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 7أهداف في دراما افتتاح الدوري اإلنكليزي

أرسنال قلب الطاولة على ليستر سيتي
في الوقت القاتل
قلب �أر�سنال الطاولة على لي�سرت
�سيتي ،وهزمه « »3-4على ملعب
الإمارات بافتتاح مباريات الدوري
الإنكليزي لهذا املو�سم.
افتتح �ألك�سندر الك��ازي��ت �أهدافه
مع �أر�سنال بالت�سجيل يف الدقيقة
�رسيعا
لكن ال��رد ك��ان
الثانية،
َّ
ً
�سجل �شينجي
م��ن لي�سرت عندما
َّ
�أوكازاكي ،هدف التعديل يف الدقيقة
�سجل جيمي فاردي
« ،»5قبل �أن ُي ِّ
الثاين للي�سرت «.»29
وعادل قبل نهاية ال�شوط الأول داين
ويلبيك ،النتيجة لأر�سنال بالدقيقة
لكن ف��اردي ع��اود التقدم
،2+45
َّ
ثانية لل�ضيوف يف الدقيقة «»56
بهدف ٍ
ثان له ،وثالث لفريقه.
لكن �أر�سنال ،انتف�ض يف الدقائق
َّ
و�سجل هدفني
الع�رش الأخ�ي�رة،
َّ
متتاليني عن طريق �آرون رامزي،
يف الدقيقة « ،»83ثم �أوليفيه جريو
بالدقيقة «.»85
اعتمد �آر�سني فينغر ،مدرب �أر�سنال
على طريقة « ،»3-4-3و�أ�رشك العبه
البو�سني اجلديد �سياد كوال�سينات�ش
يف عمق الدفاع� ،إلى جانب نات�شو
مونريال ،وروب هولدينغ.
وتواجد ت�شامربلني ،وبيلريين على
الأطراف ،وتناوب الثنائي جرانيت
ت�شاكا ،وحممد النني على حماية
اخلط اخللفي من منت�صف امللعب،
فيما ت َّكون اخلط الأمامي من م�سعود
�أوزي��ل ،وداين ويلبيك ،و�ألك�سندر
الكازيت.
واعتمد لي�سرت �سيتي على طريقة
« ،»2-4-4و�أ��ش�رك مدربه كريغ
�شك�سبري ،الع��ب��ه اجل��دي��د ه��اري
ماجواير ،يف عمق الدفاع لتعوي�ض

�إ�صابة الأملاين روبرت هوت.
ولعب ماتي جيم�س ،يف و�سط امللعب
بد ًال من امل�صاب داين درينكووتر،
وجل�س الوافد النيجريي اجلديد
كيليت�شي �إيهيانات�شو على مقاعد
ال��ب��دالء ،ليتكون ثنائي الهجوم
كالعادة من �شينجي �أوك��ازاك��ي،
وجاميي فاردي.
كانت البداية عا�صفة ،حيث افتتح
الك��ازي��ت ر���ص��ي��ده التهديفي مع
�أر�سنال ،بهدف ر�أ�سي على ميني
حار�س لي�سرت كا�سرب �شمايكل؛ �إثر
عر�ضية ق�صرية من النني.
لكن �أوكازاكي� ،أحرز هدف التعديل
َّ
للي�سرت بالدقيقة « ،»5بعدما رفع

مارك �ألربايتون ،الكرة من اجلهة
الي�رسى ،لت�صل للمهاجم الياباين،
الذي �أ�سكنها ال�شباك.
ويف الدقيقة « ،»22و�صلت الكرة
بعد متريرات ق�صرية متقنة لأوزيل
بالناحية الي�رسى ،ليمرر �أمام
املرمى �إلى ويلبيك الذي �سددها يف
ج�سد ماجواير ،ثم راوغ ويلبيك من
اليمني،
ومرر كرة ق�صرية �أبعدها
َّ
الدفاع.
و�أ َّدى �سوء متركز ت�شاكا ،والنني
يف و�سط امللعب لقطع الكرات من
�أمامهما ،لي�ستغل لي�سرت �أحدها،
وت�صل �إلى �ألربايتون ،الذي مررها
عر�ضية تابعها ف��اردي من مل�سة

ي�شهد م�رسح الأح�لام ملعب �أولد
ترافورد اليوم قمة مرتقبة �ستجمع
ب�ين ف��ري��ق مان�ش�سرت يونايتد
و�ضيفه فريق و�ست هام يونايتد
فيما يحل توتنهام يف اللقاء الثاين
�ضيفا على نيوكا�سل ،وذلك �ضمن
مباريات الأ�سبوع الأول من الدوري
الإنكليزي املمتاز ملو�سم – 2017
 2018م.
و�سيدخل �صاحب الأر����ض فريق
مان�ش�سرت يونايتد املواجهة حتت
قيادة مدربه الربتغايل جوزيه
مورينيو باحث ًا عن حتقيق فوزه

