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أه��در فريق ليون فرصة اقتناص صدارة 
ال���دوري الفرنسي، بعدما أض��اع ف���وزاً في 
متناول األيدي وتعادل مع ضيفه بوردو 3-3 

السبت، في اجلولة الثالثة من املسابقة.
وتقدم نبيل فقير بهدف لليون في الدقيقة 
10، ثم أضاف الهولندي الشاب كيني تيتي 

الهدف الثاني في الدقيقة 23.
وتعرض ليون لضربة قوية في الدقيقة 

36 بعد طرد العب وسطه اإلسباني سيرجي 
داردي��ر، حلصوله على إنذارين في غضون 3 
دقائق. واستغل ب��وردو النقص العددي في 
صفوف أصحاب األرض، ورد بهدف دونه 
البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 
41، لكن رغم النقص العددي متكن املهاجم 
البوركيني الشاب بيرتران إيزيدور تراوري 
من تسجيل الهدف الثالث لليون في الدقيقة 

74. وشهدت أخ��ر دقيقتني من امل��ب��اراة قمة 
اإلث��ارة، حيث سجل العب الوسط الدمناركي 
لوكاس ليراغير الهدف الثاني ل��ب��وردو في 
الدقيقة 88، ثم أح��رز مالكوم دي أوليفيرا 
الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في 

الدقيقة األخيرة.
ورفع ليون رصيده إلى 7 نقاط في املركز 

الثاني، مقابل 5 نقاط لبوردو في املركز.

بدأ الوافد اجلديد 
خيسي م��ش��واره مع 
ستوك سيتي بطريقة 
رائعة، فسجل هدف 
ال��ف��وز ف��ي االنتصار 
1-0 ع��ل��ى آرس��ن��ال 
بالدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، 

السبت.
وب�������دأ ال���اع���ب 
اإلس��ب��ان��ي املنضم 
م���ن ب���اري���س س��ان 
ج��ي��رم��ان األس��ب��وع 
امل����اض����ي، وأن���ه���ى 
ال��ه��ج��م��ة احل��اس��م��ة 
ب��ع��د 90 ث��ان��ي��ة من 
بداية الشوط الثاني، 
ووضع الكرة باتقان 
في الشباك بعد تبادل 
ل��ل��ك��رة م���ع ال��ب��دي��ل 

سعيدو براهينو.
وف������ي م����ب����اراة 
مم��ت��ع��ة، دف���ع ه��دف 
الع���ب ري����ال م��دري��د 
ال���س���اب���ق آرس���ن���ال 
للتخلي ع��ن ح��ذره 
ف��ي محاولة إلدراك 
ال����ت����ع����ادل، وك����ان 
احل�����������ارس ج����اك 
بوتاند مثل الصخرة 
وراء خط دفاع ستوك 

الرائع.
وح�������رم احل��ك��م 
آرس���ن���ال م���ن ه��دف 
التعادل عندما ألغى 
هدفاً سجله الكسندر 
الك�����ازي�����ت ب��س��ب��ب 
ال��ت��س��ل��ل، ليستمر 
إخ����ف����اق ال���ف���ري���ق 
ال��ل��ن��دن��ي ف��ي ال��ف��وز 
ب���أول م��ب��ارات��ني في 
ال���دوري للعام ال�8 

فرحة العبي ستوك سيتي بهدف خيسيعلى التوالي.

فرحة مهاجم ليون تراوري بالهدف الثالث

ليون يتعادل مع  بوردو في مباراة 
مثيرة بالدوري الفرنسي

أظهر أتلتيكو مدريد روح��ا قتالية 
رائعة ليعوض تخلفه بهدفني ويتعادل 
2-2 م��ع مستضيفه ج��ي��رون��ا ال��ذي 
يشارك ألول م��رة في دوري الدرجة 
األولى االسباني لكرة القدم يوم السبت 
بعد طرد أنطوان جريزمان ألول مرة 

في مسيرته.
وب���دا ج��ي��رون��ا ف��ي طريقه لبداية 
مذهلة ملشواره بني الكبار عندما ارتقى 
كريستيان س��ت��وان��ي الع��ب منتخب 
أوروج��واي أعلى من املدافعني ليحول 
برأسه إل��ى الشباك متريرة عرضية 
من اليكس جراني في منتصف الشوط 
األول وبعد ثاث دقائق أخ��رى أظهر 
غريزة املهاجم مجددا ليسجل من مدى 

