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غوارديوال  :لعبنا بال رحمة

أمام واتفورد

• غوارديوال

�أبدى بيب غوارديوال املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي� ،سعادته ب�أداء فريقه
يف ال�شوط الثاين من مواجهة واتفورد ،اول ام�س ال�سبت� ،ضمن اجلولة
ال�ساد�سة للربمييريليغ.
واكت�سح ال�سيتي �ضيفه واتفورد بثمانية �أه��داف دون رد ،حيث �سجل 5
�أهداف يف �أقل من  20دقيقة بال�شوط الأول ،قبل �أن ي�سجل � 3أهداف يف
ال�شوط الثاين.وقال غوارديوال يف ت�رصيحات عقب املباراة�« :أحد الأ�شياء
متقدما
ريا ،حدثت اليوم ،فالفريق رغم دخول ال�شوط الثاين
التي �أحبها كث ً
ً
بخما�سية ،مل يفكر كل العب يف نف�سه ،والكل التزم مبا عليه دفاع ًيا».
و�أ�ضاف« :كنا �أكرث �رشا�سة يف تطبيق ال�ضغط العايل ،لهذا ال�سبب �سعدت
بالأداء يف ال�شوط الثاين ،حيث �سجلنا املزيد من الأهداف ،ولعبنا ب�شكل
اً
قائل�« :إنه �أمر غريب،
جيد».وعن خما�سية فريقه يف �أول  18دقيقة ،علق
لي�س طبيع ًيا 5 ،ت�صويبات� 5 ،أهداف ،ويف الوقت نف�سه �أهدرنا فر�صتني
متاما ،كنا بال
للت�سجيل».وتابع« :بعد الأهداف اخلم�سة ،اختلفت املباراة
ً
رحمة ،يف بع�ض الأحيان نقوم بالت�صويب � 15أو  20مرة».
جميعا ،وجلماهرينا حتت �أ�شعة ال�شم�س».
و�أمت« :كان يوما جميال لنا
ً
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رقم تاريخي ألغويرو في البريمييرليغ
هز مهاجم مان�ش�سرت �سيتي �سريجيو
�أغويرو ال�شباك من نقطة اجلزاء يف
مباراة فريقه �أمام واتفورد على ملعب
«االحت��اد»� ،ضمن مناف�سات اجلولة
ال�ساد�سة م��ن ال���دوري االنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
ووف�� ًق��ا مل��ا ذك��رت��ه �شبكة «�سكاي
�سبورت�س» ،ف�إن �أغويرو �أ�صبح �أول
الع��ب يف تاريخ الـ«برمييريليغ»
ي�����س��ج��ل يف �أول  6م��ب��اري��ات
بامل�سابقة.
�أما �شبكة �إح�صائيات «�أوبتا» فذكرت
�أن �أغويرو و�صل بر�صيده على ملعب
«االحت����اد» يف ال����دوري االنكليزي
املمتاز �إل��ى  100ه��دف ،لي�صبح
ثالث العب ي�صل هذا احلاجز على
ملعب واح���د يف امل�سابقة ،بعد
تيريي هرني « 114هدفا على ملعب
«هايربي»» ،وواين روين « 101هدف
على ملعب �أولد ترافورد».
و�سبق ل��روين �أن �سجل �أه��داف��ا يف
املباريات اخلم�س الأولى باملو�سم
 ،2012-2011وفعل العب �آر�سنال
الراحل خو�سيه �أنتونيو ريي�س الأمر
ذاته يف املو�سم .2005-2004
و�صنع البلجيكي كيفني دي بروين،
جنم مان�ش�سرت �سيتي ،هدفني من
�أ���ص��ل � 8سجلها فريقه يف �شباك
وات��ف��ورد ،ال�سبت� ،ضمن اجلولة
للربمييريليغ.وبح�سب
ال�ساد�سة
�شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات ،ف�إن
دي بروين رفع ر�صيده من �صناعة
الأه��داف يف الربمييريليغ� ،إلى 53
هدفا ،منذ ان�ضمامه �إلى مان�ش�سرت
�سيتي عام .2015
وجن��ح دي ب��روي��ن يف تخطي رقم
الدويل الأمل��اين م�سعود �أوزي��ل «52
هدفا» ،رغم قدوم جنم �آر�سنال �إلى
الدوري االنكليزي عام .2014
وعادل دي بروين رقم �إمييل هي�سكي
وروبن فان بري�سي وليتون باينز،
يف ال�صناعة بالربمييريليغ.

