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 يق��رب ن��ادي �أر�س��نال �لإجنليزي من �لتعاقد مع �لفرن�س��ي �ألك�س��ندر 
لكازيت��ي، مهاج��م ليون، على �أن يكون مو�طن��ه �أوليفيه جريو، لعب 
�جلانرز، �س��من �ل�سفقة. و�لتقى �لفرن�س��ي �أر�سني فينجر، �ملدير �لفني 
لنادي �أر�س��نال �لإجنليزي، و�ملدي��ر �لتنفيذي 
للجان��رز، �إيف��ان جازيدي���س، برئي���س ن��ادي 
ليون �لفرن�سي، جان مي�سيل �أول�س، للتفاو�س 
ب�ساأن �س��م مهاجم �لفريق �ألك�سندر لكازيتي. 
وذكرت �سحيفة "�سن" �لربيطانية، �أّن ليون ل 
ميان��ع بيع �لالعب، ولكّنه يطلب مبلغ 60 مليون 
جني��ه �إ�س��رليني، وه��و م��ا يرف�س��ه �جلان��رز، 
ولذل��ك قد يدخل ج��ريو يف �س��فقة تبادلية مع 
�ملهاج��م �لفرن�س��ي. 
لكازيت��ي  و�س��جل 
ه��ذ�  هدًف��ا   37
وي�س��عى  �ملو�س��م، 
فينجر للتعاقد معه منذ �أكرث من �س��نة، �إل �أّن هناك 
مناف�س��ة مع ليفربول ومان�س�سر يونايتد للح�سول 
 26 �ل���  �س��احب  وكان  �لالع��ب.  خدم��ات  عل��ى 
عاًم��ا قريًبا من �لن�س��مام ل�س��فوف �أتلتيكو مدريد 
�لإ�س��باين، �إل �أّن ق��ر�ر حرم��ان �لروخ��ي بالنكو���س 
من �لتعاقد يف �ل�س��يف �جلاري �أنهى �ملفاو�س��ات. 
ووفًقا ملا ذكرته �سحيفة "ذ� �سن" �لربيطانية فاإن 
نادي �أر�س��نال �سيتوجب عليه دفع 60 مليون جنيه 
�إ�س��رليني مق�س��مة على 48.7 مليون، و10.6 مليون 
�إ�س��افية، ح��ال �أر�د �لتوقي��ع م��ع لكازيتي. و�أ�س��ارت 
�ملهاج��م  �أن  �إىل  �لربيطاني��ة  "تيليج��ر�ف"  �س��حيفة 
لكازيتي �أ�س��بح �لهدف �لأول للمدرب �لفرن�س��ي �أر�س��ني 
فينجر، بعدما رف�س كليان مبابي �لرحيل عن موناكو 
�لفرن�س��ي. وكان لكازيتي قريًبا من �لن�سمام لنادي 
�أتلتيكو مدريد �لإ�س��باين، قبل �أن تنهار �ل�سفقة ب�سبب 
حرمان �أتلتيكو مدريد من �إبر�م �أي �س��فقة خالل فرة 

�لنتقالت �ل�سيفية �حلالية.

 �أك��د �لفرن�س��ي عثم��ان دميبل��ي، لع��ب بورو�س��يا دورمتون��د �لأمل��اين، �أّن��ه كان 
قريب��ًا م��ن �لن�س��مام لرب�س��لونة �لإ�س��باين يف �س��يف 2016 بع��د تو��س��له مع 
روب��رت فريناندي��ز، �ملدير �لريا�س��ي للبلوجر�نا، �إل �أّن �ل�س��فقة مل تتم. وعر�س 
بر�س��لونة �ملو�سم �ملا�س��ي 12 مليون يورو للتعاقد مع دميبلي حينما كان لعًبا 

�لالعب ل�س��فوف رين �لفرن�س��ي �إل �أّن �ملفاو�سات مل تتم  و�ن�سم 
وق��ال ل�س��فوف �أ�س��ود �لفي�س��تيفال مببل��غ 15 مليون  ي��ورو. 
: دميبلي يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة "ماركا"  نية �س��با لإ �
"يف �ل�س��يف �ملا�س��ي، كنت على تو��سل د�ئم 

