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صـري الـنجم مـحـمد صالح هـداف ليـفـربول اإلجنـلـيزي من مـدرجات دعم طـفل من مـشجـعي األهـلي ا

ملعب السالم الدولي الذي استضاف موقعة األحمر وحوريا.
وحمل أحـد األطفال ورقة مـكتوب عليـها "شجع صالح أحسن العب في الـعالم" اول امس السبت خالل

مواجهة األهلي والفريق الغيني في جولة اإلياب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
تـألق في صفوف ـصري ا وكان الالفت تقـليد الـطفل لـقصة شـعر صالح ورسمه حلـية تشـبها بـالنجم ا

ليفربول.
رشح جلـائـزة أفضل العب في الـعـالم سجل هـدفا في فـوز الـريدز عـلى سـاوثهـامبـتون وكـان الـفرعـون ا

بالدوري اإلجنليزي اول امس السبت.
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لم يـكـمل مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد فـرحـة
جـمـهـوره اول امس الــسـبت بـشـفـاء
الـسـيــر ألـيــكس فـيـرجــسـون وعـودته
درجات تابعة مباريات الفريق من ا
بــــــعـــــدمــــــا أنـــــهـى مـــــبــــــاراته أمـــــام
ثله. وولفرهامبتون بالتعادل بهدف 
عــاد فــريق جــوزيـه مــوريــنــيــو لألداء
ــمل وقــدم مــبــاراة ســيــئــة لــلــغــايـة ا
خاصة في الشـوط الثاني أمام خصم
قـــوي لـــعب عـــلى اســـتـــغالل أخـــطــاء
يـونــايـتــد وخــرج من األولـد تــرافـورد

بنقطة مهمة.
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دخل مـدرب الـشـيـاطـ احلـمـر الـلـقاء
بطـريـقة  ?3-3-4معـتـمدا عـلى الـرباعي
فـالــنـسـيـا ولــيـنـديــلـوف وسـمــولـيـنج
وشــاو في الــدفــاع أمـــامــهم الــثالثي
بـوجبـا وفـريـد فـياليـني ثم سـانـشـيز

ولينجارد ولوكاكو في الهجوم.
لم يــقـدم مــانـشــسـتــر يـونــايـتـد األداء
ـنــتـظـر عـلى أرضه وبـ الـهـجـومي ا
جــمــهــوره فـي الــشــوط األول ولــكــنه
حــافظ عـــلى تــمــاسك خـــطــوطه بــعــد
تلك إحراز هدف الـتقدم أمام خـصم 

خط وسط قوي.

مــــــنح خـط وسـط أصــــــحـــــاب األرض
بـعض األفـضـلـيـة في شـوط لم تـسـنح
فرص كثيرة أمـام الفريق لـلتسجيل
حيث جنـح فياليـني وفـريـد في تـأم
ـسـاحــات أمـام ربـاعي الــدفـاع كـمـا ا
أجبرت الـزيادة العـددية التي قـام بها
الـالعب الــــبـــــرازيــــلي مـع بــــوجــــبــــا

وولفرهامبتون على التراجع.
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فـتح موريـنـيـو الـبـاب لنـونـو سـانـتو
مـــدرب وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون من أجل
ــبـــاراة بــســـبب الــبطء الــعـــودة في ا
الــشــديـد الــذي عــانى مــنه فــريــقه في
حتضـير الـلعب بـجانب عـدم معـاجلة
دة تـكـررة فـي ا األخـطـاء الـدفـاعـيـة ا

األخيرة.
وافـتـقـد مـانـشـسـتـر يـونـايتـد لـصـانع
ألـعاب حـقـيـقي خـلف ثالثي الـهـجوم
األمــر الــذي أدى لــظـــهــور ســانــشــيــز

ولينجارد بشكل متواضع.
وعـلى الـرغم من مـشـاركـته في مـركـزه
احملبب غاب تـأثير بـوجبا الـهجومي

تماما وعجز عن صناعة الفارق.
دفع مورينـيو بـكل األوراق الهجـومية
لديه مـاتا وبـيـريرا ومـارسيـال ولكن
ـشـكـلـة واضـحـة أمام اجلـمـيع ظـلت ا
وهي اجلــــمــــود والــــبطء فـي الـــثــــلث

