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بعد سقوط البلوز بثنائية أمام إيفرتون بالبريمييرليغ

ساري :األمور أصبحت صعبة على تشيلسي

قال ماوري�سيو �ساري ،مدرب ت�شيل�سي� ،إن فريقه يجب عليه
القتال ،بعد اخل�سارة «� »2-0أمام م�ضيفه �إيفرتون ،على ملعب
«جودي�سون بارك»� ،ضمن اجلولة الـ 31من الدوري الإنكليزي
املمتاز.
و�أ�ضاف �ساري ،خالل ت�رصيحات نقلتها االذاعة الربيطانية
«بي بي �سي»« :لعبنا ال�شوط الأول بطريقة جيدة للغاية ،كنا
قريبني من التهديف يف � 5أو  6مواقف ،مل نكن نلعب يف الدفاع،
بل كانت الأ�سبقية لنا ..كان الأداء مذهلاً ».

وتابع« :بعد ال�شوط الأول اجليد ،كان الالعبون ي�شعرون
بحما�س كبري ،لكن بعد ذلك توقفنا فج�أة وتراجعنا ..ي�صعب
علي �رشح الأمر».
ووا�صل« :ال �أ�شعر بالقلق ب�ش�أن بداية املباراة ،لأننا �صنعنا
العديد من الفر�ص ،بهذا ال�شكل عاجال �أم �آجال �سنقدر على
الت�سجيل� ..أنا قلق ب�ش�أن ال�شوط الثاين فقط».
و�أردف املدرب الإيطايل« :بالطبع الفوز كان مهما لنا ..الآن
�أ�صبحت فر�صنا �أقل ،لكن يجب علينا موا�صلة القتال ،للدفاع

عن فر�صنا يف التواجد باملربع الذهبي للربمييريليغ ،وحجز
مكان يف دوري �أبطال �أوروبا».
ووا�صل البلوز م�سل�سل نتائجه املخيبة للآمال هذا املو�سم يف
الربمييريليغ ،بعد �أن �سقط على يد م�ضيفه �إيفرتون بهدفني
دون رد ،الأح��د� ،ضمن مواجهات اجلولة  31من ال��دوري
الإنكليزي.
فعلى ملعب «جودي�سون بارك» ،جاءت ثنائية �أ�صحاب الأر�ض
يف الـ 45دقيقة الثانية ،حيث افتتح املهاجم الربازيلي

ريت�شارلي�سون باب الت�سجيل يف الدقيقة  ،49بعد �أن تابع
بر�أ�سه الكرة املرتدة من احلار�س الإ�سباين كيبا �أريزاباالغا.
ويف الدقيقة � 72أ�ضاف الأي�سلندي جيلفي �سيجورود�سون ثاين
الأهداف بعد �أن نفذ ركلة جزاء ت�ألق �أريزاباالغا يف الت�صدي
لها ،لرتتد له لي�سكنها دون �صعوبة يف ال�شباك.
وبهذا ي�ستعيد «التوفيز» طعم الفوز يف امل�سابقة ،بعد جولتني
حقق خاللهما تعاد ًال وخ�سارة ،لريتفع ر�صيد الفريق لـ40
نقطة ،يرتقي بها للمركز الـ.11

• فرصة ضائعة من هيغواين أمام مرمى إيفرت

كلوب :اهتمام البايرن يسعدني
ولكني مستمر مع الليفر

سيلفا غير را ٍ
ض عن أداء فريقه
• ماركو
سيلفا

بعد اصطياد «أسود لندن»
علّق املدرب الربتغايل «ماركو �سيلفا» املدير
الفني لنادي �إي��ف��رت��ون ،على ف��وز فريقه
على فريق ت�شيل�سي ،يف الدوري الإنكليزي
املمتاز.
وقال �سيلفا يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة
الربيطانية «بي بي �سي» عقب نهاية املباراة:
«�سيكون من الأ�سهل بالن�سبة يلّ � ،أن �أحتدث
فقط عن ال�شوط الثاين ،يف ال�شوط الأول مل
يعجبني �أي �شيء على الإطالق».
و�أ�ضاف« :ما فعلناه يف ال�شوط الثاين كان هو
ما خططنا له خالل الأ�سبوع ،مل يعجبني ما
فعلناه يف ال�شوط الأول ،و�أخربت الالعبني
بني ال�شوطني � ّأن يتعني عليهم القيام ب�شيء

خُمتلف».
رائعا،
ووا�صل« :لقد فعلوا ذلك ،و�أظهروا رد فعل
ً
وما فعلناه يف ال�شوط الثاين كان يتعني علينا فعله
ُمنذ اللحظة الأولى ،ما ر�أيته يف ال�شوط الثاين هو
ما نفعله كل يوم يف التدريبات».
واكمل« :جوردان بيكفورد «حار�س املرمى»� ،ساعدنا
يف الفوز وكان لديه بع�ض اللحظات اجليدة� ،أنا
�سعيد ب�أدائه و�أمتنى � ّأن يوا�صل هكذا».
و�أنهى« :انا فخور ج ًدا بالالعبني ،لقد كانت لديهم
رغبة يف الفوز باملباراة ،لقد لعبنا ب�شكل جيد
�أمام فريق مثل ت�شيل�سي «�أ�سود غرب لندن»� ،أنا
فخور للغاية بهم ،ب�سبب ما فعلوه يف ال�شوط
الثاين».

