
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6161- 6162 Saturday - Sunday 6 -7 /9/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6161 -6162   السبت - االحد  28 من  محرم  1440 هـ 6 - 7 من تشرين االول (اكتوبر) 2018 م

   ôU Ë –  U Ë— }
وضع سيلفيو بـيرلسكوني مالك ميالن السابق ورئـيس مونزا حاليا بعض القيـود على العبي فريقه عقب تمكنه من

اضية. دة ا شراء النادي خالل ا
وقـال بـرلـسـكـوني في تـصـريـحـات بـحـسب صـحـيـفة "كـوريـري ديـلـلـو سـبـورت": "سـيـكـون فـريـقًـا شـابًا مـن الالعـب

اإليطالي فقط".
وأضاف "لن يكون هناك أي العب بـلحية أو يضع وشمًا وجدنا بالفعل مصـففي شعر للفريق نريد أن نكون مهذب

ونكون مثاالً للعدالة واللعب النظيف".
لعب سيعتذرون إذا ارتكبوا مخالفة وسيعاملون احلكم كرجل وتابع "العبونا يسيصبحوًن مثاال لاللتزام في أرض ا

باراة باختصار شيء مختلف عن كرة القدم احلالية". نبيل ويصافحون خصومهم في نهاية ا
 وقرر بـرلـسـكـــــــوني مـالك مـيـــــــالن الـسـابق شـراء مـــــــونـزا الـذي يلـعب فـي منـافـسـات دوري الـدرجـة الـثـالـثة

اإليطالي.
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ن فـوزا مـهـمـا عـلى حـقق فـيـردر بـر
ضيفـه فولفـسبورج بـثنائـية نظـيفة
اول امـس اجلـــمـــعـــة فـي مـــســـتـــهل
اجلـــولـــة الـــســـابــــــــعــة مـن الــدوري
ــــلـــــعب األول (فــــيــــســــر ــــاني  األ

شتاديون).
ن عن طـريق العب وسطه وتقـدم بر
الـهـولنـدي ديـفي كالسن (ق35) قبل
ـاني يـوهـانس ـهـاجم األ أن يـؤكـد ا
إجشـتـاين أفضـلـية أصـحاب األرض

بالهدف الثاني (ق86).
ن بهذه الـنتـيجة يـضيف فـيردر بر
ثالث نـقاط إلى رصـيـده لـيـصبح في
جعبته  14نقطة يتقدم بها للوصافة
تـصدر خلف بـوروسـيا دورتـمونـد ا

بفارق األهداف.
وجتمد رصيد فولـفسبورج عند تسع
ــركــز الـــــــســابع وذلك نــقــاط فـي ا
مــؤقـتــا حـتى إقــامـة بــاقي مـبــاريـات

اجلولة.
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ويـسـيـطـر الـغـضب عـلى الـكـولومـبي
خـــامــيـس رودريــجـــيــز جنم بـــايــرن

ـاني جتـاه مــدربه نـيـكـو مـيــونخ األ
كوفاتش نظـرًا لعدم مشـاركته بشكل
كـبـيـر مع الـفـريق وتـعـثـر الـبـافـاري

الـــذي لم يـــحـــقـق الــفـــوز فـي آخــر 3
مباريات.

وذكـرت صـحـيــفـة بـيـلـد أن خـامـيس
انـفـجـر في غـرف خـلع مالبس بـايـرن
ــاضي وانـتــقـد مــيـونخ األســبـوع ا
كـــــوفـــــاتـش بـــــقـــــوله "لـــــســـــنـــــا في
فــرانــكــفــورت" في إشــارة إلى فــريق
كـــوفــــاتش الــــســــابق آيــــنـــتــــراخت

فرانكفورت.
ـشـاركـة ويـعـاني خـامــيس من قـلـة ا
وسم ولم مع الـبافـاري مـنذ بـدايـة ا
يـلــعب أي دقـيـقـة أمــام أوجـسـبـورج
باراة األخيرة كما كان بديــــــالً في ا
أمــــــام أيـــــاكس بـــــدوري أبـــــطــــــــال

أوروبا.
وبحسب وسائل اإلعالم احملـلية فإن
خـــامـــيس مــــســـتـــاء من غــــيـــابه عن
الــتــشـــكــيــلـــة االســاســيـــة في أغــلب
باريات وتـؤكد أنه يعـتزم الرحيل ا