ك�أ�س ال�سوبر الإيطايل
يوفنتو�س  xالت�سيو

9.45

بي ان �سبورت

الدوري االنكليزي
نيوكا�سل  xتوتنهام

3.30

بي ان �سبورت

مان�ش�سرت يونايتد  xو�ست هام

6

بي ان �سبورت

الدوري الفرن�سي
�سرتا�سبورغ  xليل

4

بي ان �سبورت

ديجون  xموناكو

6

بي ان �سبورت

غانغان � xسان جريمان

10

بي ان �سبورت

وا�ضطر فينغر لتغيري طريقته �إلى
« ،»3-3-4بعدما �أجرى تغيريين
ب ��إ��شراك ج�يرو ،و�آرون رام��زي،
بد ًال من هولدينغ ،والنني ،وكاد
�سجل ً
هدفا بعد �أقل من
الويلزي �أن ُي ِّ
لكن ر�أ�سيته مرت
دقيقة على نزولهَّ ،
بجوار القائم.
وانتظر �أر�سنال للدقائق الع�رش
الأخ�ي�رة لقلب النتيجة ،ف�أحرز
رام��زي ه��دف التعادل «� ،»83إثر
متريرة ذكية من ت�شاكا.
و�أدرك البديل الآخ��ر ،جريو هدف
الفوز يف الدقيقة « »85من �رضبة
ر�أ�سية ا�صطدمت بالعار�ضة ،قبل �أن
ت�سقط � ً
أر�ضا جمتازة خط املرمى.

و َّدع املهاجم الإ�سباين روبرتو �سولدادو ،فياريال عقب
رحيله نحو فرنبخ�شة الرتكي عرب ر�سالة على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
�شكلنا جمموعة من الأ�صدقاء علت فيها كلمة
وكتب �سولدادوَّ :
دائما فوق �أي �شيء يخ�صنا.
الفريق
ً
واعتذر الالعب لكل جماهري الفريق عن عدم توديعهم يف
موجها لهم كل ال�شكر على ما قدموه له «يف
وقت �سابق،
ً
العامني الأخريين».
ووجه �سولدادو ،ال�شكر لإدارة فياريال ،حيث قال «كانت
َّ
عائلة يل يف �أ�سو�أ حلظاتي الريا�ضية ب�سبب �إ�صابتي اخلطرية
دائما بجانبي».
العام املا�ضي� .أظهرت يل دعمها ووقفت
ً
و�شكر املهاجم ،اجلمهور على كل «م��ب��ادرات احل��ب» من
معربا عن قناعته ب�أنهم قري ًبا «�سيحتفلون باللقب
طرفها،
ً
الذي كانوا قريبني منه للغاية خالل ال�سنوات الأخرية»،
معتربا � َّأن هذا هو ما ي�ستحقه امل�شجعون وهذه املدينة.
ً

الأول يف م�شواره يف الربميريليغ
يف املو�سم احلايل ،وذلك من �أجل
�إثبات قدرته على املناف�سة على
اللقب بقوة يف املو�سم احلايل
و�أي�ض ًا من �أجل م�صاحلة جماهريه،
بعدما خ�رس الفريق لقب ك�أ�س
ال�سوبر الأوروب���ي على يد فريق
ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين بهدفني
مقابل هدف واحد يف يوم الثالثاء
املا�ضي.
وق��اد مورينيو ،امل��درب ال�سابق
لت�شيل�سي وريال مدريد اال�سباين،
نادي «ال�شياطني احلمر» الى لقب

ك�أ�س الرابطة املحلية ،والدوري
الأوروب���ي «ي��وروب��ا ليغ» للمرة
الأولى ،ما �أتاح له امل�شاركة يف
دوري االب��ط��ال املو�سم املقبل،
بغ�ض النظر عن ترتيبه يف الدوري
املمتاز حيث حل �ساد�سا.
ويعول يونايتد على ان يتمكن
م��وري��ن��ي��و م���ن ت���ك���رار جت��ارب��ه
ال�سابقة ،اذ �أحرز الدوري املحلي
مع خم�سة فرق يف الأعوام الأخرية،
وذلك يف املو�سم الثاين له على ر�أ�س
جهازها الفني :بورتو الربتغايل،
ت�شيل�سي «م��رت�ين» ،ان�تر ميالن

االيطايل ،وريال مدريد.
وق����ال امل�����درب ال�برت��غ��ايل يف
ت�رصيحات م ��ؤخ��را ل�شبكة «اي
ا�س بي ان» االمريكية «هل ميكننا
القيام بذلك؟ نعم ميكننا ذلك،
لكن رمبا لن نفعل» ،يف ا�شارة الى
حماولة �إحراز لقب الدوري للمرة
الأولى منذ .2013
اال ان م��وري��ن��ي��و ت���رك هام�شا
للمناورة ،باعتباره ان «هذه هي
كرة القدم احلديثة .الأمور ت�صبح
�أ�صعب بالن�سبة الى اجلميع ،لذلك
ال نعرف».

