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بيرنلي يسقط حامل اللقب تشلسي.. وجيرو يهدي »المدفعجية« فوزاً غالياً على الثعالب.. واتفورد يفرض التعادل على ليڤربول

البرميييرليغ.. بداية مجنونة 
فاجأ نادي بيرنلي مضيفه 
تشلســي حامل اللقب بفوزه 
عليــه امس ٣-٢ فــي املرحلة 
األولــى مــن بطولــة اجنلترا 
لكــرة القدم، في إحــدى أبرز 
النتائج التي حتققت في مرحلة 
الدوري االجنليزي  افتتاحية 

املمتاز.
وأنهى تشلسي الذي يدربه 
االيطالــي انطونــي كونتــي، 
املبــاراة بتســعة العبني بعد 
طــرد مدافعــه وقائــده غاري 
كايهيل والعب خط الوســط 
اإلسباني سيسك فابريغاس. 

وسجل لبيرنلي الويلزي سام 
فوكس )٢4 و4٣( وااليرلندي 
ســتيفن وارد )٣9(، بينمــا 
سجل لتشلسي مهاجمه الدولي 
االسباني اجلديد ألفارو موراتا 
)69( ومدافعه البرازيلي داڤيد 

لويز )88(.
من جهته، استهل ارسنال 
املوســم اجلديــد بفــوز مثير 

تاريخــي جــاء على حســاب 
ضيفــه ليســتر ســيتي بعد 
مبــاراة مجنونــة 4-٣ علــى 

»ستاد االمارات«.
وبــدا بطــل املوســم قبل 
املاضي في طريقه حلسم اللقاء  
بعدما تقدم حتى الدقيقة 8٣، إال 
أن رامسي أدرك التعادل قبل أن 
يخطف جيرو هدف الثاني فقط 

لفريقه في مبارياته االفتتاحية 
الثماني األخيرة.

املــدرب  أن  املؤكــد  ومــن 
الفرنسي ارسني ڤينغر تنفس 
الصعداء بهذا الفوز االفتتاحي 
املثير الذي جاء بنفس نتيجة 
املباراة األولى لفريقه املوسم 
املاضي لكنها كانت معكوسة 
حيث خسر »املدفعجية« امام 

ليڤربول ٣-4.
وحقــق ارســنال بدايــة 
افتتــح  صاروخيــة، حيــث 
التســجيل بعد أقل من دقيقة 
على البداية عبر الوافد اجلديد 

من ليون الفرنســي الكسندر 
الكازيت لكن فرحة رجال ڤينغر 
لم تــدم طويــا ألن الياباني 
شينغي اوكازاكي أدرك التعادل 

للضيوف )5(.
وانقلبــت الطاولــة علــى 
ارســنال عندمــا وجد نفســه 
متخلفا في الدقيقة ٢9 بهدف 

جليمي فاردي.
لكن النــادي اللندني دخل 
الى اســتراحة الشوطني وهو 
على املســافة ذاتها من ضيفه 
بعــد أن خطف دانــي ويلبيك 
التعادل في الثواني األخيرة.

ومع بداية الشــوط الثاني 
استعاد ليســتر تقدمه بعدما 
ضرب فاردي مجددا وســجل 
هدفه اخلامــس في مواجهاته 

اخلمس ضد ارسنال )56(.
وبقــي الوضــع على حاله 
حتى متكن البديان رامســي 
وجيــرو مــن حتويــل األمور 
ملصلحة فريق ڤينغر بهدفني 
قاتلــني يفصل بينهما أقل من 

دقيقتني.
تعــادل واتفــورد وضيفه 
ليڤربــول ٣-٣، فــي مبــاراة 
تبادل فيها الطرفان األفضلية 

ولم حتسم نتيجتها سوى في 
الوقت بدل الضائع.

وتقــدم واتفــورد بهــدف 
ملهاجمــه االيطالي ســتيفانو 
أوكاكا في الدقيقة الثامنة، قبل 
ان يدرك السنغالي ساديو مانيه 
التعادل لليڤربول في الدقيقة 
٢9. وعاد واتفورد وتقدم عبر 
الفرنسي عبداهلل دوكوري في 
الدقيقة ٣٢، لينتهي الشــوط 

األول بتقدم فريقه ٢-١.
وضغــط »احلمــر« مــع 
بداية الشوط الثاني، وحققوا 
التعادل من ركلة جزاء ترجمها 

البرازيلي روبرتو فيرمينيو 
في الدقيقة 55، أتبعه املصري 
محمد صــاح بهــدف التقدم 
بعــد دقيقتــني. ومــع انتهاء 
الوقت األصلــي للمباراة، بدا 
ليڤربول فــي طريقه لضمان 
النقــاط الثــاث األولى له في 
ان  اال   ،٢٠١8-٢٠١٧ موســم 
األوروغوياني ميغيل بريتوس 
سجل لواتفورد هدف التعادل 
فــي الدقيقة 9٠+٣، بعد ركلة 
ركنيــة تبعتهــا دربكــة فــي 
منطقة جزاء ليڤربول وحارسه 

البلجيكي سيمون مينوليه.

