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يوفنتوس
بوابة
من
«األبطال»
إلى
يعود
رونالدو
ّ

فالنسيا من ضحاياه المفضلين
حسن رمضان

حقق بايرن بداية مميزة في الدوري األلماني (غوينتر شيفمان ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ× بنفيكا

كلينسمان لم يعد هنا!
ينطلق مشوار بايرن
ميونيخ في دوري أبطال
أوروبا اليوم أمام بنفيكا.
مباراة مهمة تحديدًا
للبافاريين للوقوف عند
استعدادات فريقهم
للمنافسة على لقب
البطولة األهم ،كما أن
مواجهتهم بنفيكا
تحمل ذكريات تعود
لعام 1996
حسن زين الدين
ال ت ـ ــزال م ــواج ـه ــة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األملـ ــانـ ــي وب ـن ـف ـي ـكــا ال ـب ــرت ـغ ــال ــي فــي
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ــام 1996
ح ـ ــاض ـ ــرة ف ـ ــي أذه ـ ـ ـ ــان الـ ـب ــاف ــاري ــن.
حـيـنـهــا ل ــم ي ـت ــواج ــه ال ـف ــري ـق ــان على
اللقب بل في دور الـ  .16كان عامذاك
الـنـجــم ال ـســابــق ي ــورغ ــن كلينسمان
مــع بــايــرن .فــي م ـبــاراة الــذهــاب على
ملعب «أوملـبـيــا شـتــاديــون»ّ السابق
للبافاري سجل املهاجم الفذ رباعية
الـ ـف ــوز .ل ــم يـكـتــف كـلـيـنـسـمــان بــذلــك
بــل فــي م ـب ــاراة اإليـ ــاب فــي الـبــرتـغــال
سجل هــدفــن مــن بــن ثالثية الـفــوز.
في الحقيقة ،فإن بنفيكا ال يمكن أن

ينسى كلينسمان .ال يمكن أن ينسى
العبًا سجل في شباكه  6أهــداف في
مـبــاراتــن .ذلــك أصبح املــاضــي ،لكنه
ـاض ال ّبد من التذكير به باعتبار
مـ ٍ
أن م ــا حــق ـقــه كـلـيـنـسـمــان ال ي ـت ـكـ ّـرر
دائ ـمــا .هـكــذا ف ــإن تـلــك املــواجـهــة قبل
 22ع ــام ــا تـحـضــر إل ــى ال ــذاك ــرة عند
ال ـح ــدي ــث ع ــن تـ ـج ـ ّـدد امل ــواجـ ـه ــة بــن
الفريقني في البطولة ذاتها لكن في
دورهـ ــا األول ال ـي ــوم .ب ــاي ــرن ال ي ــزال
بايرن .كبير أملانيا .وبنفيكا ال يزال
بنفيكا .واحد من بني الثالثة الكبار
فـ ــي الـ ـب ــرتـ ـغ ــال إلـ ـ ــى ج ــان ــب ب ــورت ــو
وسبورتنغ لشبونة .وبالحديث عن
ّ
بورتو فإن البافاري يتذكره أكثر من
بنفيكا عـنــدمــا خـســر أمــامــه نهائي
ّ
بمسماها القديم كأس
دوري األبطال
األنــديــة األوروبـيــة البطلة عــام 1987
ف ــي فـيـيـنــا ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـت ــي سـ ّـجــل
فيها أس ـطــورة الـجــزائــر راب ــح ماجر
هدفه الشهير بالكعب والذي أصبح
ّ
مسجلة» له.
«ماركة
ذلك أيضًا أصبح من املاضي .اآلن ،في
أيلول  ،2018يتواجه بايرن وبنفيكا
على ملعب «استاديو دا لوز» .األول،
كالعادة ،في صدارة «البوندسليغا»،
وال ـث ــان ــي أي ـضــا ف ــي ص ـ ــدارة تــرتـيــب
دوري ب ــاده ،وكــالـعــادة فــي منافسة
مـ ــع بـ ــورتـ ــو وسـ ـب ــورتـ ـن ــغ ل ـش ـبــونــة.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن أن الـ ـف ــوارق
الحالية والتاريخية تبدو كبيرة بني
الفريقني األملــانــي والبرتغالي .على
األرج ــح سيكتفي بنفيكا بمنافسة
أيــاكــس أمـسـتــردام الهولندي وربما

