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بعد اجلولة الثانية من «البرمييرليغ»

تعادل «السيتيزنز» و«السبيرز» يهدي «الريدز» واملدفعجية الصدارة

اعتال ليفربول وأرسنال صدارة ترتيب
الدوري اإلجنليزي املمتاز ،بعد الفوز على
ساوثمبتون وبيرنلي ،وتعادل مانشستر
سيتي مع توتنهام بعد جدل متجدد لتقنية
الفيديو.
وحتسر االسباني بيب غوارديوال مدرب
مانشستر سيتي على تكرار خيبة اللحظات
االخيرة وعقدة تقنية الفيديو أمام توتنهام،
بعد اكتفائه بالتعادل م��ع وصيف بطل
اوروب���ا  ،2-2أول م��ن أم��س ف��ي املرحلة
الثانية من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
سيطر سيتي حامل لقب الدوري وتقدم
ضيفه ت��وت��ن��ه��ام م��رت�ين ف��ي موقعتهما
املشوقة ،لكن تقنية «ف��ي اي��ه آر» حرمت
سيتي هدف الفوز في اللحظات االخيرة.
احتفل سيتي قبل ان تلغي التقنية هدف
البرازيلي غابريال جيزوس ،على غرار
ما فعلت في اياب ربع نهائي دوري ابطال
اوروبا عندما تأهل توتنهام بشق النفس في
نيسان/أبريل املاضي.
حقق مانشستر سيتي ثالثية محلية
رائعة املوسم املاضي ،بيد انه أهدر فرصة
بلوغ نصف نهائي املسابقة القارية االولى
بعد تأخره ذهابا صفر -1ثم ف��وزه إيابا
على توتنهام  3-4في مباراة دراماتيكية.
قال غوارديوال «شاهدنا ذلك سابقا .االمر
مماثل( .احلركة) االخيرة كانت هدفا لنا،
فار يلغيها .ماذا اقول .هذه املرة الثانية ،هذا
أمر صعب».
وه���ذه اول م��رة ف��ي  16م��ب��اراة يفشل
سيتي في حتقيق الفوز في ال��دوري ،برغم
تسديد العبيه  30مرة على مرمى الضيف
اللندني.
واعترض غ��واردي��وال على استنسابية
التقنية التي لم تتدخل في الشوط االول بعد
عرقلة على العب وسطه االسباني رودري
«لم يكن هناك ركلة جزاء في الشوط االول،
لكن فار تدخل في نهاية املباراة».
وكما انهى املوسم املاضي ،ال يزال رحيم
سترلينغ في مستوى رائع ،إذ سجل ثالثية
خالل فوز سيتي االفتتاحي على وست هام

تقنية الفيديو غيرت بطل اجلولة

غوارديوال بعد النقاش احلاد :أعشق أغويرو
قلل اإلسباني بيب ج��واردي��وال ،املدير
الفني ملانشستر سيتي ،من أهمية النقاش
احلاد الذي دار بينه وبني مهاجم الفريق
األرجنتيني سيرجيو أغ��وي��رو ،حلظة
استبدال الالعب خالل مباراة توتنهام ،أول
من أمس في ثاني جوالت «البرمييرليغ».
وأوض���ح غ���واردي���وال ف��ي تصريحات
عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (االحتاد)
وانتهى بالتعادل ( )2-2أن الالعب ظن
5صفر ،ثم افتتح التسجيل على ملعباالحتاد ،بعد عرضية لولبية من البلجيكي
دي بروين تابعها املهاجم الدولي برأسه
من مسافة قريبة وزاوية ضيقة في الشباك
اجلانبي البعيد الى يسار لوريس (.)20
لكن توتنهام الفائز بصعوبة افتتاحا
على استون فيال  ،1-3رد سريعا بهدف
ال��ت��ع��ادل عبر االرجنتيني اري���ك الميال
بيسارية أرضية محكمة الى ميني احلارس
البرازيلي ايدرسون (.)23
واستعاد «سيتيزنز» تقدمه عبر هدافه
التاريخي االرجنتيني سيرخيو أغويرو،
متابعا من مسافة قريبة عرضية مقشرة
لدي بروين (.)34
واستمرت سيطرة سيتي مطلع الثاني
فأمطر م��رم��ى توتنهام مب��ح��اوالت لدي
ب��روي��ن ال���ذي ق��دم اداء رائ��ع��ا واغ��وي��رو
والبرتغالي برناردو سيلفا...
لكن توتنهام تابع هوايته باقتناص
االه��داف وهذه املرة برأسية من البرازيلي
البديل لوكاس مورا اثر ركنية مقنطرة بعد
 27ثانية من نزوله بديال (.)56
استبدل غ��واردي��وال اغويرو بجيزوس