باملدير �لريا�س��ي لرب�س��لونة، ولك��ن حدثت 
معوقات منعت �إمتام �ل�س��فقة". و�أو�سحت 
�ل�س��حيفة �أّن قيم��ة �لالع��ب �رتفعت ولن 
�س��مه  م��ن  �لكتال��وين  �لن��ادي  يتمك��ن 
ه��ذ� �ل�س��يف باملبلغ ذ�ته �لذي عر�س��ه 
�أ�س��ود  �أن  ��ة  خا�سً �ملا�س��ي،  �ملو�س��م 
رحي��ل  يتوقع��ون  �لفي�س��تيفال 
�أوبامي��اجن،  �إميريي��ك  لك �جلاب��وين بي��ري  لذ و
دميبل��ي  عل��ى  �حلف��اظ  ب��كل �س��يحاولون 

دميبل��ي،  ولع��ب  �ملمكن��ة.  )19 �لط��رق 
يف عاًما(، 30 مبار�ة رفقة �أ�س��ود �لفي�س��تيفال 

�ل��دوري �لأملاين هذ� �ملو�س��م مبع��دل 1.861 دقيقة 
م�س��جاًل 6 �أهد�ف كما لعب 10 مباريات يف دوري 
�أبط��ال �أوروب��ا و�س��نع هدف��ني. وقال��ت �س��حيفة 
"موندو ديبورتيفو" �ملقربة من �لنادي �لكتالوين، 

�إن بر�س��لونة �س��يجد �س��عوبة يف �س��م �لالعب بعدما 
ح��دَّد بورو�س��يا دورمتوند، 90 مليون ي��ورو؛ للتخلي عنه. 

و�أ�س��ارت �ل�س��حيفة، �إىل �أن "هذ� �ملبلغ ي�س��اوي 6 �أ�سعاف ما دفعه 
�لفريق �لأملاين �ل�سيف �ملا�سي، ل�سم دميبيلي من رين �لفرن�سي".

 ق��ال منظم��ون، �إن رفائي��ل ن��اد�ل بطل فرن�س��ا �ملفتوح��ة للتن�س 
�ن�س��حب م��ن بطول��ة كوين��ز �ملق��ررة �لأ�س��بوع �ملقب��ل بن��اء على 

ن�سيحة �لأطباء.
ونقل �ملنظمون عن ناد�ل قوله "�أ�س��عر باأ�س��ف �س��ديد لعدم قدرتي 
عل��ى �مل�س��اركة يف بطولة كوينز �لأ�س��بوع �ملقبل. �أن��ا حزين جد� 
لتخاذ مثل هذ� �لقر�ر لأين �أحب هذه �لبطولة وفزت بها يف 2008 
ويف كل مرة و�س��لت فيها لنهائي وميبلدون كان بعد بطولة جيدة 

يف كوينز".
و��س��تعاد �لالعب �لإ�سباين �مل�سنف �لثاين عامليا �أف�سل م�ستوياته 
بعد �سل�سلة من �لإ�سابات �لتي عانى منها خالل �ل�سنو�ت �لأخرية، 
وحقق لقبه �لعا�رص يف رولن جارو�س يوم �لأحد بعد �لفوز باألقاب 

يف مونت كارلو وبر�سلونة ومدريد على مد�ر �ل�سهرين �ملا�سيني.
و�أ�س��اف "كنت �أمتنى �أن �أح�س��ل على بع�س �لر�حة وبعدها ��ستعد 
للبطول��ة لكني يف 31 من عمري وبعد مو�س��م طويل على �ملالعب 
�لرملية وبعد �ملجهود �لذي بذل يف رولن جارو�س وبعد ��ست�سارة 
فريق��ي وطبيب��ي ق��ررت �أن ج�س��دي يحت��اج �إىل ر�حة لال�س��تعد�د 

لوميبلدون".
و�سي�س��ارك يف بطول��ة كوينز �ن��دي مور�ي �مل�س��نف �لأول عامليا 
وحام��ل �للق��ب و�ستاني�س��ال�س فافرين��كا بط��ل �أمري��كا �ملفتوحة 
وجريجور دمييروف بطل 2014 وميلو�س ر�ونيت�س و�سيف بطل 

�لعام �ملا�سي.
وُت��وِّج �لإ�س��باين ر�فايي��ل ن��اد�ل بلقب��ه �لعا�رص يف بطولة فرن�س��ا 
�ملفتوحة للتن�س "رولن جارو�س"، ليح�سل على "كاأ�س �لفر�سان" 
بعدما �أ�س��بح �أول لعب بتاريخ �للعبة يت��وج بلقب �إحدى بطولت 

�جلر�ند �سالم 10 مر�ت.