وينوي إبالغ رغبته للمدرب.
ــانــيــة فـإن ووفــقــا لــلــصــحـيــفــة األ

ـوذج على استـياء خـاميس مـجرد 
ما يحدث في صفوف بايرن ميونخ.
ويــشـــعــر الالعـــبــون بـــاســتـــيــاء من

كوفاتش لعـدة أسباب أولـها حديثه
باللغـة الكرواتيـة أغلب الوقت وليس
ـانـيـة التـي يتـقـنـهـا مع مـسـاعده األ
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صاب في "الـسبيرز" أمثال الالعـب ا
بلي وكـريستيان ديـلي آلي وموسى د
إيـــركــســـ ومــيــشـــيل فـــورم وســيــرج

أورييه.

ا أعلن خيسوس بيريز مساعد ووفقا 
بـوكيتـينو فسـيغيب الالعب البـلجيكي
ــدة تــقــارب الــســتــة أســابــيع بــســبب
اإلصــابـة وبـذلك سـيـنــضم إلى كـتـيـبـة
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طــالب مـاوريـسـيــو بـوكـيـتــيـنـو مـدرب
فــريق تـوتـنـهــام اإلجنـلـيـزي اول امس
اجلــمــعــة بــوجــود تــواصل أكــبــر بـ
ـنـتخـبـات الـوطـنيـة لـلـتـعرف فـريـقه وا

على حالة الالعب باستمرار.
درب األرجنـتيني بعد وجـاءت شكوى ا
إصـابـة العـبه يـان فـيـرتـونـخـ والتي
ـنتـخب الـبلـجـيكي أعـلن عـنـها مـدرب ا
مـؤخرا وأيضا اسـتدعاء الالعب هاري
ـــنـــتــــــــــخب ويـــنــــكس إلى قـــائــــمـــة ا
ـــواجـــهـــتي إســـبـــانـــيــا اإلجنـــلـــيـــزي 
وكــــرواتــــيـــا فـي بـــطــــولـــة دوري األ

األوروبية.
وأوضـح بــوكــيـــتــيـــنــو "الـــتــواصل مع
ــنـتـخـبـات الــوطـنـيـة صــعب لـلـغـايـة ا
ؤتـمر الصـحفي لقـد علمتم وقـبل هذا ا
بـخـبر إصـابـة فيـرتـونخـ ألن روبـرتو
مـارتيـنيـز (مدرب بـلجـيكـا) صرح بذلك
فـعلـيهم أن يـعلـمونا ويـتواصـلوا مـعنا
أوال لـــنــكن عـــلى درايـــة أكــثــر واإلدالء

برأينا في حالة الالعب".
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كشف مينو رايوال وكيل أعمال السويدي زالتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أجلوس
جــاالكـسي األمـريــكي حـقـيــقـة اقـتـرابـه من الـعـودة لــفـريـقه األســبق مـيالن في مـدة
ــقـبـلـة.وقــال رايـوال خالل تـصــريـحـاته لـقــنـاة "راي سـبـورت" االنـتـقـاالت الــشـتـويـة ا
ـيالن? في الـوقت احلالي ال تـوجـد أي فرصـة وليس هـناك اإليطـالـية: "عـودة زالتان 
أي مـفاوضـات حـالـيا ولـكـنـنـا مسـتـعـدون للـحـديث".وأضـاف: "اآلن هـناك إدارة في
ميالن عكس السابق وخالل مسيرته لم يطلب زالتان أي ضمانات ولكن يجب أن

نفهم ما هي شروط ميالن أو أي ناد آخر".
وتابع: "مفاوضـات مرتقبة مـع ميالن? ال يوجد سوى االحـترام ب إبراهـيموفيتش
يالن) وزالتان قضى أوقاتا جميلة في ميالن وترك ـدير الرياضي  وليوناردو (ا