أن تغييره كان بسبب غضب املدرب منه،
م��ؤك��دا أن األرجنتيني ه��و م��ن «نوعية
األشخاص» الذين «يعشقهم».
وأشار «أغويرو أعتقد أنني كنت غاضبا
منه بسبب الهدف الذي استقبلناه من ركلة
ركنية ،املشاعر واالنفعاالت هي جزء من
كرة القدم ،حتدثنا سويا فيما بعد ،هو من
نوعية األشخاص الذين أعشقهم».
وق���رر غ��واردي��وال ال��دف��ع بالبرازيلي

جابرييل جيسوس بدال من أغويرو بعد
م��رور نحو ساعة من بداية اللقاء ،إال أن
صاحب القميص رق��م < ،>10ال��ذي سجل
الهدف الثاني ،لم يعجبه القرار وبدا غاضبا
حلظة خروجه من امللعب.
على جانب آخ��ر ،أثنى اإلسباني على
املجهود املقدم من العبيه رغم التعادل.
وتابع «كل ما نحاول فعله هو اللعب
بالطريقة التي قدمناها اليوم ،واجهنا أحد

فدخل بنقاش شديد اللهجة مع االرجنتيني
بعد ان عاتبه لعدم التغطية في هدف الميال
في الشوط االول (.)66
وف��ي ظ��ل سيرة مطلقة لسيتي ،سجل
ج��ي��زوس م��ن ركنية ب��رغ��م تكتل ال��دف��اع
( )2+90ف��ي ظ��ل ع��ن��اق ت��ص��احل��ي بني
غ��واردي��وال واغ��وي��رو ،لكن تقنية الفيديو
تدخلت اللغاء هدف سيتي بعد ملسة يد على
الفرنسي اميريك البورت بحسب القوانني
اجلديدة.
علق غ���واردي���وال على امل��ن��اوش��ات مع
اغويرو «عالقتنا جيدة ،هذا تأثير املباراة.
هو مقاتل رائع».

ساوثمبتون بخسارته الثانية تواليا بعد
االولى امام بيرنلي صفر.-3
وفي ظل غياب حارسه البرازيلي املصاب
لعدة اسابيع اليسون بيكر ،ك��ان الشك
يحوم حول مشاركة بديله االسباني ادريان
املتألق في الكأس السوبر االوروبية خالل
ال��ف��وز ب��رك�لات الترجيح على تشلسي
منتصف االسبوع.
لكن االسباني املخضرم لعب وانقذ فريقه
في الشوط االول من رأسية الياباني مايا
يوشيدا ،قبل ان يرتكب هفوة كبيرة في
الثاني كادت تعرض فريقه خلسارة نقطتني.
وفي اللحظات االخيرة من الشوط االول،
اطلق مانيه تسديدة لولبية رائعة من حافة
املنطقة سكنت املقص االيسر ملرمى احلارس
انغوس غون مفتتحا التسجيل لليفربول
خالفا ملجريات اللعب (.)1+45
وه���ذه امل��ب��اراة الثانية ت��وال��ي��ا يتألق
فيها مانيه ،بعد تسجيله مرتني في شباك
تشلسي في الكأس السوبر االوروبية.
في الثاني ،أه��در النجم املصري محمد
ص�لاح املنفرد ( ،)56ثم ع��زز البرازيلي
روبرتو فيرمينو النتيجة لليفربول من

مانيه يحمل ليفربول

وأف��ل��ت ليفربول بطل أوروب���ا م��ن فخ
مضيفه ساوثمبتون وعاد فائزا بصعوبة
 1-2في مباراة تألق فيها مهاجمه السنغالي
ساديو مانيه.
وحصد ليفربول ،وصيف املوسم املاضي
بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ،فوزه
الثاني تواليا بعد االول على نوريتش
 1-4ليتصدر الترتيب موقتا ،فيما مني