آرسنال وليستر سيتي يقصان شريط اإلثارة في الدوري اإلنكليزي الممتاز الموسم المقبل

عزوف الجماهير عن شراء التذاكر يثير القلق قبل بداية كأس القارات
 قبل �أي��ام قليلة من �نطالق بطولة كاأ���س �لقار�ت لكرة �لقدم 
يف رو�س��يا، ل ي��ز�ل 30 باملئة م��ن عدد �لتذ�كر �ملخ�س�س��ة 
للمباري��ات و�لت��ي تق��در ب��� 695 �أل��ف تذكرة مل يت��م بيعها، 
ح�س��بما ك�س��ف �أليك�س��ي �س��وروكني، رئي���س �للجن��ة �ملنظمة 
للبطول��ة. وقال �س��وروكني يف ت�رصيحات �إعالمي��ة: "هذ� �أمر 
طبيع��ي للغاي��ة بالن�س��بة لبطولة ككاأ���س �لق��ار�ت، ل نعرف 
حت��ى �لآن ك��م ع��دد �جلماه��ري �لت��ي �س��تح�رص �ل��دور قب��ل 
�لنهائ��ي و�لنهائ��ي". و�أثار �ل�س��ري �لبطيء لعملي��ة بيع تذ�كر 
�لبطول��ة �لكث��ري م��ن �لنتق��اد�ت، يف �لوق��ت �ل��ذي توؤكد فيه 
�للجنة �ملنظمة �أن �جلماهري �لرو�س��ية �ست�سري �لتذ�كر قبيل 

بد�ي��ة مباريات �لبطولة.  و�أكد �س��وروكني �أن مباريات �لدولة 
�مل�س��يفة، رو�س��يا، �س��تحظى باإقبال جيد من قبل �جلماهري، 
عل��ى عك�س باق��ي �ملباريات.  وتنطل��ق كاأ�س �لق��ار�ت، �لتي 
تع��د جتربة مهمة قب��ل مونديال 2018، يوم �ل�س��بت �ملقبل، 
حي��ث يلتقي منتخب رو�س��يا نظ��ريه نيوزيالن��د� يف �ملبار�ة 
�لفتتاحي��ة. تظهر هيمن��ة منتخب �لرب�زيل عن��د �لتنقيب عن 
�لأرقام �لقيا�سية يف �س��جالت كاأ�س �لعامل للقار�ت، قبل �أيام 
من �نطالق ن�س��خة رو�س��يا 2017، رغم غياب فريق �ل�سامبا 
ع��ن �لبطول��ة. و�س��جل �ملنتخب �مل���رصي، �أح��د 5 منتخبات 
عربية �س��اركت يف �لبطول��ة )�إىل جانب �ل�س��عودية، و�لعر�ق، 

و�لإمار�ت، وتون�س(، رقما �س��لبيا كاأكرث �ملنتخبات ح�س��ول 
عل��ى بطاق��ات حم��ر�ء. ويعت��رب �ملنتخ��ب �لرب�زيل��ي �لأك��رث 
تتويج��ا بر�س��يد 4 �ألق��اب، فيم��ا يع��د فريق �ل�س��امبا �أي�س��ا 
�أك��رث �لف��رق و�س��ول للنهائي ب��� 5 م��ر�ت. منتخ��ب �لرب�زيل 
�أكرث �ملنتخبات م�س��اركة، حيث �س��ارك يف 7 ن�س��خ، كما يعد 
�أي�س��ا �لأكرث ظه��ور� يف �ملباريات بو�ق��ع 33 مبار�ة ، )وهو 
�أي�س��ا �لأك��رث ف��وز� ب���23 �نت�س��ار�(، يليه منتخب �ملك�س��يك 
ب���22 مب��ار�ة. ويعد منتخب �ل�س��امبا �س��احب �أق��وى هجوم 
يف تاري��خ �لبطولة بر�س��يد 78 هدف��ا، بينما �ملك�س��يك لديه 
�أ�س��عف دفاع ب�33 هدفا. و�ملنتخب �لرب�زيلي �س��احب �أكرب 