فيه قطعة من قلبه وأيضًا عاش مدة جيدة جدًا في باريس سان جيرمان".
وحول موقف بول بـوجبا العب مـانشستـر يونايتـد أوضح: "أفضل عدم احلديث
عن ذلك إنـهـا حلـظـة حـسـاسـة لـلـغـايـة كـمـا يـعـلم اجلـمـيع ولـكـن الـيـونـايـتـد كان
واضـحًـا بـأن الالعب غـيـر مـعروض في سـوق االنـتـقـاالت".وأردف: "فـيـراتي? لـقد
ضي قدما عـاش دائمًا حلظـات إيجابيـة وسلبيـة وعليه أن يبـقى هادئا ويعـمل و
وننـاقش عقـده حاليـا وفي باريس سُـعداء جدًا بـه ومشروع الـنادي يعـتمـد عليه

نتخب اإليطالي".و واألمر نفسه في ا
هم بكر احلديث عن ذلك في يناير ومن ا واصل: "رحيل بالـوتيلي عن نيس? من ا
أن يـــســتـــعــيـــد مــســـتــواه مـــرة أخــرى وســـوف نـــرى مــا ســـيــحـــدث في نــهـــايــة
وسم".واختتم بـاحلديث عن رحيل جوزيبي ماروتا الرئيس الـتنفيذي ليوفنتوس ا
عن السـيدة العـجوز: "لـقد كـانت مفـاجأة للـجمـيع ويجب أن نـعتـرف بالـعمل الذي
قـام به وبالـتـأكيـد بـفضـله تـطـور الكـثـير من األشـخـاص وفي كرة الـقـدم يجب أن

لعب أو خارجه". يكون لديك القوة سواء في ا
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دوري األبطال.
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وركّـــزت الــصـــحف اإلجنــلـــيــزيــة
الــصــادرة صــبــاح امس الــســبت
عـلى األنـبـاء الـواردة عن إمـكـانـية
إقـالـة مـدرب مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
جــزيه مـــوريــنـــيــو مـن مــنـــصــبه
ومــوقـع لــيــفــربــول ومــانــشــســتـر

سيتي.
وخرجت صحيفـة "ميرور" بعنوان
"الـنـهـايـة" مـضـيـفـة "مـقـرّبـون من
أولد تـرافورد يعـتقدون أن مـرحلة
جــوزيه في يــونــايــتــد ســتــنـتــهي
بـغض الـنـظـر عن نـتـيـجـة مـبـاراة

نيوكاسل".
وأضافت الـصحـيفـة في خـبر آخر
أن مـدرب مـانـشسـتـر سـيـتي بيب
جوارديـوال دعا جـمهـور ليـفربول
للهدوء قبل مباراة الفريق اليوم
األحـــد بــعــد أن تـــمت مــهـــاجــمــة
حــافــلـــة الــفــريق في مــبــاراة بــ

اضي. وسم ا الفريق ا
من نــاحـيــتــهـا نــشـرت صــحـيــفـة

ويـركّـز الـتـقـريـر الـتـالي عـلى أبرز
ــتــوقّع ــواجــهــات الــثــنــائــيــة ا ا

باراة: بروزها في ا
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سـجّل مـهـاجم مـانـشـسـتـر سـيتي
ســـيــرجـــيــو أجـــويــرو  5أهــداف
وأضـــاف إلــــيــــهــــا تــــمــــريــــرتـــ
ـسابقـة حتى هذه حاسـمت في ا

اللحظة.
ـؤكّـد أنّه سـيــسـعى لـزيـادة ومـن ا
رصـيـده أمـام لـيــفـربـول لـكن هـذا
مـرهـون بــقـدرة مـهـاجم أتــلـتـيـكـو
مدريد الـسابق على الـتخلّص من

عقبة مهمّة في طريقه.
قابلة يقف الهولندي في اجلهة ا
فـــيـــرجـــيـل فـــان دايك كـــصـــخـــرة
يــصــعب إزاحـــتــهــا في خط دفــاع
لــيـفــربــول ومـهــمّــته األولى أمـام
سيتي ستكـون شل حركة أجويرو
ومــنع الـكـرات من الــوصـول إلـيه

همّة? فهل يتمكّن من إجناز ا
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ــتـــوقّع أن يــحــظـى جــيــمس من ا
ـكان أسـاسي في تشكـيلة ميـلنر 
لــيــفــربــول أمــام فـريــقـه الـســابق
خـصــوصـا في ظل تـوقّـعـات حـول
إمـكـانيـة عـدم حلـاق الغـيـني نابي
كيتا باللقاء بسبب إصابة تعرّض

