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تعرض ريال مدريد خلسارة مدوية
بـنـتـيـجة 7-3 في الـسـاعات األولى
مـن صـبـاح امـس الـسـبـت عـلى يـد
جـاره أتــلـتــيـكــو في إطـار الــكـأس

الدولية لألبطال.
سبـاعية الـروخي بالنكـوس حملت
تــوقــيع ديــيــجــو كــوســتــا (ســوبـر
هاتـريك) وجواو فـيلـيكس وآنـخيل

كوريا وفيتولو.
لكي جاءت عن أما ثالثية الفريق ا
طـريق نــاتـشـو فــيـرنـانــديـز وكـر

ا وخافيير هيرنانديز. بنز
وأشرك ريـال مدريـد تشكـيلـة قوية
مـــــرة أخـــــرى
ودفـــــــــع
بالثنا
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ـكـسيـكيـة إنه تـعرض لـسرقـة حتت تـهديـد السالح في الكـمة ا قـال خولـيو سـيـزار تشـافيـز أسـطورة ا
تزايد في عاصمة بالده. مكسيكو سيتي اول أمس اجلمعة وانتقد العنف ا

سدس وكـتب تشـافيـز البـالغ عمره 57 عامـا على تـويتـر "كنت اآلن ضحـية حـادث سرقـة بعـد توجـيه ا
كن أن تـضيع حـياة اإلنـسان في حلظـة".وأضاف "االفـتقار نحـو رأسي وانتزاع سـاعتي وسـلسـلتي. 
زيـد من التـفاصيل ـرء بالـدموع".ولم يوضـح تشافـيز ا لألمان في مكـسيـكو سيـتي يكـفي لكي يذرف ا

باستثناء تعرض مرافق له للسرقة أيضا.
كـسيك عـبر "تويـتر" من تـشافيـز بأن يتـواصل مع السـلطات لإلبالغ وطلب مكـتب االدعاء الـعام في ا
عن هذا احلادث.وسبق لتشافيز الفوز ببطولة العالم في ثالثة أوزان مختلفة ويعد على نطاق واسع من

كسيك. الكم في تاريخ ا أبرز ا

7   W×ÒK  W d  ÷ÒdF²¹ eO UAð

WOF «Ë dOſ W−O²½ b¹—b  ÕU ² ≈∫w½uOLOÝ

  ôU Ë ≠ Êb

يـتـطـلع أنـطــوان جـريـزمـان الـوافـد
اجلديد لبرشلـونة للعمل سويًا مع
لـيـونـيل مـيـسي رافـضًا فـي الوقت
ذاته الـتـعـلـيـق علـى مـا تـردد بـشأن
تـــوقـــيــعـه لــريـــال مــدريـــد في وقت

سابق.
وقــال جـريــزمــان في حــوار أجــرته
مــعه صــحـــيــفــة ســـبــورت "أشــعــر
بـأهــمـيـتي مـنـذ الـيـوم األول لي في
الـبارسـا جاهـز لـلعب في أي مـركز
ســـــواء رأس احلــــــربـــــة أو خــــــلف

." هاجم أو على اجلناح ا
وتـابع "ألـتــزم بـتـعـلــيـمـات اجلـهـاز
الـفـني ويـنتـظـرني منـافـسة كـبـيرة
فالفريق يضم أسلحة هجومية مثل
مـيـسي ولــويس سـواريــز وعـثـمـان
بلي وفيليب كوتينيو ومالكوم". د
وأضـــاف "ال أشـــعـــر بـــاخلـــوف من
الــتــواجــد وسط الــنــجــوم أتــطــلع
لــرؤيـــة مــيـــسي والـــلــعب بـــجــوار
بـلي وكـوتيـنـيو أثق سـواريـز ود
أن هـذه الـكـتيـبـة قادرة عـلى الـظـفر

باأللقاب".
—ULO½ ÂULC½«

وبــســؤاله عن إمــكــانـيــة انــضــمـام
ـنـافـسة في خط نـيـمـار واشـتعـال ا
هجوم البارسا رد جريزمان "هناك
مــــتـــــغــــيــــرات عــــديــــدة في ســــوق
ي االنـــتــقــاالت نـــيــمـــار العب عــا

