
ت��ع��ادل تشيلسي بقيادة م��درب��ه فرانك 
المبارد 1-1 مع ليستر سيتي في أول مباراة 
يقودها على أرضه هذا املوسم بعدما ألغى 
ه��دف ويلفريد نديدي من ضربة رأس في 
الشوط الثاني تقدم صاحب األرض بهدف 
مبكر مليسون ماونت في مشاركته األولى في 

ستامفورد بريدج أول من أمس.
وتقدم تشيلسي سريعا عندما اقتنص 
ماونت )20 ع��ام��ا(، أح��د الالعبني الشبان 
الذين منحهم الم��ب��ارد الفرصة، الكرة من 
نديدي وسدد أرضية زاحفة من مدى قريب 
في شباك كاسبر شمايكل حارس الضيوف 

بعد سبع دقائق من البداية.
ومنح الهدف دفعة هجومية لتشيلسي 
ال���ذي حظى مب��س��ان��دة جماهيرية كبيرة 
للترحيب بعودة المبارد الهداف التاريخي 

للفريق لكن كمدرب.
ورف��ع��ت اجلماهير قبل امل��ب��اراة الفتة 
مكتوبا عليها ”مرحبا عودتك أيها العظيم 
المبارد“. وق��ال امل��درب اجلديد للصحفيني 
بعدها إن ال��ع��ودة إل��ى ملعب ستامفورد 

بريدج مبثابة ”حتقيق ألحالمه“.
لكن ان��ص��ب ت��رك��ي��زه على كيفية فشل 
تشيلسي في احلفاظ على إيقاعه املبكر أمام 
ليستر والسماح للضيوف بالهيمنة على 

معظم فترات املباراة.
وق��ال إن��ه ميكن إلقاء اللوم جزئيا على 
الرحلة املرهقة التي خاضها الفريق منتصف 
األس��ب��وع امل��اض��ي إل��ى اسطنبول ملواجهة 
ليفربول في مباراة كأس السوبر األوروبية 
وال��ت��ي خسرها ال��ن��ادي اللندني بركالت 

الترجيح بعد وقت إضافي على شوطني.
وأبدى المبارد خيبة أمله، إلخفاق فريقه 

في حتقيق انتصاره األول.
وق��ال الم��ب��ارد في تصريحات أدل��ى بها 
لشبكة )سكاي سبورتس(، عقب املباراة 
ال��ت��ي ج��رت مبلعب )س��ت��ام��ف��ورد ب��ري��دج( 
معقل الفريق اللندني »اتسم أداؤنا بالسرعة 
واحليوية، لكننا سمحنا لليستر بالعودة إلى 

املباراة في الشوط الثاني«.
أض��اف المبارد »لم أكن سعيدا للغاية.. 
يتعني علينا أن نتمتع ب��امل��زي��د م��ن ق��وة 

الشخصية، التي افتقدناها كثيرا اليوم«.

”ال أتوقع أداء الالعبني بذات القوة طوال 
امل��ب��اراة لكني أت��وق��ع أن��ك عندما تستريح 
ميكنك االحتفاظ بالكرة بشكل أفضل. كان 

ذلك أبرز شيء بالنسبة لي“.
وق��ال الم��ب��ارد إن��ه ب��دا مرتاحا أكثر من 
اخلسارة 4 -صفر أمام مانشستر يونايتد 

األسبوع املاضي عندما قدم تشيلسي أداء 
جيدا لفترات طويلة مقارنة بتعادل يوم 

األحد.
وفي الدقائق األول��ى وضح التفاهم بني 
ماونت واملهاجم أوليفييه جيرو واقترب 
اجلناح األمريكي كريستيان بوليشيتش، 

أحد الوجوه اجلديدة في تشيلسي، أيضا من 
هز الشباك.

لكن ليستر سيتي تطور مستواه بثبات 
خالل املباراة حتى أدرك التعادل في الدقيقة 
67 عندما عوض نديدي هفوته في الشوط 
األول وح���ول مت��ري��رة جيمس ماديسون 

العرضية من ركلة ركنية بضربة رأس في 
الشباك. ودف��ع تشيلسي باملهاجم القادم 
من أكادميية النادي تامي ابراهام من أجل 
استعادة التقدم لكن أفضل الفرص سنحت 
لليستر عبر م��ادي��س��ون وجيمي ف��اردي 

ويوري تيلمانس قرب النهاية.

