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أستون فيال يحصد أولى نقاطه بالفوز على إيفرتون في «البرمييرليغ»
نال أستون فيال الصاعد حديثا للدوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم أولى نقاطه في
املسابقة هذا املوسم بالفوز - 2صفر على
ايفرتون بفضل هدفي ويسلي وأنور الغازي
في املباراة التي أقيمت على ملعب فيال بارك
أول من أمس.
وضع البرازيلي ويسلي مهاجم استون
فيال ،وال��ذي انضم في صفقة قياسية عقب
نهاية املوسم املاضي مقابل  22مليون جنيه
استرليني ( 27.03مليون دوالر) ،الفريق
في املقدمة في الدقيقة  21بإنهاء حاسم عقب
متريرة متقنة من الع��ب الوسط االسباني
خوتا.
وكان ايفرتون ،الذي كان بوسعه انتزاع
قمة الترتيب مؤقتا في حال فوزه ،قريبا من
التعادل في الشوط األول لكن املدافع بيورن
إجنلز أبعد تسديدة دومينيك كالفرت-ليوين
من على خط املرمى.
وعانى الفريق ال��ق��ادم من مرسيسايد،
وال��ذي جمع أربع نقاط حتى اآلن ،لتحويل
ضغطه إلى فرص حتى دفع امل��درب ماركو
سيلفا بالثنائي املنضم حديثا واملؤلف من
مويزي كني واليكس إيوبي عقب مرور ساعة
على البداية.
وس��دد إيوبي كرة منخفضة عبر منطقة
اجلزاء املزدحمة ارتدت من القائم في الدقيقة
 82قبل أن يضيع ثيو والكوت ،زميله السابق
ف��ي ارس��ن��ال وال���ذي ش��ارك كبديل ،فرصة
خطيرة بعد أن س��دد مباشرة إل��ى خ��ارج
امللعب وهو عند القائم البعيد أثر متريرة
عرضية من كني.
وضمن فيال ،القائد لدوري األضواء عقب
ثالث سنوات من الغياب ،الفوز في الوقت
احملتسب بدل الضائع عندما سجل البديل
الهولندي الغازي الهدف الثاني بعد هجمة
مرتدة قادها ويسلي.
واب���دى دي��ن سميث م��درب اس��ت��ون فيال
سعادته بالنتيجة عقب الهزمية أمام توتنهام
هوتسبير في اجلولة األولى ثم اخلسارة على
أرضه األسبوع املاضي أمام بورمنوث.
وقال ”أنا في غاية السعادة حلصد أولى

تسديدة البرازيلي ويسلي في طريقها إلى شباك بيكفورد

النقاط في الدوري املمتاز .أداؤنا كان على ما
يرام .كان توتنهام اختبارا صعبا في البداية
رغم اننا كنا االفضل في أول ساعة من اللقاء.

”لعبنا بشكل جيد أمام بورمنوث وسرت
هناك حالة من التفاؤل بني املشجعني .كانوا
خلفنا.

دورمتوند يقلب الطاولة على كولونيا في «البوندسليغا»

جماهير بروسيا دورمتوند حاضرة دائما لدعم فريقها

قاتل بروسيا دورمتوند ليعدل تأخره
إل��ى انتصار  1-3على كولونيا بفضل
هدفني متأخرين من أشرف حكيمي وباكو
الكاسير أول من أم��س ليحقق انتصاره
الثاني في نفس العدد من املباريات في
دوري الدرجة األول��ى األملاني لكرة القدم
هذا املوسم .وظهر الفريق الزائر ظال باهتا
لفريق ه��ز ش��ب��اك أوج��س��ب��ورج بخمسة
أهداف في أولى مبارياته في املوسم اجلديد
للمسابقة األس��ب��وع املاضي ول��م يستعد
قوته إال مع منتصف الشوط الثاني وسجل
ثالثة أهداف في آخر  20دقيقة.
وهز دومينيك دركسلر العب كولونيا