أفضل الفرق ،وما قدمناه أمامه كان رائعا.
هذا ما شعرت به ،الضغط وغلق املساحات
والسيطرة على الهجمات املرتدة ،وخلق
ال��ف��رص» .ون��ب��ه غ��واردي��وال أن الفريق
سيواجه مستقبال نفس طريقة اللعب أمام
فرق أخرى« :سنمر مبثل هذه املواقف على
م��دار امل��وس��م ،ه��ذه هي ك��رة ال��ق��دم ،لعبنا
بطريقة مذهلة ،قدمنا واح��دة من أفضل
املباريات منذ قدومي».
ارضية على حافة املنطقة بعد خطأ دفاعي
لساوثمبتون ومتريرة من مانيه (.)71
لكن من خطأ ف��ادح الدري��ان ،منح هدفا
مجانيا ل��دان��ي اينغس بتمريرة حاسمة
غريبة (.)83
ارتفعت وت��ي��رة املنافسة ف��ي الدقائق
االخ��ي��رة ،واه���در اينغس ف��رص��ة ذهبية
للتسجيل من مسافة قريبة ،اذ لم يصب
الشباك واملرمى حتت رحمته ( ،)86ليحقق
ليفربول ف��وزه احل���ادي عشر تواليا في
الدوري معادال سلسلته في .2014
قال مانيه بعد الفوز «يا لها من مباراة،
لم تكن سهلة لكن عليك ان تتوقعها في
هذه املرحلة من املوسم .بعد خوض 120
دقيقة االربعاء توقعنا صعوبة املهمة .لكن
حصلنا على  3نقاط واعتقد اننا نستحقها».
وعن تسجيله في فريقه السابق ،اضاف
«ان��ا اس��ف الن��ه في فريقي السابق ،لكنني
ارت��دي االن قميص ليفربول .ساوثمبتون
ك��ان خطوة كبيرة ل��ي ،اح��ت��رم كثيرا هذا
النادي».
ونفى امل��درب االمل��ان��ي يورغن كلوب ان
يكون فريقه مرهقا من مباراة االربعاء في

اسطنبول «ال يتعلق االمر مبباراة منتصف
االسبوع .لو اعددنا لهذه املباراة اسبوعني
كانت ستكون صعبة جدا».
وعلق على خطأ ادريان الذي تورم كاحله
في مباراة تشلسي «ال اعتقد ان الهدف بسبب
ذلك .هو جيد بالقدمني ولو شاهدمت كاحله
بعد االربعاء لقلتم ان متريرة اينغس افضل
بكثير من توقعاتكم».

فوز ثان ألرسنال

وح��ق��ق أرس��ن��ال ف���وزه ال��ث��ان��ي تواليا
للمرة االول��ى في عشر سنوات إثر تغلبه
على ضيفه بيرنلي  ،1-2بعد االول على
نيوكاسل - 1صفر.
وخاض املدافع البرازيلي دافيد لويز أول
مباراة مع ارسنال بعد انتقاله من تشلسي،
على غرار االسباني داني سيبايوس العب
وس��ط ري���ال م��دري��د االس��ب��ان��ي السابق.
وجلس اجلناح العاجي نيكوال بيبي القادم
من ليل الفرنسي بثمانني مليون يورو على
مقاعد االحتياطيني لألسبوع الثاني تواليا
قبل ان يدخل في الشوط الثاني.
وافتتح الفرنسي ألكسندر الك��ازي��ت
التسجيل وس��ط تكتل دفاعي ( ،)13لكن
بيرنلي ادرك التعادل عن طريق أشلي بارنز
غير املراقب (.)43
ضغط «امل��دف��ع��ج��ي��ة» وس��ج��ل��وا هدف
الفوز عبر املهاجم الغابوني بيار اميريك
أوباميانغ بكرة قوية داخل الشباك (.)64
قال اوباميانغ مسجل هدف الفوز ايضا
ضد نيوكاسل في املرحلة االولى «من اجليد
ان ننتقل الى ليفربول مع فوزين بحوزتنا.
أعتقد اننا نشعر بالقوة مع العبني مثل دافيد
لويز ،دان��ي سيبايوس وبيبي .ان��ا متأكد
انه مبقدورنا املنافسة على املراكز االربعة
االولى».
أم��ا امي��ري فشرح «علينا التحسن .كل
مباراة متنحنا معلومات اضافية .خسرنا
بعض ال��ك��رات السهلة ،لكن ف��ي املجمل
اعتقد اننا فخورون مبباراتنا االولى على
ارضنا».

