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مورا :مباراة مجنونة ...وسعيد ألنني سجلت من أول لمسة

• غوارديوال يتحدث مع بوكتينيو

ٍ
راض عن األداء رغم التعادل
غوارديوال
قلل الإ�سباين بيب جوارديوال،
املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي،
من �أهمية النقا�ش احل��اد الذي
دار بينه وب�ين مهاجم الفريق
الأرجنتيني �سريجيو �أجويرو،
حلظة ا�ستبدال ال�لاع��ب خالل
م��ب��اراة توتنهام ،ال�سبت ،يف
ثاين جوالت «الربميريليغ».
و�أو�ضح جوارديوال يف ت�رصيحات
عقب اللقاء الذي احت�ضنه ملعب
«االحتاد» وانتهى بالتعادل «»2-2
�أن الالعب ظن �أن تغيريه كان
ب�سبب غ�ضب املدرب منه ،م�ؤكدا
�أن الأرجنتيني هو من «نوعية
الأ�شخا�ص» الذين «يع�شقهم».
و�أ�شار «�أغويرو �أعتقد �أنني كنت

غا�ضبا منه ب�سبب الهدف الذي
ا�ستقبلناه م��ن رك��ل��ة ركنية،
امل�شاعر واالنفعاالت هي جزء من
كرة القدم ،حتدثنا �سويا فيما
بعد ،هو من نوعية الأ�شخا�ص
الذين �أع�شقهم» .وقرر غوارديوال
ال��دف��ع ب��ال�برازي��ل��ي غابرييل
جي�سو�س بدال من �أغويرو بعد
مرور نحو �ساعة من بداية اللقاء،
�إال �أن �صاحب القمي�ص رقم «،»10
ال��ذي �سجل الهدف الثاين ،مل
يعجبه القرار وبدا غا�ضبا حلظة
خروجه من امللعب.
على جانب �آخر� ،أثنى الإ�سباين
على املجهود املقدم من العبيه
رغم التعادل.

وتابع «كل ما نحاول فعله هو
اللعب بالطريقة التي قدمناها،
واج��ه��ن��ا �أح���د �أف�����ض��ل ال��ف��رق،
وما قدمناه �أمامه كان رائعا.
ه���ذا م��ا ���ش��ع��رت ب���ه ،ال�ضغط
وغ��ل��ق امل�ساحات وال�سيطرة
على الهجمات املرتدة ،وخلق
الفر�ص».
ون��ب��ه غ���واردي���وال �أن الفريق
�سيواجه م�ستقبال نف�س طريقة
اللعب �أم��ام فرق �أخ��رى�« :سنمر
مبثل ه��ذه امل��واق��ف على مدار
املو�سم ،هذه هي كرة القدم،
لعبنا بطريقة مذهلة ،قدمنا
واحدة من �أف�ضل املباريات منذ
قدومي».

