
AZZAMAN SPORT

ـبـيـة احملكـمـة الـدولـية لـلـتـحـكيم ـبيـة الـدولـيـة ونظـيـرتـهـا البـارا { زيـوريخ - وكـاالت: طـالبـت اللـجـنـة األو
الريـاضي (كاس) باتخـاذ قرار واضح وقاطع بشأن اسـتبعاد روسـيا من طوكيو  2020 وقـدمت اللجنتان
طلـبا واحـدا إلى (كاس) وهـو أن يكـون القـرار واحلكم الـصادر بـهذا الـشأن واضـحا وقـاطعـا وأال تدع
رتـقب صدوره "قـابال للـتنـفيـذ دون أي إجراءات أخرى". احملكـمة "أي مجـال للـتأويل" وأن يـكون احلـكم ا
قـدم إلى (كاس) لـيس التـدخل في عمـلية وأوضحـتا اول امس اجلمـعة في بـيان أن الـغرض من الـطلب ا
نـشطات (وادا) قد أصدرت كـافحة ا ية  التقـييم للعـواقب أو العقوبات لـدى احملكمة. وكـانت الوكالة الـعا
ـشـاركة في األحـداث والـفـعالـيـات الريـاضـية قـرارا بإيـقـاف الريـاضـة الروسـيـة وحـرمان هـذا الـبلـد من ا
ختبر مـوسكو. لكن الوكالة الروسية الدوليـة ألربع سنوات بسبب التالعب في البيانات ونـتائج العينات 
ـنشطـات (روسادا) تـقدمت بطـعن على الـقرار أمـام (كاس) التي يُـنتـظر أن تصـدر حكـمها في كافـحة ا
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جـانب بــغـداد بـوجنـاح الـذي سـجل
هدفـ وكذلك أكـرم عفـيف ونام تاي
هي. وهذا اللقب هو الـثاني للمدرب
اإلسـبـاني تـشـافـي هـيـرنـانـديـز بـعد
الــفــوز بــكــأس الـســوبــر في مــطــلع
وسم عـلى حـساب الـدحيل أيـضا. ا
وهو الـثاني فـي مسيـرته الـتدريـبية
مع الـسـد ويأتـي بعـد رفـضه عـرضا
لـتـدريب بـرشـلـونـة اإلسـبـاني خـلـفا
إلرنـســتـو فــالــفـيــردي حــيث طـالب

وسم. بتأجيل األمر لنهاية ا

الــشــوطــ وســـجل ربــاعــيــة وكــان
بــإمــكــان زيـــادة غــلــته لــوال تــســرع
الالعب في إنهاء بـعض الهجمات.
ـــقـــابل لم يـــظــهـــر الـــدحــيل  وفي ا
ــعـــهــود وكــان في أقل ــســتــواه ا
حــاالته واســتــحـق تــلك اخلــســارة
الــــكــــبـــيــــرة رغم أنه لــــعب بــــقـــوته
الـــــضـــــاربـــــة بـــــقـــــيـــــادة مـــــاريـــــو
ــعـز ـســاكـني وا مـانــدزوكـيــتش وا
لسون ومهدي بن عطية. علي وإد
ــبـاراة تـألــقـا كــبـيـرا من وشـهـدت ا

