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األرسنال ضرب تشيلسي بالترجيحية
وحسم الدرع الخيرية

�أح��رز �أر�سنال درع املجتمع االنكليزية
بفوزه على ت�شيل�سي  1-4بركالت الرتجيح
«الوقت اال�صلي  »1-1على ملعب وميبلي
مفتتح ًا املو�سم املحلي الكروي.
وافتتح ت�شيل�سي الت�سجيل بوا�سطة
مهاجمه النيجريي ادوين موزي�س «،»47
قبل ان يعادل البو�سني �سياد كوال�سيناك
بكرة ر�أ�سية يف الدقيقة .81
وك��ان �أر���س��ن��ال الفريق الأك�ث�ر حترك ًا
ون�شاط ًا يف مطلع املباراة لكنه مل ي�سجل
خطورة كبرية ال��ى ان ج��اءت الدقيقة
 22عندما تبادل الكازيت الكرة مع داين
ويلبيك و�سددها لولبية بعيدا عن متناول
حار�س ت�شيل�سي البلجيكي تيبو كورتوا
لكن القائم االي�رس ناب عنه يف الت�صدي
لها «.»22

ورد عليه ت�شيل�سي اثر ت�سديدة مباغتة من
بدرو بي�رساه ابعدها احلار�س برت ت�شيك
«.»35
ويف مطلع ال�شوط الثاين جنح ت�شيل�سي
يف افتتاح الت�سجيل عندما غافل فيكتور
موزي�س دف��اع �أر�سنال م�ستغال متريرة
غاري كايهيل لينفرد باحلار�س ويودع
الكرة داخل ال�شباك «.»47
و�ضغط �أر�سنال يف الربع �ساعة الأخري
واطلق غرانيت �شاكا كرة قوية من  35مرتا
بي�رساه ابعدها كورتوا باطراف ا�صابعه
منقذا فريقه من هدف اكيد «.»76
وطرد بدرو اثر عرقلته للم�رصي حممد
النني من اخللف .وم��ن الركلة احلرة
التي رفعها �شاكا داخ��ل املنطقة قفز
لها البو�سني �سياد كوال�سيناك ليودعها

بر�أ�سه داخل ال�شباك «.»82
وهي املرة الثانية على التوايل التي
يطرد فيها العب من ت�شيل�سي �ضد �أر�سنال
علما بان موزي�س م�سجل الهدف طرد
اي�ضا يف نهائي املو�سم املا�ضي.
وظل التعادل �سيد املوقف الى نهاية
امل��ب��اراة ليخو�ض الفريقان ركالت
الرتجيح ليخطئ ح��ار���س ت�شيل�سي
كورتوا وموراتا يف حماولتيهما ،يف
حني جنح العبو �أر�سنال الأرب��ع��ة يف
الت�سجيل ليمنحوا فريقهم اللقب.
ويبد�أ ت�شيل�سي حملة الدفاع عن لقبه
بطال للدوري با�ستقبال برينلي على
ملعبه �ستامفورد بريدج يف � 12أغ�سط�س،
ويفتتح �أر�سنال م�شواره يف  11منه �ضد
لي�سرت �سيتي.

• العبو األرسنال على منصة التتويج

بعد فوز هزيل على أميان المتواضع بثنائية

بسبب تسجيل هدف في مرماه

كافاني منح سان جيرمان أول  3نقاط
في الدوري الفرنسي
ا�ستهل ب��اري�����س ���س��ان جريمان،
م�شواره يف الدوري الفرن�سي ،بفوز
هزيل على �ضيفه املتوا�ضع �أميان،
ب��ه��دف�ين دون رد ،يف امل��ب��اراة
التي �أقيمت يف اجلولة الأولى من
امل�سابقة.
وي��دي��ن ���س��ان ج�يرم��ان ،لنجمه
الأوروغ��وي��اين �إدين�سون كافاين،
ال��ذي �سجل الهدف الأول و�صنع
الثاين خلافيري با�ستوري ،يف لقاء
ب��د�أ بحفل مبهر ال�ستقبال النجم
الربازيلي نيمار ،مبلعب حديقة
الأمراء.
ل��ع��ب �أون����اي �إمي����ري ،بخطته
املعتادة  4ـ  3ـ  ،3بتواجد �ألفون�س
�أري�����وال ،يف ح��را���س��ة امل��رم��ى،
ودف���اع بنكهة برازيلية بتواجد
ث�لاث��ي ال�سامبا داين �ألفي�س،
ماركينيو�س ،تياغو �سيلفا ،مع
الظهري الأي�رس اليفني ك��ورزاوا،
ويف الو�سط الثالثي تياغو موتا،
ماركو ف�يرات��ي� ،أدري���ان رابيو،
خلف الثالثي با�ستوري� ،أنخيل دي
ماريا وكافاين.
�أم���ا ف��ري��ق �أم��ي��ان ،فلج�أ مدربه
كري�ستوف بيلي�سيه ،خلطة دفاعية
بحتة ،حيث اعتمد على طريقة  5ـ3
ـ  ،2وف�ضل �إغالق امل�ساحات ،مع

