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كارسـون وصلت الـكرة إلى بـوجبا
رمى شبه فأخفق في وضعـها في ا

اخلالي في الدقيقة .76
وفي الدقيقة 84وبعد عمل جماعي
ســدد لــيـــنــجــارد كــرة قـــويــة غــيــر
ـنـطـقـة هزمت مـتـوقـعـة من خـارج ا
احلـارس كــارســون واســتــقـرت في
ـقص األيـسـر مـعـلـنـة عـن الـهدف ا

األول لصالح مانشستر يونايتد.
ـبــاراة حـاول ديـربي ومـع نـهـايــة ا
كـاونـتي أن يـعـود في الـنـتـيـجة إالّ
أن محاوالته كانت خجولة فانطلق
أصـحـاب األرض في هـجـمـة مـرتـدة
قادهـا البديالن مـارسيال ولـوكاكو
الـذي انفـرد بـاحلارس وسـددها في
ـرمى مـعـلـنًـا عن الـهـدف الـثـاني ا
الــذي ضـــمن عـــبــور مـــانـــشــســـتــر

يونايتد للدور التالي.
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ثيـرة على ملعب ـباراة ا وانتهت ا
"أرتـيمـيو فـرانـكي" ب فـيورنـتيـنا
وإنـتـر مـيالن ضـمن اجلـولـة الـ20
لـــلـــدوري اإليـــطـــالي بـــالـــتـــعـــادل

اإليجابي بهدفٍ لكل فريق.
ســـجـل لإلنـــتـــر مـــاورو إيـــكـــاردي
وعــادل لــفــيــورنـتــيــنــا جــيــوفــاني

سيميوني في الدقيقة .91
ووصل رصيد إنتـر إلى النقطة رقم
 42بـعـد هذا الـتـعثـر لـيتـرك فـرصة
ـركز الـثالث لـروما لـلحـاق به في ا
ركز بـينـما أصـبح فيـورنتـينا فـي ا

السابع برصيد  28نقطة.

الــقــائم في الــدقـيــقـة  ?34تــلـتــهـا
رأســيـــة أخــرى مـن الالعب نـــفــسه
أوقـفـهـا كـارسـون بـنـجـاح بـتـمـركـز
جـيـد الـذي تـألق مـجـددًا وتـصدى
ببراعـة لركلـة حرة لبـوجبا في آخر
دقــائق الــشـوط األول الــذي انــتـهى

بالتعادل السلبي.
بــدأ الــشــوط الــثــاني بــتــهـديــد من
ديـربي كاونـتي حـيث سـدد أولسن
كــــرة خـــطـــرة إالّ أنـــهـــا ارتـــدت في
الدفاع وخـرجت إلى الركنـية ولكن
سـرعـان مـا عـاد ضـغـط الـيـونـايـتد
خـــاصــة بــدخـــول لــوكـــاكــو حــيث
حـاولـوا بــسـلـسـلـة مـن الـهـجـمـات
كــتـســديـدة قــويـة من مــاتـا صــدهـا
كـارســون فـوصــلت لـبــوجـبــا الـذي
ســددهـا خــارجًـا ثم رأســيـة أخـرى

رمى. من لوكاكو أخطأت ا
وعـاد كـاونـتي لـلـتـهـديـد بـهـجـمـاته
ـرتـدة الـسريـعـة أنـهـاها الورنس ا
ــدى صــدهــا بــتــســديــدة بــعــيــدة ا
رومـــيــرو بـــنـــجـــاح فــرد بـــوجـــبــا
بـتـسـديـدة قـوية أخـرجـهـا كـارسون

في الدقيقة .60
وعـاد بـوجـبـا لــلـتـسـديـد من خـارج
نـطقـة في الدقـيقة  68إالّ أن كرته ا
خرجت مـحاذيـة عن  احلارس
ـنع هـدف الـيـونـايـتد وعـاد الـقـائـم 
حــيث تـصـدى لـتـسـديـدة راشـفـورد
بـــعــد ســـلـــســلـــة من الـــتــمـــريــرات
الــســريــعــة لــيــزيــد الــضــغط عــلى