عدد م��ن �لأهد�ف يف ن�س��خة و�حدة )18 هدف��ا يف 1999(، 
بينم��ا منتخب تاهيتي �أكرث فريق ��س��تقبل �أهد�فا يف ن�س��خة 
و�حدة )24 هدفا يف 2013(. منتخب �لرب�زيل �س��احب �أكرب 
�سل�س��لة فوز متتايل بر�س��يد 12 مبار�ة. - �حلار�س �لرب�زيلي 
ديد� �أكرث �لالعبني م�س��اركة، حيث �سارك يف 22 مبار�ة، يليه 
مو�طنه لو�س��يو ب�17 مبار�ة، ثم �ملك�سيكي بافل باردو ب�16 
مبار�ة. ويعترب �لرب�زيلي رونالدينيو، و�ملك�س��يكي كو�تيموك 
بالنك��و يتقا�س��مان لقب �له��د�ف �لتاريخي للبطولة، بر�س��يد 
�أهد�ف لكل منهما، فيما ياأتي خلفهما �لإ�س��باين فرناندو   9

توري�س ب�8 �أهد�ف. 

ديمبلي يكشف كواليس 
مفاوضات برشلونة

"أمر طبي" يبعد نادال 
عن "كوينز للتنس"

منتخب ألمانيا يختتم تدريباته ويسافر إلى روسيا

ريال مدريد يسدل الستار على قميصه الجديد

 قاد يو�كيم لوف، مدرب للمنتخب �لأملاين 
�لأول لك��رة �لق��دم، �م���س �لأربع��اء، مر�ن 
فريق��ه �لأخ��ري قبل �س��فره �إىل رو�س��يا للم�س��اركة 
يف بطول��ة كاأ�س �لق��ار�ت 2017 بح�س��ور جميع 
�لالعب��ني. وم��ن �ملقرر �أن ي�س��افر ل��وف مع فريقه 
�سوت�س��ي  مدين��ة  �إىل  لعب��ًا   21 م��ن  �ملك��ون 
�لرو�س��ية، �ليوم �خلمي�س، لي�ستهل م�سو�ره يف 
بطول��ة كاأ�س �لقار�ت يوم �لأحد �ملقبل �أمام 
�أ�س��ر�ليا. ويو�ج��ه �ملنتخ��ب �لأملاين بطل 
�لعامل �أي�س��ًا يف دور �ملجموعات منتخب 
ت�س��يلي، بطل �أمريكا �جلنوبية، ومنتخب 
وتب��د�أ  �أفريقي��ا.   بط��ل  �لكام��ريون، 
بطولة كاأ���س �لقار�ت، �لتي تقام يف 

�أربع مدن رو�س��ية كتجرب��ة حقيقية قبل كاأ�س �لعامل 
2018، ي��وم �ل�س��بت �ملقبل وتنته��ي يف �لثاين من 
متوز/يولي��و �لقادم. قال يو�خيم ل��وف �ملدير �لفني 
للمنتخ��ب �لأمل��اين �إن��ه يتطلع للتحدي �ل��ذي حتمله 
كاأ���س �لق��ار�ت 2017 يف رو�س��يا، ود�ف��ع جم��دد� 
ع��ن قر�ره بع��دم �إ�رص�ك �لعديد من جن��وم �لفريق يف 
�لبطول��ة.  وقال لوف قب��ل جتمع لعبي �ملنتخب يف 
فر�نكف��ورت "ل �أرى �أن عدم �إ�رص�ك �لعديد من جنوم 
�لفريق ميثل خماطرة كبرية يف كاأ�س �لقار�ت، و�إمنا 
�لعك���س متاما". ويغي��ب جنم حر��س��ة �ملرمى وقائد 
�ملنتخب مانويل نوير عن �ملالعب ب�س��بب �لإ�سابة، 
بينما منح يو�خيم لوف جنومًا كانو� �سمن �ملنتخب 
�لفائ��ز بكاأ���س �لع��امل 2014 �أمث��ال ت��وين كرو���س 

وم�س��عود �أوزيل وتوما���س مولر، وقت��ا للر�حة، وهو 
�لق��ر�ر �ل��ذي قوب��ل بانتق��اد�ت خا�س��ة م��ن جانب 

رو�سيا �لتي حتت�سن �لبطولة.
وق��ال لوف "ميكنني بالطب��ع تفهم خيبة �لأمل �لتي 

قد ي�س��عر بها �لبع�س. ولكن �جلماهري تود م�ساهدة 
ه��وؤلء �لنجوم يف م�س��تويات جيدة لعامني 

�آخري��ن. ول يودون م�س��اهدتهم يعانون 
من �إ�سابات".