أكد أنه من الصعب مقارعة الكبار

• يورغن كلوب

أمرا �صعبا.
�إلى بايرن ميونيخ جمانً ا ،لقد كان � ً
و�أ�ضاف  :الكثري من الأ�شياء خمتلفة ،ال�شيء الوحيد
الذي ميكنني قوله هو �أن كل �شيء يجب �أن يكون له
توقيت ،يجب �أن ت�س�أل النادي يف وقت مبكر مبا
فيه الكفاية ،ولو حدث ذلك ميكنك �أن جتد خطة
بديلة.
دائما النادي �أكرب من �أي �شخ�ص،
و�أكمل :مثلما �أقول
ً
هذا هو �أهم �شيء ،وكل �شيء يجب �أن يتم يف وقت
معني ،وه��ذا ما نفعله عندما نريد التعاقد مع
العبني.
واختتم «معظم الأندية ت�أتي لنا وتقول باملنا�سبة
لدينا العب جيد هل تريد �أن ت�شرتيه ،هكذا هم
يعملون ،رمبا كل �شيء لديه ثمن ،ولكن يف الوقت
اخلط�أ ال يوجد ثمن».

كومان صدم جماهير إيفرتون
�أحبط الهولندي رونالد كومان،املدير الفني
لنادي �إيفرتون ،جماهريه ،مع بداية املو�سم
اجلديد،للدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وق��ال كومان ،يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«مريور» الربيطانية�« :أعلم �أن التوقعات مرتفعة
بعد �سوق االنتقاالت الذي قمنا به ،ولكن غرينا
�رصف �أموا ًال �أي�ضا وا�ستقدم العبني جددا ،ومن
ال�صعب مقارعة الكبار بعد مو�سم انتقاالت واحد
قوي.

توتنهام رفض التخلي عن إيركسن لصالح البرشا

وجه نادي توتنهام الإنكليزي� ،صدمة جديدة لنظريه
بر�شلونة الإ�سباين ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
احلالية.
ورف�ض توتنهام ،التخلي عن الدمناركي كري�ستيان
�إيرك�سن ،متو�سط ميدان الفريق ،ل�صالح نادي بر�شلونة
الإ�سباين.
وذك��رت �صحيفة «ديلي �إك�سربي�س» الربيطانية� ،أن
بر�شلونة يجهز  54مليون �إ�سرتليني للتعاقد مع �إيرك�سن،
حال ف�شل التوقيع مع الربازيلي فيليب كوتينيو ،العب
ليفربول الإنكليزي.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن داين ليفي ،رئي�س توتنهام،
�أخرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو ،املدير الفني
لل�سبريز ،بعدم املوافقة على رحيل �أي العب من الت�شكيل
الأ�سا�سي للفريق بعد التخلي عن كيلي والكر ،ل�صالح
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي مببلغ  50مليون �إ�سرتليني.
وكان �إيرك�سن �رصح من قبل ب�أنه يحلم باللعب ل�صالح
بر�شلونة ،م�شريا �إلى عدم معرفته مبا قد يحدث يف
امل�ستقبل و�إن ك��ان قد ين�ضم للنادي الكتالوين من
عدمه.
وقدم كوتينيو طلبا لإدارة الريدز يطالب فيه املوافقة
على ال�سماح له بالرحيل ،يف الوقت الذي رف�ض ليفربول
التخلي عن الالعب ،خا�صة بعد ت�أهل الفريق لدوري
�أبطال �أوروبا.
وانتع�شت خزانة البلوغرانا مببلغ  222مليون يورو،
بعد دفع باري�س �سان جريمان الفرن�سي قيمة ال�رشط
اجلزائي للربازيلي نيمار دا �سيلفا ،وف�سخ تعاقده مع
النادي الكتالوين.

بر�شلونة  xريال مدريد

11

�أون �سبورت

مانشستر يونايتد ينتظر
وست هام على مسرح األحالم

كلوب كشف
سبب رفض
ليفربول رحيل
كوتينيو

ف�رس ي��ورغ��ن ك��ل��وب ،امل��دي��ر الفني لليفربول
الإنكليزي� ،سبب رف�ض النادي بيع الالعب الربازيلي
ال�شاب ،فيليب كوتينيو ،املطلوب بقوة يف نادي
بر�شلونة الإ�سباين.
و�أك���د ك��ل��وب ،يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«�إندبندنت» الربيطانية� ،أن الوقت احلايل غري
منا�سب لرحيل كوتينيو ،خا�صة �أن �سوق االنتقاالت
قارب على االنتهاء ،و�سيكون من ال�صعب �إيجاد
بديل لتعوي�ض الالعب ،يف الفريق حال رحيله،
م�شريا �إلى �أنه رمبا كان النادي �سيوافق لو رحل
ً
مبكرا.
ً
وقال كلوب :لقد ا�ضطررت لبيع الكثري من الالعبني
ً
�رشوطا
يف م�سريتي التدريبية ،بع�ضهم كان ميلك
جزائية والبع�ض ال ،كان لدينا ليفاندوف�سكي ورحل

ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين

سولدادو
ودع فياريال
وجماهيره

• جيمي فاردي يستعد لتسجيل هدفه في مرمى أرسنال

واح���دة يف ال�شباك يف الدقيقة
«.»29
لكن الفريق اللندين ،ا�ستعاد متا�سكه
َّ
و�سجل هدف التعادل يف الدقيقة
َّ
« »2+45بعدما ك�رس كوال�سينات�ش،
الت�سلل من كرة ق�صرية ،ومررها
�إلى املنفرد ويلبيك الذي و�ضعها
بهدوء يف ال�شباك اخلالية.
���ر�أ لي�سرت ،وب���ادل �أر�سنال
جت� َّ
الهجمات يف بداية ال�شوط الثاين،
و�س َّدد حمرز كرة قوية �أبعدها ت�شيك
لركنية و�صلت على �إثرها الكرة
�إلى فاردي الذي و�ضعها بر�أ�سه يف
املرمى م�ستغ ً
ال �سوء تفاهم بني
احلار�س والدفاع «.»56

مباريات اليوم

• ايركسن محاصرا ً من العبي يوفنتوس

وت��اب��ع« :املناف�سة يف الربميريليغ لي�ست
�سهلة ،كما �أنني ال �أمتلك �سوى مهاجم وحيد،
وهو �ساندرو رامرييز� ،أما دومينيك لوين فمازال
بعمر  21عاما ،ويحتاج وقت للتطور والن�ضج.
ووا�صل :يف حال ا�ستعدنا الالعبني امل�صابني
ووقعنا مع �صفقات �أخرى طلبتها من الإدارة،
فرمبا يحدث تغيريا كبريا يف املو�سم احلايل،
لأنني حينما �أنظر لدكة احتياط الفرق املناف�سة،
�أجد فارقا �شا�سعا بيننا وبينهم».

واختتم� :أحلم بالت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا مع
�إيفرتون ،واحلفاظ على تواجد �شبه م�ستمر يف
هذه البطولة ،فلقد فزت بها العب ًا و�أعرف قيمة
امل�شاركة فيها.
و�رصف �إيفرتون �أكرث من  90مليون �إ�سرتليني
خالل ال�صيف احل��ايل ،وم��ازال يرغب يف �ضم
جيلفي �سينجرد�سون م��ن ���س��وان��زي �سيتي،
لتعوي�ض رحيل رو���س باركلي املحتمل ،كما
يبحث كومان عن مهاجم جديد.

محرز يعرض نفسه على الكتالوني

توا�صل املهاجم اجلزائري ،ريا�ض حمرز ،مع نادي بر�شلونة لإبداء رغبته يف اللعب
ب�صفوفه ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
وك�شفت �صحيفة «�سبورت» الكتالونية� ،أن حمرز ،جنم لي�سرت �سيتي ،و�أف�ضل العب يف
الربميريليغ املو�سم قبل املا�ضي ،دخل يف ات�صاالت مع البار�شا خالل ال�ساعات الأخرية
لعر�ض خدماته ،خا�صة يف ظل حاجة الفريق الكتالوين جلناح ،بعد رحيل الربازيلي
نيمار �إلى �صفوف باري�س �سان جريمان.
و�أو�ضحت �أن الالعب الذي يبلغ من العمر  26عاما ،ال يدخل حاليا يف خطط الفريق الذي
ي�ستعد خلو�ض ك�أ�س
ال�سوبر الإ�سباين� ،أمام
غرميه ريال مدريد.
وت������ردد ا����س���م حم��رز
لالن�ضمام �إلى بر�شلونة
عندما قاد لي�سرت للقب
ال��دوري للمرة الأولى
يف ت��اري��خ��ه ،خا�صة
م���ع ظ��ه��ور ���ص��ور له
وه���و ي��رت��دي قمي�ص
البلوغرانا.
و�أكدت تقارير �إخبارية
م�ؤخرا ،ا�ستبعاد نادي
روما للتعاقد مع حمرز،
ن��ظ��را مل��غ��االة �إدارة
«الثعالب» يف املطالب
امل��ادي��ة .وتبلغ قيمة
حمرز ال�سوقية ،الذي
يلعب ب�صفوف لي�سرت
منذ يناير  ،2014نحو
 30مليون يورو.
• رياض محرز