لها في مباراة الفريق األخيرة.
ـــيــلــنـــر في هــذه ــهــمّـــة األبــرز  ا
ــبــاراة ســتــتــمــثّل فـي مــراقــبـة ا
صـانـع ألـعـاب مـانشـسـتـر سـيـتي
ـلك دافــيـد سـيـلـفـا الـذي بـدوره 
مـفـتـاح هجـمـات فريـقه خـصـوصا
في غــيــاب الـبــلــجـيــكي كــيـفن دي

بروين.
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ـــصــري في ظـل غــيـــاب الـــنـــجم ا
عهود محمد صالح عن مستواه ا
في اآلونــــة األخـــيـــرة فـــإن بـــروز
الـــســـنـــغـــالي ســـاديـــو مـــاني مع
لـيـفـربـول كـان أمـرا مـنطـقـيـا عـلى
اجلــنـاح األيــسـر وهــو حـتى اآلن
يــتـصـدّر قـائـمـة هـدافي فـريـقه في

الدوري برصيد  4أهداف.
واعـترف مـدرب لـيفـربـول يورجن
كلوب أنّه كان يتوجّب على فريقه
حتـــويل الـــهـــجــمـــات من اجلـــهــة
اليمنى إلى الـيسرى أمام نابولي
وهــو مـــا قــد يــتم تــطــبــيــقه أمــام
مــانــشـــســتــر ســيــتي لــكن مــاني

ــبــاراة الــثــانــيــة عــلـى ثــأره في ا
بالـفوز  3-4 في واحـدة من أجمل

وسم. مباريات ا
ويصعب حـتى هذه اللحـظة تكهّن
التشكيلة األساسية للفريق غير
أن بـــعـض الالعــــبـــ ســــتــــكـــون
مــشــاركــتــهم مــضــمــونــة بــســبب

التأثير القوي الذي يتركوه.
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تـلقى نادي يوفـنتوس اإليـطالي صدمة كـبيرة بـعد تعرض جنم الـفريق إلصابـة في الفخذ
سيغيب على إثرها لعدة أسابيع.وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن سامي خضيرة العب
وسط يوفـنتـوس تعـرض إلصـابة في عـضالت الفـخذ خـالل مبـاراة الفـريق األخيـرة أمام
نـافسـات دوري أبطـال أوروبا.وأصـدر يوفـنتـوس بيـانًا رسـميًا يـوجن بويـز السـويسـري 
قال فـيه: "الفـحوصات الـتي أجراهـا خضيـرة أكدت وجود إصـابة في الـفخذ األيـسر وقد
وقع قبل".وأشار ا بدأنا بالـفعل عالجا خاصا وسيتم إجراء اختبارات جديدة األسبوع ا
إلى أنه وفقا لذلك فإن خـضيرة مهدد بالغياب عن مباراة يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد
قرر ـقبـلة بدور اجملـموعـات ببـطولة دوري أبـطال أوروبـا وا باألولـد ترافورد فـي اجلولة ا

لها يوم  23 أكتوبر اجلاري.

"ديـلـي سـتــار" عــنـوانــا قــالت فـيه
"جــوزيه: ال تــلــومــوني أنــا" كــمـا
هم أشارت الصـحيفـة إلى الفوز ا
الــذي حـقّـقه بــرايـتـون عـلى وست
هــام يــونــايــتــد  0-1في افـــتــتــاح
اجلـــولـــة الـــثـــامـــنـــة من الـــدوري
متاز مساء اول أمس اإلجنليزي ا

اجلمعة.
ـز" واخـتــارت صـحـيـــــــفـة "الــتـا
الـتـركــيـز عـلى مـوقــعـــــــــة الـيـوم
ـــــــرتقبـة ب ليفربــــــول األحد ا
ومــانـشــسـتــر سـيــتي بـالــقــــــــول
"بـعد  3 هـزائـم مـتـتــــــــالـيـة أمـام
لـــيــفـــربــول إن أصـــعب اخـــتــبــار
جلــــوارديـــــــــوال هــــو إيـــــــــقـــاف