وأع��رب ري��ن��دان رودج���رز م��درب ليستر 
عن أسفه من إهدار العديد من الفرص عندما 

سيطر فريقه على املباراة.
وأض��اف ”أعتقد أن��ه ك��ان ينبغي الفوز 
حتى أكون أمينا. في الشوط الثاني أعتقد كنا 

جيدين للغاية“.
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ويلفريد نديدي سجل هدف التعادل لصالح ليستر من ضربة رأس

دورمتوند يصطدم 
مبونشنغالدباخ

في كأس أملانيا
أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة 
كأس أملانيا لكرة القدم، التي جرت 
عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة 
مضيفه ب��وخ��وم، ال���ذي يلعب في 
دوري الدرجة الثانية، فيما يصطدم 
غرميه التقليدي بروسيا دورمتوند 

بفريق بروسيا مونشنغالدباخ.
ويشهد ال��دور الثاني للمسابقة 
ثالث مواجهات أخرى بني فرق دوري 
ال��درج��ة األول����ى، حيث يستضيف 
بايرليفركوزن فريق بادربورن، فيما 
يلتقي فرايبورج مع يونيون برلني، 

وفولفسبورج مع اليبزج.
وم��ن امل��ق��رر أن تنطلق مباريات 
الدور الثاني في 29 أكتوبر في حني 
ُتقام امل��ب��اراة النهائية في 23 مايو 

املقبل، بالعاصمة األملانية برلني.
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البرمييرليغ.. ليستر يفرض التعادل على تشيلسي

.. ومدرب شيفيلد يرفع راية 
التحدي أمام الكبار

أشاد كريس وايلدر املدير الفني 
لفريق شيفيلد يونايتد، بفوز فريقه 
الثمني على ضيفه كريستال باالس، 
خالل ظهوره األول على ملعبه في 
املسابقة العريقة التي ع��اد إليها 
بعد غياب 12 عاما، ليرفع رصيده 
إلى 4 نقاط، بعدما سبق أن تعادل 
)1/ 1( مع مضيفه بورمنوث في 
املرحلة األول���ى. وص���رح واي��ل��در 
عقب اللقاء: »إذا ج��اء أي شخص 
إلى هنا، فيتعني عليه القيام بالكثير 
من األشياء اجليدة للحصول على 
نتيجة إيجابية. لكنني أعتقد أننا 
كنا جيدين اليوم ولعبنا بطريقة ال 

بأس بها«.
وش��دد م��درب شيفيلد »لقد بذل 
جميع الالعبني جهدا كبيرا من أجل 

حصد النقاط الثالث«.
م����ن ج���ان���ب���ه، أع������رب روي 

هودجسون مدرب كريستال باالس، 
ع��ن خيبة أم��ل��ه م��ن تلقي فريقه 
خسارته األول��ى في البطولة هذا 
املوسم. وعجز كريستال ب��االس، 
الذي ميتلك نقطة وحيدة بتعادله 
ب��دون أه��داف مع ضيفه إيفرتون 
في املرحلة األولى، عن تسجيل أي 
هدف للمباراة الثانية على التوالي، 
وهو األمر الذي أصاب هودجسون 

باإلحباط.
وقال مدرب كريستال باالس »ال 
أعتقد أننا كنا في حالة جيدة مبا 

فيه الكفاية اليوم«.
وأض���اف ه��ودج��س��ون »جنحنا 
بالكاد في تسديدة كرة وحيدة على 
املرمى في الشوط الثاني، وهو أمر 
غير مقبول. نوعية الالعبني الذين 
منتلكهم لديهم مستوى أفضل بكثير 

مما قدموه في الشوط الثاني«.

أيندهوفن يهزم هيراكليس بثنائية 
نظيفة في الدوري الهولندي

ف��از فريق أيندهوفن على مضيفه 
هيراكليس 2 / صفر أول من أمس في 
املرحلة الثالثة من ال��دوري الهولندي 
املمتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا 
فوز فيليم تيلبورج على فورتانا سيتارد 
3 / 2 وتعادل تفينتي مع فالفيك 3/3 
وألكمار مع جرونينجني سلبيا وفينورد 

مع أوتريخت 1/1.
وس��ج��ل ه��دف��ي أيندهوفنستيفن 
بيرجوين ومحمد أم��ني إحتارين في 
الدقيقتني 16 و58. ورف��ع أيندهوفن 
رص��ي��ده إل���ى س��ب��ع ن��ق��اط ف��ي امل��رك��ز 
السادس، وتوقف رصيد هيراكليس عند 

نقطة واحدة في املركز السادس عشر.
وف��ي امل��ب��اراة الثانية، سقط فريق 
ف��ي��ن��ورد ف��ي ف��خ ال��ت��ع��ادل 1/1 أم��ام 
ضيفه أوت��ري��خ��ت. وت��ق��دم أوتريخت 
بهدف سجله عيسى عباس في الدقيقة 
التاسعة وتعادل ريدجسيانو هابس 

في الدقيقة 51.