كوستا يعلن التمردالكازيت وهدف تاريخي ڤينغر يسعد املنقذ

افتتح الفرنسي ألكسندر الكازيت مهاجم نادي أرسنال 
اجلديد سجال مميزا مع الغانرز بعد أن سجل الهدف 
األول في مرمى ليستر سيتي بافتتاح مباريات الدوري 

اإلجنليزي املمتاز للموسم اجلديد 2017 - 2018.
وأحرز الكازيت الهدف األول ألرســنال بعد 90 ثانية 

من انطالق املباراة.
ووفقا ملا ذكرته شبكة »أوبتا« لإلحصائيات فإن الكازيت 
أصبح سابع العب في تاريخ أرسنال يسجل من أول 
مشاركة له في الدوري اإلجنليزي، كما سجل الفرنسي 
الدولي هدفه األول من أول تســديدة له على املرمى، 
وبعد ملســتني للكرة فقط، وكانت اللمسة األولى هي 
ملســة بدء املباراة. وقالت شبكة »سكاي سبورتس« 
لإلحصائيات إن الكازيت أول العب من الغانرز يسجل 
في أول مباراة بالدوري منــذ عام 2009، وكان آخر 

العب فعلها هو توماس فيرمايلني.

أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى قيام النجم 
الدولي اإلسباني دييغو كوستا بخطوة تصعيدية 
ضد ناديه تشلسي، في ظل الغموض الذي يحيط 
مبستقبل الالعب. ويريد كوستا االنتقال إلى أتلتيكو 
مدريد، لكنه يشعر بالغضب بسبب ممانعة البلوز 
في ذلك، رغــم عدم وجود نية لالحتفاظ بالالعب. 
ورفض مدرب الفريق أنطونيو كونتي التعليق على 
موعد عودة كوستا إلى صفوف الفريق، رغم انطالق 
املوســم الكروي في إجنلترا. ونقلت صحيفة »ذا 
صن«، عن وكالة »برس أسوشييشن«، أن كوستا 
أقام دعوى قضائية ضد تشلسي بسبب منعه من 
االنتقال ألتلتيكو مدريد. وتشير نشاطات كوستا 
على مواقع التواصــل االجتماعي إلى أنه متواجد 
حاليا في بلده األم البرازيل، في إجازة طويلة إلى 

حني حل مشاكله مع االزرق اللندني.

أكد أرســن ڤينغر املدير الفني لفريق ارســنال االجنليزي أن 
الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم الفريق قرر البقاء ولن يرحل 
عن الغانرز خالل هذا الصيف. وقال ڤينغر في تصريحات نقلتها 
توتو ميركاتو االيطالية: أنا ال أريده أن يترك الفريق وهو العب 
كبير وقرر البقاء معنا في الوقت الراهن وهو مهم بالنسبة لنا. 
وأضاف: هو العب مهم وأحد أهم أعضاء الفريق الذين اعتمد 
ال اريد العودةعليهم بشكل دائم خالل الفترة املاضية وال أريد االستغناء عنه.

افرح يا جيرو

)رويترز( صج هداف 

فيدرر إلى نصف نهائي »مونتريال«

بات طريق السويسري روجيه فيدرر معبدا نحو لقب 
سادس هذا املوسم، ببلوغه نصف نهائي دورة مونتريال 
الكندية في كرة التنس ســادس دورات املاسترز لأللف 
نقطة، بينما واصل الكندي املغمور دينيس شابوفالوف 

مفاجآته ليبلغ الدور نفسه.
وفــي ربع نهائي الدورة التي يصنف فيها ثانيا، فاز 
فيدرر على االســباني روبرتو باوتيستا أغوت املصنف 

١٢ بنتيجة 6-4 و4-6.
وهيمن السويسري املصنف ثالثا عامليا، والذي احتفل 
هذا األســبوع بعيد مياده الســادس والثاثني، بشــكل 
صريح على املباراة، فحقق خمســة إرســاالت ســاحقة 
»آيــس« وارتكب خطأين مزدوجني فقط على االرســال، 

وأحرز 8١% من نقاط إرساله األول.
كما فرض فيدرر ايقاعه الشــبكة، وفــاز بـ ٢١ نقطة 

من ٢5 محاولة.
وهو الفوز الســابع على التوالي للسويســري على 
االسباني املصنف ١6 عامليا، وبات في رصيده هذا املوسم 

