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العبو يوفنتوس يحتفلون بتسجيل الهدف األول

تشيلسي يتغلب على أرسنال في قمة مثيرة بـ »البرميييرليغ«
ف����از ت��ش��ي��ل��س��ي 3-2 ع��ل��ى ضيفه 
أرسنال في قمة لندنية مثيرة في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة ال��ق��دم إذ خطف 
املدافع ماركوس ألونسو هدف الفوز في 
الدقيقة 81 بعدما ع��وض الفريق الزائر 

تأخره -2صفر.
وانتصر تشيلسي في مباراتيه حتت 
قيادة امل��درب اجلديد ماوريتسيو ساري 
فيما عانى أرسنال من الهزمية الثانية على 
التوالي حتت قيادة أون��اي إمي��ري الذي 
تولى املسؤولية خلفا للمخضرم أرسني 

فينجر.
لكن امل��ب��اراة ك��ان ميكن أن تنتهي بأي 
نتيجة ف��ي ظ��ل ال��دف��اع ال��س��يء والفرص 
الغريبة املهدرة وعانى أرسنال من األمرين 

في الشوط األول.
واع��ت��رف س���اري أن فريقه ع��ان��ى من 
15 دقيقة ”كارثية“ كانت ميكن أن تكلفه 

الكثير.
وقال ”الثالث نقاط هدف مهم بالنسبة 
لنا وقمنا بعمل جيد على مدار 75 دقيقة 

لكننا كنا سيئني جدا ملدة 15 دقيقة“.
وف��ي ش��وط أول مثير تقدم تشيلسي 
في الدقيقة التاسعة عندما حول بيدرو 
متريرة ألونسو العرضية داخ��ل املرمى 
وبعد 11 دقيقة أح��رز املهاجم ألفارو 
موراتا، البعيد عن مستواه، هدفه الثاني 
في الدوري في 2018 بعدما تلقى متريرة 

سيزار أزبيليكويتا.
وب��دأ ارس��ن��ال انتفاضته ف��ي الدقيقة 
37 ع��ن��دم��ا ق��ل��ص ه��ن��ري��خ مخيتاريان 
الفارق بتسديدة منخفضة في مرمى كيبا 
أريزاباالجا صاحب أغلى صفقة انتقال في 
العالم حلارس مرمى في مباراته األولى 
على ملعبه اجلديد. وأدرك أليكس ايوبي 
التعادل بعد ذلك بأربع دقائق إذ استغل 

ارسنال ضعف دفاع تشيلسي.
وك��ان أرسنال يستطيع تسجيل ستة 
أهداف في الشوط األول لكن بيير-إميريك 
أوبامياجن أهدر الكثير على وجه التحديد 
وأطاح بالكرة خارج امللعب بينما كان على 

بعد أمتار من املرمى.
وفي الشوط الثاني املتكافئ لم يستطع 
أي فريق صنع العديد م��ن ال��ف��رص مثل 

الشوط األول لكن ألونسو حسم املواجهة 
عندما عثر البلجيكي اي��دن ه��ازارد، الذي 
شارك كبديل، على مساحة في دفاع أرسنال 

وم��رر ال��ك��رة إل��ى امل��داف��ع اإلسباني ليهز 
الشباك في املواجهة األولى التي يخوضها 

املدرب اجلديد ساري على ملعبه.

وقال إميري مدرب باريس سان جيرمان 
السابق ”من الواضح أن النتيجة ليست 

جيدة لنا لكن التطور مستمر“.

