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منذ تعاقد نادي ليفربول مع املدرب األملاني يورغن 
كلوب، بدأت جماهير النادي اإلجنليزي حتلم بالفوز 
بلقب ال��دوري اإلجنليزي من جديد، لكن مع النتائج 
السلبية التي حصدتها مجموعة كلوب هذا املوسم، 

جعلت اجلميع يعود إلى أرض الواقع.
ورأت جماهير ن��ادي ليفربول في امل��درب األملاني 
يورغن كلوب ذلك املنقذ، الذي سيعيد النادي إلى أمجاد 

املاضي.
فمنذ التحاق امل��درب األمل��ان��ي مبلعب آنفيلد قبل 
عامني تقريبا، وبالتحديد في 8 أكتوبر 2015، عادت 
اجلماهير املتيمة بحب الفريق »األحمر« للحلم بالفوز 
بلقب ال��دوري اإلجنليزي، الغائب عن خزائن النادي 

اإلجنليزي العريق منذ 27 عاما.
وبعدما جنح كلوب في املوسم املاضي في التأهل 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروب��ا، ازدادت توقعات 
اجلماهير خالل هذا املوسم، الذي يبدو أنه لن يكون 

سهال بالنسبة لفريق ليفربول.
وبات كلوب في أزمة، فقبل خروجه من كأس رابطة 
احملترفني اإلجنليزية على يد فريق ليستر سيتي، نال 
الفريق هزمية نكراء على يد مانشستر سيتي بخماسية 
نظيفة، ضمن مباريات الدوري اإلجنليزي، مما جعل 
املدير الفني األملاني يورغن كلوب )50 عاما( حتت 

سيف االنتقادات، اآلتية من كل حدب وصوب.
فبالنسبة ملهاجم املنتخب اإلجن��ل��ي��زي السابق 
آالن ش��ي��رر، ال يوجد هناك ف��رق كبير ب��ني يورغن 
كلوب وسلفه بريندان رودج��رز )44 عاما(، ويقول: 
»ليفربول يلعب بشكل سيء كما كان يلعب حتت قيادة 

رودجرز«.
اإلحصائيات ضد كلوب وتدعم اإلحصائيات كالم 
شيرر، ففي 73 مباراة خاضها ليفربول حتت قيادة 
كلوب خسر الفريق عددا أكبر من املباريات، يفوق ما 

خسره حتت قيادة رودجرز.
من جانبه، انتقد الدولي األملاني ديتر هامان، الذي 
لعب أيضا م��ن قبل ف��ي صفوف ليفربول، مواطنه 

يورغن كلوب، وهاجمه قائال: »لم أر أي تطور في فريق 
ليفربول خالل ال�18 شهرا املاضية«.

وتابع هامان، الذي لعب 271 مباراة بقميص فريق 
ليفربول: »ال أعتقد أن فريق ليفربول بإمكانه حتقيق 

أي لقب هذا املوسم«.
وانتقد ال��دول��ي األمل��ان��ي سياسة ش��راء الالعبني 
بالنادي، واصفا الفريق بأنه غير متجانس مقارنة مع 

باقي فرق الدوري اإلجنليزي.
يشار إلى أن ن��ادي ليفربول صرف أكثر من 168 
مليون يورو في تدعيم صفوف الفريق بالعبني جدد 
حتت قيادة يورغن كلوب، فيما بلغت مصاريف سوق 
االنتقاالت حتت قيادة املدرب السابق بريندان 128.7 

مليون يورو فقط.

شجار بني العبي توتنهام وويستهام

يورغن كلوب

عامان في آنفيلد.. ماذا بعد يا كلوب؟

توتنهام ينتزع فوزا صعبا من ويستهام بعد مباراة مثيرة في »البرمييرليغ«
االحتاد األوروبي يؤجل قراره في 

أحداث مواجهة أرسنال وكولونيا
قال االحت��اد االوروب��ي لكرة القدم يوم اجلمعة إنه عني »محققا 
خاصا« للنظر في مشاكل جماهيرية شهدتها مواجهة أرسنال في 

الدوري األوروبي مع كولونيا االملاني االسبوع املاضي.
واتهم االحت��اد االوروب��ي كولونيا بارتكاب اربع مخالفات خالل 
املباراة التي تأجل انطالقها نحو ساعة بعدما توافدت أعداد غفيرة من 
اجلماهير على ملعب االمارات في شمال لندن ومعظمهم كان ال يحمل 

أي تذاكر.
ويواجه أرسنال اتهاما واحدا يتعلق بقواعد االمن والسالمة.