سيبايوس يلمع

�أب��دى جنم ليفربول �ساديو م��اين ارتياحه للفوز
ال�صعب الذي حققه فريقه على م�ضيفه �ساوثهامبتون
« »1-2م�ساء ال�سبت ،يف اجلولة الثانية من الدوري
الإنكليزي املمتاز.
وبهذا الفوز حافظ ليفربول على �سجله املثايل بعدما
حقق فوزه الثاين على التوايل يف امل�سابقة ،علما ب�أنه
عانى من �صعوبات بدنية يف لقاء اليوم الذي جاء
بعد � 3أيام من خو�ضه مباراة ك�أ�س ال�سوبر
الأوروبية �أمام ت�شيل�سي.
وق��ال م��اين يف ت�رصيحات نقلتها
هيئة الإذاع����ة الربيطانية «بي
بي �سي»« :يا لها من مباراة .مل
تكن �سهلة ،لكن يجب �أن تتوقع
مثل هذه املباريات ال�صعبة يف
انطالقة املو�سم».
و�أ���ض��اف« :بعد خو�ض 120
دقيقة يوم الأربعاء ،مل يكن
الأمر �سهال ،لكننا كنا نعرف
�أننا �سنتعر�ض ل�صعوبات،
ا�ستغرق الأمر بع�ض الوقت
ل��ن��دخ��ل �أج�����واء
امل������ب������اراة،
لكننا ح�صلنا
على النقاط
ال�����ث��ل��اث
و�أعتقد �أننا
ن�ستحقها� ،أ�صبح الأمر
�أق���ل �صعوبة بعد
ت�سجيلنا الهدف
الأول».
و�سجل ماين هدفا
يف م��رم��ى فريقه
ال�������س���اب���ق ال����ذي
�شهد ت�ألقه للمرة
الأول�����ى يف �سماء
الربميريليج.
وعن ذلك قال ال�سنغايل:
«�أعتذر لأنني �سجلت �أمام
فريقي القدمي� ،آ�سف لأنه
علي الت�سجيل ،لكني �أرتدي
قمي�ص ليفربول الآن».
وت��اب��ع�« :ساوثهامبتون كان
خطوة جيدة جدا بالن�سبة �إيل،
�أحرتم هذا النادي ب�شدة� ،إنه مكان
مميز ،تعلمت الكثري هنا ،لكن
ذلك يعد جزء من كرة القدم وعليك
االعتياد على ذلك».
وت�سبب احلار�س �أدريان يف اهتزاز
�شباك ليفربول عندما �سلم كرة لداين

�شارك داين �سيبايو�س العب و�سط �آر�سنال ،يف فوز فريقه على نظريه برينلي«� ،»1-2أول �أم�س
ال�سبت ،يف �إطار مناف�سات اجلولة الثانية من الدوري الإ�سباين.
و�ساهم �سيبايو�س يف ح�صد َار�سنال للنقاط الثالث يف �أول مباراة ي�شارك فيها �أ�سا�س ًيا مع الفريق،
حيث متكن من �صناعة هديف اجلانرز.
وذكرت �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن داين �سيبايو�س �أ�صبح ثالث العب يف تاريخ َار�سنال،
يتمكن من �صناعة هدفني يف �أول مباراة له ك�أ�سا�سي بالربميريليغ بعد ري بارلور وهرنيك
مل�سا للكرة بواقع  97مل�سة،
خميرتيان .و�أ�ضافت �أن �سيبايو�س كان �أكرث العبي �آر�سنال ً
والأكرث �صناعة للفر�ص بواقع  4فر�ص ،كما مرر �أكرث من  70متريرة.
ورفع َار�سنال ر�صيده �إلى  6نقاط يف املركز الأول ب�شكل م�ؤقت ،بينما توقف ر�صيد
برينلي عند  3نقاط.

قصة سانشيز تقترب
اقرتب الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز ،العب
مان�ش�سرت يونايتد ،م��ن االنتقال �إلى
�صفوف �إنرت ميالن ،يف املريكاتو ال�صيفي
احلايل.
وبح�سب موقع «�سكاي �إيطاليا» ،اتفق
الالعب الت�شيلي على �رشوط عقده اجلديد
مع �إن�تر ميالن ،ومن املقرر �أن يجتمع
وكيله قري ًبا م��ع م�����س��ؤويل مان�ش�سرت
يونايتد ،لالتفاق على تفا�صيل ال�صفقة.
وواف��ق �سان�شيز على تخفي�ض راتبه من
�أجل االنتقال �إلى �إنرت ميالن ،خا�صة �أن
النرياتزوري لن ي�ستطيع دفع الراتب الذي
يح�صل عليه يف �أولد ترافورد ،والذي ي�صل
�إلى � 500ألف �إ�سرتليني �أ�سبوع ًيا.
جدير بالذكر �أن �سان�شيز يرغب يف الرحيل
عن مان�ش�سرت يونايتد ،خلروجه نوعا ما
من ح�سابات �أويل جونار �سول�سكاير� ،إذ ال
ي�شارك مع الفريق ب�شكل �أ�سا�سي.
بد�أ �أنطونيو كونتي املدير الفني لإنرت
ميالن ،البحث عن مهاجم جديد ،لدعم

