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تشيلسي يستعيد توازنه ..وليستر يبحث عن موقعه بني الكبار

«البرمييرليغ» ..ليفربول يواصل
انطالقته القوية ..ويونايتد يعاني
ت��رك ليفربول ب��ق��ي��ادة محمد صالح
امللهم بصمة قوية ومبكرة على ال��دوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم بتغلبه على
ارسنال  1-3ما ضمن للمنتصر أن يصبح
الفريق الوحيد في املسابقة ه��ذا املوسم
الذي يحقق العالمة الكاملة.
وظهر بطل دوري أبطال أوروبا بكامل
قوته في انفيلد بفضل هدفني في الشوط
الثاني من صالح ليحقق الفريق العالمة
ال��ك��ام��ل��ة ب��رص��ي��د ت��س��ع ن��ق��اط م��ن ث�لاث
مباريات منهيا أيضا سجل ارسنال املثالي
في الدوري هذا املوسم.
وفي مباراة أخرى حافلة باألحداث في
دوري األض��واء ،زادت معاناة مانشستر
يونايتد مع ركالت اجلزاء ليتلقى هزمية
مفاجئة على أرضه أمام كريستال باالس
فيما احتفل فرانك المبارد ب��أول انتصار
له كمدرب لتشيلسي وذل��ك على حساب
نوريتش سيتي.
لكن التركيز انصب رغم ذلك على املباراة
املتأخرة بني قطبني من أقطاب ال��دوري
املمتاز واللذين فازا بأول مباراتني لهما.
لكن املباراة حتولت إلى ما يشبه التأكيد
على قوة ليفربول بعد أن عادلت التشكيلة
ال��رق��م القياسي ال���ذي استمر  29عاما
واملتمثل في الفوز في  12مباراة متتالية
في الدوري.
وسيطر ليفربول مبجرد أن سجل جويل
ماتيب من ضربة رأس اث��ر ركلة ركنية
قبل أربع دقائق على نهاية الشوط األول،
لكن صالح ،الذي يسعى ألن يصبح هداف
الدوري املمتاز للعام الثالث على التوالي،
تولى احلسم في الشوط الثاني بواسطة
هدفني في غضون  10دقائق.
وعقب شد ديفيد لويز لقميص صالح
داخل منطقة اجلزاء ،سجل املهاجم املصري
من ركلة جزاء قبل أن يعود ليسجل الحقا
م��ن مجهود ف���ردي بعد أن ش��ق طريقه
وبسرعة كبيرة متجاوزا املدافع البرازيلي،
ال��ذي بدا بال حول وال ق��وة ،قبل أن يطلق
تسديدة رائعة بيسراه.
وسجل ارسنال قبل النهاية عن طريق
البديل لوكاس توريرا لكن تشكيلة املدرب
يورجن كلوب وسعت الفارق بواقع ثالث
نقاط عن ارسنال الذي جمع ست نقاط.
وتبخرت أح�لام يونايتد في مواصلة
بدايته الواعدة للموسم ،والتي لم تشهد
أي خسارة له ،بخسارته أمام باالس بهدف
امل��داف��ع باتريك ف��ان أنهولت في الدقيقة
الثالثة من الوقت ب��دل الضائع ليضمن
الفوز للفريق املتعثر بقيادة املدرب روي
هودجسون.
واعتقد اجلناح دانييل جيمس أنه منح
نقطة ليونايتد بعد أن عادل هدف جوردان
أيو في الشوط األول وذلك بتسجيله هدف
التعادل في الدقيقة  89لكن يونايتد ظل
يندب حظه بعد إضاعته لثاني ركلة جزاء

خالل أسبوع.
وبعد أن اضاع بول بوجبا ركلة جزاء
ي��وم االثنني املاضي أم��ام ولفرهامبتون
وان���درارز ،ك��ان ماركوس راش��ف��ورد على
موعد مع إضاعة ركلة أخرى هذه املرة بعد
أن سدد في القائم.
وثار من جديد التساؤل عن احلكمة في
عدم حتديد يونايتد لالعب يسدد ركالت
اجل��زاء حيث يترك األمر لالعبني ليقرروا
األمر فيما بينهم.
واستمتع المبارد بأول انتصار له مع
تشيلسي كمدرب وذلك في رابع محاولة
بعد أن سجل تامي ابراهام هدفني في الفوز
املثير لتشكيلته الشابة  2-3على نوريتش
سيتي.
ودفع المبارد ،الذي كان يلعب لتشيلسي
على مدار  13عاما ،بتشكيلة يبلغ متوسط
أعمارها  24عاما وهي االصغر في تاريخ
مشاركاته النادي في ال��دوري االجنليزي
منذ  25عاما.
وب���دا الم��ب��ارد سعيدا ألن أح��د ه��ؤالء
الالعبني الشبان وهو ابراهام ( 21عاما)
سجل أول أهدافه خالل تلك املباراة.
وتقدم الفريق اللندني بعد ثالث دقائق
وعقب تعافي نوريتش مرتني من تراجعه
بهدف ،ضمن تشيلسي الفوز على ملعب
كارو رود بهدف رائع آخر في الدقيقة .68
وسجل أحد العناصر الواعدة األخرى