{ الــدوحــة - وكــاالت : تــوج الــسـد
بلـقب بطـولة كـأس قطـر لكـرة القدم
بـعـد الـفــوز عـلى الـدحـيـل بـربـاعـيـة
ـبـاراة الـنـهـائـيـة الـتي نـظـيـفـة في ا
أقيمت مساء اول امس اجلمعة على
ملـعب جاسم بن حمـد.  سجل لـلسد
" في بــــغـــــداد بــــوجنـــــاح "هــــدفـــــ
الـدقـيـقـت  21و  45ونـام تـاي هي
وأكــرم عــفــيف من ضــربــة جـزاء في
الدقيـقت  5و.71 قدم السـد عرضا
رائـــعـــا وكـــان األفــــضل عـــلى مـــدار
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{ مدريـد - وكاالت : عـلق الفـرنسي
ـدير الفـني لريال زين الدين زيدان ا
مدريـد عن ترشح كاسـياس لـرئاسة
االحتـاد اإلسـبــاني: "ال أعـرف خـطط
ـا أنني كـنت زمـيله أتـمنى إيـكر و
لـه األفـــضـل ولن أخــــوض في هـــذا
األمــر". وقـال: "إقـالـة فــالـفـيـردي? لن
أخوض في هذه األمور أنا آسف له
ألنه ليس وضعًا جيدًا ولدي احترام
كــبـيــر له  فــهــو مــدرب جــيــد جـدًا
ـــوقف في األنــديــة ونــحن نــعــرف ا
كن تـغيـير ذلك وأنا الكـبيـرة وال 
إذا خــــســـــرت مــــبـــــاراتــــ ســــوف
يـنـتــقـدوني كـثــيـرًا لـشــهـر ونـصف
وبــالـنـسـبـة لي مـا أفـعـله دائـمًـا هـو
بذل أقصى ما لدي وهو نفس األمر
ـدربي بــرشـلــونـة وأنـا بـالــنـسـبــة 
آسف حـقًا لـفـالفـيـردي".  وعن تولي
كيكي سيت تدريب برشلونة علق:
"أنــتـظـر بـرشـلــونـة الـذي سـيـنـافس
ــعـــتــاد ولن يــتـــغــيــر أي شيء كــا
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ـانـشـستـر سـيـتي عن رأيه في ـديـر الـفـني  { لنـدن - وكـاالت: كـشف بـيب جـوارديـوال ا
ـدير الفني اجلديد لـبرشلونة الذي عـ قبل أيام خلفا إلرنـستو فالفيردي. كيكي سيت ا
وقال جوارديوال خالل تصـريحات نقلتها صحيفة "سبورت" اإلسبانية: "سيت زارني هنا
في مـانشـستـر وكان هـو وطاقـمه الفـني ودودون للـغايـة". وأضاف: "أتـمنى لـكيـكي سـيت
األفضل فـالفـرق التي قـادها خالل مـسيرته كـانت تلـعب بشـكل جيـد جدًا وخـاصًة ح
تـابـعـته بـشـكل أكـبـر خالل فـتـرته مع ريـال بـيـتـيس". وبـسـؤاله عن احلـفل الـذي أقـامه
العـبو مـانـشـسـتـر سيـتي عـلق: "كـنت أعـرف عن هـذا احلـفل ومن الـشـائع لـهذه

اجملـمـوعـة حـ يـكـون لـديـهم وقت يـتـنـاولـون الـعـشـاء مع بـعـضـهم
ـــنــزل وفـي مــرات أخــرى الــبـــعض وأحــيـــانــا يـــكــون ذلك في ا
ـطـعم كـمـا حـدث وكـنت أعـرف أنـهم ذاهـبـون لـهـذا يـجـتـمــعـون 

العشاء".

