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غوارديوال يعترف بفضل
الدوري اإلنكليزي عليه

• غوارديوال مع جهازه املعاون في السيتي

�أكد الإ�سباين بيب غوارديوال ،املدير الفني ملان�ش�سرت
�سيتي� ،أن تواجده يف الدوري الإنكليزي ،جعل منه
مدربا �أف�ضل مما كان عليه يف �إ�سبانيا �أو �أملانيا.
وق��ال غ��واردي��وال يف حما�رضة بجامعة ليفربول،
بح�سب ما ذكرت �شبكة «�سكاي �سبورت�س» الإنكليزية:
«�أن��ا الآن �أ�صبحت �أف�ضل مما كنت عليه مع بايرن
ميونخ ،وبر�شلونة ،لأين تعلمت التعامل مع هذا
الدوري الرائع يف ظروف خمتلفة».
و�أ�ضاف« :نحن نقوم بعمل ،العامل كله يتابعه ،لذلك
الأمر رائع».
و�صنف غوارديوال ال��دوري الإنكليزي ب�أنه بطولة
نتائجها غري متوقعة ،قائال« :هو الدوري الأ�صعب،
بالن�سبة لكمية امل��ب��اري��ات ،الطق�س ،واحلكام
يطالبون باللعب دائما ،اعتقد �أن �إنكلرتا البلد الوحيد
التي لديه � 5أو  6فرق ميكنها الفوز بالدوري».
وعن �إمكانية تدريب منتخب يف امل�ستقبل ،قال:
«عاجال �أم �آجال �سيحدث ذلك ،لأن الآن كل � 3أيام �ألعب
مباراة ،لكن بعد ذلك �س�أحتاج للقليل من الهدوء،
ولعب اجلولف ،الآن لي�س لدي وقت لذلك� ،إذا كانت

هناك عرو�ض يل �س�أنتظر لدرا�ستها».
جدير بالذكر �أن غ��واردي��وال حقق لقب ال��دوري
الإنكليزي املو�سم املا�ضي ،كما يت�صدر ال�سيتزينز
الربمييريليغ حاليا
وعلى جانب �آخر افلت الإ�سباين بيب غوارديوال،املدير
الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،من عقوبة االحتاد الإنكليزي،
بعد ت�رصيحاته ب�ش�أن نزاهة احلكم مارتن تيلور ،قبل
ديربي مان�ش�سرت �أمام اليونايتد.
وخرج غوارديوال ،يف ت�رصيحات قبل الديربي الذي
ح�سمه ل�صاحله بنتيجة  ،1-3على ملعب االحتاد،
لي�ؤكد �أن احلكم تيلور مييل �إلى ت�شجيع مان�ش�سرت
يونايتد ،متمن ًيا له اتخاذ القرارات ال�صحيحة خالل
اللقاء.
وقرر االحت��اد الإنكليزي،عدم معاقبة غوارديوال،
مربر ًا ذلك ب�أن تعليق املدرب طبيعي وال يحمل �أي
اتهام �ضد مارتن تيلور.
وحذر احتاد الكرة ،املدرب الإ�سباين من التعليق على
اختيارات التحكيم قبل املباريات ،وهو ما يحظره
قانون االحتاد الإنكليزي.

بواتينغ :وضع البايرن
ليس كارثي ًا
�أع��رب كيفن برين�س بواتينغ،
العب �سا�سولو الإيطايل ،عن ثقته
يف قدرة امل��درب الكرواتي نيكو
كوفات�ش ،املدير الفني لنادي
بايرن ميونخ على �إعادة البافاري
�إلى الطريق ال�صحيح.
ويحتل البايرن املركز اخلام�س
يف ج��دول ترتيب البوند�سليغا
بر�صيد  20نقطة ،مت�أخر ًا بفارق
 7نقاط عن املت�صدر ،بورو�سيا
دورمتوند.
وخ��ل�ال ت����صري��ح��ات ل�صحيفة
«�سبورت بيلد» الأملانية ،قال
بواتينغ« :بايرن �سيعود قوي ًا كما
كان� ،سواء الآن �أو يف وقت الحق،
بعد العطلة ال�شتوية».
و�أ���ض��اف�« :أث��ق يف ق��درات نيكو
بن�سبة  ،% 100وال �أرى الو�ضع
�سيئ ًا كما يقول اجلميع ،لأنه من
املثري �أن ن��رى ع��ودة املناف�سة