األمـامي وغـياب احلـلـول الـتـكـتـيـكـية
التي دفعت يونايتـد كالعادة لالعتماد
على الكرات الـعالية مع تـقدم فياليني

بجانب لوكاكو.
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أمــا عــلى الـــطــرف اآلخــر فــقــد أكــمل
سانتو مهمته على أكمل وجه في لقاء
صــعـب خــارج أرضه حـــيث اســـتــغل
تــراجع يــونــايــتــد ولـعـب عــلى نــقـاط
ـتمـثـلة في اجلـبـهة الـيـسرى ضعـفه ا
وقلبي الدفاع ليخرج بنتيجة جيدة.
الثنائي روبن نيـفيز وجواو مـوتينيو
ـــــبــــاراة مـن جــــانب كـــــانــــا جنــــوم ا
وولفرهـامبـتون نظـرا لتـفوقهـما على
وسط يونايتد القوي في أحد الفترات
ـهـمـة من الـلـقـاء وهـو ما أسـفـر عن ا
إحــراز مــوتــيــنــيــو لــهــدف من أجــمل

أهداف اجلولة.
ــعــركــة الــبــرتــغــالــيـة ربح ســانــتــو ا
اخلالـصة خـلف اخلطـوط وفضال عن
اســتــغالل أخــطــاء خــصــمه ســريــعًـا
كـانت تغـيـيـراته مـؤثرة لـلـحـفـاظ على
النـتيـجـة حتى الـنهـايـة بعـد إخراجه
ـوتـيـنـيـو إثـر نـفـاذ مـخـزونه الـبـدني
وإشـراك ســايس لــتـضــيـيق اخلــنـاق
عــلى مـــاتــا الــذي أشــركـه مــوريــنــيــو

لعب. لتحريك جليد وسط ا
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ولم يبذل مانشـستر سيـتي الكثير من
اجلــهـــد لــســـحق مـــضــيـــفه كــارديف
بخمـاسيـة دون رد اول امس السبت
يرليج. في اجلولة السادسة من البر
وســيــطـــر مــانــشــســتـــر ســيــتي عــلى
ـبـاراة بـشـكـل تـام فـيـمـا مـجـريــات ا
انهار كارديف بعـد مرور نصف ساعة
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التـفـاق مع الـنــيـابـة يـقـضي بـسـداده
غرامـة تصل إلى  %40 من قيـمة مـبلغ
التهـرب الضريبي أي  348 ألفا و921
يــورو مع خــيــار اســتـبــدال عــقــوبـة
الـسـجن ثـمـانـيـة أشـهـر بـدفع غـرامـة
أخرى قـيمـتها  250يورو يـوميـا على
مدار ثمانية أشهر أيضا. وسيضطر
لوكا والذي كان قد دفع مليون يورو
في بــدايــة الــقــضــيـة إلـى سـداد 400
ألف يورو إلنهاء القضية من الناحية

اجلنائية.
ـــالــيـــة اإلســـبــانـــيــة وكـــانت وزارة ا
فرضت على مودريتش غرامة قيمتها
وجب القانون  1.2 مليون يورو 
اإلداري لـــعـــدم ســـداده ضـــرائب في
إسـبـانـيـا عـام  2012 الـذي انـتـقل فـيه
لـريال مـدريـد وهي قـضيـة لـيس بـها

شق جنائي.
ويـتـع عـلى مـودريـتش هـكـذا سداد
إجــمــالـي مــبــلغ  2.6 مــلـــيــون يــورو

الية. لتصفية ديونه مع وزارة ا

الضرائب في إسبانيا.
واتــــهـــمـت مـــصــــلــــحــــة الـــضــــرائب
اإلسـبـانـيــة مـودريـتش أفـضل العب
في أوروبا بالتهرب من دفع ضرائب
بقيمة  290 ألفا و 990 يورو في 2014 و
 579 ألفا و 738 يورو في  2014     عن
عـائــدات شـخـصـيـة خــاصـة بـحـقـوق
صـورتـه كـان يـحــولـهـا إلى الــشـركـة
الـــتي تــــتـــرأســـهـــا زوجـــتـه فـــانـــيـــا

بوسنيتش في لوكسمبورج.
وأضافت الـصـحيـفـة أنه خالل إجراء
التـحـقيـقات مع مـودريـتش اكتـشفت
ـــالــــيـــة أن أفـــضـل العب في وزارة ا
مـونـديـال روسـيـا  2018الـذي حل فـيه
منتخب بالده وصـيفا لديه أموال لم
يعـلن عنـها بـجزيـرة مان وهـو ما قد