{ مـــدن - وكـــاالت: ســـيـــكــون
لــيـفـربـول قــادرا عـلى تـوسـيع
ه الـتــاريـخي الــهـوة مع غــر
مــانـــشــســتــر يـــونــايــتــد الى
ثالثـ نـقـطـة مـذهـلـة بـحـال
تـغلبه علـيه اليوم االحد على
مــلــعــبه "انــفــيــلــد" فـي قــمـة
ــــرحــــلــــة  23مـن الـــدوري ا
االنـــكــلــيـــزي لــكـــرة الــقــدم.
اني درب اال ويـبدو رجـال ا
يــورغـن كــلــوب مــصــمــمـ
أكثر من اي وقت مضى لفك
نــحس يالزمـهم في الـدوري
مــــــنـــــذ ثـالثـــــ ســــــنـــــة اذ
يـتقدمـون بفارق  14نـقطة عن
اقــرب مـطــارديــهم مـانــشـســتـر
ســـيــتي حـــامل الــلـــقب في آخــر
ـــلـــكـــون مـــبـــاراة مـــوســـمـــ و
ـــقـــابـل ال يـــأمل مــــؤجـــلـــة.  فـي ا
يـونايـتد سـوى بخـطف مركـز مؤهل
الـى دوري ابطال اوروبـا وهو يبـتعد
ركز اخلامس بفارق خمس نقاط في ا
عن تـشلسي آخر اخملول للتأهل الى
ـسابقة القارية االولى.  ويتع على ا
ـدرب الــنـروجي اولـي غـونـار رجــال ا
سـولسكاير حتقـيق نهاية موسم قوية
لـتعويض البداية اخمليبة علما بانهم
الـفريق الـوحيـد الذي انـتزع نـقطة من
ـوسم. فــفي مــبـاراة لــيــفـربــول هــذا ا
الـذهاب على ملـعب "اولد ترافورد" في
ــاضي بـقي تــشـرين االول/اكــتـوبـر ا
يـونــايـتـد مـتـقـدمـا حـتى الـدقـيـقـة 85
عـنـدما سـجل آدم الالنـا هدف الـتـعادل
ـتوج بلقب لـليفـربول.  لكن ليـفربول ا
دوري ابــطــال اوروبــا يــحـقـق افـضل
ــســتــويـات في الــبــطــوالت اخلـمس ا
ـوسم في أوروبـا وفاز الـكـبـرى هذا ا
مـباراة ما يـعبد 21مرة من أصل  20
لـه طــريـق الــلـــقب الـ 19فـي تــاريـــخه
مــقـابل  20لــيـونــايـتـد (رقـم قـيـاسي).
وقــــال حــــارس مـــــرمى لــــيــــفــــربــــول
الـــبــرازيــلي الـــيــســون بـــيــكــر الــذي
اسـتـقــبـلت شـبـاكه هـدفـا يـتـيـمـا في
ـلك فـريـقـنا آخـر عـشـر مـبـاريـات "
عــقــلــيــة الــفــوز. نــفــكــر دومــا في
ـقبـلة ال نـتطـلع كثـيرا ـباراة ا ا
الـى االمام". وأضاف "نركز على
مـا هو في متنـاولنا ونقدم كل
مــا فـي وســعــنــا كي نــغــادر
ــلـعب والـفــوز بـحـوزتـنـا ا
وهــذا مــا أدى الى نــتــائج
ــوسم". عـــظــيـــمــة هـــذا ا
وســـــيـــــكـــــون احلــــارس

انـشسـتر يونـايتد عن دير الـفني  { لـندن -  وكاالت: كـشف أولي جونـار سولسـكايـر ا
مـوقف مـاركـوس راشـفـورد مـهاجم الـفـريق من مـبـاراة لـيـفـربول احملـدد مـوعـدهـا الـيوم
ـمتـاز.وتوقع األحـد  على مـلعـب أنفـيلـد ضمـن مبـاريات اجلـولة  23للـدوري اإلجنلـيزي ا
درب النرويجي أن يغيب راشفورد عن مباراة ليفربول بسبب إصابة في الظهر. وقال ا
ـؤتمـر الصـحفي لـلمـباراة: "لن أحـبس أنفـاسي أعتـقد أنه لن يـكون سـولسـكايـر في ا
جاهزًا للـمباراة".وأضاف: "سـنمنحه الـوقت الكافي الكتـشاف ذلك".  وبدأ راشفورد
ـيرليج حـتى اآلن كما سجل  20هـدفًا جـميع مبـاريات مانشـستر يـونايتـد في البر
ـوسم.وسجل الثـنائي ماسـون جرينوود سابـقات هذا ا بـقميص الـنادي في جمـيع ا
وأنـطوني مـارسيال عـدد أهداف أكـثر من أصابـع اليدين.  كـما جتـاوز عدد أهداف
كون من الثالثـي راشفورد ومـارسيـال وجرينـوود ما سـجله خط هـجوم ليـفربـول ا
مـاني وصالح وفـيرمـينـو لـكن سولـسـكايـر مازال مـتـرددًا في البـدء بـالثالثي مـعًا.
كـننـا أن نراهم يـلعـبون مـعًـا لكن لـيس اآلن فهم يـرتبـطون بـعقـود طويـلة وقـال: "
األجل وسـيحدث ذلك الحـقًا". وتابع: "كـنت هنا مع كـريستـيانو رونـالدو وكارلوس
تيفيز وواين روني هـذا ما نريده كداعـم لفريق مانـشستر يونـايتد". وأكد: "نريد
أن نـراهم يعـبرون عن أنفـسهم ويـذهبـون إلى مالعب مثل آنـفيـلد وبث اخلوف في

مدافعيهم". 