الفريق مع مرور الدقائق.
وبعد تسديدة لينجارد التي صدها

فان ديك في الدقيقة .84
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وحـجـز فـريق مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
مـــكــانًـــا له في الــدور  32من كــأس
االحتاد اإلجنليزي بعد تغلبه على
ضيـفه ديـربي كاونـتي بهـدف دون
رد على أرضية مـيدان أولد تافورد

مساء اول امس اجلمعة.
ســجل لــلــشــيــاطـ احلــمــر كل من
النجم جيسي لينجارد في الدقيقة
 84ورومـيـلـو لـوكـاكـو فـي الـدقـيـقة

90.
ـبـاراة بـدأ مــانـشـسـتــر يـونـايــتـد ا
بـضـغط كـبـيـر في محـاولـة الفـتـتاح
الـنتـيجـة مبـكرًا فـسدد بـوجبـا كرة
استقرت ب يدي كارسون وأخرى

خرجت عاليًا في أول  10دقائق.
وكـاد راشفـورد أن يفـتـتح النـتيـجة
بــعــد مـجــهــود فـرديّ فـي الـدقــيــقـة
رمى وبعدها 18إالّ أن كرته علت ا
انيـو على ركلة بدقيـقت حتـصل ا
حــرة ســددهـــا مــاتــا رائــعــة إالّ أن
احلـــــارس كــــارســـــون تـــــمـــــكن من

إبعادها للركنية.
وحـــاول الــــضــــيــــوف الـــرد ولــــكن
عـرضـيـاتـهم وتــسـديـداتـهم لم تـكن
مــركـزة وبــعـد خــطـفــهم الــكـرة في
ـــيـــدان ســدد ويـــنـــال كــرة وسط ا

خرجت بعيدة عن مرمى روميرو.
وكاد يـونايـتد يـسجل الـهدف األول
بعـد عرضيـة متقـنة من مخـيتريان
ســــددهـــا راشـــفـــورد بــــرأسه عـــلى

كان في موقف جيد للتسجيل.
عـاد مـاني لـيـسـدد مـن بـعـيـد وهذه
ــرة مــرّت كـــرته فــوق الــعــارضــة ا
بــقـــلــيـل قــبل أن يـــفــتـــتح فـــريــقه
التـسجيل بـالدقـيقة  35عبـر ميـلنر
من ركلة جزاء احتسبها احلكم إثر
تـــعـــرض الالنـــا لــلـــمـــسك من قـــبل
مـايـســون هـوجلـايت وكــاد يـنـدلع
شـــجـــار بـــعـــدمـــا دفع هـــوجلـــايت
مـهـاجم لـيـفـربـول روبرتـو فـرمـيـنو
ـدرجـات الـقــريـبـة لـيـتـدخل نـحـو ا

وقف. احلكم ويحتوي ا
أجـرى إيـفـرتـون تـبـديالً مـبـكـرًا مع
بـــدايــة الــشـــوط الــثـــاني بــإشــراك
ـــوال لـــوكــــمـــان مــــكـــان روني أد
وســنــحت أمــام لــيــفــربــول فــرصـة
تـعـزيـز تـقـدمه لـكن رأسـيـة جـومـيز
ـــرمى من مــســافــة مــرت بــجــوار ا
قــريـبــة في الـدقــيـقـة  54وكـاد فـان
ديك يحرز هـدفًا لفـريقه اجلديد في
الدقيقة  ?63لكن رأسيـته استقرت
بــــــ يـــــــدي احلــــــارس جــــــوردان