ويعترب لوف كاأ�س �لق��ار�ت، �لتي تقام 
باأرب��ع م��دن رو�س��ية يف �لف��رة م��ا بني 

17 حزير�ن/يوني��و �جل��اري و�لث��اين م��ن متوز/
يوليو �ملقبل، مبثابة فر�س��ة �أمام فريقه "لتو�س��يع 

�لآفاق".

 ك�سف نادي ريال مدريد �لإ�سباين، �أم�س �لأربعاء، 
قمي�س��ه �جلدي��د ملو�س��م 2018-2017. وذكر 
�لنادي على موقعه �لر�س��مي، باأن قمي�س��ه �لأول 
مي��زج بني لونه �لأبي�س �ملعت��اد، و�للون �لأزرق 
�ل�س��ماوي �لفاحت.  و�أ�س��ار �لن��ادي �مللكي �إىل �أن 
لون هذه �خلط��وط، ولون �س��عار �ل�رصكة �لر�عية 
�ل�س��ماوي،  �لأزرق  �لإم��ار�ت( بالل��ون  )ط��ري�ن 
ُم�س��توحى م��ن �س��ماء مدين��ة مدري��د.  وباجل��زء 
�ل�س��فلي م��ن �لقمي���س، يوجد ختم �س��غري نق�س 
علي��ه "2017-1902"، يف �إ�س��ارة �إىل تاري��خ 
�لن��ادي �ملمتد على مد�ر 115 عاما. فيما يحمل 
�لقمي���س �لحتياط��ي �للون �لأ�س��ود، وهو �للون 
�ل��ذي يهو�ه م�س��جعو �لريال. و�س��يكون �لقمي�س 

�جلدي��د لريال مدري��د متاحا ب�س��كل ح�رصي يف 
متاج��ر )�أديد����س( ومتاج��ر �لن��ادي �لر�س��مية، 
�عتبار� من �لي��وم وحتى �لأربعاء �ملقبل. ونقلت 
و�س��ائل �إع��الم �أملاني��ة �أن ن��ادي ري��ال مدري��د 
�لإ�سباين تو�سل �ىل �إتفاق مع �رصكة "�أديد��س - 
Adidas" للمالب�س �لريا�سية يق�سي بح�سول 
�لنادي �لإ�س��باين على 100 مليون يورو �س��نويًا 
م��ن �ل�رصك��ة �لأملانية. و��س��ارت �س��حيفة "دير 
�س��بيغل" �لأملاني��ة �ل�س��هرية �ىل �أن ريال مدريد 
�سيح�س��ل على مبل��غ "ملي��ار يورو" حتى �س��هر 
يولي��و من �لع��ام 2024. ومن �ملتوق��ع �أن تدفع 
�ل�رصكة �س��نويًا لنادي �لعا�سمة �ل�سبانية 100 
مليون يورو �س��نويًا، 70 مليون يورو مبلغ ثابت 

بجانب %22.5 من ن�س��بة مبيعاتها �أي ما 
يعادل 30 مليون يورو. ريال مدريد كان قد 
وقع عقد� يف �ل�سابق مع "�أديد��س" يف يوليو 
2011، وكان ي�س��من لبط��ل دوري �بط��ال 
�وروب��ا 42 ملي��ون يورو كمبل��غ ثابت و10 

مالي��ني ي��ورو مبيع��ات �ي 52 ملي��ون يورو 
�سنويًا.

ويل��زم �لعقد �جلديد �رصك��ة �أديد��س بدفع 2.5 
مليون يورو يف حال فوز ريال مدريد بالدوري 

�لإ�سباين و5 ماليني يورو يف حالة �لفوز بدوري 
�أبطال �أوروبا. ول �سك �أن هذ� �لعقد �سيعزز خز�نة 
�لن��ادي �ل��ذي د�ئمًا ما ي�س��عى ور�ء �ب��ر�م �غلى 

و�ف�سل �ل�سفقات �لعاملية. 