WDI½ ≥∞ œUF²Ðû  ÂuO « vF ¹ ‰uÐdHO

b²¹U½u¹ d² A½U  sŽ

t¹√— sŽ nAJ¹ ôu¹œ—«uſ

5²OÝ w

ســوف يـقـومـون بـعــمـلـهم وسـنـقـوم
بـعمـلنـا وآمل كـما هـو احلال دائـمًا
ـنـافـسـة".  واسـتـكـمل: أن تـسـتـمـر ا
"خوض فـاران مـباراته الـ 300 ح
اضي اتصـلت به للتـعاقـد معه في ا
تلكها كنت أعرف اإلمكانات التي 
وبــالـتــأكـيــد خـوض  300مـبـاراة ال
ـكن ألي شـخص حتـقـيـقـهـا وآمل
أن يـخـوض  300مـبـاراة أخـرى في
ــســتــقــبل".  وبـــســؤاله عن احلظ ا
أجــــاب: "صــــحــــيح أنــــني شــــخص
محظوظ في احلياة لكن لو اعتقدت
أن كل مـــا أمـــلـــكـه هـــو احلظ فـــقط
فـليس هـنـاك شيء مهم وبـإمـكانك
أن تــعــتــقــد ذلـك كــيــفــمــا شــئت".
وواصل: "ح تـتـاح لي الفـرصة
لـلحـديث مع فـلوريـنـتيـنـو بيـريز
أشـــكــــره دائــــمًــــا فــــهــــو الـــذي
أحــضــرني لــلــعب هــنــا قــبل 18

عـامـا وهـذا شيء كــبـيـر بـالــنـسـبـة
لي".

نادي السد يتوج
بلقب بطولة كأس
قطر لكرة القدم

{ بــرلـ  –وكـــاالت : دافع جـــوشــ شـــنــايــدر
ــاني عن ــديـــر الــريــاضي لــنــادي شـــالــكــة األ ا
احلـارس الشاب ألـكسنـدر نوبل في ظل الغضب
الـعارم من جمـاهير الفـريق جتاهه لتوقـيعه عقود
انـتقاله لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بنهاية
ــوسم احلــالي.  وحتــدث شــنــايــدر لــصــحــيــفـة ا
"ســبـورت بـيــلـد" قـائــلًـا: "نـوبـل لم يـرتـكب شــيـئًـا
خــاطـئًــا فــهـو يــفي بــالـعــقـد الــذي وقع عــلـيه مع
الـنــادي ولم يـشـكـو يـومًـا من هـذا الـتـعـاقـد ومـا
فـعـله أمـر مـشـروع ويجـب أن نتـقـبـله ونـحـترمه".
اني في واعترف مدير شالكة بفضل احلارس األ
ـلـكي بـالـبـونـدسـلـيـجـا حـيث قـال: بـقــاء األزرق ا
"كـافة العبي شـالكة لـم ينسـوا الدور الكـبير الذي
ـاضي". ــوسم ا لــعـبه نــوبل في جتـنب الــهـبـوط ا
ـمـيـزة الـتي ـسـتـويـات ا وأكـمل: "عـنـدمـا أتـذكـر ا
قــدمـنــاهـا أمــام هـانــوفـر نــورنـبــيـرج وبــوروسـيـا
دورتــمـونـد والـتـي جنـحـنـا خاللــهـا في حـصـد 7
نـقـاط هـامـة أقـول على الـفـور: بـدون نـوبل لـكان
شـالكة يلعب في الدرجة الـثانية ويجب أال ننسى
جـميعًـا هذا األمر".  يـأتي ذلك رغم اتخـاذ شالكة
قـرارًا بتجريد صاحب الـ 23عامًا من شارة قيادة
الـفريق فور إعالن بايرن مـيونخ ضمه مجانًا في