٣4 فوزا مقابل خسارتني فقط.
ويبحث فيدرر في مونتريال عن لقبه الســادس في 
ســنة ٢٠١٧ التي شهدت عودته بقوة الى املنافسات بعد 
غيابــه عن النصف الثاني من املوســم املاضي بســبب 

إصابة في الركبة. 
وياقــي السويســري في نصــف نهائــي مونتريال 
الهولندي روبــن هازه الفائز علــى االرجنتيني دييغو 

شفارتسمان 4-6، 6-٣ و6-٣.
وكان شفارتســمان )٢4 عامــا واملصنــف ٣6 عامليا( 
حقــق نتائج الفتة في الدورة، الســيما في الدور الثاني 
عندما أقصى املصنف ثالثا النمسوي دومينيك تييم في 
مباراة من ثــاث مجموعات. وهو الفوز اخلامس لهازه 

على شفارتسمان في خمس مباريات بينهما.

)أ.ف.پ( فرحة رمز التنس 

ليون يضرب رين.. ونيس يواصل الترنح في »الليغ1«
مني نيس ثالث املوسم املاضي بهزمية ثانية 
على التوالي وهذه املرة على أرضه أمام تروا 
١-٢ في املرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.
وكان فريق املدرب السويســري لوســيان 
فافر الذي بلغ الدور الفاصل من دوري ابطال 
اوروبا على حساب اياكس امستردام الهولندي 
وســيواجه نابولي االيطالــي على بطاقة دور 
املجموعات، اســتهل املوسم باخلسارة خارج 
ملعبه أمام ســانت ايتيان ٠-١. وبدا نيس في 
طريقه للخروج بنقطة من مباراته وتروا بعدما 
عــوض الهدف الذي ســجله املالي اداما نياني 
للضيوف في الدقيقــة 5٣، بفضل ركلة جزاء 
نفذها احلسن بليا )5٣( في ظل غياب اإليطالي 
ماريو بالوتيللي املصاب وعدم جاهزية الوافد 

اجلديد الهولندي ويسلي سنايدر.
لكن التونسي الشاب ســيف الدين خاوي 
)٢٢ عاما(، القادم من مرســيليا، خطف هدف 
الفــوز للضيوف بعد دقيقة فقط على دخوله 
ارضية امللعب بدال من ســامويل غراندســير 
)85(، مفتتحا سجله التهديفي في الليغ١ ومانحا 
فريقه نقطته الرابعة بعد أن تعادل في املرحلة 

األولى مع رين ١-١.
من جهته، أكد ليون بدايته القوية من خال 
الفوز على مضيفه رين ٢-١، بعد أن تغلب في 
املرحلة االفتتاحية على ستراســبورغ العائد 

.٠-4
ويســعى ليون الى فرض نفســه منافســا 
جديا منذ البداية ويبدو أنه جنح في تعويض 
جنمه الكســندر الكازيت املنتقل الى ارســنال 
االجنليــزي عبر الوافد اجلديد الدومينيكـــي 
ماريانــــو ديـــــاز، القادم من ريال مدريــد إذ 
سجل هدفه الثالـــث في مباراتني وجـــاء فــي 
ربع الساعة األخيـــر حني كـــان فريقه متقدمـــا 
عبـــر الهولنــــدي ممفيس ديباي )5٧(، قبل 
أن يقلــص بنجامـــــان بوريغـــــو الفارق في 

الدقائـــق األربـــع األخيرة.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءات ستراسبورغ 
مع ليــل، وديجون مع موناكــو حامل اللقب، 
وغانغـــان مع باريس سان جرمان الوصيف 
الذي سيكـــــون بإمكانــه االعتماد على جنمه 
اجلديــد البرازيلي نيمار بعــد وصول بطاقة 
انتقاله من برشلونـــــة االســباني مقابل ٢٢٢ 

مليون يورو.

)أ.ف.پ( ارتقاء دياز  يجلب السعد لفريق ليون 

)رويترز( )رويترز(هدف األوروغوياني ميغيل بريتوس في مرمى ليڤربول  كرة ستيفن وارد في طريقها لشباك تشلسي 

مباراتا اليوم
فرنسا )املرحلة 2(

6beIN SPORTS 6HDديجون – موناكو
١٠beIN SPORTS 6HDغانغون – سان جرمان

مباراتا اليوم
إجنلترا )املرحلة 1(

٢HD ٣:٣٠beIN SPORTSنيوكاسل – توتنهام
٢HD 6beIN SPORTSمان يونايتد – وست هام