آي ــك أث ـي ـنــا ال ـيــونــانــي ع ـلــى الـبـطــاقــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ّامل ــؤهـ ـل ــة إلـ ـ ــى دور الـ ـ ـ ـ 16
فيما ُيـتــوقــع ،فــي حــال عــدم حصول
مـفــاجــآت ،أن يحسم بــايــرن البطاقة
األولـ ــى والـ ـص ــدارة .إذًا ف ــإن األن ـظــار
ّ
تــت ـجــه ،بطبيعة ال ـح ــال ،إل ــى بــايــرن
فــي هــذه امل ـب ــاراة .الـبــافــاري يخوض
م ـب ــارات ــه األول ـ ــى ف ــي ال ـب ـطــولــة الـتــي
أح ــرز لقبها  5مـ ــرات .هــو واح ــد من
كـبــار أوروب ــا وبالتالي فــإنــه يحظى
بجانب مــن االهـتـمــام خصوصًا مع
صافرة االنطالق.
صحيح أن بايرن حقق بداية مميزة
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري األمل ـ ــان ـ ــي بـ ـتـ ـص ـ ّـدره ب ـ
ً
 9ن ـق ــاط م ــن  3م ـب ــاري ــات م ـس ـجــا 9
أهداف بواقع  3أهداف في كل مباراة،
إال أن هذا ال يعني الكثير للبافاريني،
إذ ليس بجديد على ه ــؤالء صــدارة
«البوندسليغا» ولقبها في النهاية.
قــد تعني هــذه الـبــدايــة امل ــدرب نيكو
كــوفــاتــش فــي انـطــاقـتــه مــع الـفــريــق،
ل ـكــن م ــا ي ـهـ ّـم ال ـبــافــاريــن ه ــو الـلـقــب
األوروبـ ـ ـ ــي« .الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ال
غير ذل ــك .فــي الحقيقة ،فقد ّ
تعرض
بــايــرن لخيبات كثيرة منذ تتويجه
باللقب األخير عام  2013على حساب
بوروسيا دورتموند .مذذاك اإلنجاز
ب ـ ــإح ـ ــراز ال ـث ــاث ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة املـ ـ ــدرب
ال ـقــديــر ي ــوب هــايـنـكــس ت ــوال ــى على
تــدريــب ال ـبــافــاري كــل مــن اإلسـبــانــي
ج ــوسـ ـي ــب غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال واإليـ ـط ــال ــي
كارلو أنشيلوتي وفــي العام األخير
هاينكس مجددًا ،لكن في كل مرة كان
يـخـســر بــايــرن فــي األم ـت ــار األخ ـيــرة.

يخسر أمام اإلسبان تحديدًا.
حـصــل التغيير ه ــذا الـصـيــفُ .حكي
عــن أس ـمــاء كـثـيــرة قــد تـتــولــى املهمة
الـثـقـيـلــة ب ـتــدريــب فــريــق ك ـبــايــرن من
بينها تــومــاس تــوخـيــل واإلسـبــانــي
ل ــوي ــس إنــري ـكــه ل ـيــرســو ال ـخ ـيــار في
الـنـهــايــة عـلــى كــوفــاتــش .ره ــان نظر
إل ـيــه ال ـب ـعــض ف ــي مـقــاطـعــة بــافــاريــا
بخشية ذلك أن الكرواتي ليس اسمًا
ك ـب ـي ـرًا ك ـب ــاق ــي ن ـج ــوم الـ ـت ــدري ــب فــي
أوروبـ ــا .صحيح أنــه قــاد أينتراخت
فرانكفورت للقب الكأس على حساب
بايرن بالذات ّ
ودرب منتخب كرواتيا