وبالتأكيد وجوده إضافة للبارسا".
وتــطــرق جـــريــزمــان لــلــحــديث عن
زمـيـله األرجـنـتـيـني قـائـلًـا "إشـادة
اضي أسـعدتني ميسي بي الـعام ا
ـا قـاله عـني فـهو كـثـيـرا وفـخور 
األفـضل وعـنـدمـا يـتـحـدث األفـضل
يــجب أن يــنـــصت اجلــمــيع".ونــوه

"أتـــطـــلـع لـــرؤيـــة مـــيــــسي وكـــيف
باريات يتصرف في التدريبات وا
واالسـتــمـتـاع أيــضـا بـالــلـعب مـعه
وتــــبــــادل صــــنـــاعــــة وتــــســـجــــيل
األهداف".وأشـار جريـزمان "أتـخيل
ــــلـــعـب وأنـــا عــــلى مــــيـــسـي في ا
ســريـري أو في الـتــدريـبـات أو في
مـقـاطع الـفيـديـو".وبـشأن الـتـخوف
من اجملـازفة الهـجومـية لـبرشـلونة
ـوسم اجلـديـد رد "لـقـد رأيـتم في ا
مبارياتي في أتلتـيكو مدريد أجيد
ــهـام الــدفــاعـيــة وال أجــدهـا أداء ا
مـــشــكـــلـــة بـــالـــعـــكس اســـتـــمـــتع
ـنـافـسـ بـاســتـخالص الـكـرة من ا
ـنــحـني ثــقـة كـبــيـرة".وأشـار ـا 
جـريـزمـان إلى أن الفـارق كـبـيـر ب
إرنستـو فالفـيردي مدرب بـرشلونة
ومدربه الـسابق دييـجو سيـميوني
موضحًا "فالفيـردي يتحلى بالهدوء
ـــيل لـــلـــصــراخ كـــثـــيـــرًا مــثل وال 
سيميوني ولـكن لكل مدرب طريقته
وأسـلــوب عــمــله لـتــحــقــيق أهـداف
الـــــــفــــــريـق".وشـــــــدد "أنــــــا مـــــــدين
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الـفـريق لـقـد تـعـامـلـنـا مـعـهـا عـلى
أنهـا بروفـة بينـما خـاض أتلتـيكو

واجهة وكأنها نهائي". مدريد ا
وأكـد: "بــالـطـبع اخلــسـارة ثـقــيـلـة
وبعـد مسـتوانـا الهـزيل في الشوط
األول كـان هــــــــدفــنــا أن نـــــنـسى
أول 45 دقــيــقـة والــفــوز بــالــشـوط
الثاني وهو ما جنحنا في حتقيقه
عــلى األقـل إنــهـا نــتــيــجــة ســيــئـة

للغاية".
ـلـكي: "الطـمـوح ما وأضـاف قـائد ا
زال مـوجـودا لقـد تـوجنـا بـالعـديد
من األلـقاب ولـكن ذلك أصـبح جزء
ـاضي ويــجب أن نــنــسى مـا مـن ا
ــــوسم األخــــيــــر ومن حــــدث في ا
بـكر جدا تـقيـيم مستـوى الفريق ا
ويـجـب أن نـواصل الـعـمل بـجـديـة
لـقـد فاجـأنـا العبـو أتـلتـيـكو مـدريد
في بـدايـة الـلـقاء ولـعـبـوا بـإصرار
شـــديـــد".وأشـــار: "مــحـــبـــطــون ألن
باشر لنا نافس ا أتلتيكو مدريـد ا
ـدينـة ريال مـدريد يـتألم بـعد في ا
أي خــســارة ولــكن ال داع لــلــقــلق

كارفاخال العب ريال مدريد.
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وأشـــاد األرجـــنـــتــــيـــني ديـــيـــجـــو
سـيمـيـوني مدرب أتـلتـيـكو مـدريد
بـــأداء فــــريـــقـه خالل االنـــتــــصـــار
العريض عـلى ريال مدريد بـنتيجة
3-7 امس السبت في إطار الكأس

الدولية لألبطال.
وقـال سـيــمـيـوني في تــصـريـحـات
نقلتهـا صحيفة مونـدو ديبورتيفو
"قــــدمـــنــــا مـــبــــاراة جــــيـــدة رأيت

." احلماس في عيون الالعب
وأضــــاف "في انـــــتــــظــــار خــــوض
ـباريـات الـتالـية مـن أجل تطـبيق ا
ســيـاســة الــتــنـاوب بــ الالعــبـ
واالسـتـعــداد بـشـكل جـيــد لـسـبـاق