محمد صالح قدم عرضا قويا أمام أرسنال

في تشكيلة المبارد وهو ميسون ماونت،
هدفا رائعا بينما واصل تيمو بوكي بدايته
الرائعة للموسم مع نوريتش بتسجيله

مانشستر يونايتد يعاني من إهدار ركالت اجلزاء

بوردو يحقق فوزه األول في الدوري
الفرنسي على حساب ديجون

فرحة هواجن أوي-جو بهدف بوردو األول

حقق ب��وردو ف��وزه األول في دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم هذا املوسم بتغلبه
على 2-صفر على مستضيفه ديجون املتعثر
بفضل هدفي هواجن أوي-ج��و ولوريس بنيتو
بواقع هدف في كل شوط.
وتقدم بطل فرنسا ست م��رات ،وال��ذي قام
بتغيير م��درب�ين اثنني ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي في
طريقه للمركز  ،14في الدقيقة  11عبر هواجن
بعد متريرة من صمويل كالو .وه��ذا هو هدف
الالعب الكوري اجلنوبي األول منذ انتقاله قادما
من جامبا أوساكا.
وس��دد بنيتو ك��رة مباشرة بعد دقيقتني من
بداية الشوط الثاني ليتكبد ديجون الهزمية
الثالثة في العدد ذاته من املباريات هذا املوسم.
وتقدم أجنيه ،ال��ذي تلقى هزمية ثقيلة 6-

ال��ه��دف اخل��ام��س ل��ه ه��ذا امل��وس��م ليصبح
هداف البطولة حتى اآلن.
وثبت هدف الفنلندي بوكي الذي منح

نوريتش التعادل  2-2أنه عدمي الفائدة
بعد أن سجل ابراهام هدف الفوز ليمنح
الم��ب��ارد دفعة قوية عقب اخل��س��ارة أمام

صفر أم��ام أوملبيك ليون األسبوع املاضي ،إلى
املركز ال��راب��ع بانتصاره - 3صفر على ميتز
ب��أه��داف فريد املاللي وبابتيست سانتاماريا
ورشيد علوي.
واح��ت��اج نانت إل��ى ه��دف موزيس ساميون
قبل ست دقائق من النهاية ليتغلب  1-2على
مستضيفه أميان الذي لعب نحو ساعة بعشرة
العبني عقب طرد باكاي ديباسي.
ومنح خليفة كوليبالي التقدم لنانت في
الدقيقة  53لكن بوجناني زوجنو أدرك التعادل
في الدقيقة .71
وهز جايتان شاربونييه الشباك قبل أربع
دقائق من النهاية ليمنح بريست الوافد اجلديد
انتصاره األول هذا املوسم بالفوز - 1صفر على
ستاد رانس.

مانشستر يونايتد واخلسارة أمام ليفربول
في كأس السوبر األوروبية ثم التعادل مع
ليستر سيتي.
وق��ال المبارد «أداؤن���ا لم يحقق لنا ما
نستحقه حتى اآلن لكنه أثمر اليوم».
وأضاف ابراهام ،الذي بات أصغر العب
في الدوري املمتاز يسجل هدفني في مباراة
بالدوري املمتاز مع تشيلسي منذ  21عاما
”هذا ش��يء كنت احلم به دوم��ا وه��و أن
أسجل مع نادي صباي“.
وت��ق��دم ليستر سيتي للمركز الثالث
برصيد خمس نقاط عقب هدف من جيمي
فاردي وتسديدة هادرة من هارفي بارنز
ما أنهى أي مقاومة من شيفيلد يونايتد
الذي سجل له اولي ماكبورني ،املنضم في
صفقة قياسية ،أول أهدافه مع الفريق.
وتعرضت البداية ال��واع��دة لبرايتون
اند هوف البيون حتت قيادة جراهام بوتر
لهزة عقب ط��رد فلورين اندوني ببطاقة
حمراء مباشرة في الدقيقة  30ما سمح
لساوثامبتون بالفوز 2-صفر بفضل
هدفني في الشوط الثاني بواسطة الثنائي
املؤلف من موسى جنيبو املنضم حديثا
وناثان ريدموند.
وسجل سيباستيان ألير ،املنضم في
صفقة قياسية خ�لال ف��ت��رة االن��ت��ق��االت
الصيفية املنقضية ،م��ن مسافة قريبة
إضافة لضربة خلفية رائعة لصالح وست
هام يونايتد ليتغلب على واتفورد 1-3
على ملعب فيكاراج رود منزال بأصحاب
األرض ث��ال��ث ه��زمي��ة على ال��ت��وال��ي في
الدوري هذا املوسم.