يزيد من قيمة تهربه الضريبي.
لكن إحدى اللجان القضائية توصلت
مـؤخــرا إلى عـدم وجـود أي عــنـاصـر
تــسـتــلـزم زيــادة الـغــرامـة. وبــحـسب
ـــونـــدو) فـــإن مــودريـــتش تـــوصل (ا

وندو) اإلسـبانية وأفادت صحيـفة (إ
بــأن مــودريــتش اعــتــرف بــالــتــهــرب
الـضـريـبي عـبـر نـقل عـائـدات حـقـوق
صــورته لــشـركــة فى لــوكــسـمــبـورج
لــتــفـــادي دفع نــســـبــة مــرتـــفــعــة من
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ذكـرت تقـاريـر صحـفـيـة إسبـانـية أن
الـكـرواتي لـوكا مـودريـتش العب خط
وسط ريـال مدريـد اعـتـرف بتـهـمـت

متعلقت بالتهرب الضريبي.
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أخبار النجوم
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كسـر سـيرجـيو أجـويـرو مهـاجم مـانشـسـتر سـيتـي عقـدة الزمته
طويال خالل الفوز العـريض لفريقه على كارديف بخماسية نظيفة

اول امس السبت في إطار اجلـولة السادسة من عـمر الدوري اإلجنليـزي.وافتتح أجويرو
ـنافـس بـالدوري اإلجنـليـزي طوال خمـاسـية الـسيـتي ليـسجل أول أهـدافه في مالعب ا
ـهـاجم األرجـنـتـيـني احـتاج العـام اجلـاري.وأشـارت شـبـكـة سـكـاي سـبـورتس إلى أن ا
خلوض  8 مـباريـات خارج حـدود ملـعب االحتاد مـعقل مـانـشسـتر سـيتي لـكسـر هذه
ـنافـس الـعـقدة.ولـفـتت الشـبكـة إلى أنه آخـر هدف لـسـيرجـيـو أجويـرو في مالعب ا

اضي. عندما هز شباك سوانزي سيتي في ديسمبر/كانون أول ا
ـانشـسـتـر سـيـتي بالعب ـديـر الـفـني  عـلى صـعـيـد مـتـصل أشـاد بـيب جـوارديـوال ا
الـفـريق ريـاض محـرز الـذي سـجل هدفـ اول امس الـسـبت خالل سـحق كارديف

سيتي (5-0).
ـوقع الـرسـمي ـبــاراة والـذي نـقـلـه ا ـؤتــمـر الـصـحــفي بـعـد ا وقـال جــوارديـوال في ا
للسيتي: "لقـد لعب (محرز) بشكل جيد إنه سيساعـدنا كثيرًا.. هو موهبة خاصة وال

رمى". يُصدق أمام ا
 وأضـاف: "نـحن راضون عن الـفـوز  لقـد سـجلـنـا خـمسـة أهـداف.. لذا بـالـتأكـيـد نحن
وسم السـابق لقـد كنا أقل من ا فعـلنـاه".وتابع: "مسـتوى كـان مستـوى ا ا  سعداء جـدً

ـة أمام ليون -2 ـاضي (خالل الهز معـدل مستـوانا الطبـيعي في الشـوط األول األربعاء ا
درب 1) لكن ال يجب أن ننسى أن خصومنا في دوري األبطال جيدون للغاية".وواصل ا
ـهم أن نـعود ـباريـات ومن ا وسم طـويل وهـنـاك الـكثـيـر من ا اإلسـبـاني: "كنـا نـعـرف أن ا

عتاد". ستوى ا بنتيجة جيدة بعد أخرى سيئة.. يجب أن نعود إلى ا
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ـــطـــلـــوب مع انـــدفــاع الـــتـــوازن ا
ساوثهامبتون.تصرف كلوب يؤكد
اني يأخذ كل مباراة درب األ أن ا
بـجـديـة بـغض الــنـظـر عن تـقـدّمه
فـيـهــا ألن الـفـريق األحــمـر خـسـر
نـقـاطـا عديـدة لـعدم تـأمـ تـقدّمه
ــــوسم في بـــــعض مـــــبــــاريـــــات ا
قـابلة ظهر اضي.في النـاحية ا ا
ساوثـهامبـتون عاجـزا رغم اتباع
خـطـة الـلـعب  2-5-3 بـدلًـا من 4-4-2
ودخـل مـهـاجــمه الـرئــيـسي شـاين
لـوجن في ســبــات عــمـيـق قـبل أن

