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صالح يقود ليفربول لفوز صعب على هدرسفيلد

تسديدة صالح في طريقها إلى مرمى هدرسفيلد

كلوب يتقبل االنتصارات املتواضعة
ق��ال يورغن كلوب، م��درب ليفربول، إنه 
أصبح معتاًدا على الفوز مبباريات، دون 
أن يظهر بشكل مميز، وذل��ك بعد انتصار 
الريدز على هيديرسفيلد تاون، بهدف نظيف، 

السبت، في إطار البرمييرليج.
وك��ان ليفربول، واح��ًدا من أفضل الفرق 
األوروب��ي��ة في املوسم امل��اض��ي، وت��وج ذلك 
ب��ال��وص��ول لنهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا، 
لكن رغم ذلك لم يحصد األلقاب حتت قيادة 

يورجن كلوب.
وأض��اف كلوب، أن��ه يشيد باالنتصارات 
املتواضعة، ألن النتيجة هي تساوي فريقه 
مع املتصدر مانشستر سيتي في عدد النقاط، 
وهو 23 نقطة، واحتالله املركز الثاني بفارق 

األهداف.
وأوض��ح كلوب »ق��د تكون أول فترة في 
حياتي، نحقق فيها انتصارات متواضعة. 
وعلي أن أقول أنني في بعض األحيان، أفضل 
حقا األداء الكبير، لكنني أقبل ذل��ك وأتفهم 
متاما سببه«. وتابع »أنظر إلى غرفة خلع 
املالبس اآلن وقبل املباراة، هناك الكثير من 
األمور التي ال يراها الناس، بعد فترة التوقف 
الدولي«. وأمت »ظللت على اخلط كثيرا اليوم، 
ألنه حتى عندما تشعر بالتعب، فإنك ستظل 

يورغن كلوبخائًفا من مدربك«.

موناكو يسقط حتت أنظار هنري

أدت ثالث ضربات رأس من ماركينيوس وادريان 
راب��ي��و وي��ول��ي��ان دراك��ل��س��ر اض��اف��ة لهجمتني من 
كيليان مبابي وموسى ديابي لتحقيق سان جيرمان 
انتصاره العاشر في نفس العدد من املباريات في 
دوري ال��درج��ة االول���ى الفرنسي لكرة ال��ق��دم هذا 

املوسم بعد ان سحق اميان 5 -صفر يوم السبت.
وش��اه��د امل���درب اجل��دي��د تييري ه��ن��ري فريقه 
م��ون��اك��و وه��و مينى بهزميته ال��س��ادس��ة ف��ي 10 
مباريات بخسارته 2-1 امام مضيفه ستراسبورج 

في أول مباراة لهنري مع الفريق.
وشهدت امل��ب��اراة ط��رد صمويل جراندسير في 

الشوط الثاني.
وافتتح املدافع ماركينيوس التسجيل على استاد 
بارك دي برينس بضربة رأس اثر ركلة ركنية من 
انخيل دي ماريا في الدقيقة 12 قبل ان يضاعف 
ادريان رابيو الغلة من ركلة ركنية أخرى نفذها دي 

ماريا قبل ثالث دقائق على نهاية الشوط األول.
ودافع أميان، الذي يبتعد بفارق اربع نقاط فوق 
منطقة الهبوط، بكل قوة لكنه انهار قبل النهاية 
حيث لعب دراكلسر الكرة بضربة رأس في الشباك 
في الدقيقة 80 قبل ان يسدد مبابي بقوة على ميني 

احلارس لتصبح النتيجة -4صفر بعدها بدقيقتني.
واندفع العب الوسط ديابي نحو منطقة اجلزاء 
وس��دد ال��ك��رة ف��ي نفس مكان م��ن الشبكة ليجعل 
النتيجة 5 -صفر قبل دقيقتني على النهاية امام 

اجلماهير املتحمسة املساندة للفريق.
وف��ي ظ��ل تبقي مجموعة م��ن امل��ب��اري��ات ضمن 
اجلولة ذاتها، فان انتصار سان جيرمان وضعه 
على قمة الترتيب برصيد 30 نقطة متقدما بفارق 
ثماني نقاط على ليل صاحب املركز الثاني الذي فاز 

على ديجون 1-2.

ويحتل اوملبيك ليون، الذي فاز على نيم 2 -صفر 
يوم اجلمعة، املركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وميكن ملرسيليا ان يجتاز اوملبيك ليون ويحتل 
املركز الثالث في حال فوزه خارج ملعبه على نيس 

يوم األحد.