 �س��حبت، �لأربع��اء، قرعة �ل��دوري �لإنكلي��زي �ملمتاز 
ملو�س��م 2018-2017، و�قرحت كعادتها مباريات 
م�س��تعلة تعلن عن مو�س��م م�س��وق.  �قرح��ت �لقرعة �أن 
يبد�أ �أر�س��نال، حامل لق��ب �لكاأ�س، �ملو�س��م على ملعبه 
�أم��ام لي�س��ر �س��يتي بطل �ملو�س��م قبل �ملا�س��ي، فيما 
يب��د�أ ت�سيل�س��ي حمل��ة �لدف��اع عن لقب��ه �أم��ام برينلي 
يف "�س��تامفورد بري��دج". �أم��ا قطبي مدينة مان�س�س��ر 
في�ست�س��يف يونايت��د و�س��ت ه��ام يف قم��ة �ملرحل��ة 
�لأوىل، وينزل مان�س�س��ر �س��يتي �س��يفًا عل��ى بر�يتون 
�ل�ساعد من �لدرجة �لأوىل، ويف بقية �ملباريات يلتقي 
�لو�سيف توتنهام مع م�سيفه نيوكا�سل يونايتد �لعائد 
�إىل �لدوري �ملمتاز، وي�س��طدم �إيفرتون ب�س��توك �سيتي 
و�س��اوثهامبتون ب�سو�ن�س��ي �سيتي، ووي�س��ت بروميت�س 
�ألبي��ون ببورمن��وث. ويرحل هيدر�س��فيلد ت��اون �لو�فد 
�جلديد ملالقاة كري�ستال بال�س يف لندن، فيما ي�ستهل 
ليفرب��ول ومدرب��ه يورغ��ن كل��وب �ملو�س��م �جلديد من 
�أر���س و�تف��ورد. يف �ملرحلة �لثانية تب��د�أ قمم �لدوري 
�لإنكلي��زي �ملمت��از بالظهور، �إذ ي�ست�س��يف مان�س�س��ر 
�س��يتي �إيفرتون يف ملعب �لحتاد، وي�س��طدم توتنهام 

ب�س��يفه وجاره �للندين ت�سيل�س��ي. �أم��ا �ملرحلة �لثالثة 
في�س��تقبل خاللها ت�سيل�س��ي �إيفرت��ون ويو�جه ليفربول 
�أر�س��نال عل��ى ملعب "�أنفيلد". وبع��د جولة من مو�جهة 
�أر�سنال يف "�أنفيلد" يرحل ليفربول ملو�جهة مان�س�سر 
�س��يتي على ملعب "�لحتاد" يف قم��ة �ملرحلة �لر�بعة. 
و�أما �جلولة �خلام�س��ة فحملت يف طياتها ديربي لندن 
بني ت�سيل�س��ي و�أر�سنال لت�ستمر �لبد�ية �لقوية و�ملعقدة 
للفريقني، قبل �أن ي�س��طدم �لبلوز مبان�س�س��ر �سيتي يف 
مرحلة �ل�س��ابعة. و�أما �ملرحل��ة �لثامنة فجاءت حمملة 
باأكرب لقاء يف �إنكل��ر� و�حلو�ر �لتاريخي بني ليفربول 
وغرمي��ه �لأزيل مان�س�س��ر يونايت��د. �ملرحلة �لتا�س��عة 
�أر�س��نال يف  �إيفرت��ون م��ع  �س��تكون م�رصح��ًا لقمت��ي 
"�لغودي�س��ون بارك" وتوتنهام م��ع ليفربول. �ملرحلة 
�لكروي��ة  بالقم��م  مزدحم��ة  ج��اءت  ع���رصة  �حلادي��ة 
�لإنكليزي��ة، �إذ يالقي ت�سيل�س��ي مان�س�س��ر يونايتد يف 
�س��يتي  مان�س�س��ر  بري��دج" وي�ست�س��يف  "�س��تامفورد 
�أر�س��نال يف "�لحت��اد". "ديرب��ي لن��دن" بني �أر�س��نال 
وتوتنه��ام يف �ملرحل��ة �لثاني��ة ع�رصة، يلي��ه قمة بني 
ليفربول وت�سيل�سي يف �ملرحلة �لثالثة ع�رصة. مان�س�سر 

يونايت��د ينزل �س��يفًا ثقي��اًل على �أر�س��نال يف �ملرحلة 
�خلام�س��ة ع���رصة. تق��ام �ملرحل��ة �ل�ساد�س��ة ع�رصة يف 