. يشارك مكانه تشارلي أوس
ولم يـتـمـكّن العب الـوسط أرويـول
روميو من ترك بصمته على وسط
ـــلــــعب نـــتـــيــــجـــة حـــصـــار من ا
هندرسـون وفينالـدوم الذي التزم
ـواقع اخلـلـفـيـة بـدال ـرة بـا هــذه ا

من التقدم لألمام.
 «—UB²½ô« o¹dÞ

ووضع أتـــلــتـــيـــكــو مـــدريـــد حــدا
ــســلــسـل نـتــائــجـه الـســيــئــة في
"الـلـيــجـا" بـعـدمـا حــقق انـتـصـارا
هـامـا خــارج الـديـار عــلى حـسـاب
خيتافي بثنائية دون رد في اللقاء
الذي احـتضنه مـلعب (كولـيسيوم
ألـــفــــونـــســـو بــــيـــريـــز) اول امس
الـسـبت ضـمن اجلـولـة اخلـامـسة

إسبـانيـول بطـريقـة اللعب (-4-1-4
1)  حيث ظهر الفريق الكتالوني
بـالـتــزام تـكـتـيـكـي قـوي وتـمـركـز

دفاعي جيد.
وجنح العـبـو إسبـانـيـول في عزل
خـط وسـط ريـــــــال مــــــــدريــــــــد عن
هـجـومه كمـا تـعامـلـوا بخـشـونة
وارتــكــبــوا الـكــثــيــر من األخــطـاء
وااللــتـحـامـات الــقـويـة مع العـبي

يرينجي. ا
لكن ريال مدريد استغل هفوة من
العــبي إسـبــانـيــول في الــتـمــركـز
ـبــاراة الـوحـيـد لـيـســجل هـدف ا

عبر ماركو أسينسيو.
VŽd « wŽUÐ—

ويــبــدو أن لـــيــفــربـــول ســيــكــون
الـــفــريق الـــذي يــتــطــلـع اجلــمــيع
ـته خـصوصًـا بـعـدمـا حقق لـهـز
فـوزه الـسادس عـلى الـتـوالي مـنذ
مـتاز بدايـة الدوري اإلجنـليـزي ا
وذلك عـلى ضيـفه سـاوثهـامبـتون
بثالثية نظيفة اول امس السبت.
يزة ويقدّم ليفربول مستويات 
ووصل األمـر إلى جتـربـة تـكـتـيات
مختلفـة وإشراك العب في مراكز
متعدّدة فكانت النـتيجة مستحقة
وفــــوز جــــديــــد تـــمــــكّن مـن خالله
ـــصــري مـــحـــمــد صـالح من هــز ا
باريات الشباك بعـد صيامه في ا
سابقات. الثالث األخيرة بكافة ا
أمّـا سـاوثـهامـبـتـون ظهـر خـجوال
ورفع الـراية الـبيـضـاء مبـكّرا ولم
ـدرب مارك هـيوز تـنفع تـبديالت ا
بالشـوط الثاني في تغـيير األمور
عـلمـا بـأن الفـريق أطـلق تسـديدته
رمى في األولى والوحيدة نحو ا
الــدقــيــقـــة األولى من الــوقت بــدل
ـبـاراة أجـرى الــضـائع.في هــذه ا
مـدرب لــيـفــربـول يـورجـن كـلـوب
تــعــديــلـه الــتــكــتـــيــكي األول هــذا
ــوسـم حــيث جلـــأ إلى طـــريــقــة ا
ـــدافع الــــلـــعب  .1-3-2-4وخــــاض ا
باراة الكاميروني جويل ماتيب ا
أساسيـا على حساب جـو جوميز
ولـعب بجـانب الهـولنـدي فيـرجيل
ـسـاندة من فـان ديك في الـعمق 
الــظـــهــيـــرين أنـــدي روبــرتـــســون