بداية سيئة
وبعد أسبوع من تعيينه خلفا لليوناردو جاردمي، 
تولى هنري مسؤولية فريق يقع في منطقة الهبوط 
برصيد س��ت ن��ق��اط م��ن اول 10 م��ب��اراة اضافة 

للخسارة مرتني في دوري ابطال اوروبا.
وامضى هنري خمس سنوات كالعب في موناكو 
وف��از معه ب��ال��دوري ع��ام 1997. ورغ��م ان��ه تولى 
منصب امل��درب املساعد مع املنتخب البلجيكي في 
2016، فان مباراة السبت شكلت االولى له كمدرب 

أول.
وح���اول موناكو معادلة ال��ه��دف ال��ذي سجله 
ادريان توماسون برأسه بعد ان دفع احلارس سيدو 
سي الكرة باخلطأ نحو شباكه في الشوط االول 
قبل ان يتم طرد جراندسير ببطاقة حمراء مباشرة 
بسبب التحام قوي مع انطوني جونسالفيس في 

الدقيقة 66.
وكان هنري قد اضطر الستبدال املهاجم رادامل 

فالكاو بعد ان خرج يعرج في الدقيقة 37.
وسنحت ملوناكو مجموعة من الفرص من الركالت 
الثابتة قبل ان يلعب ليبو موتيبا العب ستراسبورج 
الكرة من فوق احلارس سي املتقدم قبل ست دقائق 
على نهاية املباراة لتسكن الشباك. وسجل يوري 
تيليمانز هدفا واح��دا ملوناكو من ركلة ج��زاء في 

الوقت احملتسب بدل الضائع. 

سان جيرمان يحقق انتصاره العاشر تواليا .. وخسارة موناكو حتت قيادة هنري

سجل محمد صالح مهاجم ليفربول اول اهدافه في ارب��ع مباريات ليمنح 
فريقه الفوز 1 -صفر على هدرسفيلد تاون في املباراة التي جمعت بينهما في 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم السبت وهو ما دفع النادي القادم من 

مرسيسايد نحو املركز الثاني في جدول الترتيب.
وسجل صالح عقب 20 دقيقة وظل هذا هو الهدف الوحيد في املباراة لينزل 
يورجن كلوب بصديقه املقرب ومواطنه ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيلد سادس 

هزمية في تسع مباريات بالدوري املمتاز هذا املوسم.
وجاء الهدف عندما أتاح شيردان شاكيري مساحة لنفسه ليرسل متريرة 
دقيقة الى صالح داخل منطقة اجلزاء. ومن ملسة واحدة، اسكن املهاجم املصري 

الكرة في الشباك محرزا رابع اهدافه هذا املوسم.
وقاتل هدرسفيلد وكاد ان يسجل هدف التعادل بتسديدة من مسافة بعيدة من 
جوناثان هوج لتصطدم بالقائم قبل ان يسدد فيليب بيلينج ركلة حرة من مسافة 
قريبة لتذهب الكرة بعيدا. وطالب هدرسفيلد باحتساب ركلة جزاء له بسبب 

ملسة يد من جيمس ميلنر اال ان احلكم رفض احتسابها.
واعتقدت جماهير هدرسفيلد ان فريقها سجل اول اهدافه على ارضه خالل 
ستة اشهر بعد ان انقض اليكس بريتشارد على كرة عالية ليودعها برأسه في 
مرمى احل��ارس اليسون قبل نهاية الشوط االول. ومع ذلك، احتسبها احلكم 

تسلال.
وتراجع ضغط اصحاب االرض بعض الشيء مع بداية الشوط الثاني على 
الرغم من ان ستيف موني سنحت له فرصة قبل أقل من 10 دقائق على النهاية 
عندما وصلته الكرة داخ��ل منطقة اجل��زاء. ومع ذلك فان موني سددها فوق 

العارضة من مسافة قريبة للغاية.
وصفقت اجلماهير صاحبة االرض في استاد ج��ون سميث لالعبني عقب 
صفارة النهاية على الرغم من ان الهزمية ابقت على مسيرة الفريق بدون 

انتصارات هذا املوسم.
وبدا فاجنر راضيا خالل مقابلة اجراها مع شبكة بي.تي سبورت وهو يقف 

إلى جوار مواطنه كلوب وذلك رغم النتيجة وبدا متفائال بشكل واضح.
وقال فاجنر ”حتويل العروض االيجابية لنتائج ميثل حتديا رائعا نواجهه 

