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ليفربول يسعى للتغلب على مشاكله الدفاعية

مورينيو سعيد بغزارة أهداف مانشستر يونايتد 
وينتقد األسلوب الدفاعي لـ »البرمييرليغ«

مورينيو ينتقد اخلطط الدفاعية لفرق الدوري اإلجنليزي

حتى الدقيقة 83 في أولد ترافورد يوم األحد كان 
تفكير رونالد كومان مدرب إيفرتون ينصب على كيفية 
إدراك التعادل قبل أن يحدث انهيار في الدقائق األخيرة 
وضع الفريق في منطقة الهبوط بالدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وك��ان إيفرتون يتأخر 1 -صفر أم��ام مانشستر 
يونايتد بعد هدف مبكر بتسديدة مذهلة من أنطونيو 
فالنسيا لكن فريق ك��وم��ان ك��ان يلعب بشكل جيد 

ويحاول إدراك التعادل.
وبعد ذلك ارتكب املدافع آشلي وليامز خطأ أهدى 
الهدف الثاني ليونايتد عن طريق هنريخ مخيتاريان 

وحدث انهيار سريع للفريق الزائر.
وم��ا زاد األم��ر س��وءا أن روميلو لوكاكو، املنضم 
ليونايتد من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني 
)101.85 مليون دوالر( في يوليو متوز املاضي، جعل 
النتيجة -3صفر وب��دا أن��ه يستمتع بالتسجيل في 

فريقه القدمي.
وأكمل البديل أنطوني مارسيال الرباعية من ركلة 
ج��زاء ليستقبل إيفرتون بذلك عشرة أه��داف ودون 
تسجيل أي هدف في ثمانية أيام. وخسر إيفرتون آخر 
أربع مباريات ولم يفز منذ تفوق على هايدوك سبليت 

في الدوري األوروبي في 17 أغسطس آب املاضي.
ولم يكن يتوقع أحد تقريبا أن يكون كومان ضمن 
املدربني املهددين بالرحيل بعدما أنفق النادي ببذخ 
في فترة االنتقاالت الصيفية وضم العبني بارزين مثل 

جيلفي سيجوردسون ودافي كالسن ومايكل كني.
وستتوجه األنظار حاليا نحو مباراة إيفرتون مع 
سندرالند، املنتمي للدرجة الثانية، في كأس رابطة 
األندية اإلجنليزية يوم األربعاء املقبل وسط مراهنات 
عديدة على أن كومان سيكون املدرب الثاني الذي يفقد 
منصبه هذا املوسم بعد فرانك دي بور مدرب كريستال 

باالس السابق.
وقال كومان »سنخوض أربع مباريات مقبلة على 
أرضنا ويجب أن نفوز بهذه املباريات وإال سنعاني من 

مشكالت«.
وتراجع إيفرتون، الذي خاض مواجهات صعبة في 
ال��دوري أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام 
هوتسبير ومانشستر يونايتد، إلى املركز 18 بفارق 
األه��داف عن وست هام يونايتد. وسيلعب إيفرتون 
على أرض��ه في املباراتني املقبلتني في ال��دوري أمام 

بورمنوث وبيرنلي.
وقال كومان إن فريقه شعر بالرهبة وافتقر للثقة 
في بداية مواجهة يونايتد لكنه يشعر بالرضا بسبب 
تطور أداء الفريق خالل اللقاء. وأضاف »زادت ثقتنا 
خالل اللقاء ولن حتصل العديد من الفرق على فرصتني 
سهلتني كما حدث معنا. لم نسجل الهدف وبعد ذلك 

تسبب خطأ شخصي في أن تصبح النتيجة -2صفر«.
وتابع في إشارة إلى مستوى إيفرتون الضعيف في 
ضيافة أتالنتا اإليطالي في الدوري األوروبي األسبوع 
املاضي »أشعر بالسعادة مبا قدمه الفريق وبشكل أكبر 

من يوم اخلميس«.