الشباك عند القائم البعيد قبل مرور نصف
ساعة ليفتتح التسجيل مع اظهار اصحاب
األرض لنزعة هجومية كبيرة مقارنة
بدورمتوند الذي تراجع في النتيجة لثاني
مباراة على التوالي في الدوري.
وكانت ركلة حرة نفذها ماركو ريوس
أفضل فرصة لدورمتوند في الشوط األول
وكان لزاما عليه أن ينتظر حتى الدقيقة 70
ليتعادل بواسطة جيدون سانتشو الذي
سجل ثاني هدف له خالل مباراتني.
وارتقى حكيمي فوق اثنني من املدافعني
ليلعب الكرة برأسه إثر متريرة عرضية من
اوكاش بيشتشك عند القائم البعيد لينجح

دورمتوند في اختراق دفاع كولونيا املنهك.
وأض����اف امل��ه��اج��م ال��ك��اس��ي��ر ،ه��داف
دورمتوند املوسم املاضي ،الهدف الثالث
ف��ي ال��وق��ت احملتسب ب��دل الضائع .وهز
الالعب اإلسباني الشباك ثالث م��رات في
أول مباراتني في الدوري.
وق��ال لوسيان فافر م��درب دورمتوند
للصحفيني ”كنا في غاية البطء في الشوط
األول .كانت م��ب��اراة صعبة كما توقعنا
مت��ام��ا .لكن م��ع دخ��ول جوليان براندت
وحكيمي (في الدقيقة  )68تغيرت األمور.
”راضون متاما عن الفوز ألن املباراة
كانت صعبة“.

”بدأ ايفرتون بشكل رائع لكن كان االداء
جيدا مبا مكننا من حتقيق الفوز“.
وبدا سيلفا في حيرة بسبب اخفاق الفريق

سيلفا العب
ليستر سيتي
ينتقل إلى موناكو
على سبيل اإلعارة

ق����ال ل��ي��س��ت��ر سيتي
امل��ن��اف��س ف���ي ال�����دوري
االجن��ل��ي��زي املمتاز لكرة
ال��ق��دم أول م��ن أم���س إن
الع���ب ال���وس���ط أدري����ان
سيلفا انتقل إلى موناكو
املنافس في دوري الدرجة
األول����ى ال��ف��رن��س��ي على
سبيل اإلعارة ملدة عام.
وأم�����ض�����ى ال�ل�اع���ب
البرتغالي ،املنضم من
س��ب��ورت��ن��ج ل��ش��ب��ون��ة،
النصف الثاني من املوسم
امل����اض����ي م����ع م��ون��اك��و
وخاض معه  15مباراة.
وس��ي��ل��ف��ا ( 30ع��ام��ا)
واح����د م���ن ع����دة الع��ب�ين
غ�����ادروا ليستر سيتي
الساعي لتحديد معالم
تشكيلته.
وانتقل إسالم سليماني
مهاجم منتخب اجلزائر
أي��ض��ا م���ن ل��ي��س��ت��ر إل��ى
موناكو على سبيل اإلعارة
قبل يومني.

في هز الشباك .وقال املدرب البرتغالي ”كان
من الصعب حقا رؤية كيفية خسارتنا لهذه
املباراة رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص

للتسجيل .إنه ملعب صعب” .أصعب شيء
أن تصنع الفرص وعندما تفعل ،فإن عليك أن
تسكن الكرة الشباك“.

