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• فرحة العبي ا�ستون فيال بالفوز

السيتي وتوتنهام يواجهان
بورنموث ونيوكاسل اليوم

مباريات اليوم
الدوري االنكليزي

أستون فيال يذوق
طعم االنتصارات
بهدفين في إيفرتون

املباراة

التوقيت

القناة

بورمنوث  -مان�ش�سرت �سيتي

4

HD2

وولفر هامبتون -برينلي

6

HD2

توتنهام-نيوكا�سل

6:30

HD2

الدوري اال�سباين

فاز �أ�ستون فيال على �ضيفه �إيفرتون � / 2صفر ،يف افتتاح اجلولة
الثالثة من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
و�سجل الربازيلي وي�سلي مورايي�س و�أنور الغازي هديف �أ�ستون فيال
يف الدقيقتني  21والرابعة من الوقت املحت�سب بدال من ال�ضائع،
ليهدي فريقه االنت�صار الأول يف بطولة الدوري هذا املو�سم.
وحقق �أ�ستون فيال �أول ثالث نقاط له يف الربميريليج هذا املو�سم،
وهو ال�صاعد من دوري الدرجة الأول��ى ،لي�صبح ر�صيده ثالث
نقاط يف املركز الرابع ع�رش ،يف انتظار باقي نتائج مباريات
اجلولة ،فيما جتمد ر�صيد �إيفرتون عند �أربع نقاط يف املركز
التا�سع.
قال دين �سميث مدرب �أ�ستون فيال� ،إن �أداء وي�سلي القادم يف �صفقة
قيا�سية للنادي املناف�س يف ال��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم �سيتطور مبرور املو�سم ،و�إنه من املبكر احلكم على املهاجم
الربازيلي.
وان�ضم وي�سلي يف ال�صيف احلايل يف �صفقة قيا�سية مقابل  22مليون
جنيه �إ�سرتليني « 26.9مليون دوالر» قادما من كلوب بروج يف فرتة
انتقاالت �أنفق فيها �أ�ستون فيال الوافد اجلديد �أكرث من  140مليون جنيه
�إ�سرتليني ل�ضم  13الع ًبا.
ومل ي�سجل وي�سلي �أي هدف يف �أول مباراتني مما �أدى �إلى همهمات ب�ش�أن
قدرته على قيادة هجوم الفريق لكن �سميث الغا�ضب رف�ض احلديث عن
�أن الالعب البالغ عمره  22عاما لي�س جاهزا للدوري الإجنليزي.
وقال �سميث لل�صحافيني« :ما اجلدوى من احلكم على الالعبني بعد
مباراتني؟ هناك ت�سا�ؤالت ب�ش�أن اللعب يف ال��دوري االنكليزي
لكنه لعب يف دوري �أبطال �أوروبا يف املو�سم املا�ضي� ،إنه لي�س
�سيئا».
و�أ���ض��اف« :ت�أقلم على الفور وميكنني م�شاهدة ذل��ك يف
التدريبات كل يوم� ..أظهر �إمكاناته فيما قدمه حتى الآن
وهذه الإمكانات �ستظهر ب�شكل �أكرب».
ً
حمبطا من وي�سلي �أو من زمالئه..
وتابع« :بالت�أكيد ل�ست
الالعب ق��دم الكايف بالن�سبة يل يف اال�ستعدادات
للمو�سم لأعرف �أنه العب كبري ..ال يختبئ من الكرة
ويحاول ويناف�س �سيتح�سن».
و�أو�ضح �سميث �أن �أداء وي�سلي ال يرتكز على الت�سجيل
فقط �إذ قدم �أدلة على �صناعة الفر�ص �إلى زمالئه يف
�أول مباراتني �ضد توتنهام هوت�سبري وبورمنوث.

االفي�س -ا�سبانيول

6

HD3

مايوركا � -سو�سيداد
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HD3

ليغاني�س -اتليتكومدريد

8

HD4

بر�شلونة-بيتي�س

10

HD2

الدوري االملاين
برلني  -فولف�سبورغ

7

HD5

الدوري الفرن�سي
تولوز  -باري�س �سان جريمان

10

HD6

الدوري االيطايل
اودنيزي  -ميالن

7

HD6

روما -جنوى

9:45

HD6

�سامبدوريا -الت�سيو

9:45

HD8

ليستر يواصل هداياه لموناكو
الفرنسي
قال نادي لي�سرت �سيتي اول من ام�س �إن العب الو�سط �أدريان �سيلفا
انتقل �إلى موناكو الفرن�سي على �سبيل الإعارة ملدة عام.
و�أم�ضى الالعب الربتغايل ،املن�ضم من �سبورتنغ ل�شبونة ،الن�صف
الثاين من املو�سم املا�ضي مع موناكو وخا�ض معه  15مباراة.
و�سيلفا « 30عاما» واحد من عدة العبني غادروا لي�سرت �سيتي ال�ساعي
لتحديد معامل ت�شكيلته.
وانتقل �إ�سالم �سليماين مهاجم منتخب اجلزائر �أي�ضا من لي�سرت �إلى
موناكو على �سبيل الإعارة قبل ي ومني.