ورف���ع ف��ي��ن��ورد رص��ي��ده إل��ى ثالث 
نقاط في املركز احلادي عشر، كما رفع 
أوتريخت رصيده إل��ى سبع نقاط في 
امل��رك��ز ال��راب��ع. وف��ي امل��ب��اراة الثالثة، 
تغلب فريق فيليم تيلبورج على مضيفه 

فورتانا سيتارد 3 /2.
وافتتح ماريوس فروساي التسجيل 
لفيليم تيلبورج في الدقيقة 23 ،ثم أحرز 
إيفاجنيلوس بافليديس الهدفني الثاني 

والثالث في الدقيقتني 29 و45.
وتكفل فيتالي داماسكان بتسجيل 
هدفي فورتانا سيتارد في الدقيقتني 

18 و51.
ورف��ع فيليم تيلبورج رصيده إلى 
ست نقاط في املركز السابع وتوقف 
رصيد فورتانا سيتارد عند نقطة واحدة 

في املركز اخلامس عشر.
وفي املباراة الرابعة، خيم التعادل 
3/3 على املباراة التي جمعت تفينتي 

بضيفه فالفيك.

وس��ج��ل أه����داف تفينتي ه��اري��س 
فوكيتش )ه��دف��ني( ف��ي الدقيقتني 64 
واألخيرة من املباراة ورفيق زيكانيني 
في الدقيقة الثاينة من الوقت احملتسب 
ب��دال من الضائع للمباراة، فيما سجل 
أهداف فالفيك أنس تهيري في الدقيقة 
27 وإجن��و فان وي��رت في الدقيقة 78 
وب��ول كويستني ف��ي الدقيقة الثالثة 
من الوقت احملتسب ب��دال من الضائع 
للمباراة. ورف��ع تفينتي رص��ي��ده إلى 
خمس نقاط ف��ي امل��رك��ز الثامن ، فيما 
حصد فالفيك أول نقطة له في الدوري 

هذا املوسم في املركز الرابع عشر.
وفي املباراة اخلامسة، خيم التعادل 
السلبي على املباراة التي جمعت ألكمار 

مع جرونينجني.
ورفه ألكمار رصيده إلى سبع نقاط 
في املركز الثاني، فيما رفع جرونينجني 
رص��ي��ده إل���ى أرب���ع ن��ق��اط ف��ي امل��رك��ز 

العاشر.

أيندهوفن خاض املباراة بالطاقم األخضر

رين يثأر من سان جيرمان ويكرر سيناريو 
الكأس في الدوري الفرنسي

رد رين الصاع لضيفه باريس 
سان جيرمان حامل اللقب وكرر 
سيناريو نهائي مسابقة الكأس 
املوسم امل��اض��ي، وذل��ك بتحويله 
تخلفه ال���ى ف���وز 2-1 أول من 
أمس في ختام املرحلة الثانية من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وك���ان ف��ري��ق امل���درب جوليان 
ستيفان ج��رد س��ان جيرمان من 
لقب مسابقة الكأس املوسم املاضي 
بعدما حول تخلفه أمامه بهدفني 
نظيفني ال��ى تعادل 2-2 قبل أن 
يحسم املواجهة بركالت الترجيح.

ل��ك��ن ال��ن��ادي ال��ب��اري��س��ي ث��أر 
ل��ن��ف��س��ه ق��ب��ي��ل ان���ط���الق امل��وس��م 
ب��اح��رازه ك��أس األب��ط��ال بالفوز 
عليه 2-1 بعد أن ك��ان متخلفا 
بدوره بهدف قبل أن ينقذه كيليان 
مبابي واألرجنتيني أن��خ��ل دي 

ماريا.
وأظهر ري��ن ال��ذي أنهى دوري 
املوسم املاضي في املركز العاشر، 
أن��ه يتمتع ب��روح قتالية عالية 
ج��دا بحسمه اللقاء محققا فوزه 
ال��ث��ان��ي ت��وال��ي��ا فيما مني فريق 
املدرب توماس توخل بهزمية أولى 
مبكرة بعد الفوز الكبير الذي حققه 

افتتاحا ضد نيم )-3صفر(.
وأصبح رين الفريق األكثر فوزا 
على س��ان جيرمان ف��ي ال��دوري 
خ��الل امل��واس��م العشرة املاضية 
بتحقيقه انتصاره اخلامس على 
ال��ن��ادي الباريسي م��ن أص��ل 19 
م��ب��اراة بحسب م��وق��ع »أوب��ت��ا« 

لالحصاءات.
وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا، خ��اض 
س��ان جرميان م��ب��ارات��ه الثالثة 
لهذا املوسم )م��ع ك��أس األبطال( 
دون جن��م��ه ال��ب��رازي��ل��ي نيمار 