وترينت ألكسندر أرنولد.
ووقف الـقائـد جـوردان هنـدرسون
إلى جـانب جـورجـيـنيـو فـيـنـالدوم
ـــلــعـب أمــام الـــثالثي في وسط ا

القائمة إلراحته.
ÂUNH²Ý« W öŽ

ولم يظهـر اخلط الهجـومي للريال
ـسـتــوى جـيـد حـيـث لم يـصـنع
الكـثير من الـفرص بـاإلضافة إلى
ـا الذي واصل رعـونـة كر بـنـز
الـصـيـام عن الـتـسجـيل لـلـمـباراة

الثالثة على التوالي.
واستحوذ ريال مـدريد على الكرة
لـكن بدون أي خـطـورة عـلى مرمى
لـــوبــيــز فـــلم يــنــجـح العــبــو خط
وســــــــطـه في إمــــــــداد الــــــــثـالثي

الهجومي بالكثير من الكرات.
وظـــهـــر لـــوكـــا مـــودريــتـش بــأداء
مـتواضع حـيث بـدا علـيه الـتعب
وحـتى البـديلـ لوكـاس فاسـكيز
وماركـوس يوريـنتي لم يـقدما أي

إضافة للفريق.
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ــلـكي يــعـاني مـن أخـطـاء والزال ا
ـتكررة للقـائد سيرجيو التمركز ا
ـركـزه رامـوس الــذي لم يـلـتـزم 
وواصل انطالقاته الهجومية.
يـرينجي وعانى خط دفـاع ا
عــمـــومًـــا من الـــبطء في
االرتـــداد بــاإلضــافــة
لـــلـــهـــفــوات الـــتي
سمـحت للـخصم
بـتهـديـد مرمى
كــورتــوا في
أكـــــــثــــــــر من

مناسبة.
كــــمــــا ظــــهــــر
االستهتار على
أغــــــلب العــــــبي
الــريــال خــاصــةً
في الشـوط الـثاني
رغم أن الـتـقـدم بـهدف

ليست نتيجة مطمئنة.
WOÐU−¹≈ WDI½

وتُـعد الـنقـطة اإليـجابـية الـوحيدة
ـبـاراة هي مـشـاركـة لــلـريـال في ا
الــشــاب ألــفــارو أودريــوزوال في
ن بــدال من مــركـــز الــظــهــيـــر األ

داني كارفاخال.
وقــدم أودريــوزوال أداءً جــيـدًا في
ظـــهـــوره األول مع الـــفــريـق هــذا
ـــوسم مــا قـــد يُــهــدد احـــتــفــاظ ا

ركزه األساسي. كارفاخال 
WKðU  …uH¼

ومن جــانـــبه بـــدأ "روبي" مــدرب
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ـدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أنه بصدد إعادة النجم البرازيلي أكد توماس توخيل ا

. نيمار جونيور إلى مركزه القد
ؤتـمر الصحفي اول امس السبت قبل مـواجهة رين في اجلولة السادسة من وقال توخيل في ا

كنه اللعب كجناح أو صانع ألعاب". الدوري: "نيمار 
ركز  10 خلف رأس احلـربة ألنه لم ينتظم في مدة إعداد وسم في ا وأضاف: "لقـد بدأ نيمار ا
شاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم واآلن بات جاهزا بشكل كبير". الفريق بالكامل 
دير الفـني لبي إس جي للحـديث عن توظيف نيـمار في لقاء لـيفربول الـذي انتهى بفوز وتطـرق ا

اضي في دوري أبطال أوروبا. الفريق اإلجنليزي  ?2-3يوم الثالثاء ا
: "لقد دفعت بنيـمار في اجلهة اليسرى ألنني اعتقدت أنه لن يـجد مساحات لقيادة الهجوم وأ

من العمق".