قريب.
وقلص املهاجم األرجنتيني أنخيل 
ك��وري��ا ال��ف��ارق التليتيكو بتسديدة 
من مسافة بعيدة في الدقيقة 78 بعد 
طرد جريزمان حلصوله على إنذارين 
متتاليني أحدهما بسبب إدعاء السقوط 
للحصول على رك��ل��ة ج���زاء والثاني 
لاعتراض. وبعد ذل��ك تفوق املدافع 
خوسيه خيمنيز على جوركا ايرايزوز 
حارس جيرونا ليقابل برأسه ركلة حرة 
نفذها كوكي ليدرك التعادل التليتيكو 
في الدقيقة 85 ويتوج مواجهة مثيرة 
باستاد مونتيليفي الذي مت زيادة سعته 
على عجل الستضافة أول مباراة للنادي 

في دوري الدرجة األولى.
وق���ال دي��ي��ج��و سيميوني م��درب 
اتليتيكو للصحفيني »جيرونا فريق 
صلب وي��ع��رف كيف ي��ري��د أن يلعب 
وأثبت ذل��ك في الشوط األول.. لكني 
سعيد باألشياء اجليدة التي حدثت. 

أظهرنا مرة أخرى أننا ال نستسلم ابدا 
ونواصل القتال للنهاية«.

وقال بابلو ماتشني مدرب جيرونا 
»كنا في طريقنا لتحقيق فوز ال ينسى.. 
ليس ألنها م��ب��اراة تاريخية لنا لكن 
أيضا بسبب الطريقة التي لعبنا بها. 
في الوقت الذي بدا أننا فعلنا كل شيء 
للفوز فعل اتليتيكو ما يفعله األبطال.. 
وإض��اف��ة جل��ودة العبيه فإنه امتلك 
أيضا بعض احل���ظ«. وع��اد ستواني 
إل��ى اسبانيا ه��ذا الصيف بعد عامني 
ف��ي ميدلسبره وس��ج��ل بالفعل اآلن 
مع جيرونا نصف عدد األه��داف التي 
أح��رزه��ا امل��وس��م امل��اض��ي. وأث���ارت 
انطاقاته السريعة حماس جماهير 
ناديه التي كانت تستمتع بأول مباراة 
لفريقها في الدرجة األولى في تاريخه 

البالغ 87 عاما.
وك��اد اتليتيكو أن يسجل في بداية 
الشوط الثاني عندما حاول جريزمان 
الوصول لكرة عالية بطريقة بهلوانية 

لكن تسديدته حادت قليا عن املرمى.
وبعد أن قلص كوريا الفارق اقترب 
البديل لوسيانو فيتو من ادراك التعادل 
عندما تلقى الكرة داخل منطقة اجلزاء 
لكنه سدد فوق العارضة. وحل اإلرهاق 
بجيرونا رغ��م تفوقه العددي وجنح 
خيمنيز في نهاية املطاف في اخ��راج 

اتليتيكو من األزمة.
و أك���د م����درب أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د، 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��غ��و سيميوني أن 
املباريات تستغرق 90 دقيقة، مشيداً 
بالعمل اجل��ب��ار ال��ذي��ه ق��دم��ه ال��واف��د 
اجلديد على »الليغا«. وقال سيميوني: 
»م��ن الواضح أن جيرونا ك��ان أفضل 

في الشوط األول وأكثر تركيزاً، دخلنا 
أج���واء امل��ب��اراة ف��ي شوطها الثاني 
وأصبحنا أق���وى بالتغييرات التي 

أجريت واكتسبنا مزيداً من احلركة«.
وأض��اف: »أدى هذا خللق الفرص، 
وفي النهاية كان هناك شعور طيب، 
وإجماال قدمنا شوطاً أول سيء وشوط 

ثان جيد للغاية«.
وح��ول العبيه، أك��د سيميوني أنه 
رغم التأخر في النتيجة إال أن الفريق 
حافظ على حيويته وروح اإلص��رار 

حتى النهاية«.
أما عن املباراة اجلميلة التي قدمها 
جيرونا، أثنى املدرب األرجنتيني على 

»العمل اجل��ب��ار« ال��ذي قدمه املهاجم 
كريستيان ستواني، وأش��اد بالفريق 

الذي يدربه بابلو ماتشني.
واستطرد سيميوني: »جيرونا هو 
ف��ري��ق ي��ع��رف ج��ي��داً كيف يلعب بدقة 
وسرعة كبيرة في اإلرت��داد، وإتقان في 
لعب الكرات الثابتة، واستغال الفرص«. 

وف���ي م��ب��اراة أخ���رى ي���وم السبت 
عوض ري��ال سوسيداد تأخره مرتني 
ليفوز 3-2 على مستضيفه سيلتا 
فيجو وان��ت��زع النقاط الثاث بركلة 
ج��زاء متأخرة نفذها ويليان جوزيه 
بعد أن سجل ماكسي جوميز هدفني في 

مباراته األولى مع سيلتا.

