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ليفربول يقلب الطاولة على نيوكاسل ويحافظ على صدارة «البرمييرليغ»
حقق ليفربول فوزه اخلامس
على التوالي منذ انطالق الدوري
اإلجنليزي املمتاز ه��ذا املوسم،
بتفوقه على ضيفه نيوكاسل
ي��ون��اي��ت��د  1-3أم���س بافتتاح
اجلولة اخلامسة.
وس��ج��ل س��ادي��و م��ان��ي (28
و )40ومحمد صالح ( )72أهداف
ليفربول ،بعدما ك��ان نيوكاسل
تقدم في الدقيقة السابعة عبر
جيترو فيليمس.
وبهذا الفوز يواصل ليفربول
ت��ص��دره ل���ل���دوري اإلجن��ل��ي��زي
املمتاز ،برصيد  15نقطة من 5
مباريات ،متفوقا على مانشستر
سيتي بفارق  5نقاط ،قبل مباراة
األخير في وقت الحق السبت أمام
نوريتش سيتي.
وفضل مدرب ليفربول يورجن
ك��ل��وب اإلب���ق���اء ع��ل��ى مهاجمه
البرازيلي روبرتو فيرمينو على
مقاعد ال��ب��دالء ،وأش��رك ب��دال منه
البلجيكي ديفوك أوريجي الذي
ك��ون ثالثي الهجوم إل��ى جانب
ماني ومحمد صالح ،فيما شارك
أليكس أوكسليد-تشامبرلني في
خ��ط ال��وس��ط على ح��س��اب قائد
ال��ف��ري��ق ج����وردان ه��ن��درس��ون،
إل��ى ج��ان��ب ال��ب��رازي��ل��ي فابينيو
والهولندي جورجينيو فينالدوم،
وتكون اخلط الدفاعي كاملعتاد من
الرباعي ترينت ألكسندر-أرنولد
وج��وي��ل ماتيب وفيرجيل فان
داي��ك وأن��دي روبرتسون ،ضمن
خطة اللعب املعتاد .3-3-4
أم��ا م���درب نيوكاسل ستيف
ب����روس ،ف��اع��ت��م��د ع��ل��ى طريقة
اللعب  ،1-4-5فوقف الثالثي
فابيان ش��ار وج��م��ال السيليس
وب���ول دوم��ي��ت ف��ي ع��م��ق اخل��ط
اخللفي بإسناد من الظهيرين إميل

كرافث وفيليمس ،وتواجد على
اجلناحني كل من ميجيل أمليرون
وكريستيان أت��س��و ،فيما لعب
أي���زاك ه��اي��دن وج��وجن��و شيلفي
أدوارا هجومية خلف رأس احلربة
البرازيلي جويلينتون.
ولم متر سوى  7دقائق ،حتى
افتتح نيوكاسل التسجيل ،عندما
م���رر أت��س��و ال��ك��رة إل���ى الظهير
األيسر فيليمس الذي تخلص من
ألكسندر-أرنولد مبهارة قبل أن
يطلق بيمناه تسديدة استقرت في
الزاوية اليمنى ملرمى ليفربول.
ورد ل��ي��ف��رب��ول ف��ي الدقيقة
 11ع��ن��دم��ا اس��ت��ل��م أوكسليد-
تشامبرلني الكرة قبل أن يسدد
بقوة بجانب القائم ،وعاد الالعب
نفسه ليرسل ك��رة أم��ام املرمى
ارتقى لها ماني برأسه وحوّ لها
فوق العارضة في الدقيقة .17
وح�����رم الس��ي��ل��ي��س م��داف��ع
نيوكاسل ،أوريجي من استغالل
عرضيب ألكسندر-أرنولد ،قبل
أن ت��ذه��ب رأس��ي��ة م��ن املهاجم
البلجيكي ب��ع��ي��دا ع��ن امل��رم��ى
ف��ي الدقيقة  ،24وج���اء الفرج
ف��ي الدقيقة  ،28عندما اقتحم
روبرتسون من الناحية اليسرى،
ومرر إلى ماني الذي سدد الكرة
بدقة في الزاوية العليا اليسرى
ملرمى نيوكاسل.
واص����ل ل��ي��ف��رب��ول ضغطه،
وابتعدت رأسية ماتيب عن املرمى
اثر ركلة ركنية في الدقيقة ،30
وجرب فان دايك حظه بتسديدة
بعيدة املدى استقرت في املدرجات
بالدقيقة  ،32واضطر أوريجي
للخروج من امللعب مصابا ،فدخل
فيرمينو مكانه.
وس��ج��ل م��ان��ي ه��دف��ه الثاني
ف��ي الدقيقة  ،49عندما أرس��ل