الليجا".
ـبـاراة الـسـابـقـة لـنـا أمام وتـابع "ا
شـيــفـاز شــهـدت حتــوالت سـريــعـة
رغم أنـــنـــا عــانـــيـــنــا مـن الــنـــقص
الـــعــددي وهـــذا هـــو الــســـبب في
ظـــهــورنـــا بــهـــذا األداء ضــد ريــال

مدريد".
ونـــــوه "ال أتـــــســـــرع في أي شيء
ـثالـية إليذاء بـحثـنا عن الـطريـقة ا
ريـال مدريـد وتمـتعـنا بـالكثـير من
الـدقــة واسـتــغالل الــفـرص بــشـكل

جيد".
وأ "وجود فارق كبـير ب الريال
وأتــلـــتــيــكـــو? أنــا ال أعــتـــبــر هــذه

باراة حقيقة واقعية بيننا". ا
ÊuM'UÐ dFAð uJO²Kð√ dO¼ULł

وأعـرب البـرتغـالي جواو فـيلـيكس
العب أتلـتيـكو مـدريد عن سـعادته
بـتـحقـيق االنـتـصار الـعـريض على
اجلار ريـال مدريـد وديًا فـجر امس
الــســبـت بــنــتــيــجــة (3-7) ضــمن
حتــضــيــرات الــفـريــقــ لــلــمـوسم

اجلديد.
وســجل فـيـلـيـكس هـدفـا في شـبـاك
يـرجني وكان أحـد أفضل العبي ا

باراة. فريقه خالل ا
وقـال فـيـلـيـكس خالل تـصـريـحات
نقـلتها صـحيفـة "ماركا" اإلسـبانية
ـبـاراة: "أنـا سـعـيـد لـلـغـاية بـعـد ا
حـقـقـنـا االنـتـصـار لـكـنـهـا مـبـاراة
ــوسم نــعــمل حتــضــيــريـــة قــبل ا
كـفـريق واحد وجـمـاهيـر أتـلتـيـكو

باراة". شعروا باجلنون خالل ا
ــلـقـاة ـســؤولـيـة ا وبـســؤاله عن ا
عـلى عــاتـقه أجـاب: "دوري هـو أن

ـنـضـم حـديـثًــا إيـدين هـازارد ئـي ا
ولــوكــا يــوفــيــتش بــيــنــمـا جــلس
جـاريـث بـيل مــجــددا عـلـى مـقــاعـد
ـلـكي تــأخـر بـشـكل الـبـدالء لـكـن ا
مـحــرج بــنـتــيــجـة 5-0 مع نــهــايـة

الشوط األول.
جموعة من ودفع أتلتيكو مدريد 
الـوجـوه اجلـديـدة وشـارك الـشاب
ـنـضم في صفـقة جـواو فيـلـيكس ا
قياسـية للنـادي والذي ضرب دفاع
ريال بـهجمـة مرتدة وصـنع الهدف

األول لكوستا في أول دقيقة.
وأضـاف فــيـلــيـكس هــدفـا بــعـد 7
دقـــــــائـق قـــــــبـل أن يـــــــســـــــــــــجل
آنــــــــخيل كوريا الذي شارك بدلًا
ــصــاب ألـــفــارو مــوراتــا في من ا

الدقيقة 19.
واسـتـغل سـاؤول نيـجـيـز تواضع
األداء الـــدفـــاعـي لـــريــــال مـــدريـــد
وصـــنع الـــهـــدف الـــرابع لـــزمــيـــله
كوستـا قبل مرور نـصف ساعة من

البداية.
وواصل كــوســتــا الــتــألق وحــصل
عــلى ركــلـــة جــزاء في الــوقت بــدل
الــضــائع لــلــشــوط األول ونــفــذهــا