«البوندسليغا» ..دورمتوند يرسل حتذير ًا ملنافسيه بخماسية في أوغسبورج
سحق بروسيا دورمتوند املرشح
للقب ضيفه أوغ��س��ب��ورج  1-5في
اجلولة االفتتاحية ل��دوري الدرجة
األول��ى األمل��ان��ي لكرة القدم أول من
أمس بفضل هدفني من باكو ألكاسير
ليرسل حت��ذي��را للجميع بعد تعثر
بايرن ميونيخ البطل يوم اجلمعة.
وص��ع��ق أوغ���س���ب���ورج ص��اح��ب
األرض عندما هز فلوريان نيدرخلنر
ال��ش��ب��اك ب��ع��د  30ث��ان��ي��ة ف��ق��ط لكن
دورمت��ون��د تعافى سريعا وأدرك
اإلسباني ألكاسير ،هداف الفريق في
املوسم املاضي ،التعادل في الدقيقة
الثالثة.
وزاد دورمت��ون��د إيقاع اللعب في
الشوط الثاني وأح��رز ثالثة أهداف
في غضون ثماني دقائق بعد حتركات
س��ري��ع��ة ت��رك��ت دف���اع أوغ��س��ب��ورج
متأخرا بخطوة بشكل مستمر.
ومنحه اإلجنليزي جيدون سانشو
التقدم في الدقيقة  51ثم صنع الالعب
الشاب هدفني ملاركو رويس وألكاسير
قبل أن يختتم البديل يوليان براندت
األهداف بتسديدة مباشرة في الدقيقة
.82
وب��دا ب��اي��رن ،الفائز بآخر سبعة
أل��ق��اب ف��ي ال�����دوري ،غ��ي��ر مستعد
الن��ط�لاق امل��س��اب��ق��ة ب��ع��دم��ا اكتفى

بالتعادل  2-2مع ضيفه هيرتا برلني
يوم اجلمعة.
وبينما احتاج دورمتوند إلى نحو
 50دقيقة لفرض هيمنته كان أفضل
من منافسه وسدد  24كرة على املرمى
مقابل خمس ألوغسبورج واستحوذ
على الكرة بنسبة  72في املئة.
وق�����ال ل���وس���ي���ان ف���اف���ر م���درب
دورمتوند الذي يقود الفريق للموسم
الثاني ”فوجئنا بهدف أوغسبورج
املبكر جدا.
”لكننا ح��اف��ظ��ن��ا ع��ل��ى ه��دوئ��ن��ا
وأدركنا التعادل سريعا .رفعنا إيقاع
لعبنا في الشوط الثاني وك��ان أمرا
جيدا“.
وأضاف ”هذه نتيجة مستحقة .ما
زلنا بحاجة للعمل على بعض األمور
وسنتطور كل يوم“.
وق�����ال م��اي��ك��ل ت���س���ورك امل��دي��ر
الرياضي لدورمتوند ”كان من املهم
أن ندرك التعادل سريعا .في املجمل
كانت بداية جيدة للغاية لكن ليس
أكثر .باكو في حالة بدنية رائعة“.
وع��دل ب��ادرب��ورن ال��واف��د اجلديد
تأخره مرتني لكنه سقط  2-3أمام
باير ليفركوزن بفضل هدف الفوز من
كيفن فوالند.
واكتفى بروسيا مونشنجالدباخ

العبو بروسيا دورمتوند يحتفلون مع اجلماهير كعادتهم في سيغنال إيدونا بارك

بالتعادل ب���دون أه���داف م��ع ضيفه
شالكه .وأحرز فرايبورج ثالثة أهداف

في آخر تسع دقائق ليفوز 3-صفر
على ماينتس فيما اقتنص فورتونا

دوسلدورف انتصارا رائعا  1-3أمام
مستضيفه فيردر برمين.

وتغلب فولفسبورج  1-2على
كولونيا العائد لدوري األضواء.

أياكس يكتسح
فينلو ويتصدر
الدوري الهولندي
اك��ت��س��ح ف���ري���ق أي��اك��س
أمستردام مضيفه فينلو -4
 ،1أول من أم��س في اجلولة
الثالثة من الدوري الهولندي
املمتاز لكرة القدم.
وتقدم املغربي حكيم زياش
بهدف ألياكس في الدقيقة 44
ث��م أض��اف دوش���ان تاديتش
الهدف الثاني من ضربة جزاء
في الدقيقة .49
وتكفل كالس يان هونتالر
بالهدف الثالث ألياكس في
الدقيقة  66وبعد عشر دقائق
ف��ق��ط أح����رز داف��ي��د ن��اري��س
الهدف الرابع.
وجاء الهدف الوحيد لفينلو
بواسطة إيفرت لينثورست
في الدقيقة .89
الفوز رف��ع رصيد أياكس
أم��س��ت��ردام إل���ى س��ب��ع نقاط
في ال��ص��دارة بالتساوي مع
فيتيسه وسبارتا روتردام.
وفي مباراة أخرى باجلولة
ذات��ه��ا ف��از سبارتا روت���ردام
على مضيفه أدو دي��ن هاج
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