• كافاني يسدد ومدافع أميان يالحقه

االعتماد على الهجمات املرتدة،
ولكنها مل ت�شكل �أي خطورة يف ظل
تفوق �سان جريمان يف اال�ستحواذ
على الكرة ،با�ستثناء حماولتني
للجناح الأي�رس جي�سوما فوفانا،
والظهري الأي�رس عي�سى �سي�سوكو.
وجد �سان جريمان� ،صعوبة كبرية

يف الو�صول �إلى مرمى ريجيه جرتر
حار�س مرمى �أميان ،بف�ضل يقظة
ثالثي الدفاع خالد عدنون وماتيو
ب��ودم�ير وب��ري��ن�����س دي�����س�ير ،يف
الت�صدي للكرات العر�ضية للثنائي
دي ماريا وداين �ألفي�س.
كما هدد ماركو فرياتي وكافاين،

بوغبا مازح ًا :ال أنام من أجل
ضم صفقات جديدة لليونايتد
تفاعل الفرن�سي بول بوغبا ،العب
مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي،
مع متابعيه عرب موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت».

وذك�������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ي��رور»
ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن بوغبا �أطلق
على نف�سه لقب «العميل بي»،
بعدما لعب دورا بارزا يف توقيع

• بول بوغبا

ال�شياطني احلمر م��ع البلجيكي
روميلو ل��وك��اك��و ،م��ن �إيفرتون
االنكليزي ،بعد مناف�سة �رش�سة مع
ت�شيل�سي.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن��ه قال
«العميل بي ال ينام �أبد ًا» ،وذلك
ردا على �س�ؤال حول غيابه عن
�إمتام �صفقات جديدة ملان�ش�سرت
يونايتد.
وكان بوغبا قد ك�شف عن ان�ضمام
لوكاكو مل�رسح الأح�لام ،قبل
الإعالن ر�سميا عن ال�صفقة،كما
ق�ضى الثنائي عطلته يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
وي��ن��ت��ظ��ر ج��م��ه��ور مان�ش�سرت
يونايتد �إمتام ال�صفقة الرابعة
بالتعاقد مع الكرواتي �إيفان
بريي�سيت�ش ،من �إنرت ميالن� ،إال
�أن املفاو�ضات يبدو �أنها باءت
بالف�شل ،وب��ات الالعب بعيدا
عن م�رسح الأحالم.
و����ض���م ال�ب�رت���غ���ايل ج��وزي��ه
م��وري��ن��ي��و ،امل���دي���ر الفني
لل�شياطني احلمر ،ال�سويدي
فيكتور ليندولف ،من بنفيكا
الربتغايل وال�رصبي نيمانيا
ماتيت�ش من ت�شيل�سي االنكليزي،
بالإ�ضافة �إلى لوكاكو ،و�رصف
نحو  150مليون ا�سرتليني.
وكان مان�ش�سرت يونايتد �أنهى
امل��و���س��م امل��ا���ض��ي يف املركز
ال�ساد�س بالدوري االنكليزي،
لكنه جن��ح يف حتقيق ك�أ�س
راب��ط��ة الأن��دي��ة االنكليزية،
والدرع اخلريية ،بالإ�ضافة �إلى
الدوري الأوروبي.