كما انه مثير للغاية. هذا ما اشعر به على الصعيد الشخصي.
”يحدوني االم��ل ان يكون بوسعي في املستقبل ان ينعكس هذا الشعور 

الشخصي على الالعبني“.
وبدا كلوب اكثر انتقادا لفريقه الذي لم يخسر حتى االن هذا املوسم وأقر ان 

ليفربول كان محظوظا النتزاعه الثالث نقاط كاملة.
وقال ”لست غاضبا او ما شابه لكنني اعتقد اننا يجب ان نتوقع من العبينا 
ان يقدموا ما هو أفضل. اغلب النواحي التي لم نؤديها بشكل جيد اليوم جاءت 

بسبب اداء هدرسفيلد اجليد.
”هناك بعض األمور التي لم يكن بوسع هدرسفيلد ان يؤدي بشكل افضل 

فيها. ساعدتنا التمريرات املقطوعة والسيئة.
”بعيدا عن ذلك، فان النتيجة كانت ستختلف النهم سجلوا وس��ددوا في 
القائم ورمبا كانت لهم ركلة جزاء. اجلميع يتوقع منا كرة قدم جيدة واود رؤية 

ذلك“.
وعقب تعادل تشيلسي في وقت سابق يوم السبت أمام مانشستر يونايتد، 
دفع هذا االنتصار بليفربول الى املركز الثاني في جدول الترتيب بفارق االهداف 
خلف مانشستر سيتي املتصدر. وسيلعب فريق امل��درب كلوب ام��ام كارديف 
سيتي يوم السبت املقبل. وظل هدرسفيلد في املركز قبل األخير بدون أي انتصار. 

وسيحل الفريق ضيفا على واتفورد في املباراة املقبلة. 
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غوارديوال: نسير على الطريق الصحيح
حقق مانشستر سيتي انتصاراً 
سهاًل 5-0 على بيرنلي وه��و ما 
منح الفريق سابع فوز له في أول 

تسع مباريات.
 وأب���دا بيب غ��واردي��وال م��درب 
سيتي سعادته باالنتصار قائالً 
»ك��ان��ت األه����داف رائ��ع��ة للغاية 
وجميلة وح��ص��دن��ا ث���الث نقاط 

اضافية«.  
وسجل سيتي 106 اه��داف في 
طريقه حلصد لقب الدوري املوسم 
املاضي وسجل الفريق مبعدالت 
أعلى ه��ذا املوسم حيث أح��رز 26 

هدفاً في تسع مباريات إلى حينه.  
ويعتقد غ���واردي���وال أن هناك 
إشارات واضحة على أن سيتي بلغ 
نفس املستوى الذي أثبت به أنه ال 

يقهر املوسم املاضي.  
وق����ال »ن��ش��ع��ر ب��ال��راح��ة مع 
جماهيرنا وفي ملعبنا...والشكر 
للقائمني على امللعب الذين جعلوا 
العشب في حالة مثالية وه��و ما 
ي��س��اع��دن��ا ع��ل��ى ال��ل��ع��ب بسرعة.  
»نشعر بالراحة وهو ما ميكننا من 
املضي قدماً وأن نتسم باالتساق«.  

وقال املدرب اإلسباني: »مستوانا 
على ملعبنا املوسم املاضي وهذا 
املوسم مرتفع، نحن نفوز ب��أداء 
جيد على العموم، ونهاجم بارتياح 

أكبر في ظل املزيد من اخليارات«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »لدينا 
خمسة العبني مختلفني للتسجيل 
لذلك الضغوط أقل على املهاجمني 
س��ي��رج��ي��و أغ���وي���رو وغ��اب��ري��ي��ل 

جيسوس«.
وقال مدرب سيتي: »نتعلم كل 
يوم أن نهاجم بشكل أفضل عندما 
يتراجعون للدفاع أكثر.. املنافسون 
يهاجموننا ونستعيد الكرة.. منلك 
الكثير من السرعة في الهجمات 
امل��رت��دة.. م��ن امل��ه��م أن جنمع بني 
األمرين سواء أكان املنافس يهاجم 

أم يدافع«.
وسيعزز دي ب��روي��ن صفوف 
سيتي، ويتوقع غوارديوال أن يعود 
الالعب ألفضل مستوياته سريعاً، 
وق��ال: »بدنياً هو العب ميتلك قوة 
كبيرة، ويحتاج لوقت.. هذه أول 
م��رة ي��ش��ارك فيها مل��دة 30 دقيقة 

بيب غوارديوالوهذا مهم للغاية«.