• أغويرو يحتفل مع فرناندينيو

تشامبرلين وكاراغر يكشفان سبب أنانية صالح

كين يواصل أرقامه المميزة

�أعرب �أليك�س �أوك�سليد ت�شامربلني
عن ر�أي���ه ،يف اجل��دل ال��ذي �أثري
ؤخرا حول عدم مترير حممد �صالح
م� ً
الكرة ل�ساديو م��اين ،يف مباراة
برينلي بالدوري االنكليزي.
وتغلب ليفربول على برينلي ال�شهر
املا�ضي بثالثية نظيفة ،يف مباراة
�شهدت حم��اول��ة �صالح لت�سجيل
اً
مف�ضل عدم التمرير الكرة
هدف
مل��اين ال��ذي ك��ان يف و�ضع �أف�ضل
للت�سجيل ،لينفجر ال�سنغايل
غا�ض ًبا ب�سبب تلك اللقطة عند
ا�ستبداله.
ويف حوار مع �شبكة «بي بي �سي»
 ،طلب من ت�شامربلني �إكمال تلك
اجلملة «حممد �صالح لي�س �أنان ًيا
مازحا:
ب�سبب ،»..وحينها �أجاب
ً
«لي�س �أنان ًيا؟ هذا الفتي ال ميرر

الكرة لنا ،هل جننت؟ عليك ب�س�ؤال
�ساديو».
و�أ���ض��اف ت�شامربلني« :ال ،مو
�صالح لي�س �أنان ًيا ،ب�سبب �أنه
هداف ،يجب عليه القيام بذلك ،ال
يجب انتظار �أن ميرر الكرة طوال
الوقت و�أن ي�سجل يف نف�س الوقت
الكثري من الأه���داف ،فالطريقة
ال��ت��ي يلعب بها ت�ساعدنا على
الفوز باملباريات ،وبالتايل عليه
موا�صلة ما يقوم به».
واختتم« :هو ي�سجل الأهداف ونحن
نفوز باملباريات ،بالتايل �أنا
�سعيد ،مو� ،إفعل ما تريد».
يذكر �أن حممد �صالح �سجل � 4أهداف
يف الدوري االنكليزي هذا املو�سم،
بعدما �سدد  11م��رة من بينها 7
ت�سديدات على املرمى».

ويعتقد جيمي كاراغر� ،أ�سطورة
ليفربول� ،أن �إحباط �ساديو ماين
من زميله حممد �صالح ،ب��د�أ منذ
ع��دة �شهور ،قبل انفجار النجم
ال�سنغايل يف مباراة برينلي.
ريا من �صالح،
و�أبدى ماين غ�ض ًبا كب ً
�أث��ن��اء ا�ستبداله �أم���ام برينلي،
بعدما رف�ض امل�رصي التمرير له
يف هجمة واعدة.
وح���ول اخل�ل�اف امل�شابه ال��ذي
وق��ع ب�ين ت�ي�رون مينجز و�أن���ور
الغازي ،يف مواجهة �أ�ستون فيال
مع و�ست ه��ام ،قال كاراغر ،يف
مقاله ب�صحيفة «ديلي تلغراف»
الربيطانية« :اخلالفات بني الزمالء
يف الفريق الواحد ،غال ًبا ما تكون
�أكرث بكثري مما يجري على �أر�ض
امللعب ،وميكن �أن تكون يف الكثري

من الأحيان �إيجابية».
و�أ�ضاف« :اخلالف الذي حدث بني
�ساديو ماين وحممد �صالح ،ي�أتي
يف نف�س الفئة ..ال ميكن تف�سري ما
حدث من ماين ب�أنه مل يتلق بع�ض
التمريرات �ضد برينلي ،بل �أنه
ي�شعر بهذا الإحباط منذ �شهور».
مدربا ي�سمح
و�أك��د« :كلوب لي�س
ً
لالعبيه بالتفكري يف �أي ق�ضية
ت�ؤثر عليهم ،لذلك �أعتقد بقوة �أنه
�سيناق�شها مع الالعبني».
ووا�صل املدافع الدويل االنكليزي
ال�����س��اب��ق« :م��ن �سخرية القدر،
�شعرت �أن م��اين ك��ان غري �أن��اين
يف مباراة نابويل ب��دوري �أبطال
�أوروبا ،حيث حاول �أكرث من مرة
التمرير ل�صالح ،عندما كان يجب
�أن ي�ستخدم فرديته.

• هاري كني

وا�صل جنم توتنهام هاري كني الت�ألق �أمام فري�سته
املف�ضلة لي�سرت �سيتي ،اول من ام�س ال�سبت ،يف اللقاء
الذي جمع الفريقني �ضمن اجلولة ال�ساد�سة من الدوري
االنكليزي املمتاز.
وانتهى ال�شوط الأول من املباراة التي �أقيمت على ملعب
«كينغ باور» ،بتقدم توتنهام بهدف نظيف �أحرزه كني.
وقالت �شبكة «�أوبتا» �إن هذا هو الهدف الـ 13لكني يف
 12مباراة �أم��ام لي�سرت �سيتي بكافة امل�سابقات ،ما
يعني �أن فريق «الثعالب» هو فري�سة كني املف�ضلة طوال

م�سريته.
و�سجل كني يف مرمى �آر�سنال «� 10أهداف يف  12مباراة»
و�إيفرتون «� 9أهداف يف  9مباريات» و�ستوك �سيتي «9
�أهداف يف  9مباريات» ،و�ساوثهامبتون «� 8أهداف يف
 13مباراة».
من ناحية ثانية� ،أكدت �أن كني �سجل هدفه الـ 13خارج
�أر�ض توتنهام يف الدوري االنكليزي املمتاز ،منذ بداية
املو�سم املا�ضي� ،أكرث من �أي العب �آخر يف امل�سابقة
خالل الفرتة ذاتها.