الفوارق الحالية والتاريخية
تبدو كبيرة بين الفريقين
األلماني والبرتغالي
وأوصله إلى مونديال البرازيل ،2014
إال أن األمور تختلف كثيرًا في فريق
مثل بايرن .لكن ثمة في البافاري من
كــان ينظر إلــى كــوفــاتــش مــن ناحية
اعـ ـتـ ـب ــاره الع ـب ــا س ــاب ـق ــا ف ــي ب ــاي ــرن،
وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة ي ــول ـي ـه ــا ال ـب ــاف ــاري ــون
ً
أهمية كبيرة ،فضال عن كونه مدربًا
ّ
ومتحمسًا وقد أظهر عن كفاءة
شابًا
في أسلوبه التدريبي مع فرانكفورت.
بالفعل فإن كوفاتش يبدو حتى اآلن
ّ
تحملها.
على قــدر املـســؤولـيــة الـتــي
هو قبل كل شيء يعلم بايرن ميونيخ
ّ
وملمًا بكل شؤونه وعلى عالقة
جيدًا
ً
جيدة بمسؤوليه .فضال عن ذلك ،فإن

معظم الــاع ـبــن ،حـتــى اآلن ،يـقـ ّـرون
بـكـفــاء تــه الـتــدريـبـيــة وجـ ّ
ـديـتــه وعــدم
تهاونه في التدريبات القاسية .كما
ل ـف ـتــت األن ـ ـظـ ــار ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـقــويــة
وثـ ـقـ ـت ــه ب ـن ـف ـس ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ــرض ــه
قــراراتــه على نـجــوم الـفــريــق تحديدًا
وهذا ما بدا واضحًا في املباراة أمام
شتوتغارت عندما استبدل الثنائي
ال ـهــول ـنــدي أريـ ــن روبـ ــن والـفــرنـ َســي
فــرانــك ريبيري ليخرجا ممتعضني
لـكـنـهـمــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ت ـقـ ّـبــا ال ــواق ــع
الـجــديــد واع ـت ـمــاد املـ ــدرب الـكــرواتــي
على مـبـدًا امل ــداورة وإعـطــاء الفرصة
ً
أك ـث ــر ل ـل ـش ـبــاب ،ف ـض ــا ع ــن ذل ــك فــإن
ّ
كــوفــاتــش لــم يكن متطلبًا فــي سوق
االنـتـقــاالت بــل اكتفى بـقــدوم الشاب
امل ــوه ــوب ل ـيــون غــوريـتـسـكــا وع ــودة
الشاب اآلخر سيرج غنابري ،معتبرًا
أن بــاسـتـطــاعـتــه إصــابــة الـنـجــاحــات
مــع التشكيلة الحالية وه ــذا مــا بدا
واضحًا على سبيل املثال من خالل
إع ــادت ــه ت ــوم ــاس مــولــر ل ـل ـبــروز وقــد
سجل األخير الهدف األول لفريقه في
املوسم الجديد ثم أضاف هدفًا ثانيًا.
رغم األفضلية «على الــورق» لبايرن
أمام بنفيكا ،فإن البافاريني يريدون
االطـمـئـنــان عـلــى فريقهم مــع مــدربــه
الجديد من خالل املسابقة األبرز أي
دوري األبـ ـط ــال ،وه ــذا م ــا سيحظى
باهتمامهم اليوم .إذًا ،بايرن يواجه
بنفيكا في «استاديو دا لوز» اليوم.
يورغن كلينسمان لم يعد هنا .األكيد
ّ
أن التاريخ لن ّ
يسجل العب
يتكرر .لن
آخر من بايرن  6أهداف.