بــدوري الـدرجـة األولـى اإلسـبـاني
لــــــــــكــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم.ويــــــــــدين
"الـرخـويــبالنـكـوس" بــالـفـضل في
هـذا االنـتـصار لـلـجنـاح الـفـرنسي
تـومـاس لـيـمـار صـاحب الـبـصـمـة
األكـــبــر في الـــهـــدف األول والــذي
جــاء في الــدقــيــقـة  14 بــتــســديـدة
صــــاروخــــيــــة مـن بــــطل الــــعــــالم
ارتطـمت في العارضـة ثم في ظهر
احلــارس دافـيــد ســوريـا لــتــسـكن
الــشـــبــاك.وفي الــنـــصف الــثــاني
واصـل الــــنـــجـم األســــمـــر خــــطف
األنــظـــار من اجلــمـــيع مـــضــيـــفــا
الــهــدف الــثــاني بــعــد أن اسـتــلم
تـمــريـرة بـيــنـيـة رائــعـة من كـوكي
ريـسـوركـسـيـون راوغ عـلى إثـرهـا
احلـــــــارس ثم وضـع الــــــكــــــرة في

رمى اخلالي. ا
وبهذا يسـتعيد رجـال األرجنتيني
ديـــيــــجــــو ســــيــــمـــيــــونـي ذاكـــرة
االنــتــصــارات في الــلــيــجــا بــعــد
خـسـارة وتـعـادل لــيـرتـفع رصـيـد
ــركــز الـــفــريق إلى  8 نـــقــاط فـي ا
اخلامس محققـا الفوز الثاني في
سابقة. من جـانبه جتمد رصيد ا
ـركـز خـيــتـافي عـنـد  7 نـقـاط في ا
الـثــامن مـؤقــتـا بـعــدمـا اســتـقـبل

وسم. خسارته الثانية هذا ا
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ـديـر الـفـني إلنـتـر ميـالن أن يكـون قـد أهـان احلـكـام في الـدقائق نـفى لوتـشـيـانـو سـبـاليـتي ا
باراة الـتي انتهت بفوز فريقه على سامـبدوريا بهدف قاتل في الدوري اإليطالي األخيرة من ا

اول امس السبت.
وقـال سـبالـيتي فـي تصـريحـات نـقلـهـا موقع "فـوتـبول إيـطالـيـا": "التـفت نـحو الـكـاميـرا لكي

أصرخ بعد الهدف لكن احلكم الرابع قال إنني فعلت ذلك باندفاع مفرط".
وأضـاف: "لقد فعـلت ذلك ألنه كان هدفًا مـهمًا لكـنهم فسروا األمـر على أنه رد عاطفي

مفرط".
ـبـاراة بـدعوى وتـعـرض سـبالـيـتي لـلـطرد بـسـبب لـقـطته فـي الدقـيـقـة األخيـرة من ا

"إهانة احلكام" الذين لم يحتسبوا هدف لفريقه وهدفًا لسامبدوريا.
درب اإليطـالي: "هذه الطريقة التي تظـهر شخصية الفريق إنتر باراة قال ا وعن ا
واصل الـقتال على كل كـرة.. هذا يعني أنـنا قد نواجه بـعض اخملاطر لكـننا اإلنتر

ويجب أن نعيش دائمًا من أجل الفوز".
ضي قدمًا واختتم سبالـيتي: "مشاهدة هذا الشغف تمـنحني قوة أكبر من أجل ا

يسعدني أن يكون هذا العنصر هنا بدلًا من التكتيك".
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لم يـقــدم ريـال مــدريـد أداءً جــيـدًا
رغـم االنــــتــــصــــار عــــلـى ضــــيــــفه
إسبانيول (0-1) اول امس السبت
في اجلولة اخلامسة من الليجا.
ــلــكي وقــد بــدأ مــدرب الـــفــريق ا
ـــبــاراة جــولـــ لــوبـــيــتـــيــجي ا
ــعـتـادة (4-3-3) بـطــريـقـة الــلـعب ا
وكــان الالفت هــو قــراره بــإبــقــاء
بــيـل ومــارســـيــلـــو عـــلى مــقـــاعــد
الـبدالء حـتى نـهايـة الـلقـاء حيث

لم يــــــــســـــــتـــــــعن
بـخـدمـاتـهـمـا
ألول مـــــــــــرة
هـــــــــــــــــــــــذا
ــــــــوسم ا
مـــــــــــــــــــع
استبعاد
كــــــروس
مـــــــــــــــــن

مـــحــــمـــد صالح وســـاديـــو مـــاني
وشــيــردان شــاكــيــري فــيــمــا قـام
البرازيـلي روبرتو فرمـينو بدوره

عتاد كرأس حربة. ا
 وتـألّق شـاكـيـري فـي الـلـقـاء الذي
خــاض فــيه شــوطــا واحــدا فــقط
ـكن الـقول أن مـشـاركـة الدولي و
السويسري في هذا اللقاء ذكّرتنا
ــــرعب في بــــوجـــود الــــربــــاعـي ا
اضي وسم ا النصف األول من ا
عندما لـعب فيليب كـوتينيو وراء