صيف 2020 .
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 يسعى ليفربول
الى توسيع الهوة
ه مع غر
التاريخي
مانشستر يونايتد
الى ثالث نقطة
مذهلة إذا تغلب
عليه اليوم االحد
على ملعبه "انفيلد
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{ مدن - وكـاالت: يعـد إنتـر ميالن
نـافـسـة ليـوفـنـتوس أقـرب الـفـرق ا
ــــوسم عــــلى لــــقب الـــدوري هــــذا ا
اإليـطـالي بـعـد نـصف مـوسـم جـيد
مـن الــنــيــراتـــزوري جنح خالله في
مـجـابهـة الـسيـدة الـعجـوز. ويـحتل
إنـتـر ميـالن وصافـة جـدول تـرتيب
الكالتشيو برصيد  46نقطة بفارق
ـتـصـدر يـوفـنـتـوس. نـقـطـتـ عن ا
وتـسـعى إدارة إنـتـر بـشـتـى الـطرق
ـدرب أنــطـونـيـو لـتــلـبـيـة مــطـالب ا
كـــونـــتـي الـــذي جنح فـي رفع اسم

النادي مجددًا.
W×łU½  UIH

استطاع إنتر ميالن أن يضم بعض
ــمـــيــزة في الــصــيف الـــعــنــاصــر ا
ـــــاضي بـــــعـــــدمــــا جنـح في ضم ا
رومــيـــلــو لــوكـــاكــو وألــيـــكــســيس
سانـشـيـز من مـانـشسـتـر يـونـايـتد
بــــجـــانب بــــعض الــــعـــنــــاصـــر من

الـكـالـتـشـيـو مـثل سـيـنسـي وباريال
ـــكـن اعــتـــبـــار ضم وبـــيـــراجي. و
وسم إلنتر ميالن لوكاكو صفقة ا
ـيزًا رفقـة الفريق بعـدما قدم أداء 
اإليــطــالي حــتـى اآلن في مــخــتــلف
ــســـابــقـــات الــتي شـــارك فــيـــهــا. ا
وتــمـكـن لـوكــاكــو من تــســجـيل 18
هدفًا وسـاهم في صناعة  4آخرين
خالل  25مـبــاراة شــارك فــيــهـا مع
ـخـتـلف ــوسم  إنــتـر مـيالن هـذا ا
سابقـات.  وفي الدوري اإليطالي ا
ـهــاجم الـبــلـجــيـكي أن اســتـطــاع ا
يــصــنع الــتــاريخ مع إنــتــر مــيالن
بـعـدمـا سجل  14هـدفًا في أول 19
مـــبـــاراة لـــيـــصـــبح أفـــضل هـــداف
لــلـــفــريق. واســتــطــاع لــوكــاكــو أن
ينـفـجـر في إيـطـالـيـا بـعـدمـا سجل
ــيـــرلــيج خالل 12 هـــدفًــا بــالـــبــر
ـــاضي مع مـــانـــشــســـتــر ـــوسم ا ا
يونـايـتد في  32مبـاراة.  سـانشـيز

هـو اآلخـر فــبـعـد أن بــدأ االنـدمـاج
مع إنــتــر مــيالن تــعــرض إلصــابـة
قــويــة في الــكـاحـل رفـقــة مــنــتـخب
ـشـاركـة لـنـحو بالده لـيـغـيـب عن ا

ثالثة أشهر. 
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لم يـجد كـونـتي أفـضل من الدوري
اإلجنـلـيـزي لالعـتـمـاد عـلى العـبـيه
من أجل محاولة منافسة يوفنتوس
وكـــســـر هــــيـــمـــنــــته عـــلـى الـــكـــرة
اإليـــطـــالـــيـــة خــاصـــة وأنه قـــضى
مـوسـمـ هـنـاك عـلى رأس الـقـيادة
الــفـنـيــة لـتــشـيــلـسي. وبــعـد جنـاح
جتربة لوكاكو مع الفريق عاد إنتر
في مـــدة االنـــتـــقـــاالت الـــشـــتـــويـــة
ليتـفاوض حول ضم عنـاصر كثيرة
ـــيــرلــيج.  فـــفي مــهــمــة من الــبــر
ـدير مـزدوجـة لـبـيـيـرو أوسـيـلـيـو ا
الـريــاضي إلنــتـر ســافـر إلى لــنـدن
لـلـتــفـاوض حـول صـفــقـتـ وهـمـا