كلوب قرر عودة ميلنر لخط الوسط
يبد�أ ليفربول� ،أول مباراة له يف املو�سم اجلديد
مبواجهة واتفورد يوم ال�سبت املقبل ،كما يلتقي
هوفنهامي الأملاين يف الدور التمهيدي امل�ؤهل لدور
املجموعات يف دوري �أبطال �أوروبا يومي  15و 23من
ال�شهر اجلاري.
و�أك��د الأمل��اين يورغن كلوب ،مدرب الريدز ،عودة
جيم�س ميلرن ملركزه الأ�صلي يف خط الو�سط ،بعد �أن
لعب املو�سم املا�ضي يف مركز الظهري الأي�رس.

وقال كلوب يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة ليفربول �إيكو
«�ألربتو مورينيو �أ�صبح جاهزا بن�سبة  100باملئة،
كما �أن روبرت�سون بد�أ يت�أقلم على �أ�سلوبنا وميتلك
قدرات هجومية كبرية ،لذلك ف�إن عودة ميلرن خلط
الو�سط هي �صفقتتا اجلديدة».
وتابع« :بالطبع �سوق االنتقاالت مل يغلق بعد ،و�أمامنا
حتى نهاية ال�شهر اجل��اري لبحث �سبل التوقيع مع
العبني جدد لتعزيز الفريق».

مرمى �أميان �أكرث من مرة� ،إال �أن
ال�ضيوف مل ي�صمدوا �سوى  42دقيقة
فقط ،عندما �أر���س��ل �ألفي�س كرة
عر�ضية ،لت�صل �إلى كافاين الذي
راوغ رقيبه ،و�سدد بقوة يف الزاوية
الي�رسى م�سج ً
ال الهدف الأول.
يف ال��دق��ائ��ق الأول���ى م��ن ال�شوط

كوندوجيا يطلب الرحيل
عن إنتر ميالن

ال��ث��اين ،ا�ضطر �إمي��ري ال�ستبدال
تياغو �سيلفا قائد الفريق ،ب�سبب
الإ�صابة لي�شارك مكانه بري�سنيل
كيمبيمبي ،ووا����ص���ل الفريق
الباري�سي �سيطرته ،وت�صدى حار�س
مرمى �أميان لفر�صتني خطريتني
لدي ماريا وكافاين.
�أما �ألفون�س �أري��وال حار�س مرمى
���س��ان ج�ي�رم���ان ،وك����ان مبثابة
�ضيف ال�رشف ،حيث مل يتعر�ض
لأي اختبارات با�ستثناء ت�سديدة
بات�شيبو كويتا ،يف الدقيقة ،65
بعدها �شارك بليز ماتويدي مكان
تياغو موتا لتن�شيط ال�صفوف.
ا�ستمر باري�س �سان جريمان ،يف
�ضغطه بح ًثا عن تعزيز تفوقه،
حتى �سجل خافيري با�ستوري الهدف
الثاين يف الدقيقة  ،81بعد متريرة
من �إدين�سون كافاين ،الذي غادر
بعدها امللعب ،لي�شارك مكانه
جونكالو جويدي�س.
احت�سب حكم اللقاء  4دقائق كوقت
بدل من ال�ضائع� ،ضغط فيها فريق
�أميان بح ًثا عن هدف �رشيف ،حيث
�سدد الظهري الأمين املغربي وليد
احلجام ،كرة قوية فوق العار�ضة،
�إال �أن �أريوال خرج ب�شباك نظيفة يف
اجلولة الأولى.

طلب الالعب الفرن�سي جيوفري كوندوجيا من ادارة فريقه انرت
ميالن الرحيل عن النادي الإيطايل خالل «املريكاتو» ال�صيفي
احلايل ،يف ظل احلالة املعنوية ال�سيئة التي يعي�شها خا�صة
بعد الهدف العك�سي الذي �سجله يف مرمى فريقه خالل مباراة
ت�شيل�سي الودية الأخرية.
و�أفادت �صحيفة «الغازيتا ديللو �سبورت» ،الإيطالية �أن العب
و�سط امليدان الفرن�سي كوندوجيا �أخرب م�س�ؤويل الإنرت ،ب�أنه
يحتاج �إل���ى تغيري الأج����واء،
ال�ستعادة م�ستواه بعدما �أ�صبح
ي�شعر �أن ك��ل الأم���ور ت�سري
•جيوفري
�ضده يف الفريق ،خا�صة بعد
كوندوجيا
ت�سجيله هدف ًا غريب ًا يف مرماه
�ضد ت�شيل�سي ،الأ�سبوع املا�ضي
من وط امللعب.
وي��رى موقع «ماك�سي
ف���وت» الفرن�سي �أن
ن�����ادي ان��ت�ر م��ي�لان
ال مي��ان��ع يف رحيل
ك��ون��دوج��ي��ا ،ال���ذي
مل يفر�ض وج���وده يف
الفريق خالل املو�سمني
الأخريين مع الفريق،
ب�رشط احل�صول على
 35مليون ي��ورو� ،أي
بنف�س القيمة تقريب ًا
التي دفعها ل�ضمه،
قبل عامني ،لنادي
موناكو الفرن�سي،
وامل����ق����درة ب���ـ 36
مليون يورو.