كلوب".
أمـا صـحـيـفـة "تيـلـيـجـراف" فـقالت
في عــــنــــوان مع صــــورة لــــكل من
يــورجن كـلــوب وبـيـب جـوارديـوال
ــاذا لــيــفــربــول ضــد ســيـتـي قـد "
تــكــون الـــعــداوة الــعـــــــــــظــيــمــة
اجلـــــــديـــــــدة فـي كـــــــرة الـــــــقــــــدم

اإلجنليزية?"
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قالت تقارير صحـفية اول امس اجلمعة إن جنم مانشسـتر سيتي قد يدعم صفوف فريقه في

اضية لإلصابة. دة ا مواجهة ليفربول اليوم األحد بعدما غاب في ا
ووفـقـا لـصـحـيفـة "ذا صن" فـإن جنم الـسـيـتي كـيـفن دي بـروين قـد يـشـارك بـعـد غـد في قـمة

العب مجددا. وعد احملدد لظهوره في ا ليفربول بالدوري اإلجنليزي قبل نحو شهر من ا
وكـان دي بـروين قد تـعـرض لإلصـابة فـي الربـاط اجلـانـبي للـركـبـة خالل مواجـهـة آرسـنال في

اضية. دة ا اضي وغاب عن الفريق طوال ا بداية شهر أغسطس/ آب ا
دة  3 أشـهر لكن الالعب العب  وأعلن مـانشـستـر سيـتي وقتـها أن دي بروين سـيغـيب عن ا

فاجأ اجلميع وعاد للتدريبات قبل أيام.
وعد بـاريات قـبل شهـر من ا وأشارت الصـحيـفة إلى أن دي برويـن بات جاهـزا للـعودة إلى ا

احملدد سلفا.
ولـفتت إلى أن بيـب جوارديوال مـدرب الفريق سـيتـخذ القـرار النـهائي بشـأن النـجم البلـجيكي

باراة سواء بالدفع به كأساسي أو إجالسه على دكة البدالء في بداية اللقاء. عشية ا
ـركز األول بـرصـيد  19 نـقـطة مـتـفوقـا بـفارق ويحـتل الـسـيتي قـبل انـطالق اجلـولة الـثـامنـة ا

األهداف عن ليفربول الوصيف.
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يـنتـظر عـشاق الـدوري اإلجنلـيزي
ــمـــتــاز بــفـــارغ الــصــبـــر قــمــة ا
مــبـــاريــات اجلــولــة الــثــامــنــة من
ـــســـابـــقـــة والـــتي جتـــمع بـــ ا
ليفربول ومانشستر سيتي مساء
الـــيـــوم األحـــد ال ســـيـــمـــا أنـــهـــا
ـــســابـــقــة يــتـــشــاركـــان صــدارة ا

بـرصــيـد  19نـقــطـة
لكل منهما.

ويــتــذكّــر أنــصــار
الــفـــريــقـــ كــيف
انــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـت
واجـهتـ بيـنهـما ا
ـــاضي ـــوسم ا فـي ا
حـــيث حــسـم ســيــتي
ـبــاراة األولى عـلى ا
مــلـعـبه بــخـمـاسـيـة
نـظيـفة بـعد الـطرد
ــــبــــكــــر لــــنــــجم ا
لـيـفـربـول سـاديـو

ماني.
وحصل ليـفربول

ن سيـصطدم بـوجود الظـهير األ
كـايل ووكـر الـذي يـتـحـلّى بـسـرعة
تـمـكّـنه من إيـقـاف خـصـمـه واحلد

من خطورته.
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من ناحـية ثـانية سـتتّـجه األنظار
نـــــحـــــو اجلـــــنـــــاح األيـــــســـــر في
مـانشـسـتر سـيـتي ليـروي ساني
ـاني بــعـدمــا اســتـعــاد الالعـب األ

مكانته في الفريق.
وجــلس سـانـي بـصــورة مــتــكـرّرة
على مقـاعد بدالء سـيتي في بداية
ـــــوسـم لــــكـــــنه عـــــاد مـــــؤخــــرا ا
لــلـتــشـكــيـلــة وبـدا مــصـمّـمــا عـلى
اسـتــعـادة مــسـتـواه مــسـتــخـدمـا
سـرعـته الفـائـقة ومـهـاراته الفـنـية