• كلوب يهنئ ميلنر

نفى يورغن كلوب املدير الفني
لليفربول �إمكانية تدريب بايرن
ميونيخ عقب نهاية املو�سم
احل��ايل خلف ًا للمدرب الكرواتي
نيكو كوفات�ش املهدد بالإقالة
بعد الإق�صاء من ثمن نهائي دوري
�أبطال �أوروبا.
و�أعرب فران�س بيكنباور �أ�سطورة
بايرن ميونيخ والكرة الأملانية
عن رغبته يف عودة كلوب لأملانيا
من �أجل تدريب الفريق البافاري،
كما انت�رشت بع�ض ال�شائعات
ال�صحافية التي تدعي �أن �إدارة

النادي حتاول التوقيع مع مدرب
ليفربول احلايل.
و�أع�����رب ك��ل��وب ع���ن �سعادته
باهتمام واح��د م��ن �أك�بر �أندية
العامل باحل�صول على خدماته،
لكن يف الوقت ذاته� ،أكد �شعوره
بال�سعادة يف ليفربول ،نافي ًا
�إمكانية رحيله عن الفريق ب�شكل
نهائي.
وقال كلوب يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة ذا �صن الربيطانية« :من
ال��رائ��ع �أن يتحدث �شخ�ص مثل
بيكنباور عني بهذا ال�شكل ،ال

يوجد �أ�سطورة يف �أملانيا مثله».
وت��اب��ع« :ب��اي��رن ح��ق��ق الكثري
م��ن الإجن����ازات يف �آخ���ر � 10أو
� 15سنة ،مل يرتكب الكثري من
الأخطاء ،لكنني �أ�شعر بال�سعادة
يف ليفربول� ،أحب التواجد هنا،
هناك فر�ص كثرية لتطوير هذا
الفريق».
و�أنهى كلوب حديثه «�أ�شعر بثقة
كبرية جتعلني �أقول �أنني املدرب
املنا�سب لليفربول ،لكن يف كرة
القدم عليك دائم ًا �إثبات نف�سك
ب�شكل م�ستمر».

مستقبل هازارد مع البلوز
يزداد غموض ًا
مل تعد رغبة �إيدين ه��ازارد ،العب ت�شيل�سي
الإنكليزي ،يف االنتقال �إلى نادي ريال مدريد،
�رس ًا يخفى على �أحد ،فالقا�صي والداين يعرف
�أن النجم البلجيكي بات على ُبعد خطوات قليلة
الرتداء قمي�ص الفريق امللكي.
وذكرت �صحيفة «ديلي اك�سربي�س» الربيطانية،
�أن ت�شيل�سي ينوي �إجبار هازارد على اال�ستمرار
داخل قلعة �ستامفورد بريدج ،حتى نهاية عقده
يف �صيف .2020
ورغم �أن �إجبار ه��ازارد على اال�ستمرار حتى
نهاية عقده� ،سي�صب يف م�صلحة ت�شيل�سي يف
املو�سم املقبل ،لكنه �سيعر�ض النادي اللندين
خل�سارة جنمه جمان ًا �إذا مل ي�ستجب لعرو�ض
التجديد.
و�أ�شارت ال�صحيفة املذكورة� ،إلى �أن هازارد
رف�ض العديد من العرو�ض التي �ستحوله �إلى
الالعب الأعلى راتب ًا يف تاريخ ت�شيل�سي ،من
�أج��ل العمل مع الفرن�سي زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد.
وي�ضع زي��دان ،النجم البلجيكي على ر�أ�س
قائمة الالعبني املطلوبني ،لالن�ضمام �إلى
املريينغي يف ال�صيف املقبل ،لإع��ادة بناء
الفريق امللكي من جديد.

• محمد صالح

كاراجر يهاجم صالح
بعد أدائه أمام فولهام
�أبدى العب ليفربول ال�سابق جيمي كاراجر ،عدم �إعجابه ب�أداء
حممد �صالح خالل مباراة الفريق �أمام فولهام «� »1-2ضمن
اجلولة  31من الدوري الإنكليزي.
و�أهدر �صالح جمموعة من الفر�ص اخلطرية يف اللقاء ،ليتوا�صل
�صيامه عن التهديف للمباراة ال�سابعة.
ويف وقت قدر فيه كاراجر ما قدمه �صالح للـ «ريدز» منذ �أن �أتى
للفريق �صيف  2017قادما من روما� ،إال �أنه دعا النجم امل�رصي
لأن يكون العبا جماعيا ب�صورة �أكرب.
وق��ال كاراجر يف معر�ض حتليله للمباراة ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س»« :كان �أنانيا وطماعا ،ال �شك يف ذلك� ،سجله مع
ليفربول مميز يف الربمييريليغ من خالل ت�سجيل الأهداف
و�صناعتها».
و�أ�ضاف« :ال يوجد من �ساهم يف ت�سجيل �أهداف �أكرث هذا املو�سم،
ي�شكل تهديدا مبا�رشا ،لكن يف مرتني �أو ثالث يف مباراة اليوم،
كان عليه رفع ر�أ�سه ور�ؤية ما حوله»
يذكر �أن �صالح �أحرز  17هدفا يف الدوري هذا املو�سم� ،إ�ضافة
لـ 9متريرات حا�سمة ،علما ب�أنه توج هدافا للبطولة املو�سم
املا�ضي بر�صيد  32هدفا.

• هازارد مير من العب إيفرتون