االنتقادات تنهال على كومان 
بعد استمرار معاناة إيفرتون

الفرق الكبيرة قد جتعل نيوكاسل يونايتد 
يندم على إهدار الفرص

كومان مدرب إيفرتون

فترة غياب بوغبا تقلق 
مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة »تاميز« البريطانية استنادا إلى مصدر داخل نادي 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم أن العب وسطه الدولي 
الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن املالعب بني 6 إلى 12 أسبوعا جراء 
اإلصابة التي تعرض لها الثالثاء أمام بازل السويسري في دوري 

أبطال أوروبا.
وأوض��ح املصدر للصحيفة: »اإلص��اب��ة سيئة حقا، ف��ان التمزق 
العضلي الي تعرض له الالعب من الدرجة الثالثة، ويتعلق بتمزق 

مهم في العضلة، كما أن األوتار تضررت أيضا«.
وتابع املصدر: »ذلك غير طبيعي بالنسبة لالعب يحترم برنامجنا 
التدريبي«، مشيرا إلى أن خطورة هذه اإلصابة هي نتيجة حلصة 
تدريبية شخصية مكثفة جدا خارج النادي. ويأمل بوغبا )24 عاما( 
في العودة إلى الواليات املتحدة الستكمال برنامجه العالجي مع 

املعدين البدنيني الذين تدرب معهم طيلة الصيف.
وإذا مت تأكيد مدة اإلصابة، فسيغيب بوغبا عن املباراة األخيرة 
للمنتخب الفرنسي ف��ي التصفيات املؤهلة ملونديال 2018 ضد 
بيالروسي في 10 أكتوبر )تشرين األول( املقبل )كونه سيغيب 
عن املباراة التي تسبقها أمام بلغاريا في 7 من الشهر نفسه بسبب 
اإلي��ق��اف(. ومع ناديه، سيغيب بوغبا عن باقي مبارياته في دور 
املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا إلى جانب مباريات القمة في 
الدوري أمام ليفربول وتوتنهام وتشلسي وآرسنال و«الدربي« أمام 

مانشستر سيتي.
وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد اكد 

االربعاء ان الالعب قد يغيب »السابيع عدة«.

 ويلبك.. صداع في رأس فينغر
أعلن املدير الفني لفريق آرسنال اإلجنليزي، الفرنسي آرسني 

فينغر، أن املهاجم داني ويلبك يعاني من إصابة في أعلى الفخذ.
وأصيب ويلبك خالل املباراة التي انتهت بتعادل آرسنال مع مضيفه 

تشيلسي سلبيا األحد، ضمن اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز.
واضطر فينغر لتبديل اإلجنليزي الدولي ويلبك )26 عاما( في 

الدقيقة 73، بسبب اإلصابة وحل مكانه حينذاك أوليفيه جيرو.
وأكد فينغر إصابة الالعب، لكنه لم يكشف طول فترة غيابه عن 

املالعب، حسب ما ذكرته شبكة »سكاي سبورتس« أمس اإلثنني.
وقال فينغر: »يعاني من إصابة في أعلى الفخذ.. ال أعرف مدى 

خطورتها، لكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة«.

انتصر نيوكاسل يونايتد 2-1 على ستوك 
سيتي رغم انه أهدر العديد من الفرص وحذر املدرب 
رفائيل بنيتز العبيه من أن الفرق الكبيرة في الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم قد تعاقبهم على ذلك.
وعاد بنيتز إلى مقاعد البدالء بعد مشاكل صحية 
لكن ب��أوام��ر األط��ب��اء باحلفاظ على هدوئه وكان 
سعيدا مبشاهدة فريقه يتقدم بعد 19 دقيقة عندما 
ح��ول كريستيان اتسو متريرة عرضية من مات 
ريتشي داخل الشباك محرزا هدفه األول في الدوري.

ومع غياب الكسندر ميتروفيتش بسبب اإليقاف 
اعتمد نيوكاسل على خوسيلو في الهجوم لكن 

مهاجم ستوك السابق أهدر ثالث فرص.
وأدرك شيردان شاكيري التعادل لستوك عكس 
مجريات اللعب لكن جمال السيلس قائد نيوكاسل 

أحرز هدف الفوز بضربة رأس بعد متريرة عرضية 
أخرى رائعة من ريتشي في الدقيقة 68.