بـعــد ان ـت ـظــار دام  320دق ـي ـقــة ،أخـيـرًا
س ـ ّـج ــل ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو ّأول
أهــدافــه مع فريقه الجديد يوفنتوس
فــي امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة لـفــريــق الـسـيــدة
الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة «آل ـ ـيـ ــانـ ــز
سـ ـت ــادي ــوم» أم ـ ــام س ــاس ــول ــو .لـحـظــة
كانت بكل معنى الكلمة «تاريخية»
بالنسبة إل ــى رون ــال ــدو ويــوفـنـتــوس
ـاد في إيطاليا على
وجماهير أكبر نـ ٍ
ال ـص ـع ـي ــد املـ ـحـ ـل ــي .وقـ ـف ــت ال ـح ـشــود
بأكملها في امللعب وبدأت الجماهير
بالتصفيق للـ«دون» الذي انتظر هذه
اللحظة كثيرًا .لقطة مشابهة للقطة
ت ـص ـف ـيــق ال ـج ـم ــاه ـي ــر لـكــريـسـتـيــانــو
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا س ـ ـ ّـج ـ ــل أف ـ ـض ـ ــل ه ـ ـ ـ ــدف ف ــي
دوري األبـ ـط ــال امل ــوس ــم امل ــاض ــي في
مـ ــرمـ ــى ف ــريـ ـق ــه ال ـ ـحـ ــالـ ــي وب ـق ـم ـيــص
فــريـقــه الـســابــق ري ــال م ــدر ّي ــد .احتفل
«ص ــاروخ مــاديــرا» كما يلقب بهدفه
على طريقته املعتادة ،وبدأ الالعبون
ّ
يـهــنـئــون الـصـفـقــة األغ ـلــى فــي تــاريــخ
الـ ـن ــادي ع ـلــى اف ـت ـتــاح س ـ ّـج ــل أه ــداف ــه
م ــع «الـ ـي ــوف ــي» .ه ــدف ــان س ــاه ــم بهما
رونــالــدو بفوز فريقه على ساسولو
بـنـتـيـجــة  ،1-2لـيـصـبــح ال ـفــريــق على
ق ـ ّـم ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري ب ــأربـ ـع ــة انـ ـتـ ـص ــارات
مـتـتــالـيــة م ــن أصـ ــل أربـ ـع ــة م ـبــاريــات
ّ
يخب ظن
في الــدوري حتى اآلن .ولــم ِ
مــدرب الفريق ماسيميليانو أليغري
حـ ــن قـ ـ ـ ــال« :س ـي ـل ـع ــب كــري ـس ـت ـيــانــو
أس ــاسـ ـي ــا أم ـ ـ ــام سـ ــاسـ ــولـ ــو ،وسـ ــوف
ّ
يسجل أول أهدافه» .بالطبع لن تقف
«ماكينة الدون» التهديفية عن العمل،
خـصــوصــا أن بـطــولـتــه املـحـبـبــة على
قلبه والـتــي يـتـصـ ّـدر قائمة هدافيها
ال ـتــاري ـخ ـيــن بـ ـ ــ 120هــدفــا ب ـع ـي ـدًا عن
أق ــرب مالحقيه األرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي بـ ـ ـ ــ 20ه ــدف ــا سـ ـتـ ـب ــدأ الـ ـي ــوم.
هــي بطولته ال ـخـ ّ
ـاصــة ،بــل إن ــه عــادل
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي رق ــم األس ـط ــورة
اإليطالية وقائد نادي ميالن السابق
باولو مالديني بخمسة ألقاب لدوري
األب ـط ــال لـكــل مـنـهـمــا .سـيـكــون فــريــق
الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة
ّ
ّ
تحديات
بالسهلة ،وستحمل
ليست
صعبة للفريق اإليطالي ،إذ سيكون
إلى جانب كل من فالنسيا اإلسباني
وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاتـ ـي ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى الـ ـف ــري ــق ال ـس ــوي ـس ــري

لن تتوقف آلة رونالدو التهديفية (ميغيل ميدينا ــ أ ف ب)

«يونغ بويز» الذي تأهل ألول ّ
مرة في
تاريخه للبطولة.
لـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
م ــاس ـي ـم ـي ـل ـي ــان ــو أل ـ ـي ـ ـغـ ــري ت ــول ـي ـف ــة
مـ ـم ـ ّـي ــزة م ــن ال ــاعـ ـب ــن ،م ـ ّـم ــا يـجـعـلــه
األوف ــر حظًا لـتـصـ ّـدر املجموعة نظرًا
إل ــى ع ــدم ث ـب ــات ال ـفــري ـقــن اإلس ـبــانــي
واإلنكليزي في دورياتهما .انتقاالت
كــإمــري ج ــان الع ــب لـيـفــربــول السابق
وعـ ـ ـ ــودة لـ ـي ــون ــاردو ب ــون ــوت ـش ــي إل ــى
خ ــط ال ــدف ــاع ب ـعــد أن ق ـضــى مــوسـمــا
وحيدًا في «السان سيرو» مع ميالن،
تـبـ ّـن مــدى إص ــرار إدارة الـفــريــق على
ت ــوازن التشكيلة فــي كــامــل الخطوط.
ف ــي الـ ـخ ــط األمـ ــامـ ــي ي ــوج ــد الع ـب ــون
ّ
مميزون وق ــادرون على صنع الفارق
كــدوغــاس كوستا البرازيلي وخــوان
كـ ـ ـ ـ ــوادرادو ال ـك ــولــوم ـب ــي إض ــاف ــة إل ــى
اإليطالي فيديريكو بيرناردسكي وال