لكن جلنة االنضباط في االحتاد االوروبي قالت إن احملقق »سيبدأ 
اآلن حتقيقا تأديبيا مناسبا«.

وقال االحتاد االوروبي »سيجري احملقق التابع للجنة االنضباط 
اتصاالت مع مسؤولي الناديني لتقييم حجم مسؤولية كل طرف عن 

هذه االحداث«.
كما غرم االحتاد األوروبي نادي سبارتاك موسكو الروسي 60 الف 
يورو )71.862 الف دوالر( ومنعه من بيع تذاكر ملشجعيه حلضور 
مباراة خارج االرض في أوروب��ا أمام اشبيلية في االول من نوفمبر 
تشرين الثاني بعدما ألقى أحد املشجعني ألعابا نارية كادت أن تصيب 

احلكم خالل مباراة في سلوفينيا ضد ماريبور في دوري األبطال.
وأطلقت األلعاب النارية من مدرج مخصص للفريق الزائر وكادت 
أن تصيب احلكم األملاني دينيز أيتكني خالل تعادل سبارتاك 1-1 
مع مضيفه بطل سلوفينيا. وعوقب ادواردو بريسو مدرب اشبيلية 
بااليقاف م��ب��اراة واح��دة عقب ط��رده حملاولته ابعاد ك��رة ب��دال من 
تسليمها لالعب من ليفربول على خط التماس خالل تعادل فريقه 
االسباني 2-2 مع ليفربول في 13 سبتمبر ايلول. وعوقب هايدوك 
سبليت الكرواتي بغرامة مالية قدرها 40 الف يورو بعد أحداث شغب 
من جماهيره في ضيافة ايفرتون في الدوري االوروبي في اغسطس 
اب. وامر االحتاد االوروب��ي ايضا سبليت بدفع قيمة التلفيات التي 

حدثت في ملعب جوديسون بارك الى إيفرتون.

أغويرو يستحق تقديرًا أكبر 
بحسب غوارديوال

اعتبر املدرب اإلسباني ملانشستر سيتي اإلنكليزي بيب غوراديوال 
بأن املهاجم األرجنتيني سيرجيو أغويرو يستحق مكانه في تاريخ 

ناديه على الرغم من جتاهله عندما يتعلق األمر باجلوائز الفردية.
وسجل أغويرو أهدافه ال�175 في 259 مباراة، في حني احتاج 

بروك إلى 494 مباراة ليسجل رقمه القياسي )177(.
وللمفارقة، وعلى الرغم من تألق أغويرو في صفوف مانشستر 
سيتي على مدار املواسم التي خاضها في صفوفه وقيادته إلى اللقب 
مرتني، فانه لم يكن مرشحاً ولو مرة واحدة جلائزة لقب أفضل العب 

في العام من قبل الصحافيني أو زمالئه.
لكن غوارديوال اعتبر بأنه على الرغم من ذلك، فإن أغويرو يحظى 
باالحترام والتقدير وقال في هذا الصدد »أفضل جائزة ميكن أن حتصل 
عليها هو شعور زمالئك باحملبة جتاهك وبأنك تقوم مبساعدتهم على 

أرضية امللعب«.

ع��دل فولفسبورج ت��أخ��ره بهدفني 
ليفرض ال��ت��ع��ادل 2-2 على مضيفه 
بايرن ميونيخ في دوري الدرجة االولى 

االملاني لكرة القدم اجلمعة.
وس���ج���ل دان��ي��ي��ل دي���داف���ي ه��دف 
التعادل الثاني في الدقائق األخيرة 
لينهي مسيرة من 19 هزمية لفريقه في 

ميونيخ.
وأه��در بايرن ميونيخ حامل اللقب 
ف��رص��ة ل��ل��ع��ودة ال��ى ال��ص��دارة حيث 
ميلك 13 نقطة ليحتل امل��رك��ز الثاني 
بفارق االهداف عن بروسيا دورمتوند 
ال���ذي ي��خ��وض م��ب��اراة ام���ام بروسيا 

مونشنجالدباخ يوم السبت.
وق����ال ك���ارل���و أن��ش��ي��ل��وت��ي م���درب 
بايرن «ل��م نلعب بطريقتنا. استحق 
فولفسبورج اخلروج بنقطة عن جدارة.

»لعبنا ببطء شديد.. يتعني أن نظهر 
بشكل مختلف في باريس«.