كــريــسـتــيــان إيــركــسن العب وسط
توتنهام هوتسبير وأوليفيه جيرو
مهـاجم تشيـلسي. واقتـرب إنتر من
الـتــعـاقـد مـع جـيـرو حــيث تـوصل
الـنـيراتـزوري التـفـاق مع تشـيـلسي
عـــــلى ضم الـالعب كـــــمــــا تــــوصل
ــقـرر أن التــفـاق مـع جــيـرو ومـن ا
يصل الالعب في غضون  72ساعة
إلى مـيـالنـو إلنــهـاء الــصـفــقـة. أمـا
إيـركـسن ال تـزال الـصـفـقـة مـحـاطـة
بـــبـــعض الـــغــمـــوض إال أن إنـــتــر
مـيالن لــديه الــثـقــة في ضم الــنـجم
ــــاركـي خــــاصــــة وأنه وافق الــــد
بــــــالــــــفـــــعـل عـــــلـى االنـــــضــــــمـــــام
للنيراتزوري. واتفق إنتر ميالن مع
مــانــشـســتـر يــونــايـتــد عــلى شـراء
آشـــــــلـي يــــــوجن حـــــــيث تـــــــوصل
الـنـيراتـزوري التـفـاق على دفع 1.3
ـانشـستر مـليون جـنيه إسـترلـيني 

هذا الشتاء.
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ـدير الفنـي لليفـربول قرار الكـاف بإقامة { لندن  –وكـاالت: انتقـد يورجن كلوب ا
ـاضية لـبطولة بطـولة كأس األ األفـريقيـة في الشتـاء من جديد. وأقـيمت النـسخة ا
وسم في الدوريات األوروبية لكن الكاف صر عقب انتهاء ا كأس األ األفريقـية 
قـرر مؤخرا إعادة الـنهائيـات للشتـاء. وستعانى الـعديد من أنديـة الدوري اإلجنليزي
ـدة من ينـايـر/ كانـون الـثاني وحـتى فـبرايـر/ شـباط خـاصة مع إقـامة الـبـطولـة في ا
ــلك الـثالثي مـحـمــد صالح وسـاديـو مـاني ونـابـي كـيـتـا.نـفس األمـر لـيـفـربـول الـذي 
ـلك اجلـابوني بـيـير أوبـامـيـاجن واإليفـواري نـيكـوالس بـيبي. بالـنـسبـة آلرسـنال الـذي 
ـباراة مانشستر يونايتد ي  ؤتمر الصحفي التقد وعلق كلوب على هـذا األمر خالل ا
ـا أفـعل أحـبـهـا وشـاهـدتـها ـكـنـني أن أحـتـرم كـأس األ األفريـقـيـة أكـثـر  قـائال: "ال 
ـشكلة أن ـوسم مشكـلة كبـيرة".   وأضاف: "ا كثـيرًا".وأكد: "إقـامة البـطولة في مـنتصف ا
الفـيـفـا كـان سـيـلـعب بـطـولة فـي صيف  2021بـعـد أسـبـوع أو أكـثـر من بـدايـة كأس األ
وذكـرت ذلك سـابـقا". وأكـمل: "لن نـبـيع صالح أو مانـي أو نابي كـيـتا ألنـهم لن يـتـواجدوا
معـنا في يـنايـر / كانـون الثـاني بالـطـبع ال لكن إذا فـكرت في شـراء العب أفريـقي فأنت
ـدة". وشـدد: "هذه كـارثـة لو بحـاجـة للـتـفكـيـر في أنه لن يـكون مـتـاحا بـعـد ذلك في هذه ا
ـدهش أن الــنـادي الـذي يـدفع راتب قـررنـا أن العب لــديـنـا لن يـشــارك فـسـيـتم إيــقـافه وا
ـكـنه الـلـعب ـكـنه أن يـقـرر مـثـل تـلك األمـور".وزاد: "إن أصـيب وقـلـنــا إنه ال  الالعـب ال 
فـاللوائح تـقضي بضـرورة سفره إلى أفـريقيا مـن أجل الكشف عـليه".وأردف: "على الـفيفا
أن يتدخل حـتى ال يكون متورطا في األمـر". وواصل: "إنه موقف غريب إن أردت مباريات
ا أقل ستـحصل عـلى أموال أقل سـأقول حـسنـا أنا مـستـعد لـذلك". وقال: "أشـعر جـدا 
باريات". حـدث لهاري كـ ألنه قد يغـيب عن بطولـة اليورو بـسبب خوض عـدد كبير مـن ا
وختم: "األمر ليس سـهال ال أحد يفكـر في الالعب كل السـلطات يجب أن تـلتقي إليجاد

حل لتلك األمور".

