ن ال��وص��ول ال��ى شباكه 

.)68(
وح��اول يونايتد التعويض لكن 
رجال املدرب البرتغالي نونو سانتو 
كانوا متماسكني دفاعا، ال��ى جانب 
تشكيلهم خطرا على مرمى دي خيا 
من الهجمات املرتدة التي ك��ادت أن 
تثمر عن هدف في الوقت القاتل عبر 

البلجيكي لياندر دندونكر الذي توغل 
في اجلهة اليمنى قبل أن يسدد من 
زاوية ضيقة فوق عارضة الضيوف 

.)86(
وك��اد ل��وك شو أن يخطف الفوز 
ل��ي��ون��اي��ت��د ف��ي ال��ث��وان��ي األخ��ي��رة 
بتسديدة من زاوية صعبة، لكن روي 
باتريسيو ك��ان في املكان املناسب 

النقاذ فريقه )90+4(.
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البرتغالي روبن نيفيس أحرز هدف التعادل لصالح ولفرهامبتون

سولسكاير: األمر متروك لبوجبا 
وراشفورد في ضربات اجلزاء

أع��������رب أول��������ي ج����ون����ار 
س��ول��س��ك��اي��ر، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 
مل��ان��ش��س��ت��ر ي���ون���اي���ت���د، ع��ن 
رض���اه ع��ل��ى أداء ف��ري��ق��ه ضد 

وولفرهامبتون.
وق����ال س��ول��س��ك��اي��ر، خ��الل 
تصريحاته لشبكة »س��ك��اي 
سبورتس«: »استحوذنا على 
املباراة وسجلنا الهدف األول، 
وف��ي الشوط الثاني كنا نعلم 

أنهم سيلعبون بكل قوة«.
وأضاف »رمبا سجلوا الهدف 
ال��ذي يستحقونه، وأعتقد أننا 
س��ي��ط��رن��ا م���رة أخ����رى وك���ان 
بإمكاننا االنتصار، واألداء في 
الشوط األول كان ناضًجا، بينما 
ف��ي الثاني ك��ان متقلًبا بعض 
ال���ش���يء، ون��ح��ن ف���ي حت��س��ن، 
ول��دي��ن��ا ف��ري��ق ش���اب وس��وف 

نتعلم«.
وت��اب��ع امل����درب النرويجي 
»حصلنا على ركلة جزاء، كانت 
كفيلة بأن تزيد رصيدنا نقطتني 
إضافيتني، لكن أحياًنا حارس 

املرمى يقوم بتصديات جيدة«.
وأوضح »بوجبا وراشفورد 

مت حت��دي��ده��م��ا لتنفيذ رك��الت 
اجل����زاء، واألم����ر م��ت��روك لهما 
على أرض امللعب، وف��ي بعض 
األحيان يشعر الالعبون بأنهم 
واثقون من التسجيل، وبوجبا 
سجل الكثير لنا، وال��ي��وم كان 
التصدي ج��ي��ًدا، وميكن رؤي��ة 

أرقام الثنائي في التسديد«.
وأردف بوجبا »االثنان كان 

لديهما الثقة، وسجل ماركوس 
األسبوع املاضي لكن بوجبا كان 
واثًقا أيًضا، وأحب الالعبني حني 

ميلكون الثقة«.
واختتم باحلديث عن اقتراب 
أليكسيس سانشيز م��ن إنتر 
ميالن، قائال: »دع��ون��ا ن��رى ما 
سيحدث في األسابيع املقبلة، 

وهو حالًيا العبا في فريقنا«.

