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المبارد يشعر بخيبة األمل
بعد اخفاق تشيلسي
�أبدى فرانك المبارد املدير الفني
لفريق ت�شيل�سي خيبة �أمله ،لإخفاق
فريقه يف حتقيق انت�صاره الأول يف
بطولة ال���دوري االنكليزي لكرة
القدم هذا املو�سم ،عقب تعادله
 1 / 1مع �ضيفه لي�سرت �سيتي اول
ام�س الأح��د يف املرحلة الثانية
للم�سابقة العريقة .وعجز ت�شيل�سي
ع��ن احل��ف��اظ على تقدمه بهدفه

املبكر الذي �أحرزه العبه ما�سون
مونت يف الدقيقة ال�سابعة ،بعدما
تلقت �شباكه هدف التعادل للي�سرت
عرب جنمه النيجريي ويلفرد نديدي
يف الدقيقة  ،67ليح�صد بذلك
�أول نقطة له يف البطولة خالل
املو�سم احلايل .وقال المبارد يف
ت�رصيحات �أدلى بها ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س» ،عقب املباراة التي

جرت مبلعب «�ستامفورد بريدج»
معقل الفريق اللندين «ات�سم �أدا�ؤنا
بال�رسعة واحليوية ،لكننا �سمحنا
للي�سرت بالعودة �إلى املباراة يف
ال�شوط الثاين».
�أ���ض��اف الم��ب��ارد« :مل �أك��ن �سعيدا
للغاية ..يتعني علينا �أن نتمتع
باملزيد من قوة ال�شخ�صية ،التي
افتقدناها كثريا اليوم».

وي ��أت��ي ه��ذا ال��ت��ع��ادل املخيب،
لي�ضاعف من معاناة ت�شيل�سي،
الذي تلقى خ�سارة موجعة 4 /0
�أم��ام م�ضيفه مان�ش�سرت يونايتد
يف املرحلة الأولى للبطولة ،قبل
�أن يخفق يف الفوز بك�أ�س ال�سوبر
الأوروب�����ي ،بخ�سارته بركالت
ال�ترج��ي��ح �أم����ام ل��ي��ف��رب��ول يوم
الأربعاء املا�ضي.

• كيفني دي بروين

دي بروين ينتقد قرارات
لمس الكرة باليد الجديدة
اع�ت�رف البلجيكي كيفني دي
بروين ،جنم مان�ش�سرت �سيتي،
ب�أنه �شعر باالرتباك والتخبط من
تغيري قواعد مل�س الكرة باليد
التي �أقرها الفيفا ،خا�صة بعد
�إلغاء هدف الفوز على توتنهام
يف الوقت القاتل.
وتعادل ال�سيتي مع �ضيفه توتنهام
بهدفني لكل فريق ،ومت �إلغاء هدف
لل�سيتي �سجله غابرييل غي�سو�س
يف الدقيقة  ،91بعد �أن جاءت
الكرة من يد زميله البورت.
و�ألغي الهدف مبوجب التعديالت
اجلديدة ،بغ�ض النظر عما �إذا
كانت الكرة متعمدة �أم ال ،لأنها
�أدت �إلى الهدف.
وال ي��ق��ت��ن��ع دي ب���روي���ن بهذه

الالئحة ،لأن الكرة �إذا ارتدت
م��ن ذراع الع��ب توتنهام بنف�س
الطريقة اً
بدل من لعبة البورت،
لكان اللعب قد ا�ستمر.
وعلق دي بروين على الـ،VAR
اً
قائل�« :إذا �أرادوا جعل كرة القدم
�أف�ضل ،فيجب االعتماد عليها،
لكنني �أرى �أن القواعد يجب �أن
تكون وا�ضحة ،ولي�س �إذا مل�ست
الكرة ذراع �أحد العبي توتنهام فال
حتت�سب ركلة جزاء ،و�إذا مل�ست
ذراع �أحد العبينا فتحت�سب خط�أ».
وتابع« :يجب �أن ت�سري الالئحة
يف االجتاهني� ،أن��ا ال �أفهم ذلك
كالعب ..هذا يجعل الأمر مربك ًا
للغاية».
وعن نتيجة التعادل ،قال« :ن�شعر