ـــوسم وخالل الـــعـــام مـــنـــذ بــــدايـــة ا
ــاضي. إنـهـا مـبـاراة يـجب أن نـفـوز ا
بــهـا". وواصل: "بـالـطــبع نـعـرف إنـهـا
مـبـاراة كـبـيـرة بـالـنـسـبـة لـلـجـمـاهـيـر
ـــديـــنـــة ولــنـــا كـــفـــريق ولـــكن في وا
الـنهـاية نحن نـلعب كي نـفوز. إنه أمر
رائـع".  وأكمل مـحمـد صالح: "حتـقيق
ـيزة? لـقـد بـدأ األمر أرقـام تـهـديفـيـة 
بـالعمل أكثر على تطوير عقليتي. هذا
كل شيء".  وأردف: "أتدرب أيضًا على
الـتسديد وتطويـر اللمسة األخيرة في
كـل وقت ولــيس هــذا كل األمــر ولــكن
االعـتيـاد أيضًـا على الـتواجـد في عدة
ــبـاراة والـتــحـرك في مــراكـز أثــنـاء ا
الــعـــمق أكــثــر مـن الــتــواجــد بــجــوار
اخلـط ألن دوري هـو اللـعـب كـجـناح".
ــصــري حــديــثه: "لــقــد وأ الــنـــجم ا
عـملت على تطويـر العديد من األشياء
لــدي وهـنـاك الـكـثـيــر من الـتـدريـبـات

وراء ذلك".
m½u¹ wKý√ dOF² ¹ d²½≈

عـــلـى صـــعـــيـــد مـــتـــصل وافق نـــادي
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد االنـكـلـيزي عـلى
الـتـخـلي عن مـدافـعـه اخملضـرم أشـلي

يـــونغ إلـى انـــتــر مـــيالن
االيـطـالي بـحـسـب ما
أشــــارت تــــقــــاريــــر
صـــــــحـــــــافـــــــيـــــــة.
وســــيـــــصل يــــونغ

الـدولي الـبـرازيـلي واثقـا الـيـوم االحد
لـلخروج بشـباك نظيـفة خصوصا في
ظـل اصــابــة جنـم هــجـــوم يــونـــايــتــد
ماركوس راشفورد خالل الفوز االخير
عـلى ولفرهامبتون -1صـفر في مباراة
مــعـــادة من مــســابــقــة الــكــأس. وأقــر
سـولــسـكـايـر "لم أرغب بـاشـراكه لـكن

كنا بحاجة للفوز. ارتد االمر علينا".
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ــديــر الـفــني وأعــلن يــورجن كــلــوب ا
لـــلـــيــفـــربـــول اول امس اجلـــمـــعــة أن
فـابينـيو وجويل مـاتيب باتـا جاهزين
لـلمشاركة مع الـفريق في مباراته أمام
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد الـيوم األحـد في
ـرحلة الثالـثة والعشرين من الدوري ا
ــمـــتــاز لـــكــرة الـــقــدم. اإلجنـــلــيـــزي ا
وأوضـح كــلــوب أن الالعــبــ شــاركــا
بـــشــكل جـــيــد فـي الــتــدريـــبــات خالل
اضـي بـعد أن تـعافـيا من الـيومـ ا
اإلصـابات حـيث كان فـابيـنيـو يعاني
مـن إصـابـة في الـكـاحـل كـمـا اشـتـكى
مــاتــيب من إصــابـة فـي الـركــبــة. لـكن
كـــلــوب أكــد في الــوقـت نــفــسه خالل
ـؤتمر الصـحفي الذي عقد اول امس ا
اجلـمـعـة اسـتـمرار غـيـاب نـابي كـيـتا
وديـان لوفـرين وجيمـس ميلـنر.  وقال
: كـلوب لدى سـؤاله عن لياقـة الالعب
"نـــعم يــبـــدو أن جــويل وفـــابــيـــنــيــو
عـائـدان... لـقـد شـاركـا في الـتـدريـبـات