توتنهام استعد للموسم الجديد
بثنائية في شباك يوفنتوس

• هاري كني يسجل في مرمى اليوفي

ا�ستعد توتنهام ب�شكل جيد النطالق
املو�سم اجلديد من الدوري االنكليزي
لكرة القدم ،وذلك بفوزه على �ضيفه
يوفنتو�س بطل ايطاليا يف املوا�سم
ال��ـ  6الأخ�ي�رة  0 - 2على ملعب
«ومي��ب��ل��ي» .وي��دي��ن فريق امل��درب
الأرجنتيني ماوريت�سيو بوكيتينو

ال��ذي يخو�ض املو�سم املقبل على
ملعب «وميبلي» بانتظار انتهاء
االعمال يف ملعبه ،بفوزه على و�صيف
بطل دوري ابطال اوروبا الى هدافه
هاري كني والدمناركي كري�ستيان
ايريك�سن اللذين �سجال هديف املباراة
يف الدقيقتني  10و .52وهو الفوز

الودي الثالث لو�صيف بطل الدوري
املمتاز ،مقابل هزميتني على ايدي
روم��ا الإي��ط��ايل ومناف�سه املحلي
مان�ش�سرت �سيتي ،فيما مني فريق
املدرب ما�سيميليانو اليغري بهزمية
ودية ثانية مقابل فوزين ،احدهما
بركالت الرتجيح على مواطنه روما.

ويبد�أ توتنهام م�شواره يف الدوري
امل��م��ت��از الأح���د املقبل يف ملعب
نيوكا�سل يونايتد ،فيما يتح�رض
يوفنتو�س للك�أ�س ال�سوبر الإيطالية
�ضد الت�سيو يف اليوم ذاته قبل �أن يبد�أ
حملة الدفاع عن لقب الدوري يف 20
اغ�سط�س على �أر�ضه �ضد كالياري.

بيل أشعل الصراع بين تشيلسي والمان يونايتد
ي�ستعد فريق ت�شيل�سي ،للدخول يف �رصاع
�ساخن مع نظريه مان�ش�سرت يونايتد ،للظفر
ب�صفقة جديدة ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
احلالية.
وذكرت �صحيفة «ديلي �ستار» الربيطانية� ،أن
�إدارة ت�شيل�سي ،على ا�ستعداد للقتال �ضد مان�ش�سرت
يونايتد ،للح�صول على توقيع الويلزي غاريث
بيل ،جنم ريال مدريد الإ�سباين.

وارتبط جاريث بيل ،م�ؤخرا بالرحيل عن
�سانتياجو برنابيو ،مع وج��ود تقارير تفيد
حر�ص الربتغايل ج��وزي��ه مورينيو ،مدرب
ال�شياطني احلمر ،على �ضمه خ�لال ال�صيف
احلايل.
وذكرت بع�ض التقارير� ،أن الإيطايل �أنطونيو
كونتي ،مدرب البلوز ،ي�ستطيع �إحباط حماوالت
اليونايتد للتعاقد مع بيل.

وتعر�ض جاريث بيل ،النتقادات �شديدة من
م�شجعي ري��ال م��دري��د ،بعد تراجع م�ستواه
لتعر�ضه للإ�صابة �أك�ثر من م��رة يف املو�سم
املا�ضي.
و�أ�شارت تقارير �سابقة� ،إلى �أن ريال مدريد،
يدر�س بيع جاريث بيل ،من �أج��ل دعم �صفقة
الفرن�سي كيليان مبابي ،جنم موناكو ،خالل
املريكاتو احلايل.