يوفنتوس يفوز  في الظهور األول لرونالدو.. ونابولي يهزم التسيو
 حّول يوفنتوس تأخره ليحقق فوزا مثيرا 
3-2 على مستضيفه كييفو في أول مشاركة 
لكريستيانو رونالدو مع حامل لقب دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم لكنه لم 

ينجح في هز الشباك أول من أمس السبت.
وتصدى املخضرم ستيفانو سورنتينو 
ح��ارس كييفو لعدة محاوالت من رونالدو 
وألغى احلكم هدفا قرب النهاية للضيوف 
ب��داع��ي مل��س ال��ك��رة ليد قائد البرتغال في 
مرحلة اإلع���داد لتلك الفرصة وذل���ك بعد 

االستعانة بنظام حكم الفيديو املساعد.
وب���دأ ك��ارل��و أنشيلوتي م���درب نابولي 
مسيرته مع فريقه اجلديد بتحويل تأخره 
بهدف إلى فوز 2-1 على التسيو في مباراة 
أخرى أقيمت يوم السبت في اليوم االفتتاحي 

للموسم.
ووض��ع سامي خضيرة يوفنتوس في 
املقدمة بعد ثالث دقائق من البداية عندما هيأ 
جيورجيو كيليني برأسه متريرة ميراليم 
بيانيتش من ركلة حرة للدولي األملاني الذي 

سدد في الشباك من مدى قريب.
وب���دا كييفو متفوقا وأدرك م��اري��وش 
ستيبنسكي التعادل بضربة رأس إثر متريرة 
إميانويلي جياكيريني العرضية قبل سبع 

دقائق من نهاية الشوط األول.
وس����اءت األم���ور 

أكثر ليوفنتوس 
ع��ن��دم��ا تعرض 

العبه السابق جياكيريني لعرقلة داخ��ل 
منطقة اجل���زاء بواسطة ج���واو كانسيلو 
ونفذها بنفسه ليمنح كييفو التقدم 2-1 في 
الدقيقة 56 لكن ضغط ليوناردو بونوتشي 
على ماتيا باني دفعه للتسجيل باخلطأ في 

مرماه بالدقيقة 75.
وبدا أن يوفنتوس حسم الفوز عندما أرسل 
ماريو مانزوكيتش ضربة رأس في الدقيقة 
األخيرة دخلت املرمى لكن بعد مراجعة حكم 
الفيديو ألغاه احلكم بداعي أن رونالدو ملس 

الكرة بيده قبل الهدف.
وتعرض احلارس سورنتينو إلصابة في 
هذه الواقعة وكان يتلقى العالج على األرض 
بينما يتجادل العبو الفريقني ح��ول صحة 

الهدف.
لكن ف��ي الهجمة التالية أرس��ل أليكس 
ساندرو متريرة عرضية أرضية من الناحية 
اليسرى حولها فيدريكو برنارديسكي في 

الشباك.
وك��ان رون��ال��دو، أفضل الع��ب في العالم 
خمس م��رات، قريبا من تسجيل هدفه األول 
في ال��دوري اإليطالي في بداية اللقاء عندما 

س���دد م��ن ع��ن��د منطقة اجل���زاء 
بعد وق��ت قصير م��ن هدف 

خضيرة.

وشعر رون��ال��دو باإلحباط ف��ي الشوط 
الثاني عندما ت��أل��ق سورنتينو وتصدى 
بيد واح��دة لتسديدته القوية ثم مرة أخرى 
تصدى ح��ارس كييفو لركلة ح��رة من قائد 

البرتغال.
وكانت له محاولة أخ��رى بدلت اجتاهها 
عندما اصطدمت الكرة مبنافسه فابريتسيو 

كاتشاتوري وذهبت بعيدة عن املرمى.
وأب��دى أليجري سعادته ب��أداء رونالدو 
لكن ليس بطريقة فريقه في السماح لكييفو 

بالعودة إلى أجواء اللقاء.
وق���ال أليجري ”فقدنا سيطرتنا ألننا 
اعتقدنا أن امل��ب��اراة مضمونة. احتجنا إلى 
ح���دوث ه���ذا األم���ر م��ن ال��ب��داي��ة ل��ن��درك أن 
الدوري اإليطالي صعب وال يوجد أي شيء 

مضمون“.
وتابع أنشيلوتي، الذي فاز بألقاب الدوري 
في إجنلترا وفرنسا وأملانيا ودوري أبطال 
أوروبا مع ريال مدريد منذ رحيله عن ميالنو 

في 2009، فريقه اجلديد نابولي 
يحقق االن��ت��ص��ار على 

التسيو.