من جديد يف �أملانيا ،وهذا �أمر
�إيجابي».
ولعب النجم الغاين حتت قيادة
كوفات�ش املو�سم املا�ضي يف نادي
�آينرتاخت فرانكفورت الأملاين،
وقال عن هذه الفرتة« :لقد لعبنا
معه ب�رشا�سة وكثافة ههجومية،
والآن بات الفريق �أف�ضل ،لذا باتت
االبت�سامة م�صاحبة للجميع يف
مدينة فرانكفورت هذه الأيام».
و�أثنى بواتينغ على ال�رصبي لوكا
جوفيت�ش ،مهاجم فرانكفورت،
قائلاً « :ب�إمكانه �أن ي�صبح مهاجم ًا
ع��امل��ي� ًا ،لأن��ه ميتلك ك��ل �شيء
لأجل ذلك ،وهذا ما ر�أيته منه يف
التدريبات ،كما �أن لديه قدرات
عالية ،مثل متيزه يف ال�رضبات
الر�أ�سية والت�سديد بكلتا قدميه،
فهو ميلك ك��ل م��ا يحتاجه �أي
مهاجم».

ستوريدج يطلب مهلة قبل الرد
على اتهامات المراهنات

طلب دانييل �ستوريدج ،مهاجم ليفربول ،من االحتاد الإنكليزي مزيدا من
الوقت للرد على اتهامه بامل�شاركة يف �إحدى عمليات املراهنات.
ويواجه �ستوريدج م�شكلة ب�سبب �أحد �أفراد عائلته ،بعدما قام الأخري
بالرهان بـ� 100ألف �إ�سرتليني يف يناير املا�ضي ،على انتقال العب
ليفربول �إلى �إنرت ميالن.
وحتظر قواعد االحتاد الإنكليزي على الالعبني تقدمي معلومات �رسية
لأفراد العائلة والأ�صدقاء ،حتى ال ي�ستخدموها يف املراهنات.
وذكرت �شبكة «�سكاي �سبورت�س» الإنكليزية� ،أن الالعب طلب مزيدا
من الوقت للرد على هذه التهمة ،حيث كان ينتظر االحتاد الإنكليزي
رده م�ساء الثالثاء ،قبل توقيع العقوبة عليه يف حالة ثبوت خرقه
للقوانني.
و�أ�ضافت ال�شبكة �أن االحتاد الإنكليزي من املمكن �أن يوافق على طلب
�ستوريدج ،وذلك �إجراء متبع يف حالة الق�ضايا املعقدة.
جدير بالذكر �أن �ستوريدج كان هدفا لإنرت ميالن خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية املا�ضية ،لكنه انتقل �إلى و�ست بروميت�ش على �سبيل الإعارة،
كما �أنه ال يزال على رادار النرياتزوري لالنتقال �إليه يف نهاية املو�سم
احلايل.