بنجاح.
واســتــمـر اكــتــسـاح األتــلــتي بــعـد
االسـتـراحة وصـنع فـيـليـكس هـدفا
لـزميـله كـوستـا بـعد 6 دقـائق قبل
أن يـقلص نـاتـشو الـفارق مع
مـرور تقـريـبا سـاعة من
الــــــلـــــــعـب.وســـــــجل
فــيــتــولــو الــهــدف
السـابع لـلروخي
بالنـكـوس قبل
أن يحرز ريال
هـدفـ قـرب
الــنـــهـــايــة
عــــــــــــــــــن
طــــــريق
كــــــــر
ا بنـز
وخـاف
يــــــيــــــر
هيـرنـاند
يـز.وحصل
ديـــــــيـــــــجــــــو
كـوسـتـا مـهـاجم
األتـــــلـــــتـي عـــــلى
بــطــاقـة حــمـراء في
الدقيقة 64 ومعه داني
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زعم تـقـرير صـحفي إسـباني إن الـعالقـة ب نـيمـار جونـيـور جنم باريس سـان جيـرمان
اضية. وإدارة النادي الفرنسي حتسنت كثيرا خالل األيام القليلة ا

وذكـرت صـحيـفـة "مـاركا" أن هـنـاك مشـاورات تـمت بـ نيـمـار ومسـؤولي بي إس جي في
ــدة األخـيـرة الحــتـواء حــدة اخلالف بـ الـطــرفـ بــسـبب تـأخــر الالعب الـبــرازيـلي عن ا
ـدة أسـبوع والـتـلمـيح بـرغبـته الـقويـة في الـعودة إلى االنضـمـام لبـدايـة مدة إعـداد فـريقه 
ـشـاورات انـتهـت بـنـتائـج إيـجـابـية بـدت فـي الـتزام صـفـوف بـرشـلـونـة.وأضـافت أن هـذه ا
الالعب بالتدريـبات خالل معسكر بي إس جي بـالص رغم استبعـاده من قائمة ودية إنتر
مـيالن.وظـهـر نـيـمـار مـبـتـسـمــا أثـنـاء مـشـاركـته في الـكـشف عن الـراعي اجلـديـد لـقـمـيص

العمالق الباريسي والذي يعد أهم عقد رعاية في تاريخ النادي.
وأشارت إلى أن اإلدارة الباريسـية تدرك تماما أهمية استـمرار نيمار ألنه يعظم من القيمة
الـسـوقـيـة للـفـريق.وتـرددت أنـبـاء مؤخـرا عن وجـود مـشـاورات ب نـاصـر اخلـلـيـفي رئيس
الـنادي الفرنـسي ونظيره في برشـلونة جوسـيب ماريا بارتـوميو حول صفـقة نيمار وأن

انع بيع الالعب البرازيلي بشرط وصول عرض مالي ضخم. بي إس جي ال 

إنها مجرد بـداية ونحن في مرحلة
اإلعداد وسنتحسن تدريجيا".

ـح رامــــوس: "الــــربـط بــــ مــــا وأ
يــحــدث بــســبب رحــيل العــبــ أو
الـوافدين اجلـدد تقـيـيم غيـر عادل
ريـــال مـــدريـــد مــــا زال كـــمـــا هـــو
والالعـبـون مـلـتـزمـون بـتـعـلـيـمـات
دير الفني والـفريق يعمل بشكل ا
جيد تكتيكيا لذا ال مجال ألي قلق

في الوقت احلالي".
ــدافع الـدولي: "ال نـنـشـغل وشـدد ا
ـا يـدور في سـوق االنـتـقاالت من
شـــائــعـــات ســـواء صـــحـــيـــحــة أم
خاطئة جاريث بيل ما زال زميلنا
وسـعـداء بـتواجـده ومـسـتـقبل أي

العب يتوقف عليه".
وأ سيرجيو رامـوس تصريحاته
بالـتأكـيد عـلى أن ريال مـدريد قادر
عـلى الـفـوز بـاأللـقاب قـائال "إذا لم
أثق في قــــدرات هـــذا الـــفـــريق أو
أشك بــــنـــســـبـــة %1 في جنـــاحه
سـأكون أول الـراحـل عن صـفوف

لكي". ا
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ديح لالعبـه الشاب فيل فودين كال اإلسباني بـيب جوارديوال مدرب مـانشستر سـيتي ا
مشيرًا إلى أنه الالعب األكثر موهبة خالل مسيرته التدريبية.