بيكفورد.
وأحـرز إيفـرتـون هدف الـتـعادل في
الدقـيقة  67عـندمـا انطـلق لوكـمان
بــهـجـمـة ســريـعـة وأرسل كـرة إلى
ــنــدفع جــاجـيــلــكــا الـذي هــيــأهـا ا
بــدوره إلى سـيـجــوردسـون فـسـدّد
الـدولـي األيـسـلــنـدي بــتـركــيـز كـرة
اني زاحفـة على يسـار احلارس األ
لوريس كاريـوس وضغط لـيفربول
بعـدها بـحثًـا عن هدف الـفوز وهو
ما حتقق برأسـية من العبه اجلديد

الدقـيـقة  35قـبل أن يعـادل جـيـلفي
سيجوردسون إليفرتون في الدقيقة
 67لـــكـن فـــان ديك تـــرك بـــصـــمـــته
بــإحــراز هــدف الــفــوز الــثــمــ في

الدقيقة .84
خــــاض فـــان ديـك مـــبــــاراته األولى
بقـميص ليـفربول الذي انـتقل إليه
قادما من سـاوثهامبـتون مقابل 75
مــلــيــون جــنــيه إســـتــرلــيــني لــكن
الـفـريق األحـمـر افـتـقـد إلى جـنـاحه
ـــصــري مــحـــمــد صالح الـــفــائــز ا
مؤخرًا بجائزة أفضل العب إفريقي
لإلصابـة إضافة إلى صـانع ألعابه
الـبـرازيـلي فـيلـيـبي كـوتيـنـيـو الذي

يقترب من االنتقال إلى برشلونة.
ـهاجم ـقابـلـة شـارك ا في اجلـهـة ا
الــشـاب دومــيــنـيـك كـالــفــرت-لـوين
أسـاسيًـا عـلى حسـاب عـمر نـياسي
في تشكيلة إيفرتون وتواجد واين
روني في خط الوسط وعـاد القـائد
فيل جـاجيلـكا للـتشكـيلة األسـاسية

على حساب أشلي ويليامز.
أول تــسـديــدة في الـلـقــاء كـانت من
نــصــيب لــيــفــربــول عــنــدمــا جــرب
ســـاديــو مـــاني حـــظه من مـــســافــة
بــعـــيــدة لـــكن كــرتـه اســتـــقــرت في
درجـات بالدقـيقة  15ثم مرر ا
جـو جــومــيـز كــرة طـويــلـة
إلى مـيـلـنـر الـذي مـرت
مـحـاوالته بـجـانب
الـقـائم الـبـعـيد
رغم أن زمـيـله
آدم الالنــــــــــا

ــدافع { مـــدن - وكــاالت - حـــقق ا
الدولي الهـولندي فـيرجيل فان ديك
ــشــواره مع فــريــقه ــة  بــدايــة حـــا
اجلديد ليفـربول وقاده للتأهل إلى
الــدور الــرابع من كــأس إجنــلــتــرا
بـــإحــرازه هـــدف الــفـــوز في مــرمى
إيــــفــــرتـــون 1-2مــــســــاء اول امس
اجلمـعة على مـلعب "أنفـيلد" ضمن

منافسات الدور الثالث.
تــقــدم لــيــفــربـول أولًــا عــبــر قــائـده
جـيـمس مـيـلــنـر من ركـلـة جـزاء في

{ لندن  –وكاالت- شهدت تـشكيلة
أغلى الـالعبـ في العـالم من حيث
القـيمة الـسوقيـة في الوقت احلالي

مفاجأة من العيار الثقيل.
ولم يتواجـد بالتـشكيـلة والتي قام
ي باختـيارها الـبرتغالي موقع عـا
كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو العب فـريق
ريال مدريـد والفائز مـؤخرًا بالكرة
الــذهـبـيـة وجــائـزة أفـضل العب في