• ستوريدج
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سكرينيار يشعل الصراع بين كبار البريمييرليغ
دخل نادي ت�شيل�سي يف �رصاع جديد
مع نظريه مان�ش�سرت يونايتد،
من �أج��ل تعزيز �صفوف الفريق
الدفاعية خالل الفرتة املقبلة.
وق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة «ذا �صن»
الربيطانية �إن ت�شيل�سي يناف�س
مان�ش�سرت يونايتد من �أجل الفوز
ب�صفقة املدافع ال�سلوفاكي ال�شاب
يف �إنرت ميالن ،ميالن �سكرينيار.
وي��ح��ر���ص ماوري�سيو �ساري،
املدير الفني لت�شيل�سي ،على
احل�صول على �أحد �أبرز املدافعني
يف الدوري الإيطايل هذا املو�سم،
بعد معاناة البلوز دفاعي ًا هذا
امل��و���س��م ،يف ظ��ل ق��ل��ة اخل�برة
لدى ال�شباب ،والأداء املتوا�ضع
املتزايد عن ذوي اخلربة.
ويعتمد �ساري هذا املو�سم على
ال�برازي��ل��ي ديفيد ل��وي��ز ،الذي
�سي�صل هذا ال�صيف �إلى  32عاما،
�إ�ضافة �إل��ى رودي��ج��ر الأمل��اين،
الذي ال ميلك الكثري من اخلربة.
ؤخرا �إلى
كما ت�شري التقارير م� ً
�أن ت�شيل�سي يدر�س اال�ستغناء عن
قائد الفريق جاري كاهيل ،وقد
يحدث ه��ذا يف ف�ترة االنتقاالت
ال�شتوية ،ورمبا يكون على �سبيل
الإعارة قبل رحيله ال�صيف املقبل
ب�شكل نهائي.
كما �أن املدافع الدمناركي ال�شاب
كري�ستين�سن يعاين من الإحباط،
ب�سبب قلة امل�شاركة مع الفريق.
ولفتت التقارير �إل���ى �أن ثمن
�سكرينيار قد ي�صل �إلى  70مليون
جنيه �إ�سرتليني ،وقد ي�ضطر �ساري

لدفع ه��ذا املبلغ و�ضم املدافع
ال�سلوفاكي لكي يوقف �سيطرة
مان�ش�سرت �سيتي على ال���دوري

• سكرينيار

الإنكليزي يف املوا�سم املقبلة.
من جانب �آخر ت�شري التقارير يف
�إيطاليا �إلى �أن �سكرينيار �صاحب

الـ 23عام ًا حمبط من �إدارة الإنرت،
حيث �إنها ال تريد رفع راتبه �إلى
املبلغ الذي يريده.

ديباال يصف شعوره بعد الهدف الدولي األول
�أب��دى باولو ديباال ،جنم منتخب الأرجنتني،
�سعادته بت�سجيل �أول �أه��داف��ه الدولية برفقة
التانغو ،خالل مواجهة املك�سيك ،التي انتهت
«.»0-2
ومتكن ديباال من ت�سجيل الهدف الأول له بقمي�ص
الأرجنتني يف مباراته رقم .18
وق��ال دي��ب��اال ،يف ت�رصيحات �أب��رزت��ه��ا �شبكة
«�سبورت ميديا�ست»« :مع يوفنتو�س لدي معدل
تهديفي جيد .الآن متكنت من ت�سجيل الهدف الأول

مع املنتخب ،و�أنا �سعيد للغاية».
و�أ�ضاف« :مع املدرب �سكالوين ،نحن جيدون.
الآن دعونا نرى ما �سيحدث ،اليزال هناك الكثري
من الوقت يف اال�ستحقاقات املقبلة».
و�أحرز ماورو �إيكاردي وديباال ،هديف الأرجنتني
�أمام املك�سيك ،يف املباراة التي �أقيمت الثالثاء.
ويف �سياق مت�صل رد الأرجنتيني باولو ديباال،
مهاجم يوفنتو�س ،،على الأنباء التي ترددت
ؤخرا ،حول رغبة بايرن ميونخ يف التعاقد
م� ً