وقال جـوارديـوال خالل تصـريـحات نـقـلتـهـا صحـيـفة "مـاركا" اإلسـبـانيـة: "فـودين لديه كل
ـؤتـمـرات الـصـحـفـيـة ".وأضـاف: "لـقـد قـلت في ا شيء لـيـكـون واحـدًا من أفـضل الـالعـبـ
ـا لم أقـل ذلك أمـامه. فــيل هــو الالعب األكــثـر مــوهـبــة الــذي رأيـته خالل كــثـيــرًا لـكـن ر
: "مشكلته الوحيدة هي في بعض األحيان أنني ال أدفع به مسيرتي الـتدريبية كمدرب".وأ
سـتـقبل أن يـتحـسن". وأشارت الـصحـيفـة إلى أن هذا بـالتـشكـيلـة األساسـية وأتـمنى بـا
الـتـصـريح يُـعد صـدمـة كـبـيرة نـظـرًا ألن جـوارديـوال درب األرجـنتـيـني لـيـونـيل مـيسي في
مكنة محليًا دة الـذهبية للبلوجرانا حتت قيادته حـ حقق كل األلقاب ا برشلونة خالل ا

وقاريًا.

ألـــعـب بـــشــــكل جــــيــــد وأن أبـــذل
قــصــارى جــهــدي ومن اجلــيــد أن

اجلماهير تدرك ما أقوم به".
وأضـاف: "لـقـد بـدأت مـسـيـرتي مع
كن أتلتيكـو مدريد وأعرف كيف 

أن تسير األمور بشكل جيد".
واختتم تـصريحاته قـائال: "دييجو
كوسـتا مهـاجم جيـد للغـاية ولديه
كفاءة عالية والعب جيد للفريق".

سقوط ريال مدريد
ولم يـبد سـيـرجيـو رامـوس مدافع
ريـال مدريـد أي قلـق عقب خـسارة
فريـقه الثـقيلـة ضد أتلـتيكـو مدريد
بـنـتـيـجـة 7-3 فـجـر امس الـسـبت
ضـمن مـنـافـسـات الـكـأس الـدولـيـة

لألبطال.
وقــــال رامـــوس في تـــصـــريـــحـــات
أبـــرزتــــهــــا صـــحــــيــــفـــة "مــــاركـــا"
كنك ـشردين  اإلسبانـية: "كنا كا
أن تـــــخـــــســــــر مـــــبـــــاراة بـــــعـــــدة
ـثل سـيـنــاريـوهـات ولـكـن لـيس 
هـذه الطـريقـة ولكـنهـا في النـهاية
مواجهة وديـة الهدف منـها جتهيز

WO∫ ريال مدريد يتعرض خلسارة مدوية في الساعات األولى من صباح امس السبت على يد جاره أتلتيكو في إطار الكأس الدولية لألبطال Ëb « ”QJ «
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لــسـيــمــيــوني بــفـضــله انــضــمـمت
لبرشلونة وفـزت بلقبي كأس العالم
والدوري األوروبي وجـعـلني العـبا

مثاليا".
¡ËbNÐ q UFð«

وقف وأردف جريزمـان "ال أنشغل 
إدارة األتــــــلــــــتي مـن انــــــتــــــقــــــالي
لـبـرشـلونـة األمـر حـسـاس أتـعامل
بـهــدوء وتـركــيـز وأفـكــر حـالــيـا في
مـــســيــرتي وكـــيــفــيــة الـــنــجــاح مع
بـرشـلــونـة".وحـول صــحـة تــوقـيـعه
لـريـال مــدريـد في وقت سـابق عـلق
ـــكـــنـــني احلــــديث عن ذلك أو "ال 
التـطرق الحـتماالت إنـها أمـور غير
مـهمـة".واستـعـاد جريـزمان ذكـريات
صـافــرات االســتـهــجــان جلـمــاهــيـر
بــرشــلــونــة ضــده في الــكــامب نــو
مـشـيـرا "وقـتـهـا كـنت أفـكـر فـقط في
فـريقي أتـلـتيـكو مـدريـد ومسـاعدته
عـــلـى حتـــقــــيـق الـــفــــوز".وتــــطـــرق
جـــريـــزمـــان لــلـــحـــديث عـن زمــيـــله
ـبلي قائال "عالقتي به ومواطنه د
ــنـتــخب هـو رائــعـة فـي الـنـادي وا
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ـرحـلـة قـبل وانـطــلـقت ا
األخـــيــرة امس الــســبت
مـبـاشـرة من الـبـيـرفـيل
كـيـلـومـترا إلى آخر  33 
في طريـق الصـعود إلى