العالم من الفيفا.
ــوقع الــقـــيــمــة الــســوقــيــة وقــدر ا
لــكــريــســتــيــانــو رونــالــدو بـ 120
مليون يـورو وهو نفس ثمن هاري
ك مهـاجم توتنهـام طبقا لـتقدير
ـوقع لـكــنه اخـتـار جنم مــنـتـخب ا
إجنـلـتــرا في الـتـشـكــيـلـة بـحـكم أن
عـمـره يـبلغ  24عـامًـا بـيـنـمـا يـبـلغ

الدون  32عامًا.
وجـاءت الــتـشــكـيــلـة الــتي وضـعت
وقع للقيمة السوقية طبقا لتقدير ا

لالعب كالتالي:
رمى: ديـفيد دي خيا (50 حراسة ا

مليون يورو).

الـــــدفـــــاع: جـــــون ســـــتـــــونـــــز (40
مليــــــــــون) - فيرجل فان ديك (50
مــلـــيـــون)  مــاتـس هــومـــيـــلــز (40

مليون).

خـط الـــوسط: بــــول بـــوجــــبـــا (90
مــــلـــــيــــون) - تـــــوني كــــروس (80
مـلــيـون) - فــيـلـيـب كـوتـيــنـيـو (90
مليون) - دي بروين ( 110مليون).

خط الـهـجـوم: الـنــجم االرجـنـتـيـني
لـيونـيل مـيسي ( - (180هاري ك

( 120مـــلــــيـــون) - نــــيـــمـــار (150
مليون).

ـــدرب { لـــنــــدن - وكـــاالت - لم يـــتـــوقف ا
الــبــرتــغــالي جــوزيـه مــوريــنــيــو عن إثــارة
اجلدل والتالسن ضد منافسيه في الدوري
متاز سواء خـالل عمله مدربًا اإلجنليـزي ا
لــتـشـيـلــسي عـلى فـتــرتـ مـنـفــصـلـتـ أو
بـانـتـقـاله لـتـدريب مـانـشـسـتـر يـونـايتـد في

صيف .2016
ووجه موريـنيو سـهام "لسانـه" احلاد نحو
أكـثر من مـدرب لم يسـلموا مـن تصريـحاته
احلـادة أو تـلـميـحـاته الـسـاخرة من أداء أو
سـتطيل سلـوكيـات منـافسيه سـواء داخل ا

األخضر أو على مقعد القيادة الفنية.
فـــفي فـــصل جـــديـــد من ســـلــســـلـــة احلــرب
ـــوريــنــيـــو اضــطـــر اإليــطــالي الــكـالمــيــة 
ـديـر الفـني لـتـشـيـلسي أنـطونـيـو كـونـتي ا
دير لـلرد علـيه وشن هجـومًا عـنيـفًا عـلى ا
ـانـشـســتـر يـونــايـتـد ووصل األمـر الـفــني 
ـثـابة بـكـونـتي إلى وصف مـوريـنيـو بـأنه 
ُـــــخـــــرف" الـــــذي يـــــعـــــاني مـن أعــــراض "ا

الشيخوخة.
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سُـئل موريـنيـو مـؤخرًا عن االنـفعـاالت التي
يـرليج دربـ في البـر يـقوم بـها بـعض ا
لــيــرد الـبــرتــغــالي بـأنـه ال يـحب أن يــظــهـر

ـهــرج" عـلى خط الــتـمـاس خالل ـظـهــر "ا
ـدرب البـرتـغالي تـناسى ـباريـات. إال أن ا ا
بهذا التصريح ما فعله سابقًا عندما ركض
ــلــعب كـامب نــو احــتـفــالًـا بــكل حــمـاس 
بــتـأهل إنــتـر مــيالن لـنــهـائي دوري أبــطـال
أوروبا عام  2010عندما كان مـدربًا للفريق
اإليـطالي في مـشـهد أثـار استـفزاز ودهـشة
ـعقل نـادي بـرشلـونة الـطرف ـتواجـدين  ا