ومنح تشيرو إميوبيلي التقدم 
ب��ه��دف لفريق التسيو مبجهود 

ف��ردي رائ��ع في الدقيقة 25 إذ 
سيطر ع��ل��ى ال��ك��رة مب��ه��ارة 

وراوغ ث��الث��ة م��داف��ع��ني 
بلمسة واح���دة ث��م سدد 

بقوة في املرمى.
وس�����������ج�����������ل 
أرك���ادي���وش ميليك 

ه���دف���ا أل���غ���اه احل��ك��م 
بداعي التسلل قبل نهاية 

الشوط األول بعد اللجوء 
إلى حكم الفيديو املساعد 
ل��ك��ن��ه أدرك ال��ت��ع��ادل 
ل��الت��س��ي��و ف���ي الهجمة 

التالية من مدى قريب.
واستعاد نابولي التقدم 

بواسطة لورينتسو إنسيني 
ف��ي الدقيقة 59 وح��اف��ظ على 

التقدم حتى النهاية ليخرج 
باالنتصار الثمني.

جانب من املباراة
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أنشيلوتي يجتاز االختبار األول مع نابولي

فاز فريق نابولي أول من أمس على مضيفه التسيو 
بنتيجة )2-1( ف��ي امل��ب��اراة التي احتضنها ملعب 
)األوليمبيكو( ضمن منافسات اجلولة األول��ى من 

بطولة الدوري اإليطالي لكرة القدم )السيري آ(.
وتقدم أصحاب األرض عن طريق املهاجم تشيرو 
إميوبيلي )ق25(، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق 

املهاجم البولندي أركاديوش ميليك )ق45(.
وف��ي الدقيقة )59( متكن اجلناح األيسر لفريق 

نابولي لورنزو إنسيني من إحراز الهدف الثاني لفريقه 
والذي منحه الفوز بذلك اللقاء. يذكر أن هذه هي املباراة 
الرسمية األول��ى لنابولي حتت قيادة مدربه اجلديد 
كارلو أنشيلوتي، الذي جاء خلفا ملاوريسيو ساري، 
امل��درب احلالي لفريق تشيلسي اإلجنليزي. وبذلك 
الفوز، متكن نابولي من حصد أول ثالث نقاط له في 
مشواره بالبطولة محتال الوصافة مؤقتا، بينما فشل 

التسيو من حصد أية نقاط متذيال للترتيب.

جانب من املباراة

إميري: فاعلية تشيلسي أحدثت الفارق
اع��ت��رف اإلسباني أون���اي إمي���ري، امل��دي��ر الفني آلرسنال 
بسعادته، رغم الهزمية التي ُمني بها فريقه أمام تشيلسي، 
أول من أمس السبت، في اجلولة الثانية من منافسات الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وق��ال إمي���ري، ف��ي تصريحات لقناة “بي ت��ي سبورت” 
البريطانية عقب امل��ب��اراة: “نريد حتقيق الفوز دائًما، لكننا 
استقبلنا 3 أه���داف، وك��ان لدينا ع��دة ف��رص ل��زي��ارة شباك 

املنافس”.

وأض����اف: “خلقنا ف��رص للتسجيل خ��الل امل��ب��اراة مثل 
تشيلسي، ولكنهم امتلكوا فاعلية أكبر وهذا هو الفارق”.

وتابع: “امتلكنا رد فعل مميز بعد استقبال هدفني في الشوط 
األول، ولكن في الشوط الثاني كنا بحاجة ملزيد من السيطرة”.

وواص��ل: “في الشوط الثاني لم نندفع لألمام ولم نواصل 
التحكم بالكرة، كما أننا لم نستفد من فرصنا عكس املنافس”.

واختتم: “لعبنا باثنني في خط الوسط يبلغان من العمر 19 
و21 عاًما، نحن نتحسن ويجب أن نستمر”.