فال تورانس.
رحلة الساعة وستبدأ ا
1230 بتوقيت
جرينتش ولن تـمر عبر
كــــورمـي دا ريش عـــــلى

ارتفاع  19.9كيلومتر.
وأصـــبح الـــكـــولــومـــبي
ـتصدر إيجـان بيـرنال ا
اجلـديـد للـتـرتـيب الـعام
لـلـسـبـاق بـعـدمـا تـفوق
عــــلى مــــنــــافــــســــيه في
مـــــــرحــــــــلــــــــة اول امس
اجلـــــمـــــعــــــة الــــــــــــتي
تـــوقــفت أعــلى كــول دي

زيرون.
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قال منظمون اول امس
اجلــــــــــــــــــمــــــــعــــــــة إن
ــرحــلـة 20 من ســبـاق ا
فـرنســــــــــــا لـلـدراجات
تـقلـصت مســـــــــــافتـها
من 130 كـيـلـومـتـــــــــرا
إلى 59 كــيــلـومــتـرا مع
جتـــاهل مــرتـــفع كـــبــيــر
بــــســــبـب االنــــهــــيـــارات

األرضية.
وأجـــــبــــرت عـــــاصـــــفــــة
شــــديــــدة وانـــهــــيـــارات
أرضــيــة جلـنــة حتــكـيم
ـنظم على السباق وا
ــــرحــــلــــة 19 إيــــقــــاف ا
بـــــعـــــدمـــــا تــــــســـــبـــــبت
الــــــــــظـــروف اجلـــويـــة
الـــقـــاســـيـــة في أضـــرار

جسيمة للطرق.

 ليونيل
ميسي

دي يـوجن ســعــيـد جــدًا في غـرف
البـس ورد فـعل أتـلـتـيـكـو خـلع ا

ًا بالنسبة لي". مدريد كان مؤ
وتابعت الـصحيفة "جونيور فيربو
صــرح: مـن الــفـــخـــر أن يــســـعى
بـرشـلـونـة لـضـمي وإن كـان علي
االعتـذار عن تغريدتي عندما كان
عمري  15 عامًا سأفعل ذلك".
وعــلـى الــصـــفـــحـــة الــرئـــيـــســـيــة
لصـحيفـة سبورت قـال جريزمان
"أتـفـهم غضب جـماهـير بـرشلـونة

مني".
وأضاف "في الـسريـر قبل الـنوم
أبدأ في تـصـور كيف سـألعب مع
لــيـونــيل مــيـسـي أتـخــيل األمـور
ويبـدو ذلك رائعًا ولو كنت خائفا
ـــا وقــعت لـــصــالح مـن الــتــأقـــلم 
الـبـارسـا".وتابع الـنـجم الـفـرنسي
"نيـمار العب رائع وبـالتـأكيـد لديه

مقعده في النادي الكتالوني".

"جــاريث بـيـل سـيــتـقـاضـى راتـبًـا
صافيًا بقيمة  22مليون يورو".
وتــصــدرت تـصــريــحـات أنــطـوان
جـــريـــزمــان صـــحـــيــفـــة مـــونــدو
ديـبـورتيـفو الـتي خـرجت بعـنوان
"الــتــواصل مع مــيــسي ســيــكـون

سهال".
وأضـــــاف جـــــريـــــزمـــــان
"أتــمـــنى أن يـــكــون
هــــذا عـــام
ـبلي د
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ـديـر الفـنـي لريـال مـدريـد عن اسـتـيـائه من أعـرب الفـرنـسي زيـن الـدين زيـدان ا
ـة الكـارثيـة ضد اجلـار أتلـتيـكو مـدريد وديــًـا فجـر امس السـبت بنـتيـجة الـهز
ؤتمر الصحفي عقب (3-7© ضمن الكـأس الدولية لألبطال.وقال زيدان خالل ا
ـنافـسة كانت بـاراة بشكل سـيئ للـغاية وا بـاراة: "ما حدث هـو أننـا دخلنـا ا ا
ـسـتـوى وخالل 8 دقـائق تـأخـرنـا بـهدفـ ولم تـكن لـديـنـا اسـتـجـابة عـالـيـة ا
لــتـغـيـيـر أي شيء".وواصل: "الــشـوط األول كـان صـعـبًــا وافـتـقـرنـا إلى كل