وع��ان��ى العمالق ال��ب��اف��اري، ال��ذي 
سيسافر ملالقاة باريس سان جيرمان 
ف��ي دوري االب��ط��ال االس��ب��وع املقبل، 

في معظم فترات الشوط االول قبل ان 
يضعه روبرت ليفاندوفسكي في املقدمة 

في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.
وقبل ثالث دقائق من نهاية الشوط 

االول ضاعف ارين روبن الغلة.
لكن فولفسبورج ع��اد في النتيجة 
مستفيدا م��ن إخ��ف��اق سفني اولريتش 
حارس بايرن الذي لعب بدال من مانويل 
نوير املصاب في التعامل مع ركلة حرة 
نفذها مكسيميليان ارنولد من 30 مترا 

في الدقيقة 56.
وق���ال م��ات��س هوملز الع��ب بايرن 
»سمحنا لهم بالعودة في النتيجة. مني 
مرمانا بهدف سخيف وأهدرنا بعدها 

فرصنا«.
وواص��ل ال��زوار الضغط على دفاع 
بايرن وحصلوا على ما ارادوا عندما 
سجل ديدافي هدف التعادل من ضربة 

رأس متقنة في الدقيقة 83.
وخرج فولفسبورج بأول نقطة من 

ميونيخ منذ ديسمبر 2001. 
لكن احلارس العمالق مانويل نوير، 

مصاب، ول��ن يعود قبل نهاية العام، 
لذلك يحرس عرين الفريق البافاري 
حالًيا، احلارس الثاني في الفريق سيفن 

أولرايش.
ورغ��م أنَّ عمر أول��راي��ش، 29 عاًما، 
��ه  أي أص��غ��ر م��ن ن��وي��ر ب��ع��ام��ني، إال أنَّ
يفتقد حساسية املباريات الرسمية؛ 
فمشاركاته مع الفريق نادرة جًدا رغم 

أنَّه انضم للبايرن، منذ أكثر من عامني.
ل��ك��نَّ��ه ع��ل��ى ك��ل ح���ال اس��ت��ط��اع في 
أغسطس املاضي أن يتصدى لركلتي 
ترجيح في مباراة كأس السوبر األملاني 

أمام دورمتوند، ليفوز فريقه بالكأس.
غير أنَّ أولرايش، أثار مخاوف كبيرة 
على عرين البافاري، عندما ارتكب خطأ 

فادًحا أمام فولفسبورج.
وق��ال أول��راي��ش بعد امل��ب��اراة: »لقد 
اتخذت القرار اخلاطئ. كنت أريد إبعاد 
الكرة فوق العارضة، فالتفت واعتقدت 
أنها سترتفع، ولذلك لم أستخدم يدي 
الثانية. خطأ واض��ح حل��ارس املرمى، 

لقطة من مباراة بايرن ميونيخ وفولفسبورجوأنا متأسف للفريق«.

تخطى أتلتيكو مدريد ضيفه ومنافسه إشبيلية 2-0 في 
قمة املرحلة السادسة من الدوري اإلسباني لكرة القدم أمس 

السبت.
واستضاف أتلتيكو ضيفه األندلسي على ملعبه اجلديد 
واندا ميتروبوليتانو وكله أمل بتخطيه وبالتالي انتزاع 
الوصافة منه، وكان للفريق املدريدي ما أراد بفضل هدفني 

من البلجيكي يانيك كاراسكو 46 والفرنسي الهداف أنطوان 
غريزمان 69.

بهذا الفوز أصبح الروخي بالنكوس ثانياً ب�14 نقطة، أما 
إشبيلية فغدا ثالثاً ب�13 نقطة.

وهذه اخلسارة األولى للفريق األندلسي، مقابل استمرار 
فريق املدرب األرجنتيني دييغو سميوني بدون أي هزمية.

أتلتيكو مدريد ينتزع 
وصافة »الليغا« من إشبيلية
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بايرن ميونيخ يسقط بفخ التعادل أمام فولفسبورج في »البوندسليغا«

اإلصابة تبعد مارسيلو 
وكروس عن امللكي

سيغيب ظهير أيسر ريال مدريد االسباني الدولي 
البرازيلي مارسيلو عن املالعب لفترة تتراوح بني 3 
و4 أسابيع بعد تعرضه لتمزق في الفخذ، في حني 
يعاني العب الوسط األملاني طوني كروس من اصابة 

في األضلع.
سيغيب ظهير أي��س��ر ري���ال م��دري��د بطل ال���دوري 
االسباني لكرة القدم الدولي البرازيلي مارسيلو عن 
املالعب لفترة تتراوح بني 3 و4 أسابيع بعد تعرضه 
لتمزق في الفخذ، في حني يعاني العب الوسط األملاني 