بخيبة �أمل �إزاء النتيجة ،ولكن
لي�س ب�ش�أن الطريقة التي لعبنا
ب��ه��ا ..لقد لعبنا ب�شكل جيد
وا�ستحقينا الفوز».
و�أردف« :علينا �أن ننظر �إلى
املباريات املقبلة ..الطريقة
التي لعبنا بها كانت جيدة ح ًقا،
والو�صول �إلى هذا امل�ستوى يف
وقت مبكر من هذا املو�سم جيد».
و�أكمل« :كان يجب �أن ن�سجل ً
هدفا
�آخ��ر ،كانت لدينا فر�ص كافية
للت�سجيل».
و�أمت« :ل�ست منزعج ًا متام ًا،
لأن �صناعة الفر�ص هي الأكرث
�صعوبة ،و�أن��ا �أعلم �أنه يف يوم
�آخ����ر ميكننا ت�سجيل
املزيد من الأهداف».

فينالدوم يدافع عن أدريان
بعد الخطأ الفادح

دافع العب و�سط ليفربول ،عن خط�أ �أدريان ،حار�س مرمى الريدز ،خالل املباراة
الأخرية �أمام �ساوثهامبتون ،مبناف�سات اجلولة الثانية من الربمييريليغ.
و�أخط�أ �أدريان وت�سبب يف هدف ل�ساوثهامبتون ،باملباراة التي انتهت بفوز ليفربول
بنتيجة «.»1-2
وقال الهولندي جورجينيو فاينالدوم ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ديلي
�إك�سرب�س» الربيطانية« :هذا النوع من الأ�شياء يحدث مع حار�س املرمى ،يف
العام املا�ضي ،حدث نف�س الأمر مع �ألي�سون �ضد لي�سرت �سيتي وكذلك يف الفرتة
التح�ضريية».
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن ردة فعل �أدريان �ستكون �أهم من اخلط�أ نف�سه ،كل �شخ�ص ميكنه
�أن يخطئ حتى احلار�س».
وتابع« :كل �شخ�ص يحتاج �إلى وقت من �أجل التكيف� ،إنه دخل مع الفريق
بعد ان�ضمامه مبا�رشة ،لذلك علينا �أن نتكيف مع بع�ضنا البع�ض».
�سويا لنعرف
وختم« :الآن علينا فقط �أن ن�ستغل الوقت ونتدرب
ً
بع�ضنا البع�ض ب�شكل �أف�ضل ،لأن كل �شخ�ص يحتاج �إلى وقت
للتكيف ،وهذا حدث معي عقب ان�ضمامي� ،أعتقد �أن اجلميع
كانوا كذلك عندما وقعوا مع ليفربول ،لذلك �سيكون على
ما يرام».
وان�ضم �أدريان �إلى ليفربول ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية ،يف �صفقة انتقال حر ،بعد رحيل �سيمون
مينيوليه ،و�شارك �أم��ام نوريت�ش باجلولة
الأول���ى عقب �إ�صابة احل��ار���س الأ�سا�سي
�ألي�سون وخروجه من اللقاء ،كما لعب
دورا بارزا يف تتويج فريقه بال�سوبر
الأوروبي على ت�شيل�سي.

• جانب من لقاء ت�شيل�سي ولي�سرت �ستي

سولسكاير يحسم الجدل
ويؤكد بقاء بوغبا

• بوغبا مع �سول�سكاير

ك�شف الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير ،املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد ،عن موقف الفرن�سي بول بوغبا ،العب و�سط الفريق ،من
مغادرة اليونايتد خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
وقال �سول�سكاير يف ت�رصيحات �أبرزتها �شبكة «�سكاي �سبورت�س»
الربيطانية« :دائم ًا ما ي�ضع ال�صحافيون عالمات ا�ستفهام حول
م�ستقبل بول بوغبا ،لي�ست لدي �أية خماوف فيما يتعلق
ببوغبا ،بالن�سبة يل� ،سيبقى يف مان�ش�سرت».
أمرا غري ًبا �أن يقول�« :أ�ستمتع باللعب،
و�أ�ضاف« :ال �أعتقد �أن � ً
�أ�ستمتع مع زمالئي بالفريق ومبا �أقوم به� ،أحب وظيفتي
و�أ�ستمتع باللعبة %80 ..مما قاله بوغبا �أنه ي�ستمتع
باللعبة ووقته الآن».
وختم« :ال يوجد م�ؤمتر �صحايف واحد مل �أجب فيه على
�س�ؤال حول موقف بوغبا».
وارتبط بوغبا مبغادرة مان�ش�سرت والرحيل �إل��ى ريال
مدريد ،يف ظل رغبة مواطنه زيدان ،املدير الفني للنادي
امللكي ،يف التعاقد معه.
ٍ
حتد جديد يف الفرتة
و�أ��صر بوغبا على رغبته يف خو�ض
املقبلة ،بينما �أكد مينو رايوال ،وكيل �أعماله على �أن الالعب
يريد الرحيل عن اليونايتد ،فيما ي�رص مان�ش�سرت على بقائه.