 48ساعة حاسمة في مصير سانشيز
مع اليونايتد

غوارديوال :سيلفا أثبت خطأ
انطباعي األول عنه
�أثنى بيب غوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،على قائد
قادما من فالن�سيا
فريقه ،ديفيد �سيلفا الذي ان�ضم له
ً
عام .2010
وقال جوارديوال عن �سيلفا ،يف ت�رصيحات
ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»« :عندما
تفكر يف هذا العدد من املباريات،
ف�أنت تتحدث عن �سنوات عديدة،
وحلظات �سيئة كثرية ،وحلظات
أ�سبوعا
يوما بعد يوم� ،
جيدة،
ً
ً
بعد �أ�سبوع» .و�أ�ضاف« :ميكن �أن
يكون لديك مو�سم جيد ،لكن ما
يقرب من  10موا�سم ،هذا �أمر ال ي�صدق..
العبون مثله �ساهموا يف ت�ألق هذا النادي ،يف
الدوري االنكليزي و�أوروبا».و�أكمل« :قبل جميئي �إلى هنا ،توقعت
�أنه لن يجيد يف مركز العب الو�سط الدفاعي ،لكنني �سعيد لأنه �أثبت
خط�أ انطباعي الأول».
ويرى غوارديوال �أن �سيلفا �أحد �أف�ضل الالعبني الذين عمل معهم ،رغم
م�سريته الطويلة مع بر�شلونة وبايرن ميونخ.
و�أك��د« :انه �أحد �أكرث الالعبني موهبة وذك��اء ،يف احلركة واللعب يف
م�ساحات �صغرية� ،أحد �أف�ضل الالعبني على الإطالق� ..إنه مناف�س هائل،
ويثبت ذلك ما قدمه يف الدوري االنكليزي خالل م�سريته الطويلة هنا».
و�أمت بقوله« :لقد فاز ب�أربعة �ألقاب للدوري االنكليزي ،والعديد من
اجلوائز املحلية � ً
أي�ضا ..يجب �أن يكون فخورا مبا فعله».

ت�سود داخل �إنرت ميالن ،حالة
م��ن الثقة ،جت��اه ح�سم �صفقة
�أليك�سي�س �سان�شيز جنم مان�ش�سرت
يونايتد ،وعودته للكالت�شيو
ه���ذا ال�����ص��ي��ف .ووف�� ًق��ا ملوقع
«كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل،
ف���إن �إن�تر يعترب ي��وم الإثنني
حا�سما ب�شكل كبري
املقبل،
ً
يف املفاو�ضات مع مان�ش�سرت
يونايتد لإمتام ال�صفقة .وح�سم
�إنرت اجلزء الأول من ال�صفقة،
اخلا�ص بت�أمني خدمات الالعب
للمو�سم املقبل ،بعد االتفاق
مع مان�ش�سرت يونايتد على �رشاء
عقده مقابل  15مليون يورو،
لكن يتبقى االتفاق على اجلزء
الذي �سيدفعه مان�ش�سرت يونايتد من راتب
الالعب خالل فرتة �إعارته.
لكن من املتوقع حدوث تطور يف املحادثات
خالل بداية الأ�سبوع املقبل حل�سم ال�صفقة.
وي�شعر �إن�تر ميالن بالثقة ب�ش�أن �إمتام
�ضم الالعب الت�شيلي ال��ذي كان قد طالب
ال��ن�يرات��زوري باحل�صول على رق��م � ،7إال
�أن �إيكاردي ح�صل عليه ر�سميا ،بعدما منح
النادي رقم الأرجنتيني « »9للوافد اجلديد،

والد موستافي يطالب اآلرسنال
بدعم ابنه
قال والد ووكيل �شكودران مو�ستايف ،مدافع �آر�سنال� ،،إنه من الأف�ضل
للطرفني �أن ي�ساعد النادي جنله على الرحيل.
وكان �أوناي �إميري ،املدير الفني لآر�سنال ،قد حتدث عن الثنائي
مو�ستايف وحممد النني� ،أم�س اخلمي�س ،قائال �إنه من الأف�ضل لهما
الرحيل عن ملعب الإمارات ،قبل انتهاء فرتة االنتقاالت يف �أوروبا ،يوم
� 2سبتمرب املقبل.وعن ذلك قال والد مو�ستايف ،خالل ت�رصيحات ل�شبكة
رائعا مع �آر�سنال ،وال يزال عقده
«�سكاي �أملانيا»« :لقد ق�ضى �شكودران وق ًتا
ً
م�ستمرا لعامني ،وميكنه �أن يبقى يف لندن».
و�أ�ضاف« :مع ذلك ،ف�إن الأف�ضل بالن�سبة للجانبني هو االتفاق على الرحيل،
يف انتظار العرو�ض املقدمة ل�ضمه» .و�شارك مو�ستايف منذ انتقاله �إلى �أر�سنال
عام  ،2016يف  115مباراة بجميع امل�سابقات ،بعدما ان�ضم من فالن�سيا مقابل
 35مليون جنيه �إ�سرتليني.