فيرمينو إليه كرة حاول احلارس
م��رات دوب��راف��ك��ا إب��ع��اده ،لكنها
استقرت امام املهاجم السنغالي
الذي أودعها في الشباك اخلالية،
وسيطر احلارس على كرة أرضية
م��ن ف��ي��ن��ال��دوم ف��ي ال��وق��ت ب��دل
الضائع من الشوط األول.
وشن ليفربول هجمة سريعة
ببداية الشوط الثاني وصلت من
خاللها الكرة إلى فينالدوم داخل
منطقة اجل���زاء اث��ر مت��ري��رة من
روبرتسون ،لكن محاولته علت
العارضة في الدقيقة .49
وأه������در ن��ي��وك��اس��ل ف��رص��ة
معادلة النتيجة في الدقيقة ،54
عندما ق��ام أتسو مبجهود جيد
في الناحية اليسرى ،ليضع كرة
مقشرة أمام كرافث الذي سدد فوق
املرمى ،وبعدها بدقيقتني تصدى
دوبرافاكا لتسديدة ألكسندر-
أرنولد الصعبة.
وأن��ق��ذ دوب��راف��ك��ا رأس��ي��ة من
فيرمينو في الدقيقة  ،61ووجد
ص�لاح صعوبة ف��ي التسديدة
من مسافة قريبة نتيجة اكتظاظ
املدافعني بالدقيقة  ،62وبعدها
بدقيقة ع��اد ح���ارس نيوكاسل
ليبعد محاولة من روبرتسون.
وأث��م��ر ض��غ��ط ل��ي��ف��رب��ول عن
ال��ه��دف الثالث ف��ي الدقيقة ،72
عندما غمز فيرمينو الكرة مبهارة
يحسد عليه إلى صالح الذي دخل
بها منطقة اجل��زاء وسددها نحو
القائم البعيد.
ومرت الدقائق التالية هادئة،
وم��ن��ع دوب��راف��اك��ا ليفربول من
تسجيل ال��ه��دف ال��راب��ع عندما
ت��ص��دى حمل��اول��ة فيرمينو في
الدقيقة  ،87قبل أن تلغي راية
احلكم هدفا ملاني بداعي تسلل
صانعه فيرمينو في الدقيقة .89

فرحة محمد صالح بالهدف الثالث

الدوري اإلجنليزي يتصدر
نفقات امليركاتو الصيفي

اإلصابة تبعد الكازيت
عن أرسنال حتى أكتوبر

كشف أرسنال اإلجنليزي أول من
أم��س أن مهاجمه ال��دول��ي الفرنسي
أل��ك��س��ن��در الك���ازي���ت ،سيغيب عن
املالعب حتى أكتوبر بسبب معاناته
من إصابة في كاحله.
وحتامل الكازيت على هذه اإلصابة
واألوج��اع ألسابيع عدة لكن الطاقم
الطبي للنادي اللندني نصحه اآلن
بالراحة من أجل اتاحة الفرصة أمام
الكاحل للتعافي بشكل كامل ،وذلك
بحسب ما أفاد آرسنال في بيان جاء
فيه «بعد إج���راء تقييمات ملشكلة
ُصحنا (من قبل
الكاحل املستمرة ،ن ِ
الطاقم الطبي) ب��أن أليكس يحتاج
الى الراحة وتقوية كاحله من أجل
استعادة لياقته البدنية بشكل كامل».
وت��اب��ع« :أليكس ك��ان يلعب رغم
ه���ذه اإلص��اب��ة ل��ع��دة أس��اب��ي��ع .من
احملتمل أن ي��ع��ود ال��ى امل�لاع��ب في
أكتوبر.
وسجل الكازيت هدفني في ثالث
م��ب��اري��ات ه��ذا امل��وس��م ،مب��ا ف��ي ذلك
ه��دف في لقاء «درب���ي» شمال لندن
ال��ذي انتهى بالتعادل ضد توتنهام
( )2-2ف��ي املشاركة األخ��ي��رة قبل
عطلة املباريات الدولية.
وس��ي��ش��ك��ل غ���ي���اب اب����ن الـ28
ع��ام�اً ضربة كبيرة مل��درب آرسنال
اإلسباني أون��اي إمي��ري خالل فترة

تصدر ال��دوري اإلجنليزي املمتاز
املشهد في سوق االنتقاالت الصيفية
على مستوى دوري��ات العالم ،وفقا ملا
كشف عنه االحتاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) .ووفقا للفيفا ،أنفقت األندية
العشرون في الدوري اإلجنليزي مليارا
و 230مليون ي��ورو على الصفقات
اجلديدة هذا الصيف.
وللمرة األول���ى جت���اوزت األندية
العشرون في دوري الدرجة األول��ى
اإلس��ب��ان��ي ح��اج��ز امل��ل��ي��ار ي���ورو في
صفقاتها الصيفية ال��دول��ي��ة ،بستة

ماليني يورو .وحلت األندية العشرون
ل��دوري ال��درج��ة األول��ى اإليطالي في
املركز الثالث بـ  636مليون يورو هذا
الصيف.
وجاء دوري الدرجة األولى األملاني
في املركز الرابع بعدما انفقت األندية
الـ 18املنافسة به  525مليون يورو
على تدعيم صفوفها هذا الصيف.
وج��اء ال��دوري الفرنسي في املركز
اخل��ام��س ،حيث أنفقت أنديته 519
مليون ي��ورو على التعاقد مع العبني
جدد.