ـــســتـــوى".وأضــاف: شيء وخـــاصــة احلـــدة وهي ضـــروريــة فـي هــذا ا
ـــكن أن يــحـــدث هـــذا والالعـــبــون "اخلـــصم ســـجل  7 أهـــداف وال 
يـشـعــرون بـخــيـبـة أمل وال يــجب أن نـتــعـمق في األمــر إنـهــا مـبـاراة
حتــضـــيــريــة لــلـــمــوسم اجلــديــد وال يـــوجــد شيء أكــثـــر لــلــحــديث
عنه".وبسـؤاله عن وجود خـلل في الفريق أجـاب: "ال نحن نسـتعد
لـلــمــوسم بــهــدوء ويـجـب أن نـكــون جــاهــزين ألول مــبـاراة في
ـوسم يوم  17 أغـسـطس/ أب (أمام سـيـلـتا فـيـجـو) وحتى ا
اآلن افتقرنـا للكثير من األشيـاء بالتأكيد".وتابع: "األجواء? إنه
ملـعب جـيـد واجلـماهـيـر أتت من كل أنـحـاء الـعالـم ونحن لم
بـاراة متـأخرًا نـستـطع الفـوز من أجلـها".وأردف: "حـ تبـدأ ا
بهدف يكون األمر أكثر تعقيدًا وهناك ثغرات وفي مثل هذه

ـواجهـة إذا لم يكن لـديك احلدة فـأنت تواجه الـصعـوبات".وحول ا
فرده بل اجلميع وأنا رأيه في أداء هازارد علق: "لم يكن مستوى هازارد منخفضا 
أولـهم نحن مـخطـئون في كل شيء وخـاصًة في الـبدايـة".ونوه: "االفـتقار إلـى احلافز?
سـنكـون متـحمـس لـيس لـدي أدنى شك في ذلك وسيـكون مـوسمـنا جـيدًا أنـا مقـتنع
كن أن نكون سعداء ولكنني مقتنع بأن لدي فريق سينافس بشكل جيد بذلك واليوم ال 
ة ونحن لم نلعب وهذا كل شيء وعليـنا أن نعود".وواصل: "اخلسارة ال تقلقنـي لكنها مؤ
ـكننا النظر إلى اخللف لقد كانت مباراة سيئة وعلينا أن نفكر فيما لكي نخسر لكن ال 

قدمناه".واختتم: "اآلن ما يجب علينا فعله هو التفكير في بداية الليجا".

رحيم سترلينج جنم مانشستر سيتي اإلجنليزي
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ســلـــطت الـــصــحف اإلســـبــانـــيــة
الـصــادرة صـبـاح امـس الـسـبت
الـــضــــوء عــــلى اقــــتـــراب رحــــيل
جــاريث بـيل من ريـال مـدريـد إلى
الــــدوري الــــصـــــيــــني بـــــجــــانب
تصـريحات أنطـوان جريزمان عن
حتــــديه اجلـــــديــــد في صــــفــــوف

برشلونة.
وخــرجت صــحـــيــفــة مــاركــا
بــعـنـوان "جـاريث بـيل إلى

جياجنسو".
وأضــافت "قـــد يــصــبح
األمـر رسـمـيًـا  الـنـجم
الويـلـزي يكـمل رحـيله
عـن ريــــــال مــــــدريـــــد
ــــــدة 3 وســـــــيــــــوقـع 
ســنـــوات مع الـــفــريق

الصيني".
وتــابــعت الـــصــحــيــفــة
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جاريث بيل 

w²O « WOŽULł vKŽ bO Q²K  tOKOÐË U½Ëœ«—U0 bNA² ¹ ZMO d² ł
اجلــــديــــد ســــيــــكــــون أكــــثـــر
صــعــوبـــة فــاالحــتـــــــــــفــاظ
بــلـــقب الــدوري اإلجنـــلــيــزي
لــــلـــــمــــرة الـــــثــــالــــثـــــة عــــلى
الـــــــــــــتــــوالي ســـــــــيــــكـــون
حتـــديــا كـــبــيـــرا لــنـــا".ولــفت
ــا فـيـهـا "األنـديـة الــكـبـيـرة 
لـيفـربـول ستـحـاول جتريـدنا
مـن األلــــــــــــــــــقـــــــاب لــــــــكن
مانشستر سيتي ال يضم ب
صــــفــــوفـه العــــبًـــــا يــــرى أنه
األفــضل وال يــوجــد بــيــنــنــا
مـــغـــرور أو من يـــرى نــفـــسه