آيندهوفن يعزز صدارته للدوري الهولندي.. وأياكس يحقق فوزه األول
ع��زز فريق آيندهوفن، حامل 
اللقب، موقعه في صدارة الدوري 
الهولندي املمتاز، بفضل ف��وزه 
املثير على مضيفه فورتانا سيتارد 
)2-1(، أول من أمس السبت، في 

املرحلة الثانية للمسابقة.
وتقدم هيرفينج لوزانو بهدف 
آليندهوفن ف��ي الدقيقة 33، ثم 
ت��ع��ادل أن���دري���ا نوفاكوفيتش 

لفورتانا في الدقيقة 61.
ولكن في الوقت ب��دل الضائع 
ل��ل��م��ب��اراة، خطف دان��ت��ي ريجو، 

هدف الفوز القاتل آليندهوفن.
ال��ف��وز رف��ع رصيد آيندهوفن 
إلى 6 نقاط في الصدارة، وجتمد 

رصيد فورتانا عند نقطة واحدة 
في املركز الثالث عشر.

أياكس أيضا
وح���ق���ق أي���اك���س أم��س��ت��ردام 
ف��وزه األول ه��ذا امل��وس��م، وتغلب 
على مضيفه فينلو بهدف سجله 
دوش��ان تاديتش من ضربة جزاء 

قبل دقيقتني من نهاية املباراة.
ورفع أياكس آمستردام رصيده 

إلى 4 نقاط محتال املركز الثالث.
وفي باقي املباريات فاز بريدا 
على ضيفه دي جرافشاب )0-3(، 
وهيراكليس امليلو على ضيفه ادو 

فرحة العبي آيندهوفندين هاج )2-4(.

رئيس االحتاد األملاني: كان ينبغي
دعم أوزيل بشكل أكبر

قال راينهارد جريندل رئيس االحتاد األملاني لكرة 
القدم أمس األحد إن كان عليه دعم مسعود أوزيل بشكل 

أكبر حني كان العب الوسط هدفا ”لهجوم عنصري“.
وأعلن أوزي��ل )29 عاما( الشهر املاضي اعتزاله 
اللعب الدولي بعد خروج املانيا من كأس العالم. وقال 
إنه واج��ه ”عنصرية وع��دم احترام“ بسبب أصوله 
التركية. وواج���ه أوزي���ل، ال��ذي ك��ان العبا مهما في 
تشكيلة املانيا الفائزة بكأس العالم 2014، سيال من 
االنتقادات بسبب صورة التقطت له مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في مايو ايار وبسبب مستواه في 

كأس العالم في روسيا.
وفي البيان الذي أعلن فيه اعتزاله اللعب الدولي 
الشهر املاضي، اتهم أوزيل أيضا االحتاد األملاني لكرة 

القدم وجريندل بعدم مساندته في أزمة الصورة.
وفي مقابلة مع صحيفة بيلد يوم األحد، قال جريندل 

إن كان ينبغي عليه التعامل مع األمر بشكل مختلف.
وق��ال جريندل ”كان يجب أن يكون موقفي أكثر 
وضوحا في ظل الهجمات العنصرية من بعض الناس 

وكان يجب أن أدافع عن مسعود أوزيل.
”مثل هذه الهجمات غير مقبولة. كان يجب أن تكون 

كلماتي واضحة“.
وواجه أوزيل صيحات استهجان من اجلماهير في 
مباريات املانيا الودية األخيرة قبل كأس العالم ودعا 

العديد من املشجعني الستبعاده من القائمة بسبب 
الصورة. وأضاف جريندل ”أنا متأسف على شعوره 
بأن االحت��اد األملاني خذله“. وكان أوزي��ل كبش فداء 
ألكثر خروج مبكر الملانيا من كأس العالم في 80 عاما، 
إذ فشلت في جت��اوز دور املجموعات رغم أنها كانت 
حاملة اللقب. لكن جريندل قال إنه لم يلق باللوم مطلقا 

على أوزيل في هذا االخفاق.

مسعود أوزيل