• �أدريان

مونت :حققت حلمي
في ستامفورد بريدج
مل يخف ما�سون مونت ،العب ت�شيل�سي الإنكليزي� ،رسوره للت�سجيل يف مباراته الأولى مع الفريق على
ملعب «�ستامفورد بريدج» ،وذلك يف �شباك لي�سرت �سيتي.
وتعادل البلوز مع �ضيفه لي�سرت �سيتي بنتيجة «� ،»1-1ضمن اجلولة الثانية من الدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
علما ب�أنه خريج �أكادميية النادي ،بيد �أن الالعب
وهذا �أول مو�سم ملونت مع ت�شيل�سي،
ً
الإنكليزي لعب على �سبيل الإعارة املو�سم املا�ضي مع ديربي كاونتي ،حتت �إ�رشاف مدربه
احلايل فرانك المبارد.
و�سجل مونت هدفه يف الدقيقة  7عندما ا�ستغل ارتباك العب و�سط لي�سرت �سيتي
ويلفريد نديدي يف التعامل مع الكرة ،ليخطفها منه وي�سدد كرة زاحفة على
ميني احلار�س الدمناركي كا�سرب �شمايكل.
وقال مونت يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س» عقب انتهاء اللقاء:
«كالعب قادم من الأكادميية ،ومتواجد يف النادي منذ �أن كان عمري 6
�أعوام ،هذا ما حلمت به».
و�أ�ضاف« :اللعب للمرة الأول��ى على �أر�ضنا والت�سجيل� ،أتى
معا بالن�سبة �إيل ،تواجدت يف اجلهة املنا�سبة وتقدمت
الأمران ً
وح�صلت على الكرة ،كان �ضغط ًا عالي ًا وكرة قدم هجومية،
كدت �أن �أتعرث لكنني حافظت على توازين».
وتابع مونت« :يف الدقائق الـ 70املتبقية ،ال �أعتقد �أننا
ظهرنا ب�شكل جيد كما ظهرنا يف الدقائق الـ 20الأولى،
كان الأمر �إيجابي ًا بالن�سبة �إيل ،لكن كفريق هناك �أمور
يتوجب العمل على حت�سينها».

سيبايوس :لن أنسى

مباراة بيرنلي أبداً

• ما�سون مونت

قال داين �سيبايو�س ،العب و�سط
�آر�سنال ،اول ام�س� ،إنه لن ين�سى
ظهوره الكامل الأول مع الغانرز،
ال�سبت ،خالل الفوز على برينلي
« »1-2يف الربمييريليغ ،حيث
�صنع النجم الإ�سباين الهدفني.
و�أ����ض���اف ���س��ي��ب��اي��و���س ،خ�لال
ت����صري��ح��ات للموقع الر�سمي
لآر�سنال�« :أهم �شيء يف كرة القدم
هو الفوز ،عندما تقدم مباراة
رائعة ،وت�ساعد الفريق يف حتقيق
االنت�صار ،ف�إنك ت�شعر بالر�ضا..
عندما تعلم �أنك عائد �إلى منزلك
بهدوء ،بعدما �أجنزت عملك».

وتابع« :احلقيقة �أنه بالن�سبة يل
كان �أحد �أكرث �أيام حياتي متيزً ا،
�أعتقد �أنه �أمر رائع عندما حتقق
على ملعبك �أول انت�صار ،ومع
ه��ذه العاطفة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف
نهاية املباراة� ،أعتقد �أنه �سيكون
علي �أن �أن�سى هذا
من ال�صعب
ّ
اليوم».
ووا���ص��ل�« :أري���د ح� ًق��ا �أن �أظهر
�إمكاناتي يف اللعبة ..لدي الكثري
من احلما�س لهذا املو�سم� ،أريد
�أن �أكون �سعي ًدا يف هذا النادي..
يف �آر�سنال لديهم ثقة كبرية بي،
�أريد �أن �أعيدها �إليهم ب�أدائي».