بيليه أو مارادونا".
عــــلى صــــعــــيــــد اخــــر وضع
اإلســــــــــبـــــــــــانـي بــــــــــــــــــيـب
جوارديوال مـدرب مانشـستر
ســـيـــتي شـــرطـــا لـــضم جنم
بـــــاريـس ســـــان جـــــيـــــرمــــان
الـــســابـق الــبـــرازيـــلي داني

ألفيس هذا الصيف.
وال يــرتــبط ألــفــيس حــالــيًــا
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أشــاد رحـيم ســتـرلــيـنج جنم
مانشستـر سيتي اإلجنليزي
بـزمالئه الالعبـ مـؤكدًا في
الـــــــوقت ذاتـه أن الــــــفــــــريق
الــــســـــمــــاوي فـي انــــتــــظــــار
وسم حتديـات كبـيرة خالل ا

قبل. ا
وقــــــال ســـــــتــــــرلـــــــيــــــنـج في
تصـريحات لصـحيفـة الديلي
مـيـل "بـالــطــبع دوري أبــطـال
ـــســـابـــقـــة األكـــثــر أوروبـــا ا
شــهــرة ولــكن كل جــولــة في
ذاق ـيـرلـيج تـتـمـتـع  الـبـر

مختلف".
وأضـاف الــدولي اإلجنـلـيـزي
"نــــخــــوض مــــواجـــهــــات في
مالعب صـعــبـة لــلـغــايـة مـثل
كــريـسـتـال بــاالس وبـيـرنـلي
إنـهـا مـهـمـة شـاقـة تـسـتـغرق

وقتا وجهدا مضاعفا".
ــــوســـــــــــم وأكــــد رحــــيـم "ا

بأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع
باريس سان جيرمان.

وذكـرت صـحيـفـة "ديـلي ميل"
الـبريـطانـية أنَّ جـوارديوال ال
يـزال مــهـتـمًــا بـضم ألــفـيس
دى لـفريقه في كحل قصـير ا

قبل. وسم ا ا
وأضافت الصحـيفة أن إتمام
انتقال ألفـــــــــــيس للسيتي
ــغــادرة مـــواطــنه مــرهـــون 
دانـيــلــو لـلـــــــــــفــريق حـيث
اهـتـمت عـدة أنـديـة بـالـدوري
اإليـطـالـي بـضـمه في الـوقت
الــــــذي يـــــرغـب فـــــيه الـالعب
نفسه في احلـصول على عدد

دقائق أكثر للمشاركة.
وقـــــــــال جــــــــوارديـــــــــوال في
تــصـــريــحــات نـــــــــــقــلـــتــهــا
الـصـحـيـفـة: "نـحن نـعلـم مثل
بـاقي األنديـة الـكبـيرة وضع
ألــفــيس".وأضــاف: "إنه العب
مدهش وشـخص استـثنائي

لك ظهيرين مذهل ولكننا 
لـذلك يبـقى األمـر على مـا هو
عــــلـــيـه".يُـــذكــــر أن تـــقــــاريـــر

صــحــفــيــة أكــدت مــؤخـرا أن
ألــفـيـس عـرض نــفــسه عــلى
برشلونة لكن األخير رفض.

لــــــــديـه رغـــــــبـــــــة
واضــحـة وقــويـة
لـــيــصـــبح العــبــا
مهما في صفوف
بـرشــلـونـة وهـو
مـــا يـــظــــهـــر في
جــــــديــــــتـه خالل

التدريبات".
ونـــوه "نــســـاعــد
ـبـلي لـيـشـعر د
بـــالـــثــــقـــة داخل
ــلـعب وخــارج ا
كـــل العـــب واجــه
عــــــدة أزمـــــات في
بداية مسيرته لقد
مـــــــررت بــــــــنـــــــفس
ـــرحــلــة وتــعــلــمت ا
وتــــــــــطـــــــــورت".وأ

طلوب بلي يعلم جـيدًا ا "د
مـنه ســنــسـاعــده لــيـتــطـور
ويـــكــون عـــنـــصــرا مـــهـــمــا
بـالــفـريق الـكــتـالـوني ألنه
ــتــلـك مــهــارات عــديـدة".