�لتا�س��ع من كانون �لأول/دي�س��مرب وتقرح مو�جهتني 
م�ستعلتني يف �سمال �إنكلر�، �إذ ي�سطدم ليفربول بجاره 

�إيفرتون ويلتقي مان�س�س��ر يونايتد بجاره �سيتي، �لذي 
يعود خلو�س قمة �أخرى يف �ملرحلة �لثامنة ع�رصة �أمام 
�س��يفه توتنهام. �أما �ملرحلة �لتا�سعة ع�رصة فاقرحت 
مب��ار�ة كال�س��يكية كبرية ب��ني �أر�س��نال وليفربول يف 
ملع��ب �لأخ��ري. يف �ملرحل��ة 22 وحتدي��د�ً يف �أول يوم 
من عام 2018، يعود ديربي لندن �لكبري بني �أر�س��نال 
وت�سيل�سي للظهور جمّدد�ً، قبل �أن تاأتي �ملرحلة �لثالثة 
و�لع�رصين ومتنحنا فر�س��ة م�س��اهدة مو�جهة ليفربول 
ومان�س�س��ر �س��يتي. ويف �ملرحلة �خلام�س��ة و�لع�رصين 
ي�ست�س��يف توتنهام مان�س�س��ر يونايتد رمبا يف ملعبه 
�جلدي��د يف �س��ورة �نتهاء �أعمال �لبن��اء، قبل �أن يرحل 
�لفريق �للندين ملو�جهة ليفربول يف �ملرحلة �ل�ساد�س��ة 
و�لع�رصين.  �ملرحلة �ل�س��ابعة و�لع�رصين ت�سهد مو�جهة 
�لع��ودة ب��ني توتنه��ام و�أر�س��نال يف "ديرب��ي �س��مال 
لن��دن". �ملرحلة �لثامنة و�لع�رصون �أي قبل 10 مر�حل 
على نهائية �ملو�سم، ي�سطدم �أر�سنال مبان�س�سر �سيتي 
وي�ست�سيف مان�س�س��ر يونايتد، حمال �للقب، ت�سيل�سي، 
�ل��ذي يرح��ل يف �ملرحلة �لتا�س��عة و�لع�رصين ملو�جهة 
مان�س�س��ر �س��يتي يف ملع��ب "�لحت��اد". يف �ملرحل��ة 

�لثالثني ن�س��هد مو�جهة �لعودة بني �لغرميني مان�س�سر 
يونايتد وليفربول. يف �ملرحلة �لثانية و�لثالثني يو�جه 
ت�سيل�سي توتنهام وي�ست�سيف �إيفرتون مان�س�سر �سيتي. 
�ملرحل��ة �لثالثة و�لثالثني حتمل معه��ا مبار�ة �لعودة 
يف "ديرب��ي �ملري�سي�س��ايد" ب��ني �إيفرت��ون وليفربول، 
و"ديربي مان�س�سر" بني �سيتي ويونايتد. قمة م�ستعلة 
ب��ني توتنهام ومان�س�س��ر �س��يتي يف �ملرحل��ة �لر�بعة 
و�لثالث��ني وقب��ل  �ل�ساد�س��ة  و�لثالث��ني. يف �ملرحل��ة 
مرحلتني من نهاية �ملو�س��م ينزل �أر�س��نال �سيفًا على 
مان�س�س��ر يونايتد. يف �ملرحلة �ل�سابعة و�لثالثني قبل 
�لأخ��رية يو�ج��ه ت�سيل�س��ي ليفرب��ول يف قم��ة �ملرحلة. 
�ملرحلة �لأخ��رية يو�جه خاللها �أر�س��نال هيدر�س��فيلد 
ت��اون، وي�ست�س��يف فيه��ا ليفرب��ول بر�يت��ون، ويالقي 
مان�س�س��ر يونايت��د و�تف��ورد، وينزل ت�سيل�س��ي �س��يفًا 
على نيوكا�س��ل يونايتد، فيما يرحل مان�س�س��ر �س��يتي 
ملو�جه��ة �س��اوثهامبتون، ويختت��م توتنه��ام مو�س��مه 
مبالق��اة لي�س��ر �س��يتي. جدول م�س��وق يوحي مبو�س��م 
�إنكليزي ملتهب يجعلنا نرقب �نطالق �ملو�س��م �جلديد 

ب�سغف كبري.

جيرو ضحية األرسنال الجديدة