الرفيعة.
ـاني ســيـواجه مــهـمّـة غـيــر أن األ
صـــــعــــبــــة فـي تــــخــــطـي الــــدولي
اإلجنــلــيــزي تــريــنت ألــكــســنــدر-
أرنـولــد الـذي يــنــوي الـتــعـويض
بــعـدمــا تــعــرّض لالنـتــقــادات إثـر
أدائه الــــسيء أمــــام نـــابــــولي في

متاز بكرة القدم U ∫ احدى مباريات الدوري االنكليزي ا UM
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ن فوز مهما في البوند سيلغا  حقق فريق فيردر بر

وشـقــيـقه روبــرت كـوفــاتش ومـدرب
دير احلراس توني تـابالوفـيتش وا

الرياضي حسن صالح حميديتش.

من نـاحـيـة أخـرى يـفـقـتـد الالعـبون
للـعب الـهجـومي الـذي اعتـادوا عـليه
ــدربــ يــوب هــايــنــكس وبــيب مع ا
جـــوارديـــوال في حـــ أن كــوفـــاتش
يــركـز بــشـكـل شـبه دائم عــلى الــعـمل

الدفاعي.
ومـا يـزعج الالعـبون أيـضًـا سـيـاسة
الـتــنــاوب الــغـريــبــة الــتي يـتــبــعــهـا
كـوفـاتش فـبـعـدمـا يـقـدم الـكـثـيـر من
الـالعــبـــ أداء جـــيـــدا في مـــبــاراة
يجـدون أنفسـهم على مـقاعـدة البدالء

باراة التالية. في ا
ويأتي هذا بـعد سلسـلة نتـائج سيئة
لــــلــــبــــايـــــرن حــــيث فــــقــــد صــــدارة
الــبـونــدسـلــيـجــا بـعــدمـا تــعـادل مع
أوجــســبــورج وخـســر أمــام هــيــرتـا
بــرلــ هــذا بـــجــــــــانب تــعــادله مع
أيـاكـس أمـســتـردام في دوري أبــطـال

أوروبا.
وأخيرًا اسـتمر مـران البافاري  52
دقــــيـــقـــة فـــقط وسـط تـــســـاؤالت من
الالعـــبــ حــول الـــســبب وراء عــدم
احلـفاظ عـلى كـثـافة الـتـدريبـات بـعد

مدة استعداد جيدة للموسم.

ماوريسيو بوكيتينو
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ــــنـــتــــخب كــــان مــــايـــزال العــــبــــا بـــا
اإلجنـلـيـزي لـكـن بـعـد ذلك اتـضح أنه
العب مـتــنـوع لـلــغـايــة. عـنـدمــا يـقـول
الـنــاس أنه عـمل بــجـد فــهـذا يـعــتـبـر
إشــــادة. إنه الئـق وريــــاضي بــــشــــكل

فطري".
ورفض كـــلـــوب احلـــديث عـن تـــأثـــيــر
الـلــقـاء عـلـى صـراع الـلــقب كـونــهـمـا
يـتــشــاركـان الــصــدارة وبـســؤاله عن
اضي أجاب:  وسم ا مواجهاتهما ا
"لــيس مــنــطـقــيــا احلــديــــــث اآلن عن

اللقب. 
مـبـاريـات مـان ســيـتي دائـمـا صـعـبـة
حـــتى عــنـــد فــوزنـــا عـــلــيـــهم بــدوري
األبطـال والـدوري كانـوا جيـدين حـقا
وقـبـلـهــا لم يـخـسـروا في  60 مـباراة
مـتــتـالــيـة. لم يــشـعــروا بـالــيـأس رغم

تخلفهم ."0-3
وعن كيفية التـغلب على "ستيزنز" رد
مـدرب الريـدز: "يـجب أن نـركـز تـمـاما
ونـــقـــدم أفــــضل مـــا لـــديــــنـــا من أجل
إبقائهم بعيدين عن مـرمانا. سيتطلب
األمر عـمال جادا. ال تـوجد مـشكـلة في

ذلك والكل يعرف هذا".