أولي جونار سولسكاير
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البرمييرليغ.. ولفرهامبتون يعيد يونايتد إلى أرض الواقع

رونالدو يعود ليوفنتوس قبل ضربة البداية
ع��اد النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو لتدريبات فريقه يوفنتوس، 
بعد أيام من التدرب منفردا بسبب بعض 
اآلالم العضلية، وذلك استعدادا لضربة 
بداية »السيري آ« السبت املقبل، خارج 
ال��دي��ار أم��ام ب��ارم��ا، على ملعب )إنيو 

تارديني(.
وافتقد »البيانكونيري« خدمات النجم 
البرتغالي في آخر مواجهتني وديتني، 
أمام فريق الشباب بالنادي وتريستينا، 
قبل أن ينضم لزمالئه خالل مران اليوم 
بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيته ملباراة 

افتتاح املوسم.
وأش���ار بطل إيطاليا ف��ي بيان عبر 
موقعه الرسمي، إلى أن >ال��دون< انضم 
بشكل طبيعي للتدريبات اجلماعية، 
بينما غ��اب امل���درب ماوريسيو س��اري 

بسبب إصابته بالتهاب رئوي.
إعارة بيليغريني

م��ن جهة أخ���رى أع��ل��ن يوفنتوس، 
رحيل ظهيره األيسر لوكا بيليغريني، 
إل��ى صفوف ك��ال��ي��اري، ف��ي إط��ار فترة 

االنتقاالت الصيفية احلالية.
وذكر يوفنتوس في بيان رسمي، أن 
بيليغريني سينضم لكالياري على سبيل 

اإلعارة، ملدة موسم واحد.
وك���ان بيليغريني ق��د ان��ت��ق��ل إل��ى 

يوفنتوس قادما من روما، هذا الصيف، 
في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو، 

ملدة 4 سنوات.
وتضمنت هذه الصفقة أيًضا رحيل 

ليوناردو سبينازوال، الظهير األيسر 
لليوفي، إلى صفوف روما، مقابل 29.5 

مليون يورو.
ويأتي ق��رار يوفنتوس بإعارة لوكا 

بيليغريني، ك��ي يحصل على فرصة 
أكبر للعب، ال سيما أنه سيجد صعوبة 
في املشاركة باستمرار، في ظل وجود 

الدولي البرازيلي، أليكس ساندرو.

 كريستيانو رونالدو في تدريبات يوفنتوس

رئيس بلد الوليد 
يترك منصبه 

للظاهرة رونالدو
أع��ل��ن ك��ارل��وس س��واري��ز، 
رئيس ن��ادي ري��ال بلد الوليد 
اإلسباني، تنازله عن منصبه 
ب��ع��د 18 ع��اًم��ا ق��ض��اه��ا على 
رأس صناعة ال��ق��رار في هذه 
املؤسسة العريقة، تارًكا قيادة 
النادي للمساهم األكبر فيه، 
ال��الع��ب ال��ب��رازي��ل��ي السابق 

رونالدو.
وقال سواريز، الذي أصبح 
رئ��ي��س��ا ش��رف��ي��ا لبلد الوليد 
»أش��ع��ر باالمتنان لتواجدي 
هنا ط��وال 18 سنة و3 أشهر 

و3 أيام«.
وأض����اف »أود أن أع��رب 
ع��ن ام��ت��ن��ان��ي ل��ف��ري��ق العمل 
الرائع ال��ذي حظيت به طوال 
ه��ذا ال��وق��ت ف��ي اإلدارة، إنهم 
أشخاص جيدون وهم السبب 

وراء تقدم النادي إلى األمام«.
وحت��دث سواريز أيضا عن 
مستقبل ال��ن��ادي، قائال: »أنا 
مقتنع ب��أن ق��رار بيع النادي 
كان جيًدا وصحيًحا، رونالدو 
يتعلم بسرعة، إنه ذكي، وإن 
كان هناك شخص يعرف كرة 
القدم فهو رونالدو، سأقدم يد 
املساعدة قدر اإلمكان، ال زلت 

موظًفا في ريال بلد الوليد«.
واختتم قائاًل »لقد حانت 
اللحظة التي يتعني فيها على 
أحدهم أن يأتي لكي يجعل من 
هذا النادي شيئا أكبر والقيام 

بالعمل على نحو جيد«.