صالح يكشف عن
أحالمه في ليفربول

�أكد الدويل امل�رصي ومهاجم ليفربول ،حممد �صالح� ،أنه �سعيد
مبا حققه يف الدوري الإنكليزي.
وقال �صالح ،يف ت�رصيحات لـ«بي بي �سي»�« : ،أن��ا �سعيد مبا
حققته .فخور بالأرقام القيا�سية التي و�صلت لها ،خا�صة يف نادي
عريق مثل ليفربول».و�أ�ضاف�« :أمر رائع �أن �أكون �أ�رسع العب ي�سجل
 50هدفا مع الريدز ،لكنني بحاجة لال�ستمرار ،وحتقيق املزيد
من الأه��داف ،منها �أن �أ�صل �إلى  100هدف».وتابع حامل لقب
هداف الدوري الإنكليزي« :عندما �أنظر خلفي� ،أجد �أن ما �أجنزته
مع ليفربول �أمر يدعو للفخر».ووا�صل« :عندما جئت �إلى هنا يف
البداية ،كان لدي حلم ،و�أ�شياء يف عقلي �أريد حتقيقها ،وكنت
قريبا جدا من �أحد هذه الأحالم ،لكننا خ�رسنا يف املباراة النهائية
«دوري الأبطال» ،و�أعتقد �أننا ن�سري يف الطريق ال�صحيح».
و�أو�ضح �صالح �أنه يتحفز من خالل تذكري نف�سه ب�أنه يريد حتقيق
الألقاب اجلماعية مع ليفربول.واختتم ت�رصيحاته« :يف املو�سم
املا�ضي كنا قريبني جدا من حتقيق �أحد الألقاب ،لكن يف النهاية
مل نفز ب�شيء ،والفوز بالألقاب مع النادي يحفزين �أك�ثر من
الألقاب الفردية� .أريد الفوز بلقب هنا لأنني �أحب ليفربول».يذكر
�أن حممد �صالح تر�شح للمو�سم الثاين على التوايل جلائزة �أف�ضل
العب يف �أفريقيا من «بي بي �سي» مع املغربي املهدي بنعطية،
وال�سنغاليني �ساديو ماين وكاليدو كوليبايل والغاين توما�س
بارتي.
• محمد صالح

الصاعد ألفونسو
يبدأ مشواره
مع الكرة األلمانية

رحب نادي بايرن ميونخ الأملاين ،بالعبه اجلديد� ،ألفون�سو ديفيز ،بعدما
�شارك لأول مرة يف تدريبات الفريق البافاري.
عاما ،يف �شهر يوليو
وتعاقد بايرن مع املهاجم ال�شاب ،البالغ 18
ً
املا�ضي ،من نادي فانكوفر وايتكاب�س الكندي ،على �أن يبد�أ امل�شاركة مع
الفريق ب�شكل ر�سمي ،مع بداية عام .2019
من جانبه ،قال ح�سن �صالح حميديت�ش ،املدير الريا�ضي للبايرن ،يف
ت�رصيحات ملوقع النادي�« :ألفون�سو �سيتدرب مع الفريق ب�صورة طبيعية
خالل الأ�سابيع الـ 4املقبلة ،قبل العطلة ال�شتوية».
و�أ�ضاف« :بداية من  4يناير� ،سيكون �ضمن قائمة الفريق ،لي�صبح قادر ًا على
امل�شاركة معنا ب�شكل قانوين».
و�أك���د حميديت�ش على ثقته يف تطور ال�لاع��ب ال�شاب داخ��ل النادي
البافاري،متوقع ًا �إ�سهاماته القوية مع الفريق خالل الفرتة املقبلة.
�أما ديفيز ،فقد حتدث لأول مرة ملوقع البايرن ،عن يومه الأول داخل
النادي ،قائالً« :لدي انطباعات جيدة يف يومي الأول ،ومرافق التدريبات
تبدو رائعة».
وا�ستطرد« :حلمت منذ الطفولة �أن �أكون جزء ًا من ٍ
ناد كبري ،والآن حققت
�صدق ،لهذا �أ�شعر ب�سعادة بالغة ،و�أرغب يف �إثبات نف�سي
حلمي الذي ال ُي ّ
لدي».
كل يوم خالل التدريبات ،وبذل �أق�صى ما ّ

• ألفونسو ديفيز

معه.
وقال ديباال ،يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «بيلد»
الأملانية�« :أنا �سعيد باللعب يف يوفنتو�س ،لدينا
�أه��داف كبرية لتحقيقها .هذا ما �أركز عليه مع
النادي حالي ًا».
و�أ�ضاف�« :سوق االنتقاالت ال ميثل م�شكلة بالن�سبة
يل».
و�سيخو�ض ديباال مرانه الأول مع يوفنتو�س ،اليوم
اجلمعة  ،بعد عودته من مع�سكر الأرجنتني.