هجوم النرياتزوري
خ��ل�ال امل�يرك��ات��و
ال�صيفي اجلاري.
وبح�سب �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،ف�إن
ك��ون��ت��ي ك���ان ي��رغ��ب يف
التعاقد مع البو�سني �إيدين
دجيكو مهاجم روما ،قبل �أن
يحول �أنظاره لأليك�سي�س �سان�شيز
مهاجم مان�ش�سرت يونايتد.
وك���ان كونتي ي��رغ��ب يف اال�ستعانة
بخربات دجيكو الكبرية يف الكالت�شيو،
لكن روم���ا قطع الطريق على اجلميع
وجنح يف متديد عقد الالعب البو�سني،
الذي �سيبقى بقمي�ص الذئاب لـ  3موا�سم
جديدة.
ويرغب �إنرت يف �ضم �سان�شيز على �سبيل
الإع���ارة م��ع خيار ال����شراء ،وال���ذي قد
يتحول �إلى التزام بال�رشاء ،اعتما ًدا على
عدد م�شاركاته مع النرياتزوري.

اإلحباط يسيطر

على مدرب أستون فيال

�أبدى دين �سميث مدرب �أ�ستون فيال ،خيبة �أمله بعد خ�سارة فريقه للمرة الثانية
على التوايل يف الدوري االنكليزي.
و�سقط �أ�ستون فيال على يد �ضيفه بورمنوث بهدفني مقابل هدف بعد اخل�سارة يف
اجلولة الأولى على يد توتنهام بثالثية لهدف.
وقال �سميث «ارتكبنا �سل�سلة من الأخطاء ،ما �ساهم يف اهتزاز �شباكنا مرتني».
و�أ�ضاف «من ال�صعب للغاية العودة يف النتيجة بعد الت�أخر بهدفني».
و�أ�شار �سميث «ال �أ�شعر بالإحباط من الطريقة التي لعبنا بها لكني حمبط
من النتيجة» .قال دين �سميث مدرب �أ�ستون فيال� ،إن تريون مينج�س مدافع
الفريق ميكنه �أن ي�ضع نف�سه يف ال�صورة مبا ي�ؤهله لتلقي دعوة للعب مع
منتخب �إاجنلرتا يف الوقت احلايل.
و�أم�ضى الالعب البالغ من العمر  26عاما املو�سم املا�ضي مع الفريق معارا
من بورمنوث قبل �أن ين�ضم ب�شكل دائم مقابل  20مليون جنيه �إ�سرتليني
« 24.22مليون دوالر» يف يوليو املا�ضي و�سيواجه فريقه ال�سابق الذي
�سيحل �ضيفا على ملعب فيال بارك بعد غد ال�سبت .وقال �سميث لل�صحافيني
قبل �أول مباراة يخو�ضها �أ�ستون فيال على �أر�ضه بعد العودة لدوري الأ�ضواء
يف �أعقاب غياب دام لثالثة موا�سم «ال �أعتقد �أننا منلك العديد من الالعبني ممن
ي�ستخدمون القدم الي�رسى يف مركز قلب الدفاع يف انكلرتا».
وتابع «�أدا�ؤه يلفت الأنظار بالت�أكيد� ،أعني طريقته يف اللعب� ،إنه العب جيد
جدا عند امتالكه الكرة ويتميز باللياقة البدنية ويجيد �ألعاب الهواء كما �أظهر
يف مباراة الأ�سبوع املا�ضي» .و�أ�ضاف «�أعتقد �أنه يتمتع مبوهبة كبرية ،وكلما
خا�ض املزيد من املباريات كلما ثبت �صورته يف �أذهان اجلمهور ورمبا ي�شمل هذا
الطاقم الفني ملنتخب انكلرتا».