مورينيو يفسر رحيل سانشيز ولوكاكو

الكازيت

حافلة مبباريات الدوري املمتاز ضد
واتفورد وأستون فيال ومانشستر
يونايتد ،باإلضافة الى بدء مشوار
الفريق في مسابقة «ي��وروب��ا ليغ»

بوكي مهاجم نورويتش سيتي
العب الشهر في البرمييرليغ

اعتبارا ً من اخلميس ضد إينتراخت
فرانكفورت األمل��ان��ي ،وف��ي مسابقة
كأس الرابطة احمللية في  25الشهر
احلالي ضد نوتنغهام فورست.

بداية املنافسة احلقيقية

حصد الالعب الفنلندي تيمو بوكي ،مهاجم نورويتش سيتي،
جائزة أفضل العب لشهر أغسطس املاضي في الدوري اإلجنليزي
املمتاز.
وجن��ح بوكي ف��ي تسجيل  5أه���داف خ�لال  4مباريات في
البرمييرليج ،ليحتل املركز الثاني في ترتيب الهدافني ،بفارق
هدف عن سيرجيو أجويرو متصدر الترتيب.
وج��اءت أه��داف بوكي اخلمسة في شباك كلاً من ،ليفربول،
ونيوكاسل (هاتريك) ،وتشيلسي.

اس��ت��خ��راج أف��ض��ل م��ا ل��دى سانشيز،
لكني كنت أظنه دائمًا يشعر باحلزن
والضيق».
وان��ض��م سانشيز ل��ص��ف��وف إنتر
ميالن اإليطالي ،ملدة موسم على سبيل
اإلع��ارة ،من مانشستر يونايتد ،علمًا
بأن العقد ال ينص على خيار الشراء
ال��ن��ه��ائ��ي .وع��ن البلجيكي روميلو
ل��وك��اك��و ،علق مورينيو «ل��ق��د سجل
الكثير من األه��داف مع امل��ان يونايتد،
أع��ت��ق��د أن رح��ي��ل��ه إلن��ت��ر م��ي�لان ج��اء
لطموحه ورغبته في تغيير األجواء».

يورجن كلوب

اختير املدير الفني لنادي ليفربول ،يورجن كلوب ،كأفضل
م��درب ف��ي ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز خ�لال شهر أغسطس
املنصرم ،وذلك بعد قيادته الريدز للفوز في املباريات األربع
بالبطولة.
وقاد كلوب ،فريقه ليصبح الوحيد الذي يحقق العالمة الكاملة
في البرمييرليج بأربعة انتصارات متتالية ،ليتصدر اجلدول.
وتعد ه��ذه امل��رة الرابعة التي يحصد فيها امل��درب األملاني
اجل��ائ��زة ف��ي م��ش��واره ،بعدما حصدها ف��ي سبتمبر ،2016
وديسمبر  ،2018ومارس .2019
وتفوق كلوب في التصويت على بيب جوارديوال (مانشستر
سيتي) وروي هودسون (كريستال باالس) وبريندان رودجرز
(ليستر سيتي).

غوارديوال :البورت سيغيب  6أشهر..
وال ميكن مقارنة أي العب مبيسي أو رونالدو
كشف بيب غ���واردي���وال امل��دي��ر الفني
ملانشستر سيتي ،أن مدافعه إميريك البورت
سيغيب عن صفوف الفريق لفترة أطول مما
كان متوقعا في البداية ،بسبب اإلصابة
التي تعرض لها في الركبة .ولدى سؤاله
ع��ن موعد ع��ودة الب���ورت للمشاركة مع
الفريق ،أجاب غوارديوال «ليس في العام
احلالي ،رمبا بعد  5أو  6أشهر».
وقال غوارديوال خالل املؤمتر الصحفي
«م��ن املبكر توقع انحصار املنافسة على
ل��ق��ب ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي ب�ين السيتي
ول��ي��ف��رب��ول» .ويحتل ليفربول ص��دارة
جدول ترتيب الدوري اإلجنليزي بالعالمة
الكاملة بعد مرور  4جوالت ،بفارق نقطتني
عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب.