الثالثي صالح وماني وفرمينو.
ــكن لـشـاكــيـري أن يـقـوم بـدور و
ـقـبـلـة خـصـوصا ـدة ا أكـبـر في ا
مع ازدحــــام أجـــنــــدة مـــبــــاريـــات
الـــريــدز حـــتى نـــهـــايــة الـــشـــهــر
احلـالي. وقـدّم مـاتـيب الـذي أحـرز
الـــهــدف الـــثـــاني أداء جـــيّــدا في
مــبــاراته األولـى كــأسـاسـي وعـاد
صالح لـلـتسـجـيل بعـدمـا قدّم أداء
نـشــطـا في الــنـاحــيـة الـيــمـنى من
اخلـط الـــهــــجــــومي خــــاصـــة في
الشـوط الثـاني الذي شـهد إحرازه
هـدفـا ثـانـيــا ألـغـاه احلـكم بـداعي
التسلل. وعاد كـلوب التباع طريقة
الـلـعب  3-3-4 في الـشــوط الـثـاني
بعدما دفع بجيمس ميلنر بدال من
شـاكــيــري رغـبــة مــنه في إحـداث
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نـيـة أكـثــر وال أعـرف الـسـبب لـكـنـهم
كانوا أكثر حتفيزًا".

وأضـــاف "كــنـت أتــوقع مـــســتـــويــات
أفـضل من هـجـوم الـشـيـاطـ احلـمـر
(سانشيز ولوكاكو) لم يكن هناك ما
يــــــكـــــــفـي من اإلبـــــــداع واحلــــــركــــــة
والديناميكـية من العبينا. لـقد جعلنا

األمر سهلًا عليهم. 
نــــحن ال نـــســتـــــــحق أكـــثــــــر من

ذلك".
وأ "أداؤنــا لم يـــكن ثــابــتًــا
ودون إبــــــــــــــداع ولـــــــــــــــيـس
ديـنـاميـكـيًـا. كـنا مـحـظـوظ
بـــأنـــنــا ســـجــلـــنـــا أولًــا من
وجـــهـة نــــظـر أخرى كـانوا

يــــهاجمون أكثر منا".
ورفع مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد
رصــــيده إلى  10 نقاط في
الـــــدوري اإلجنـــــــلـــــيــــزي
ــــــمـــــتـــــاز مـن أصل 18 ا

كنة. نقطة 

جانب من مباراة فريق مانشستر سيتي

واجهة. فقط من انطالق ا
دير الفني واعتمد بيب جـوارديوال ا
للسيـتي على خطة ""3-3-4 حيث لعب
أوتـامـيـنـدي في قــلب الـدفـاع بـجـانب
البـورتـي بـيــنـمــا قــام والـكــر وديـلف
بـالـدور الـدفـاعي عـلى الـطـرفـ وفي
الــــوسط شـــارك فــــيـــرنــــانـــديــــنـــيـــو

وبيرناردو سيلفا وجوندوجان.

ولـــــعب ســـــاني كـــــجـــــنــــاح أيـــــســــر
ن وأجـويرو وستـيـرليـنج كـجنـاح أ
كــمــهـــاجم صــريح. وتـــمــاسك العــبــو
كــارديف في الــبــدايــة حــيث مــنــعــوا
اخلــصم من الــتـســجــيل بــرغم كــثـرة
محاوالتـه كما حـاولوا الـرد بهـجمات
قليلة لكنـهم فشلوا في صنع هجمات

خطيرة.
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وبــعــد  30 دقــيـــقــة بـــدل جــوارديــوال
مركزي ستيرلينج وساني حيث ذهب
األول إلى اجلـهــة الـيــسـرى والــثـاني
إلى اليمـنى. وقد سـهل هدف الـسيتي
األول من مــــهــــمـــة الـالعـــبــــ وسط
تراجع تام من قبل كارديف فيما أثمر
تــعــديل جــوارديـــــوال بــعــدمــا صــنع
سـاني الــهـدف الــثـاني مـن الـنــاحـيـة
رونة التكتيكية اليمنى. ولم تتوقف ا
عـند تـبـادل األجـنـحـة فـقط بل اعـتـمد
بيب عـلى سـتـيـرليـنج خـلف أجـويرو
في الـــــكــــثــــيــــر مـن األوقــــات.وكــــانت
العرضـيات أحد األسـلحة التـي اعتمد
علـيـها مـانشـسـتر سـيـتي وقد حـققت
أهـدافــهــا عـبــر تــسـجــيل هــدفـ عن
طـريق بـيــرنـاردو سـيـلــفـا من سـاني
وريـاض مـحـرز من جـونـدوجـان.وفي
ـقــابل اعــتـمــد نـيل وارنــوك مـدرب ا