نيدفيد :ديباال لن ميثل مشكلة أبد ًا ليوفنتوس
أك����د ن��ائ��ب رئ��ي��س ن���ادي
يوفنتوس ،التشيكي بافل نيدفيد،
أول من أمس أن األرجنتيني باولو
دي��ب��اال «ل��ن ميثل أب���دا ً مشكلة»
لفريقه ،بالرغم م��ن حقيقة أن
مستقبله داخل الفريق محل شك،
وذل��ك قبل  11ي��وم�اً على إغ�لاق
م��وس��م االن���ت���ق���االت الصيفية
احلالي.
وأكد نيدفيد في مؤمتر صحافي
عشية الظهور األول للفريق هذا
امل��وس��م« :دي��ب��اال ل��ن ي��ك��ون أب��دا ً
مشكلة بالنسبة ليوفنتوس،
ألنه العب رائ��ع ،يستغله ساري
تكتيكياً كمهاجم وهمي ،وأعتقد
أنه يقوم بهذا الدور جيدا ً ،وخاض
فترة إعداد جيدة».
وح���ل ن��ي��دف��ي��د م��ح��ل امل���درب
ماوريسيو س��اري ال��ذي يتعافى
من إصابته بالتهاب رئ��وي ولن
يكون ق���ادرا ً على اجللوس على
مقاعد البدالء في أول مباراتني،
وقال« :ليس من السهل السيطرة
على االلتهاب الرئوي ،لقد أردنا
اتخاذ اخلطوات الصحيحة».
وأع�����رب ال��ت��ش��ي��ك��ي ال��دول��ي
السابق عن تقديره لكل من ديباال
وم��واط��ن��ه غ��ون��زال��و هيغواين،
املنضم أيضاً إلى قائمة املغادرين
احملتملني.

ديباال

ح���ي���ث ع���ل���ق ع��ل��ي��ه ق���ائ�ل�اً :
«ه��ي��غ��واي��ن الع���ب ف��ي صفوف
الفريق ،إنه العب ق��وي ،إذا قلت
إنه واحد من أفضل اثنني أو ثالثة
مهاجمني ف��ي العالم فأنا لست
مخطئاً ،ل��دي��ه ك��ل ش���يء :القوة
والسرعة واملهارات والعديد من
األهداف».
وأردف« :ب���اإلض���اف���ة إل��ى
ذل��ك ،فهو يعرف س��اري بالفعل

(ل��ق��د ت����درب م��ع��ه ف��ي ن��اب��ول��ي
وتشيلسي) ورأي��ت��م أن��ه خاض
فترة إعداد إيجابية للغاية ،لدينا
العبان مهمان للغاية في كل مركز،
ونشعر بالقوة».
وأخ��ي��را ً ،أق��ر التشيكي بأنه
سيكون هناك الكثير من املنافسة
في تشكيلة الفريق خالل املوسم،
إال أن��ه أك��د أن الالعبني يعلمون
ذلك جيدا ً.

سان جيرمان للتعويض وليون ملواصلة
انطالقته القوية في الدوري الفرنسي
سيحاول باريس سان جيرمان
تعويض خ��س��ارت��ه أم���ام ري��ن في
اجلولة املاضية عندما يستضيف
اليوم األحد تولوز على ملعب بارك
دي برانس ،في املرحلة الثالثة من
الدوري الفرنسي املمتاز لكرة القدم.
وال���س���ؤال ال���ذي ي��ط��رح نفسه
ف��ي مطلع امل��وس��م احل��ال��ي ،ه��ل ال
ي���زال ف��ري��ق العاصمة الفرنسية
يشكل بعبعا للفرق الألخرى؟ فمنذ
خ��روج��ه القاسي أم���ام مانشستر
يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال
أوروب��ا في مارس املاضي ،خسرت
كتيبة املدرب األملاني توماس توخل
ست مرات محليا من أصل  13مباراة
بينها ال��س��ق��وط ف��ي ن��ه��ائ��ي ك��أس
فرنسا أم��ام ري��ن ودخ��ل مرماه 16
هدفا.
وه��ي امل��رة األول���ى التي يخسر
فيها سان جيرمان مبكرا في الدوري
احمللي ،ففي املوسم قبل املاضي ،لم
يخسر الفريق في أول  15مباراة،
وفي املوسم املاضي احتفظ بسجله
خاليا م��ن ال��ه��زائ��م حتى املرحلة
الثالثة والعشرين.
وإذا ك��ان توخل خ��رج ساملا من
نهاية موسم س��يء ،ف��إن األم��ور قد
تتغير ف��ي ح��ال استمرت النتائج
املتواضعة للفريق ال سيما في ظل
متلل بعض ال�لاع��ب�ين م��ن امل��درب
بحسب بعض التقارير واالنتقادات