نـنـســى طـبـعــا نـجــم يــوفـنـتــوس األول
امل ــوس ــم امل ــاض ــي األرجـنـتـيـنــي بــاولــو
ديـ ـب ــاال .أس ـم ــاء تـجـعـلـنــا ن ـثــق ب ـقــدرة
«البيانكو نـيــري» فــي الحصول على
ص ـ ـ ــدارة امل ـج ـم ــوع ــة .امل ـ ـبـ ــاراة األولـ ــى
س ـت ـك ــون أمـ ـ ــام فــال ـن ـس ـيــا ف ــي املـلـعــب
ال ـ ّـص ـع ــب «امل ـي ـس ـت ــايــا» ال ـ ــذي يصبح

لدى مدرب الفريق
اإليطالي أليغري توليفة
ّ
مميزة من الالعبين
فيه «الخفافيش» فريقًا مختلفًا عن
الفريق الذي يلعب خارج هذا امللعب.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ي ـ ـمـ ــر رجـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ــدرب
اإلسباني مارسيلينيو بفترة صعبة
م ــع ب ــداي ــة الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي .حيث
ّ
يـحـتــل ال ـفــريــق امل ــرك ــز الـ ـ ــ 17ف ــي ســلــم

ميندي يغيب ألسابيع
أكــد اإلسـبــانــي بيب غــوارديــوال م ــدرب ن ــادي مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،أن العـبــه الفرنسي بنجامان مندي
سيبتعد عــن املــاعــب لفترة غير مـحــددة قــد تصل إلى
أســابـيــع بسبب إصــابــة فــي الــركـبــة ،مــا يعني غيابه عن
مباراة ليون في الجولة األولــى من دوري أبطال أوروبــا.
وغاب مندي ( 24عامًا) لفترة طويلة املوسم املاضي عن
صفوف فريقه بسبب إصابة في أربطة الركبة اليمنى
تعرض لها في أيلول/سبتمبر ،وعــاد في نيسان/أبريل،
ما ّأدى إلى التحاقه بتشكيلة املنتخب الفرنسي الذي توج
بلقب كأس العالم  2018في روسيا .وبعد مشاركته في
املباريات األربع األولى لفريقه في الدوري اإلنكليزي هذا
املــوســم ،غــاب مندي عــن مـبــاراة الفريق األخـيــرة السبت
املــاضــي أم ــام فــولـهــام فــي الـجــولــة الـخــامـســة وال ـتــي فــاز
فيها «السيتيزنس بنتيجة  ،0-3قبل أن يؤكد غوارديوال
اإلصــابــة .وقــال بيب« :مندي تعرض إلصــابــة ،في األيــام
املــاضـيــة كــان يعاني مــن مشكلة فــي إح ــدى ركبتيه ،ال
أع ــرف عــدد األي ــام الـتــي سيغيب خــالـهــا ،قــد يـكــون ذلك
ألسابيع ،أليام ،أو ربما أكثر» ،موضحًا في الوقت عينه أن
اإلنكليزي فابيان ديلف سيكون بديله خالل فترة غيابه.
وكان مندي قد خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى
في أيلول/سبتمبر  2017بسبب إصابته السابقة ،قبل أن
يعود تدريجيًا منذ نيسان/أبريل.

ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .ث ــاث
ـاط مــن أص ــل  12نـقـطــة م ـعـ ّـدل غير
نـقـ ّ
متوقع من الفريق الــذي خـ ّـرج الكثير
م ــن الــاع ـبــن امل ـم ـيــزيــن ف ــي تــاري ـخــه.
ع ـلــى رغ ــم م ــن ال ـث ـبــات ع ـلــى تشكيلة
املــوســم املــاضــي وال ـح ـفــاظ عـلــى أبــرز
نجوم الفريق كالبرتغالي غونسالو
ّ
عملية
غــويــديــس ال ــذي أكـمــل الـفــريــق
شــرائــه مــن الـفــريــق الـفــرنـســي بــاريــس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان م ـق ــاب ــل م ــا ي ــزي ــد عــن
 40مـلـيــون يـ ــورو .إل ــى جــانـبــه يــوجــد
الفرنسي جــوفــري كوندوغبيا العب
اإلن ـت ــر ال ـســابــق والـ ــذي يـعــد م ــن أبــرز
العبي الفريق نظرًا إلعطائه التوازن
فــي خــط الــوســط ،إضــافــة إلــى املهاجم
اإلسباني األول فــي املنتخب الحالي
رودريغو مورينو الذي ّ
ألح مدرب ريال
ّ
مــدريــد جولني لوبيتيغي على ضمه
في فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة
ّإل أن إدارة «الخفافيش» ّ
أصرت على

االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـن ـج ـم ـهــا .كـ ــل ف ــري ــق مــن
ّ
«التخبط»
املمكن أن يمر في فترة من
م ــع ب ــداي ــة امل ــوس ــم الـ ـج ــدي ــدّ ،
وربـ ـم ــا
ستكون هذه البداية السيئة لفالنسيا
على الصعيد املحلي دافعًا لتحسني
األداء فـ ــي بـ ـط ــول ــة دوري األب ـ ـطـ ــال
وأمــام فريق كبير كيوفنتوس .عادت
«الخفافيش» من جديد للمشاركة في
دوري األب ـط ــال بـعــد غ ـيــاب موسمني
م ـت ـتــال ـيــن عـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة .وس ـت ـعــود
م ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا فـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة
األوروبية األكبر بفائدة مالية كبيرة
على النادي ،حيث سيضمن الحصول
على  15مليون يورو بسبب املشاركة
في دور املجموعات .بينما تعود آخر
مـ ـب ــاراة لـفــالـنـسـيــا ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبا إلى دور املجموعات في موسم
 ،2016-2015حيث خسر فيها الفريق
اإلسباني أمام ليون الفرنسي بهدفني
دون رد على ملعب املستايا.

صالح ومانيه «حبايب»
نفى النجم املصري محمد صــاح العــب ليفربول
اإلنكليزي كل ما تدوالته وسائل اإلعــام املختلفة
حول وجــود خالف بينه وبني السينيغالي ساديو
مــان ـيــه زم ـي ـلــه ف ــي ال ـف ــري ــق .وف ــي حـ ــوار صـحــافــي
ل ـصــاح م ــع مـجـلــة «ف ــران ــس فــوت ـبــول» الـفــرنـسـيــة،
قــال« :ال يوجد أي خــاف بيني وبــن مانيه ،نحن
أصــدقــاء ونتحدث كثيرًا ،نجلس فــي نفس املكان
في غرفة املالبس ،الجميع يساعد الجميع من أجل
التسجيل ،ال يهم من يسجل أكثر من اآلخر» .وعن
عــاقـتــه ب ـم ــدرب لـيـفــربــول األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
قــال صــاح« :عالقتي بــه جـيــدة ،منذ وصــولــي إلى
ليفربول وهــو يعاملني كصديق لــه ،يـعــرف كيف
يتعامل مع الالعبني ،الجميع يشعر باالرتياح معه».
جاءت تصاريح الفرعون املصري «أبو صالح» بعد
أن أشــارت تقارير صحافية إلى وجود خالف بني
الالعبني في الفريق اإلنكليزي ليفربول حول إحراز
األهداف ،خصوصًا بعد اللقطة األخيرة في مباراة
توتنهام ،حيث لم يمرر مانيه الكرة لصالح في أكثر
من مناسبة .ما ّأدى إلى غضب كبير من جماهير
الفريق على مواقع التواصل االجتماعي.