ونقلت صحف بريطانية عنه قوله «لو لعبنا أمام 
فريق كبير وارتكبنا هذه النوعية من األخطاء فاننا 
سندفع الثمن وسنندم على ذل��ك. يتعني أن تؤمن 

بقدرتك على الفوز أمام منافسني بعينهم.
»ال تنقصنا الثقة بالنفس لكن هناك الكثير من 
اجلوانب التي يجب أن تتحسن«. واضاف »الشيء 
املهم بالنسبة لي ان أرى الفريق يعمل بكل جد 

واجتهاد. هناك الكثير من االيجابيات«.
وسيسعى نيوكاسل، الذي يحتل املركز الرابع في 
ال��دوري، الى حتقيق االنتصار الرابع على التوالي 
يوم االحد عندما يتوجه ملالقاة برايتون آند هوف 

البيون. 

 قال سالفن بيليتش م��درب وست هام يونايتد 
املنافس في ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
إن املهاجم اندي كارول سيصبح أكثر تركيزا أمام 
املرمى مع توالي املباريات هذا املوسم وميكنه أن 

يلعب دورا محوريا في النصف الثاني.
وخاض كارول مباراتني فقط في الدوري املمتاز 
هذا املوسم بعد غيابه ألربعة أشهر بسبب اصابة في 
الفخذ. وسدد ثالث من ست تسديدات الحت لوست 
هام على املرمى في تعادل سلبي أمام مضيفه وست 

بروميتش البيون يوم السبت.
وعبر بيليتش، الذي يواجه ضغوطا بعد بداية 
صعبة للدوري هذا املوسم خسر خاللها ثالث من 

خمس مباريات، عن مساندته لكارول من أجل زيادة 
غلة وست هام من األه��داف حيث لم يسجل الفريق 

سوى أربعة فقط.
وأبلغ بيليتش موقع النادي على اإلنترنت »كانت 
ه��ذه مباراته الثانية فقط وب��دا ج��اه��زا وستزيد 

الكفاءة مع خوض املزيد من املباريات«.
وتابع »عودته تشكل دفعة كبيرة لنا وأمتنى أن 
تستمر طويال.. من املهم بالنسبة له املشاركة أكثر 

في املباريات. يبدو في حالة طيبة اآلن«.
وي��ح��ت��ل وس���ت ه���ام امل��رك��ز 17 ف��ي ال����دوري 
وسيستضيف يوم السبت توتنهام اخلامس الذي 

جمع ثماني نقاط من خمس مباريات. 

بيليتش مدرب وست هام يساند كارول 
لزيادة غلة الفريق من األهداف

Tuesday 19th July 2017 - 11 th year - Issue No.3024الثالثاء 28 ذو احلجة 1438 ه�/ 19 من سبتمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3024

سيحل ليفربول، البطل 8 مرات، ضيفا 

على ليستر سيتي في الدور الثالث لكأس 
رابطة األندية اإلجنليزية اليوم الثالثاء.

وستكون املواجهة األب���رز ف��ي ال��دور 
الثالث بني ليفربول وليستر سيتي بطل 
الدوري في املوسم قبل املاضي على ملعب 

األخير.
وي��س��ت��م��ر غ��ي��اب م��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول 
السنغالي س��ادي��و مانيه إليقافه ثالث 
مباريات اثر طرده بعد مخاشنته حارس 
مرمى مانشستر سيتي البرازيلي ادرسون 

االسبوع املاضي.
وسقط ليفربول في فخ التعادل في 
اخ��ر مباراتني على ملعبه ضد اشبيلية 
االسباني 2-2 في دور ابطال اوروب��ا، ثم 
ضد بيرنلي 1-1 في الدوري احمللي، وذلك 
بعد خسارته الثقيلة على ارض مانشستر 

سيتي صفر5-.
���د األمل��ان��ي ي��ورج��ن ك��ل��وب م��درب  وأكَّ
ليفربول، أّن��ه لم يهتم بالتعاقد مع أي 
مدافع الصيف املاضي، سوى الهولندي 