زاها يطالب العبي

كريستال باالس
بمزيد من التألق

الذعا لزمالئه
وجه الإيفواري ويلفريد زاها
هجوما ً
ً
يف �صفوف كري�ستال باال�س ،مطال ًبا �إياهم برفع
م�ستواهم ،لعدم قدرته على حمل الفريق وحده.
و�سجل كري�ستال باال�س � 3أه��داف يف �أول 5
مباريات خا�ضها يف الدوري االنكليزي هذا
املو�سم ،ك�أ�ضعف خط هجوم يف امل�سابقة
حتى الآن.
وقال زاها يف ت�رصيحات نقلها موقع «ذا
�صن»�« :أقدم كل ما �أ�ستطيع فعله يف �أر�ض
امللعب ،ولكن ال ميكنني اللعب يف كل
مركز ،نعم �س�أقدم  %100مما لدي،
ولكن هناك  11الع ًبا يف �أر�ض امللعب،
ويجب على اجلميع رفع م�ستواهم،
�أق���وم بعملي ،ول��ك��ن يتوجب على
الآخرين القيام بعملهم � ً
أي�ضا».
وبقي زاها يف �صفوف كري�ستال باال�س
ه��ذا ال�صيف ،بعدما ك��ان قري ًبا
للغاية من االنتقال �إل��ى �آر�سنال
ومن بعده �إيفرتون� ،إ�ضافة �إلى
تقدمه لطلب بالرحيل ،ومع ذلك
�أكد التزامه التام مع الفريق هذا
املو�سم.
ويف هذا ال�ش�أن علق الإيفواري« :ما
حدث يف ال�صيف �أنني �أخربت ب�أمور
ومل تتحقق ومل �أك��ن �سعي ًدا من ذلك،
ولكني ال �أزال الع ًبا يف �صفوف كري�ستال باال�س ،و�أرغب
يف تقدمي �أف�ضل ما لدي من �أجل النادي».
و�أمت« :اجلماهري تهتم �أك�ثر ب�سلوكك ،و�أن��ا �س�أحب
كري�ستال باال�س �إلى الأبد».

• زاها

• تشامبرلني مع صالح وماني

دي خيا :الموسم الماضي كان مميزاً رغم أخطائي
ي�رص الإ�سباين دافيد دي خيا ،حار�س مرمى مان�ش�سرت يونايتد ،على �أنه �سعيد
مب�ستواه يف املو�سم املا�ضي ،على الرغم من �سل�سلة من الأخطاء البارزة التي
ارتكبها ،م�ؤك ًدا �أن مفاو�ضات جتديد عقده مل ت�ؤثر عليه.
وبعد عامني من املفاو�ضات ،تو�صل اليونايتد ودي خيا �إلى اتفاق ب�ش�أن
جتديد العقد حتى  ،2023مع خيار التمديد ملو�سم �إ�ضايف.
وارتكب دي خيا � 4أخطاء املو�سم املا�ضي ،ت�سببت يف اهتزاز مرمى مان�ش�سرت
يونايتد� ،أكرث مما كان عليه احلال يف املوا�سم الـ 5ال�سابقة جمتمعة ،حيث
اهتزت �شباكه يف  54منا�سبة خالل  38مباراة.
وقال دي خيا يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س» «�أعتقد �أن النا�س عندما
يتذكرون املو�سم املا�ضي ،يفكرون يف الأ�شهر القليلة الأخرية فقط».
و�أ�ضاف�« :إذا ركزت على املو�سم ككل ،وعلى وجه اخل�صو�ص خالل الأ�شهر الـ7
الأولى منه ،فقد كنت �سعي ًدا للغاية مبا �أقدمه».
وتابع« :ميكنك القول �إن مفاو�ضات جتديد العقد كانت خارج امللعب ،وال
متاما داخله ،تركيزي كان يف �أمر واحد فقط هو التدريب اليومي،
ت�شغلني
ً
وحت�سني م�ستواي يف املباريات وم�ساعدة الفريق».
و�أو�ضح« :عند احلديث عن �أي خط�أ غريب ،ف�إن ذلك ميكن �أن يحدث مع �أي
دائما ما يكونون حتت املجهر ،ولي�س من ال�سهل
العب ،لكن حرا�س املرمى
ً
احلفاظ على م�ستواك عال ًيا ج ًدا طوال الوقت».
و�أمت�« :أنا هنا منذ عدة �سنوات ،ومن ال�صعب �أن �أكون يف املقدمة طوال الوقت،
هناك حلظات ت�شعر فيها بتح�سن ،وحلظات �سيئة حتدث فيها �أخطاء ،وهذا
يحدث مع جميع احلرا�س ولي�س �أنا فقط».

• دي خيا