وت��ع��ادل اشبيلية 1-1 مبلعبه 
مع إسبانيول في مباراة شهدت طرد 
العب الوسط األرجنتيني إيفر بانيجا 
حلصوله على إن��ذاري��ن متتاليني في 
أول مباراة له بعد العودة إلى النادي 
األندلسي وذل��ك الرت��ك��اب مخالفة ثم 

لاعتراض على القرار. 

أتلتيكو مدريد يستهل مشواره في الليغا بتعادل مخيب أمام جيرونا

لقطة من مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا
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رأى امل��درب البرتغالي جوزيه 
م��وري��ن��ي��و أن ف��ري��ق��ه مانشستر 
يونايتد استعاد ثقة كانت مفقودة 
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي، وذل���ك بعد 
بدايته القوية في بطولة انكلترا 
ل��ك��رة ال��ق��دم، وحتقيقه ف��وزي��ن 

متتاليني بنتيجة 4 -صفر.
وح��ق��ق ي��ون��اي��ت��د ف��ي املرحلة 
االفتتاحية م��ن م��وس��م 2017-
2018 األس��ب��وع امل��اض��ي ف���وزاً 
على ضيفه وس��ت ه��ام يونايتد، 
وأضاف اليه فوزاً ثانياً في املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة ال��س��ب��ت ع��ل��ى مضيفه 
سوانسي سيتي، ما أتاح له تصدر 
الترتيب بفارق األهداف عن وست 

بروميتش ألبيون.
وب��رز خ��ال املباراتني الاعب 
اجلديد للشياطني احلمر، املهاجم 
روميلو لوكاكو، املنتقل هذا الصيف 
من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه 
استرليني، في صفقة قياسية بني 
األندية االنكليزية. وسجل الدولي 
البلجيكي هدفني في املباراة األولى، 
وأض���اف ثالثاً السبت. واعتبر 
مورينيو بعد م��ب��اراة األم��س أن 
ذهنية الفريق تختلف هذا املوسم 
عن املوسم السابق الذي كان األول 

له على رأس اجلهاز الفني.
وقال »الكلمة التي تصف فريقي 
ب��أف��ض��ل ط��ري��ق��ة ه��ي »واث�����ق«.. 
الفريق يبدأ املباراة واثقاً، ويبدأ 

الشوط الثاني واثقاً أيضاً«.
أض�����اف »األم������ر ال�����ذي أري���د 
مشاهدته، لكنني في الوقت نفسه 
ال أرغ��ب ب��رؤي��ت��ه، ه��و أن يخسر 
الفريق ألتبني كيف سيكون رد 
فعله.. حالياً األم���ور كلها على 
ما ي��رام، لكن في بعض األحيان 
سيكون الطريق مليئاً بالعقبات، 

وعلينا أن نكون جاهزين«.
أض���اف: »ف��ي امل��وس��م املاضي 
حققنا العامة الكاملة ف��ي أول 

مباراتني، لكننا أنهينا البطولة في 
املركز السادس...هذا ليس درساً، 
ه��ذا واق���ع ك��رة ال��ق��دم. مباراتان 
ال تعنيان النهاية بالنسبة إلى 
اخل��اس��ري��ن، وال تعنيان اجلنة 

بالنسبة إلى الفائزين«.
وت��اب��ع: »أن���ا سعيد بالطبع، 
وط��ب��ي��ع��ة األداء مت��ن��ح��ن��ي ثقة 
إض���اف���ي���ة«، الس��ي��م��ا م���ن خ��ال 
م��واص��ل��ة الع��ب��ي��ه ال��ض��غ��ط في 
ال��ش��وط الثاني أم���ام سوانسي، 

وال��ذي شهد تسجيل ثاثة أهداف 
في الدقائق العشر األخيرة.

وقدم يونايتد في املوسم املاضي 
أداء متراجعاً في ال��دوري احمللي 
وأنهاه في املركز السادس، واكتفى 
ب��إح��راز ك���أس ال��راب��ط��ة. اال ان��ه 
متكن قارياً من إحراز لقب الدوري 
األوروب���ي »ي��وروب��ا ليغ« للمرة 
األول��ى في تاريخه، ما سيتيح له 
املشاركة في دوري األب��ط��ال هذا 

املوسم.

مورينيو يلتقط سيلفي مع األطفال قبل مباراة سوانزي سيتي

مورينيو يصف فريقه بـ »الواثق«

ستوك سيتي يفاجئ أرسنال بهدف خيسي في اجلولة الثانية من »البرمييرليغ«