هاتريك ليفاندوفسكي يقود بايرن
لسحق شالكه في «البوندسليغا»

أحرز روبرت ليفاندوفسكي
ث�لاث��ة أه����داف ل��ي��ق��ود ب��اي��رن
ميونيخ حامل اللقب لفوز سهل
3صفر على مستضيفه شالكهليحقق ان��ت��ص��اره األول في
دوري الدرجة األول��ى األملاني
لكرة القدم أول من أمس.
وافتتح املهاجم البولندي
البالغ عمره  31عاما التسجيل
من ركلة ج��زاء في الدقيقة 20
وضاعف الفارق من ركلة حرة
مذهلة بعد خمس دق��ائ��ق من
بداية الشوط الثاني.
وأكمل ليفاندوفسكي ثالثيته
قبل ربع ساعة من النهاية ليرفع
رصيده إلى خمسة أه��داف في
مباراتني.
وي���ت���أخ���ر ب����اي����رن ،ال���ذي
تعثر بتعادله  2-2مع ضيفه
ه��ي��رت��ا ب���رل�ي�ن ف���ي اف��ت��ت��اح
املسابقة ،بنقطتني عن بروسيا
دورمت��ون��د ال��ذي انتصر 1-3
على مستضيفه كولونيا يوم
اجلمعة.
وأبلغ ليفاندوفسكي ،الذي
اق���ت���رب م���ن مت��دي��د ت��ع��اق��ده،
الصحفيني ”ميكنني اللعب
بشكل أف��ض��ل .أم��ل��ك إمكانية
التطور .تستطيع الفوز ببعض
امل��ب��اري��ات مب��ف��ردك ل��ك��ن مع
الفريق تفوز بالبطوالت.
”الدوري األمل���ان���ي ليس
سهال ولهذا السبب يجب علينا
احل��ف��اظ على مستوانا .كنت
مستعدا وس��ع��ي��دا مبساعدة
الفريق“.
وجن��ح ليفاندوفسكي في
تسجيل  24من  27ركلة جزاء
في الدوري وأحرز  16هدفا في
 19مباراة ضد شالكه.
وب��دا أن هدفه الثاني أيقظ
ش��ال��ك��ه م��ن س��ب��ات��ه إذ سيطر
صاحب األرض على املباراة ولم

ليفاندوفسكي يحتفل بأحد أهدافه

يكن محظوظا بعدم احتساب
ركلة ج��زاء بعد ملسة ي��د ضد
إيفان بريشيتش الوافد اجلديد
لبايرن.
لكن انتفاضة شالكه لم تدم
س��وى لفترة قصيرة إذ حسم
ليفاندوفسكي األم���ور عندما
سيطر على ال��ك��رة عند ح��دود
منطقة اجلزاء وسدد في املرمى
ليكمل الثالثية.
وشارك فيليب كوتينيو ،أبرز

املنضمني لبايرن هذا الصيف،
في الشوط الثاني في أول ظهور
له في أملانيا بعد انضمامه من
برشلونة على سبيل اإلعارة.
وأح�����رز ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن
ثالثة أه��داف في الشوط األول
ليتغلب  1-3على مستضيفه
فورتونا دوسلدورف وينضم
إلى دورمتوند املتصدر بعد فوز
كل منهما في أول مباراتني.
وم��ن��ح ه���دف ل��وي��س بيكر

ب��اخل��ط��أ ف���ي م���رم���اه ال��ت��ق��دم
لليفركوزن في الدقيقة السادسة
وض��اع��ف ت��ش��ارل��ز أراجن��ي��ز
الفارق في الدقيقة .33
وألغى احلكم هدف أراجنيز
ف��ي ال��ب��داي��ة ب��داع��ي مل��س��ة يد
لكن حكم الفيديو املساعد أكد
صحته.
وصنع كيفن ف��والن��د ،الذي
ساهم في الهدف األول ،الهدف
الثالث لكرمي بلعربي بعد ذلك

بست دقائق.
وق��ل��ص ف��ورت��ون��ا ال��ف��ارق
ف��ي الدقيقة  82عبر ألفريدو
موراليس.
وميلك فرايبورج ست نقاط
أيضا بعدما قلب تأخره بهدف
إل��ى ف��وز  1-3على بادربورن
الوافد اجلديد كما فعل بروسيا
مونشنجالدباخ ،صاحب أربع
نقاط ،األمر ذاته لينتصر 1-3
على مستضيفه ماينتس.