وعـمـا إذا كـان الـسـيـتي يـلـعب أفـضل
ــاضي عــلق: "ســنــحـلل ــوسم ا من ا
ـؤتـمـر الــصـحـفي لـكن األمـور بـعــد ا
جوارديـوال قال إنـهم يلـعبـون بطـريقة

كننا قول العكس ?  أفضل فكيف 
ـنــاسب لـلـمـقـارنـة. إنه لـست الـرجل ا

طرف مذهل وهذا واضح".
ة من واستعرض كلوب أسباب الهز
نــابـــولي بــقــولـه: "الــتــوقـــيت لم يــكن

ـثــابـة مــفـاجـأة واآلن لم فـهــذا كـان 
يعد كذلك. هكذا يسير العالم".

وعن الـغـيــني نـابي كـيــتـا قـال مـدرب
الـريـدز إنه ال يـعـرف بـعـد مـا إذا كـان
ــرتـقـبـة ـبـاراة ا العـبه جـاهــزا ألداء ا

أمام السيتي.
وتعرض كيتـا إلصابة في ظهره خالل
مباراة الـريدز أمـام نابولي في دوري
أبــطــال أوروبــا والــتي انــتــهت 1- 0
ـدرب كـان قـد أكـد أن الالعب رغم أن ا
سـيـشــارك في تـمـارين الــفـريق مـسـاء
اول امس اجلـمـعــة لـكـنه غــيـر مـؤكـد

خوضه لقاء سيتي.
وبشـأن أليكس أوكـسلـيد تـشامـبرل

ــاضي عــلق ــوسم ا ــصــاب مـنــذ ا ا
ـكن تعويضه. كلوب: "تشـامبرل ال 
ال أستـطـيع التـفـكيـر به حـاليـا. لـسوء
احلظ لـديـنـا أوضـاع نـحـتـاجه فـيـها
ونحن تواقون لـعودته في أسرع وقت

كن".
ـدرب بالعـبه جيـمس مـيلـنر وأشاد ا
والعب مــان سـيــتي الــســابق بــقـوله:
"أنـا منـفـتح تـمـاما. لـم يكن مـنـسـجـما

تماما في البداية. 

محمد صالح

مــنـاســبــا في الــدفــاع ألنـنــا شــعــرنـا
بـالـتــــــــعـرض لـلـضـغط عـنـــــــدمـا لم
يــحــدث ذلك فــعــلــيــا واتــــــــــــخــذنــا
قرارات خـاطـئـة. لم نـتأقـلم مع طـريـقة
لعبهم بشكل جيد وبعد اللقاء اتضح
أنـهم يـسـتـحـقـون الـفـوز. حـظـيـنـا بـ3
أيام إلخـبار الـشبـان عمـا حدث لـكني
لـن أنــــسـى كـــــيــف لـــــعــــبـــــنـــــا أمــــام
تــــشيلسي. يجب أن
نـــــــحــــــتـــــــفظ
بـهـدوئـنا".

 ôU Ë –  ÊbM  }
أكـد مـدرب لــيـفـربـول يــورجن كـلـوب
عدم قـلـقه بشـأن مـستـوى جنم الـريدز
ــوسم مــحــمـــد صالح مــنــذ بـــدايــة ا
احلـــالـي مـــعـــربـــا عن تــــوقـــعه بـــأنه

سيعود إلى التهديف قريبا.
دة وعانى صالح من انـتـقادات عـدة ا
األخـيـرة بـسـبب قــلـة أهـدافه مـقـارنـة
اضي خاصة في ظل ترقب وسم ا با
واجـهـة مـانـشـسـتـر سـيتي اجلـميـع 
اليوم األحد باجلولـة الثامنة للدوري

اإلجنليزي.
ـــــؤتــــمــــر وأضـــــاف كــــلـــــوب خالل ا
الـصـحـفي اول امس اجلـمـعـة بـشأن
صالح: "الــتـــوقــعــات تــخـــتــلف وهــذا
طبـيعي. لـقـد وضع معـيارا جـديدا. لم
يتوقّع أحد أن يسجل  10 أهداف بعد

كنه 6أو  5 مباريات وكل مهاجم 
تأليف كتاب عن هذه اللحظات".

وواصل: "التسـجيل دون إدراك كيـفية
ذلك. إنـه أمـــــر نـــــادر.  %98 من أداء
هـاجم يـتعـلق بـالعـمل اجلاد و2% ا
بـاحلظ. األمـر الــوحـيـد الــذي اخـتـلف
هو طبـيعـة األسئـلة التي تـطرحـونها