( 34عـــامــا) الى ايـــطــالـــيــا اول امس
اجلـمـعة لـلـخضـوع لفـحص طـبي قبل
دة  18شـهرا بحسب "ال تـوقيع عـقد 
غــازيـتـا ديــلـو ســبـورت".  وسـيــتـلـقى
نـادي "الـشـياطـ احلـمر"  1,6مـلـيون
دوالر زائــد مـكـافـآت لــضم يـونغ الـذي
وسم أمـضى ثمانية مواسم ونصف ا
فـي ملعب "أولد تـرافورد" بعد وصوله
مـن اسـتــون فــيال في .2011 وخــاض
يـونغ ( 39مـباراة دولـية)  261مـباراة
فـي الــدوري االنــكــلـــيــزي وســجل 19
وسم هـدفا. وكـان قائـدا لفـريقه هـذا ا
لـكنه اسـتهل  10مـباريـات في الدوري
فـــقط أســـاســيـــا.  وأحــرز يـــونغ لــقب
الـدوري في  2013 الـكـأس في 2016
وكـأس الرابطة زائد الدوري االوروبي
في .2017 وتـــرك يــونغ فـــريــقه وهــو
ركز اخلامس بفارق  27نقطة يـحتل ا
ـتـصـدر الـذي يـلـتـقـيه عن لــيـفـربـول ا
الـيـوم االحـد عـلى مـلـعب "انـفـيـلد" في
مـبـاراة قـمة. وكـان انـتـر قد تـعـاقد مع
ـهاجم البلجيـكي روميلو لوكاكو من ا
هاجم التشيلي يونايتد ايضا كذلك ا
الــيــكـســيس ســانـشــيس عــلى ســبـيل
االعـارة مـن نـادي مـديـنـة مـانـشـسـتـر.
ــدرب انــتــونــيـو ويــحــتل فــريـق ا
ـركز الـثـاني راهـنا في كـونـتي ا
"سـيـري أ" بـفـارق نـقـطـت عن

يوفنتوس حامل اللقب.

بـشـكل طـبـيـعي وهو مـا يـعـني أنـهـما
سـيـكـونـان ضـمن قـائـمـة الـفريـق على
األرجـح." وأضـــــاف: "لـــــكن الـــــثـالثــــة
اآلخــرين لـم يــشــاركــوا بـعــد لــكــنــهم
يـقـتربـون أكثـر وأكـثر أعـتقـد أن ديان
سـيـشارك في الـتدريـبات بـنسـبة 100
". ـئـة اعـتـبـارا من يـوم غـدا اإلثـن بـا
وخــتم: "لـكن ال أعـرف وضع الالعـبـ
اآلخــرين (كــيـتــا ومــيـلــنــر) عـلى وجه
ا كـنـني الـتـعـجل وإ الـتـحـديـد. ال 
سـأشركهما في التدريبات عندما يقال

لي إنهما أصبحا جاهزين." 
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ـصـري مـحـمـد صالح جنم وحتــدث ا
لــيــفــربـــول عن مــواجــهــة فــريــقه مع
ـقرر لـها الـيوم مـانشـسـتر يـونايـتد ا
األحــد  في اجلـولـة الـ 23مـن الدوري
ـمـتـاز. وقـال صالح في اإلجنــلـيـزي ا
ــوقع الـرسـمي تــصـريـحــات أبـرزهـا ا
لـليفربول: "نـركز اآلن فقط على مباراة
مـانشـستـر يونايـتد ألنـنا نـتعامل مع
كـل لقاء عـلى حـدة". وأضاف: "ال نـفكر
ــة حــتى نــهــايـة في الــبــقــاء بال هــز
ـوسم. إذا فعلنا ذلك فسيكون رائعًا ا
طـاف نريد فقط الفوز لـكن في نهاية ا
يـرلـيج ألنه األمـر األكـثر بـلـقب الـبـر
أهــمــيـة". وتــابع الــفــرعـون: "نــحــتـاج
الــفــوز عــلى مــانــشــســتــر يــونــايــتـد
لـلـمـضي في طـريقـنـا وهذا مـا نـفـعله
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