• مورا

ماني  :توقعنا صعوبة المباراة قي البداية

في اآلرسنال مبكراً

من النهاية

�أكد لوكا�س مورا العب
توتنهام� ،أن مواجهة
�سيتي يف ملعب االحتاد
كانت �صعبة للغاية،
�رب��ا ع��ن �سعادته
م��ع� ً
بالهدف الذي �سجله بعد
«ثوان» من دخوله.
وقال مورا يف ت�رصيحات
توتنهام:
لتليفزيون
«م��ب��اراة جمنونة ،من
�أول مل�سة يل �سجلت،
�سعيد �أنني �ساهمت مع
زمالئي يف اخل��روج من
هنا بهذه النتيجة».
و�أ���ض��اف« :ن��ح��ن نعلم
�صعوبة مواجهة ال�سيتي
يف ملعب االحتاد ،لكننا
حققنا نتيجة جيدة،
و�أعتقد �أن ما زالت لدينا
بع�ض النقاط القابلة
للتح�سن ،لكني �أعتقد
كذلك �أننا قدمنا مباراة
كبرية».
وتابع�« :سعيد بالت�سجيل
هنا يف �شباك ال�سيتي،
ومن �أول مل�سة ،هذا �أمر
ال ي�صدق».
ووا�صل« :نعلم �أننا كنا
نواجه الفريق الأف�ضل
يف ان��ك��ل�ترا يف الوقت
احلايل ،لكننا التزمنا
ب��ت��ع��ل��ي��م��ات امل����درب
ودافعنا جي ًدا ،و�سجلنا
الفر�ص ال��ت��ي �أتيحت
لنا».
و�أكد« :الأهم يف املو�سم
احل����ايل ه���و احل��ف��اظ
على تركيزنا يف جميع
امل���ب���اري���ات ،وع���دم
التفريط يف النقاط،
مثلما فعلنا املو�سم
امل���ا����ض���ي ،ووق��ت��ه��ا
�سنحقق مركز متقدم».
و�أمت�« :أه���ن���ئ جميع
الالعبني وكل من ينتمي
لتوتنهام بهذه النتيجة،
و�أ�ؤك���د �أن��ن��ا �سنوا�صل
العمل لتحقيق �شيء
كبري هذا املو�سم».

�إجنز بتمريرة خاطئة وجهها الأخري للمرمى ،مما
�صعب الأمر على ليفربول يف الدقائق الأخرية.
وعن ذلك قال ماين« :كنت متوترا لأن الأمر مل ينته،
ك��ان �أمامنا  10دقائق ،والأم��ر ك��ان �صعبا علينا
وبالطبع توقعنا ذلك هنا ،هذا �أمر وارد احلدوث ،يف
عامل كرة القدم».

• ماين

أغويرو يالحق أساطير البريمييرليغ
• �أغويرو

�سجل �سريغيو �أغ���وي���رو ،مهاجم
مان�ش�سرت �سيتي ،الهدف الثاين
لفريقه يف �شباك توتنهام ،على
ملعب االحت����اد� ،ضمن اجلولة
الثانية للدوري االنكليزي املمتاز.
وبح�سب �شبكة «�سكاي �سبورت�س»،
ف���إن ه��ذا الهدف هو الـ 11لأجويرو
يف �شباك توتنهام ،من �أ�صل  15مباراة
خا�ضها �أمامه بالربميريليغ.
ويعترب ال�سبريز ثاين �أك�ثر الفرق التي
ً
أه��داف��ا م��ن �أج��وي��رو ،يف هذه
ا�ستقبلت �

ً
هدفا» ،ويليه ت�شيل�سي «10
امل�سابقة ،بعد نيوكا�سل «15
ً
�أهداف» .كما �أ�صبح ر�صيد النجم الأرجنتيني 27
هدفا ،يف
�آخر  21مباراة بد�أها على ملعب االحتاد بالدوري الإنكليزي
املمتاز.
ووف ًقا ل�شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات ،فقد دخل �أجويرو
قائمة �أف�ضل  4العبني ت�سجيلاً للأهداف على ملعبهم ،بر�صيد
«ً 97
هدفا» يف املركز الرابع.
وبنف�س الر�صيد ي�أتي �آالن �شريار يف املركز الثالث ،على
ملعب «�سانت جيم�س بارك» ،وواين روين يف املركز الثاين
بر�صيد « 101هدف» على ملعب �أولد ترافورد ،ثم تريي هرني
يف ال�صدارة « 114هدفا» على ملعب هايربي.