الراغب بالرحيل عن النادي مع 
تفضيل العودة الى فريقه السابق 

برشلونة اإلسباني.
وق��د ب��رر ت��وخ��ل غ��ي��اب نيمار 
بأنه لم »ل��م يكمل التدريبات مع 
املجموعة ال ي���زال ال��وق��ت مبكرا 
بالنسبة اليه لبدء املباراة السيما 
ضد ري��ن في معقله. األم��ر مبكر. 
ن��ن��ت��ظ��ر أس��ب��وع��ا آخ���ر ل��ي��ع��اود 

التمارين مع املجموعة«.
ويتعافى نيمار من إصابة في 
كاحله ت��ع��رض لها ف��ي صفوف 
منتخب بالده ضد قطر في 6 يونيو 
امل��اض��ي واض��ط��رت��ه ال��ى الغياب 
ع��ن ب��ط��ول��ة ك��وب��ا ام��ي��رك��ا التي 
استضافتها بالده وتوجت بلقبها، 
إال أن���ه اس��ت��دع��ي رغ���م ذل���ك ال��ى 
املنتخب خلوض مباراتني وديتني 

ض��د كولومبيا وال��ب��ي��رو الشهر 
املقبل. وأقر القائد البرازيلي لسان 
جرمان تياغو سيلفا أن��ه »بدأنا 
املباراة بشكل جيد لكننا تراخينا 
بعض الشيء لسبب ال أعرفه، لقد 
فقدنا تركزينا«، مضيفا لشبكة 
»كانال بلوس« الفرنسية »لم نكن 
باريس سان جرمان الذي نعرفه. 
رين لعب بشكل جيد، كانوا صلبني 

دفاعا. كانوا أكثر حذرا منا«.
وب��دأ ري��ن ال��ش��وط الثاني من 
ح��ي��ث أن��ه��ى األول وت��ق��دم بكرة 
رأسية رائعة لرومان ديل كاستيو 
على ميني أري��وال ال��ذي لم يحرك 
ساكنا، وذل��ك إثر متريرة طولية 
متقنة من األنغولي إبن ال�16 ربيعا 

إدواردو كامافينغا )48(.
وكان رين قريبا جدا من اضافة 

ال��ث��ال��ث عبر نيانغ ال���ذي انفرد 
باملرمى لكن أريوال تألق هذه املرة 
في انقاذ حامل اللقب )55(، ثم 
ت��دخ��ل احل��ظ ال��ى ج��ان��ب ال��ن��ادي 
الباريسي النقاذه من هدف ثالث 
بعدما ناب القائم عن حارسه لصد 

محاولة جيرميي جاالن )63(.
وح��اول توخل ت��دارك املوقف، 
ف��أدخ��ل ال��واف��د اجل��دي��د اإلسباني 
بابلو سارابيا بدال من دي ماريا، 
واملدافع الشاب ك��والن داغبا بدال 
من البلجيكي توما مونييه )64(، 
إال أن شيئا لم يتغير رغ��م بعض 
احمل��اوالت أبرزها لكيليان مبابي 
بتسديدة من خارج املنطقة أنقذها 
احلارس ساالت )82(، وأخرى من 
مسافة قريبة تدخل عليها األخير 

ببراعة )83(.

السنغالي مباي نيانغ سجل الهدف األول لرين

شيفيلد ينتزع فوزًا صعبًا من كريستال باالس
انتزع فريق شيفيلد يونايتد، انتصاره 
األول في بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز، 
هذا املوسم، عقب فوزه الثمني )1-0(، على 
ضيفه كريستال باالس، أول من أمس في 

املرحلة الثانية للمسابقة.
وارتفع رصيد شيفيلد، العائد للدوري 
املمتاز بعد غياب دام 12 عاما، إلى 4 نقاط، 
فيما جتمد رصيد كريستال ب��االس عند 

نقطة واحدة.
وت��ق��م��ص ج����ون ل��ون��دس��ت��رام دور 
البطولة ف��ي اللقاء، بعدما أح��رز هدف 
شيفيلد الوحيد ف��ي الدقيقة 47، فيما 
ب��اءت محاوالت كريستال ب��االس إلدراك 
التعادل بالفشل، ليتلقى خسارته األولى 

في البطولة خالل املوسم احلالي.
وك���ان شيفيلد اس��ت��ه��ل م��ش��واره في 
البطولة هذا املوسم بالتعادل )1-1( مع 
مضيفه بورمنوث، فيما تعادل كريستال 
بدون أهداف مع ضيفه إيفرتون في املرحلة 

فرحة العبي شيفيلد يونايتداألولى.