بعض ال��ن��ق��اد ح��ول أس��ل��وب لعب
الفريق.
وج��اءت اخل��س��ارة أم��ام ري��ن في
اجلولة املاضية لتزيد الضغوطات
على املدرب لكن توخل رد على ذلك
بقوله «ال أشعر بأي ضغوطات ،أنا
مدرب ورجل سعيد».
وقد اعترف قائد الفريق البرازيلي
تياغو سيلفا ب��أن فريقه ل��م يقدم
مستوى جيدا ضد ري��ن بقوله «لم
نظهر وج��ه باريس س��ان جيرمان
احلقيقي».
ومي��ل��ك ت��وخ��ل بعض األس��ب��اب
التخفيفية ألن ص��ف��وف فريقه
ناقصة بداعي اإلصابات التي حلقت
باإلسباني اندير هيريرا القادم إليه
من مانشستر يونايتد ،األملاني تيلو
كيهرر ،بريسنل كيمبيبي ،وعدم
جاهزية الع��ب وسطه السنغالي
ادريسا غي املنتقل حديثا إليه من
ايفرتون اإلنكليزي ،باإلضافة طبعا
إل��ى غياب جنم الفريق البرازيلي
نيمار ال��ذي يتعافى من إصابة في
كاحله ودخ��ل ناديه في مفاوضات
مع ناديي برشلونة وري��ال مدريد
للتخلي ع��ن خدماته م��ن دون أن
تسفر عن اي نتيجة حتى اآلن.
وت��ط��رق ت��وخ��ل إل��ى اإلص��اب��ات
ال��ت��ي ي��ع��ان��ي منها ف��ري��ق��ه بقوله
«ال����وض����ع ل��ي��س س��ه�لا ب��وج��ود
العديد من الالعبني ليسوا في كامل

كافاني في تدريبات سان جيرمان

جاهزيتهم من الناحية البدنية .ثمة
العبون شاركوا في  8أو  9حصص
تدريبية وليسوا جاهزين للمشاركة
أساسيني».
ليون ملواصلة انطالقته القوية
في املقابل ،يسعى ليون ملواصلة

انطالقته الصاروخية ،فبعد تغلبه
على موناكو ف��ي عقر دار األخير
بثالثية نظيفة في افتتاح الدوري،
ثم حتقيقه فوزا ساحقا على أجنيه
بسداسية نظيفة أيضا ،يحل ضيفا
على مونبلييه الذي تعادل وخسر

في مباراتيه األولني.
وك����ان التغيير األس���اس���ي في
ص��ف��وف ل��ي��ون ط���رأ ع��ل��ى اجل��ه��از
الفني واإلداري ،حيث ق��ام رئيس
النادي جان ميشال أوالس بتعيني
جن��م ال��ف��ري��ق ال��س��اب��ق البرازيلي

جونينيو مديرا رياضيا وقام األخير
باالستعانة مبواطنه سيلفينيو
لإلشراف على تدريب الفريق خلفا
لبرونو جينيزيو ال��ذي رح��ل مع
نهاية املوسم املاضي ل��دى انتهاء
عقده.

وي���ع���ول س��ي��ل��ف��ي��ن��و ع��ل��ى خط
ه��ج��وم��ي ن����اري ب��ق��ي��ادة م��وس��ى
دميبيلي والهولندي ممفيس ديباي
اللذين سجال  6أه��داف من اص��ل 9
( 3لكل منهما) لفريقهما ويتصدران
ترتيب الهدافني.