فيرجيل فان ديك، من ساوثهامبتون.
وق��ال كلوب ل��دى س��ؤال��ه ح��ول م��ا إذا 
ك��ان قد ح��اول التعاقد مع مدافعني، مثل 
دافينسون سانشيز )أياكس(، أو خاليدو 
كوليبالي )نابولي(، أو غيرهم من الالعبني 
بالصيف: »ال.. لكنَّنا راقبناهم 500 مليون 
مرة، وحتى لو كنَّا تعاقدنا مع أحدهم، فمن 
ال��وارد أن يقعوا في نفس األخطاء التي 

يرتكبها املدافعون حالًيا«.
وأض��اف في تصريحاته التي نقلتها 
صحيفة »ميرور« البريطانية: »فان ديك، 
كان سيكلفنا 65 مليون إسترليني، ورغم 
ه قابل للتطوير.. لكن هل هو  أخطائه إال أنَّ
الوحيد ال��ذي ميكنه التطور؟ أنا ال أفهم 
ذل��ك!.. هناك العديد من الالعبني ميكنهم 

التطور أيًضا«.
نا أهدرنا  وتابع: »البعض يلومني ألنَّ
فرصة للتوقيع مع 5 خ��ي��ارات للدفاع، 
لكنَّنا صرفنا أموالنا في صفقات أخرى 

ألجل الفريق«.
ني  ���ا يقول البعض بأنَّ وأردف »رمبَّ
اتخذت ق��رارت غير صائبة، لكنني أعلم 
أنَّ الالعبني، الذي أمتلكهم ليسوا أسوأ من 
األسماء التي طرحت في سوق االنتقاالت«.
وتعاقد ليفربول، مع محمد صالح من 
روما، وأوكسالد تشامبرلني من أرسنال، 
وأن���دي روب��رت��س��ون م��ن ه��ال سيتي في 

سوق االنتقاالت األخيرة.

مواجهة قوية بني ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة اإلجنليزية للمحترفني

بينما أصبحت أندية الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم أكثر 
اعتمادا على اخلطط الدفاعية عبر البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته بغزارة أهداف فريقه هذا 

املوسم.
ويتساوى يونايتد في الصدارة مع مانشستر سيتي برصيد 
13 نقطة لكل منهما من خمس مباريات وسحق إيفرتون برباعية 
دون رد يوم األحد كما تغلب على وست هام يونايتد وسوانزي 

سيتي بالنتيجة ذاتها.
وعبر مورينيو، ال��ذي تعادل فريقه 15 مرة املوسم املاضي 
لينهيه في املركز السادس، عن سعادته »بالفارق الواضح« في 
أسلوب لعب فريقه وقدرته على حتقيق انتصارات الفتة هذا 

املوسم.
وأبلغ موقع النادي على اإلنترنت «أعتقد أن أندية ال��دوري 
املمتاز باتت تنتهج أكثر األساليب الدفاعية .. حيث تلعب العديد 
من الفرق بخمسة في خط الظهر باالضافة إلى اثنني أو ثالثة في 

وسط امللعب.

»يتقابل فريقان يلعبان بنفس الطريقة وتنتهي النتيجة 
بالتعادل السلبي أو بفوز صعب 1 -صفر«.

وسجل يونايتد ثالثة من األهداف األربعة بعد الدقيقة 80 أمام 
إيفرتون بعدما اندفع املنافس هجوميا في املراحل األخيرة بغية 

تسجيل أهداف.
وقال مورينيو «عندما جتد املزيد من املساحات في امللعب فإنك 
حتاول هز الشباك في الدقائق األخيرة. وكان إيفرتون قد تأخر -2

صفر ولذلك اندفع للهجوم ومنحنا املزيد من املساحات
»لعبنا بشكل أفضل وسجلنا املزيد من األهداف«.

وقال مورينيو إنه يتعني على فريقه اآلن التركيز على كأس 
رابطة األن��دي��ة االجنليزية حيث يواجه حامل اللقب منافسه 

بيرتون البيون في الدور الثالث يوم األربعاء.
وقال املدرب البرتغالي «كل مباراة صعبة واملواجهة القادمة 
ستكون أمام بيرتون املنتشي بتحقيق نتيجة كبيرة أمام منافس 

جيد مثل فولهام.
وتابع »ستكون مواجهة صعبة أخرى«. 