الفنلندي تيمو بوكي

حتدث جوزيه مورينيو املدير الفني
السابق ملانشستر يونايتد اإلجنليزي،
عن سبب عدم تألق التشيلي أليكسيس
س��ان��ش��ي��ز خ�ل�ال ف��ت��رة وج����وده مع
الشياطني احلمر.
وق��ال مورينيو في مقابلة أجراها
م��ع صحيفة تيليجراف «أليكسيس
سانشيز ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ل��م يكن
سعيدًا ،من الصعب التفوق والتألق
دون شعورك بالسعادة والراحة في
وظيفتك».
وأض������اف «رمب�����ا ل���م أمت���ك���ن من

كلوب أفضل مدرب في الدوري
اإلجنليزي لشهر أغسطس

وأض���اف امل���درب اإلسباني «لست من
اخل��ب��راء ال��ذي��ن ي��ت��وق��ع��ون م��ا سيحدث
ك��ل أس��ب��وع ،ولكننا ب��دأن��ا اآلن املنافسة
احلقيقية».
وتابع «نسافر السبت إل��ى نوريتش،
وبعدها نطير إلى أوكرانيا لدوري أبطال
أوروب�����ا ،ث��م ن��خ��وض م��واج��ه��ة ج��دي��دة
ف��ي البرمييرليج وبعدها م��ب��اراة كأس
الرابطة».
وأردف «تشيلسي ويونايتد وآرسنال
وتوتنهام وليستر وإيفرتون يظهرون
بشكل جيد ،من املمكن ح��دوث أي شيء،

حتديد املرشحني للقب قد يكون في فبرايرأو
مارس وليس بعد مرور  4جوالت».
وق��ال غ��واردي��وال «إل��ك��اي جوندوجان
يعاني من مشكلة في املعدة ،ولكنه تدرب
بصورة جيدة في آخر يومني».
وأك��د على ع��ودة بينجامني ميندي بعد
فترة غياب طويلة بسبب اإلص��اب��ة في
الركبة ،مضيفًا «هو في حالة جيدة ويتدرب
معنا ،نتمنى مشاركته في املباريات املقبلة،
لكن نتعامل بحذر حتى نتأكد من املوعد
املناسب لعودته».
عودة ساني قبل نهاية املوسم
وع��ن إص��اب��ة ل��ي��روي س��ان��ي ،أوض��ح
«سيعود قبل نهاية املوسم ،نتوقع عودته
في فبراير على أقصى تقدير».
وع����ن م��ق��ارن��ة س��ت��رل��ي��ن��ج مبيسي
ورون����ال����دو ،ع��ل��ق «س��ع��ي��د م���ن أج��ل��ه
وباملستوى الذي يقدمه ،أمتنى أال يستمع
إلى مثل تلك األم��ور ،هذا أفضل بالنسبة
ل��ه ،ال ميكن مقارنة أي الع��ب مبيسي أو
كريستيانو».
ونوه «أرغب في إنهاء سوق االنتقاالت
قبل بداية املوسم بيوم واح��د ،ولكن بقية
األندية في أوروبا متتلك  3أسابيع أكثر منا
في إجنلترا ،ال أحب بداية املوسم وهناك من
يفكر في الرحيل».
وختم غوارديوال حديثه بقوله «ال أرغب
في التحدث حول تقنية الفيديو املساعد،
هناك خبراء في ذلك».

بيب غوارديوال

إصابة خطيرة
تبعد كودجيا
عن أستون فيال
 3أسابيع

ق��ال امل��درب دي��ن سميث
إن ج���ون���ات���ان ك��ودج��ي��ا
مهاجم أستون فيال سيغيب
 3أسابيع على األق��ل بعد
إصابته بكسر ف��ي عظمة
ال��وج��ن��ة خ�لال ال��ت��دري��ب.
واص��ط��دم كودجيا بالعب
الوسط القادم من زميبابوي
مارفيلوس ناكامبا وخضع
العب منتخب ساحل العاج
البالغ من العمر  29عاما
إلى جراحة.
وق��ال سميث في مقابلة
مع موقع ال��ن��ادي «أصيب
جوناتان بكسر في عظمة
الوجنة خ�لال التدريب..
ت����ص����ادم ب�����ال�����رأس م��ع
مارفيلوس».
وأض����اف« :ك��ن��ا نعتقد
أنها ليست خطيرة لكن في
املستشفى عرفنا أنها عبارة
عن كسر وخضع جلراحة
م���ا ي��ع��ن��ي أن����ه سيغيب
ألسبوعني أو ثالثة».
وتابع« :شاهدنا بعض
اإلص��اب��ات م��ن ه��ذا النوع
التي ي��رت��دي فيها الالعب
قناعً ا واقيًا وسندرس هذا
األمر».