• �سان�شيز مير بالكرة من الدفاع

روميلو لوكاكو .وقال املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد� ،أويل جونار �سول�سكاير� ،إنه مت�أكد
من �أن العبه بول بوجبا �سي�سجل جمد ًدا من
ركالت جزاء .وف�شل بوجبا يف ت�سجيل هدف من
ركلة جزاء احت�سبت لفريقه �أمام وولفرهامبتون
الإثنني املا�ضي ،لينتهي اللقاء بالتعادل
الإيجابي  1-1يف الربميريليغ.
و��صرح امل���درب «م��ت��أك��د م��ن �أن��ك��م �سرتون
بول بوجبا جم��د ًدا وهو ي�سجل ركالت جزاء

ملان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د��� .س�نرى متى تكون
القادمة .ماركو�س را�شفورد وب��ول بوجبا
�سيوا�صالن القيام بهذه املهمة» .و�أ�ضاف «ال
يوجد خالف بينهما حول ذلك» .وتابع «هناك
مباحثات جارية لبيع الت�شيلي �أليك�سي�س
�سان�شيز ،لكنه يتدرب معنا ب�شكل جيد� .سرنى
ما �سيحدث يف ال�شهر املقبل» .وت�شري و�سائل
الإعالم الإنكليزية �إلى احتمالية رحيل الالعب
الت�شيلي �إلى �صفوف �إنرت ميالن الإيطايل.

كلوب يثير الجدل حول عودة أليسون

سانشو بطل األهداف
في أوروبا

ريا ،على م�ضيفه كولن ،بنتيجة
حقق بورو�سيا دورمتوند فوزً ا كب ً
 ،1-3يف افتتاح اجلولة الثانية للدوري الأملاين.
و�سجل ثالثية دورمتوند كال من ،جادون �سان�شو ،و�أ�رشف حكيمي،
وباكو �ألكا�سري.
وبح�سب �شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات ،ف�إن �سان�شو رفع ر�صيده
من �صناعة الأهداف �إلى  16هدفا ،منذ بداية املو�سم املا�ضي،
ليتفوق بهذا الرقم على كل العبي الدوريات اخلم�سة الكربى.
و�أ�شارت «�سكواكا» �إلى �أن �سان�شو �شارك يف ً 39
هدفا بقمي�ص
ً
هدفا،
دورمتوند يف جميع امل�سابقات ،حيث �سجل 17
و�صنع � 22آخرين�.أما �شبكة «�أوبتا» ،فقد �أعلنت �أن �سان�شو
بات �أ�صغر العب يف تاريخ الدوري الأملاين ،ي�سجل 15
ً
هدفا يف البوند�سليجا.
و�أو�ضحت �أن الالعب االنكليزي ال�شاب حقق هذا الرقم وهو
حمطما رقم هور�ست
يوما»،
عاما و151
يبلغ من العمر «19
ً
ً
ً
«19
العمر
من
يبلغ
وهو
الرقم،
لهذا
كوبل والذي و�صل
عاما
ً
يوما» عام .1967
وً 185

رياضة

• �سان�شو
• جدل حول عودة الي�سون

رف�ض يورغن كلوب املدير الفني لفريق
ليفربول ،حتديد موعد نهائي لعودة احلار�س
�ألي�سون باكري للتدريبات ،رغم �أن احلار�س
يحقق تقدما ملحوظا للتعايف من الإ�صابة.
وغاب باكري عن الفريق منذ تعر�ضه لإ�صابة
يف ربلة ال�ساق خالل الفوز الذي حققه فريقه
على نوريت�ش �سيتي بنتيجة  ،1-4يف افتتاح
مناف�سات الدوري الإجنليزي املمتاز.
ويخ�ضع باكري لربنامج ت�أهيلي مع الفريق
الطبي بالنادي ويقوم بخطوات للأمام،
لكن كلوب �أكد �أنه من املبكر حتديد موعد
عودته.
وق��ال كلوب يف ت�رصيحات ن�رشها املوقع
الر�سمي ل��ن��ادي ليفربول «مل يقرتب من
ال��ع��ودة ،ولكن مل يقل يل �أي �شخ�ص �أنه
يتعني علي درا�سة الدفع به يف التدريبات �أو
يف املباراة».
و�أ���ض��اف «لقد تناولت وجبة الغداء معه
اليوم� ،إنه يف حالة جيدة ومزاج رائع ،لكنه
يحتاج لبع�ض الوقت ،ال �أعلم مدته على وجه
التحديد».
و�أمت «ال يوجد وقت معني يف ر�أ�سي ومل يقل يل
�أي �شخ�ص موعدا ،مل ن�س�أل ،نريد �أن مننحه
الوقت الذي يحتاجه ،ولكنه يبدو بحالة
جيدة».