طوني كروس من اصابة في األضلع.
وتعرض مارسيلو لإلصابة خ��الل امل��ب��اراة التي 
خسرها فريقه أم��ام بيتيس على ملعبه صفر1- في 
الدوري احمللي وأكد النادي في بيان رسمي أن اصابة 
البرازيلي هي »من الدرجة الثانية للجزء اخلارجي 
لعضلة الفخذ«. ولم يكشف النادي مدة غياب مارسيلو 
ع��ن امل��الع��ب، لكن موقع صحيفة »اس« اعتبر بان 
األخير سيغيب عن املالعب لفترة من 3 إلى 4 أسابيع 
ما سيمنعه من خ��وض مباراتي فريقه في ال��دوري 
احمللي ضد أالفيس السبت، وضد اسبانيول في األول 
من  أكتوبر املقبل باإلضافة إلى املواجهة ضد بوروسيا 
دورمتوند األملاني في دوري أبطال أوروب��ا الثالثاء 
املقبل. ويشكل غياب مارسيلو مشكلة للمدرب زين 
الدين زيدان ألن البديل الفرنسي ثيو هرنانديز مصاب 
في كتفه، لكن قد يلجأ إلى اشراك قلب الدفاع ناتشو في 
مركز الظهير األيسر. أما كروس فيعاني من اصابة في 
األضلع وكشف زيدان في مؤمتره الصحافي اجلمعة 
ان الالعب »شعر بآالم في األضلع. كما جرت العادة لن 
نخاطر باشراكه. أمل أال تكون االصابة خطيرة ويتمكن 
م��ن أن يكون معنا ال��ث��الث��اء« ف��ي اش���ارة إل��ى مباراة 
دورمتوند. ويغيب أيضا عن صفوف فريق العاصمة 
املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية والعب الوسط الكرواتي 

ماتيو كوفاسيتش املصاب في احملالب.

لقطة من مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

صعد توتنهام إلى املركز الثالث في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على 
مضيفه ويستهام 3 / 2 أمس السبت في افتتاح 

منافسات املرحلة السادسة من املسابقة.
ويدين توتنهام بفضل كبير في الفوز لنجم 
الهجوم هاري كني، الذي سجل ثنائية للفريق 

على ملعب استاد لندن األوملبي.
ورفع توتنهام رصيده إلى 11 نقطة لينتزع 
املركز الثالث من تشيلسي ، بفارق نقطتني 
خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ، 

انتظارا لنتائج باقي مباريات املرحلة ، بينما 
جتمد رصيد ويستهام عند أرب��ع نقاط حيث 
أنها الهزمية الرابعة له مقابل انتصار واحد 

وتعادل واحد.
وفرض توتنهام سيطرته على املباراة خالل 
الشوط األول، وأنهاه متقدما بثنائية هاري 

كني في الدقيقتني 34 و38 .
وفي الشوط الثاني ، عزز توتنهام تقدمه 
بهدف ثالث سجله كريستيان ايركسن في 
الدقيقة 60 ،لكن ويستهام رفض االستسالم 

وكثف محاوالته ليهز شباك ضيفه في الدقيقة 
65 بهدف أحرزه خافيير هيرنانديز.

وتعززت أمال ويستهام في العودة بشكل 
أكبر في الدقيقة، 70 ، عندما مت طرد سيرج 
أوري��ي��ه من صفوف توتنهام حلصوله على 

اإلنذار الثاني بسبب اخلشونة.
وكثف ويستهام ضغطه الهجومي وصنع 
ع��دة فرصة، رمب��ا ك��ان أبرزها تسديدة قوية 
مباغتة من خافيير هيرنانديز، لكن احلارس 
هوجو لوريس تصدى لها ببراعة ، وواصل 

توتنهام متسكه باحلذر الدفاعي.
وفي الدقيقة 87 ، أشعل ويستهام حماس 
جماهيره بشكل كبير ،عندما أض��اف الهدف 
الثاني ، حيث أرس��ل ارث��ر ماسوكو عرضية 
عالية إل��ى شيخو كوياتي ال��ذي وج��ه الكرة 

برأسه إلى داخل الشباك.
وت��وال��ت م��ح��اوالت الع��ب��ي ويستهام في 
الدقائق األخيرة لتعديل النتيجة ، لكنها لم 
تسفر عن جديد لتنتهي املباراة بفوز توتنهام 
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