ساري يعاني من التهاب رئوي
قبل انطالق »الكالتشيو«

أعلن يوفنتوس اإليطالي الذي 
يستعد لبدء حملة دف��اع��ه عن 
لقب الدوري احمللي، عن اصابة 
م��درب��ه اجل��دي��د ماوريتسيو 
ساري بالتهاب رئوي ما تسبب 

بغيابه عن متارين اإلثنني.
وكشف يوفنتوس الذي يبدأ 
مسعاه إلح���راز لقب ال���دوري 
للموسم التاسع تواليا مبواجهة 
مضيفه بارما السبت في املرحلة 

االفتتاحية، أن س��اري »خضع 
ف��ي نهاية فترة م��ا بعد الظهر 
لفحوص جديدة أكدت تشخيص 
االلتهاب الرئوي الذي وِصف له 

العالج«.
ووفقا لعمالق تورينو، بقي 
ساري في مركز متارين الفريق 
من أجل التخطيط مع مساعديه 
للعمل ال���ذي يجب ال��ق��ي��ام به 
ه��ذا األس��ب��وع. وسبق لساري 

ال��ذي وصل الى يوفنتوس هذا 
ال��ص��ي��ف خلفا ملاسيميليانو 
أليغري بعد موسم وحيد مع 
تشلسي اإلنكليزي، أن ابتعد 
عن التمارين في نهاية األسبوع 

املاضي بسبب الوعكة الصحية.
واس��ت��ب��ع��دت وس��ائ��ل إع��الم 
إيطالية أن يكون ساري متواجدا 
برفقة الفريق حني يواجه بارما 

السبت في افتتاح الدوري.

ماوريتسيو ساري

روبن: غوارديوال أفضل مدرب عملت حتت قيادته

كشف الهولندي آري��ني روب���ن، العب 
بايرن ميونخ السابق، عن اختياره ألفضل 
مدرب عمل حتت قيادته خالل رحلته مع 
الفريق البافاري، التي انتهت هذا الصيف 

بإعالن اعتزاله.
 وأمضى روب��ن، البالغ من العمر 35 
عاما، 10 سنوات داخل ملعب أليانز أرينا، 
قبل أن يرحل بنهاية امل��وس��م املنصرم، 
ليتبع ذل��ك بتعليق ح��ذائ��ه بعد مسيرة 

عامرة باإلجنازات.
 وخ���الل تكرميه بجائزة خ��اص��ة من 
صحيفة »سبورت بيلد« األملانية، حتدث 

روب��ن عن حقبته مع بايرن، قائاًل: »لقد 
رأي��ت الكثير من األم��ور اجليدة مع عدد 

هائل من املدربني الناجحني«.
واستطرد »لكن إذا سألتني عن املدرب 
األفضل، سأختار بيب جوارديوال، الذي 
استمتعت بالعمل حتت قيادته أكثر من 

اآلخرين، ألنه رائع«.
 وأكمل: »عندما جاء بيب، كنت قد بلغت 
30 عاما بالفعل، مما يجعلك حت��اول أن 
حتافظ فقط على مستواك وال تزداد سوًءا، 
لكني حتسنت حتت قيادته م��رة أخ��رى، 
حيث لعبت فجأة في عدة مراكز مختلفة، 

لم أكن أتخيل يوًما أن أشغلها، لذا فإنه كان 
األفضل«.

 وأكد روبن أن قرار اعتزال كرة القدم 
ك��ان األص��ع��ب ط��وال مسيرته، مضيًفا: 
»الشغف باللعبة والقناعة بأنك مازلت 
بإمكانك فعل كل شيء يصطدم بواقع مؤلم 
يؤكد أنك لم تعد ذاك الفتى صاحب ال�16 

عاًما، الذي ال يعي معنى اإلصابات«.
 وفي ختام تصريحاته، كشف روبن عن 
قرب عودته لعالم كرة القدم، حيث أكد أنه 
عازم على بدء العمل كمدرب لفريقه جنله 

األصغر خالل الفترة املقبلة.

الهولندي آريني روبن