 ôU Ë –  ÊbM  }
ألـــقـى جـــوزيـه مـــوريــــنـــيــــو مـــدرب
مانشستر يونايتد باللوم على اثن
من العـــــبــــيـه بــــعـــــد الــــتـــــعــــادل مع
وولـفـرهـامـبـتـون اول امس الـسـبت
ضــمن اجلــولــة الـســادســة بــالـدوري

متاز. اإلجنليزي ا
ـــــدرب الـــــبـــــرتـــــغـــــالي في وقـــــال ا

تـصريـحـات أبـرزتـها
صـحـيـفـة "مـترو":
"أعـــــتـــــقـــــد أنَّ
الــــنــــتــــيــــجـــة
عـــادلـــة. إنـــهم
يـــســتـــحــقــون
النقطة ونحن
نسـتحق عـقاب
احلــصـــول عــلى

نقطة واحدة".
وتابع "اخلصم بدأ
بـشـكل أفـضل وأكـثر
عـدوانــيــة كـان لــديـهم
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ـديـر الفـني أبـدى لـوسـيـان فـافـر ا
اني لفريق بـوروسيا دورتـموند األ
ـتــكـرر حـول غــضـبه من الــسـؤال ا

جنم البي فاو بي.
واسـتـبـعـد فـافـر مـاريـو جوتـزه من
قـائمـة مبـاراة هـوفنـهـا ليـتواصل
ـاني الـسـابق عن غـيـاب الـدولـي األ
الـظـهـور في البـونـدسـلـيجـا لـلـجـولة

الرابعة على التوالي.
وقــال فــافـر فـي تـصــريــحــات قـبل
انـطـالق مــبــاراة الــهـوفـي لــشــبــكـة
"سكـاي سبـورتس": "سؤالـكم حول
مـاريـو يـتـكـرر كـثـيـرًا وهـذا يـحـمل
الـــقــــلـــيل مـن االحـــتـــرام لـالعـــبـــ

ــــــــــدرب اآلخــــــــــريـن".وأضــــــــــاف ا
الـــســـويـــســــري: "هـــذا قـــراري في
النهاية".ولم يـظهر جوتزه سوى في
انـيا ـوسم بكـأس أ مبـاراتـ هذا ا
ودوري أبـطـال أوروبـا إال أن أداءه

كان بالغ السوء.
وقــال جـــوتــزه عن مـــســتـــواه أمــام
كــلـوب بــروج بـدوري األبــطـال: "لم

تكن هذه أفضل مباراة لي".
وتـــــــــشـــيــر نـــتــيـــجـــــــــة الـــلــقــاء
اجلـــــاري اآلن بــــــ دورتـــــمـــــونـــــد
وهـــــوفـــــــــــــنـــــهـــــا إلى تـــــقــــدم
األخــــــــــــــيـــــر بــــــهـــــدف نــــــظـــــيف
ســـــــــجــــــــــــــــلـه الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلي

جويالينـــــــتون.

كـــــارديف
عــــــــــــــلـى
طــريـــقــة
4-4-1-1"."
ولـــــــــــــــم
تـــنـــجح
طـريقـته
فـــــــــــــــي
إيـــقـــاف
السيتي
حــــــــــــيـث
تــــــــــراجع
فـــــــريــــــــقه
بــشـكـل تـام
إلــــــــــــــــــــــــــى
مــــنــــتــــصف
مـــلـــعـــــــبه
مـــــــــــنـــــــــــذ
بــــــــدايـــة
اللـــــــقاء
 بــــــــــــــــل
ولـــــــــــــــم
يشكــل أي
خــــطــــورة
عــــــــــــــــــلـى
مـــــــــــــرمـى

اخلصم.
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