الثاني لهذا اللقاء.
وبــات مـوريــنـيــو هــادئًـا في انــفــعـاالته في
األعوام األخيـرة ولكن إذا قمنـا بالربط ب
تـصـريحـاته األخيـرة وتـصرفـاته الـسابـقة
ـهـرج فـإن مـوريــنـيـو وصف نـفـسـه هـنـا بـا

بشكل تلقائي.

nOMŽË wIDM  œ—

جــاء رد أنــطــونـيــو كــونــتي عــلى تــصـريح
مـورينـيـو بـشكـل منـطـقي لـكـنه كان عـنـيـفًا
ـدير الـفـني الـبرتـغـالي حيث وصف عـلى ا
مـدرب مـانـشسـتـر بـأنه يـعـاني من "اخلرف"
أو "الشيخوخة" قائلًا له إنه يجب أن ينظر
فيـما كـان يفعـله سابـقًا وكـأنه يقول له "من
كـان بــيـته من زجــاج .. فال يـرمـي اجلـيـران

باحلجارة".
ـرة األولـى الـتي يـرد فــيـهـا وهـذه لـيــست ا

أنـطونيـو كونـتي على مـورينـيو مـنذ تولى
اإليطـالي تـدريب الـبـلـوز خـلفًـا لـلـبـرتـغالي
فــفي تــصـريح ســابق قــال كــونـتـي إن عـلى
مـوريــنـيـو أن يـركــز عـلى فـريــقه وال يـنـظـر

لآلخرين.
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وجه بـعض الـصـحـفـيـ في إجنـلـتـرا لـقـبًا
جــديـدًا جلــوزيه مـوريــنـيــو حـ وصــفـوه
"بـــــاخملــــادع" فـي إشـــــارة إلى أنـه يــــلـــــقي
بـتـصـريـحات مـثـيـرة للـجـدل من أجل إبـعاد
وسم احلالي األنظار عنه وعن فـريقه في ا

حتديدًا.
واشتهر البـرتغالي بتصـريحاته التي يقول
فـيـهـا إنه يـحـاول إبعـاد الـتـركـيـز عن العبي
ـوسم كي ال يـتـأثر الالعـبون فـريقه خالل ا
ـا يـقـال في الـصـحـافـة أيًـا كـان مـسـتوى

الفريق الذي يدربه.
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ال يُـعـد اإليــطـالي أنـطـونـيــو كـونـتي الـعـدو
الــوحــيــد جلــوزيه مــوريــنــيـو فـي احلـروب
ــدربـ الــكالمـيــة بل ســبـقه الــكـثــيـر من ا
الــذين ضــمـهم مــوريـنــيــو لـقــائـمــة أعـدائه
ا عـلى رأسهم الفـرنسي آرس فـينجر ور

أخبار النجوم
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ديـر الرياضي إلنـتر ميالنـو اإليطالي بـييرو أوسـيليو { روما - وكـاالت - أقر ا
ـقبل ـدة ا اول امس اجلمـعـة اهتـمـام إدارة ناديه بـتـدعيـم صفـوف الـفريق خالل ا
باحلـصول على خـدمات جـناح بـرشلـونة اإلسبـاني جيـرارد ديولـوفيـو مؤكدًا في

الوقت ذاته عدم تقدمهم بعرض رسمي حتى اآلن إلدارة البالوجرانا.
ييم سبورت) قـبل مواجهة فيورنـتينا مساء  وأقر أوسيـليو في حوار مع قنـاة (بر
اول امس اجلمـعة على ملـعب (أرتيميـو فرانكي) بالـدوري والتي انتهت بـالتعادل
1-1 حــتى اآلن لم نــقـدم أي عــرض ولــكـنــنـا نــتــابـعه هــو أحـد الـالعـبــ الـذين
ـكنـنـا الـتـعاقـد مـعه ولـكـنه ليس نـتـابعـهم". وأضـاف "مع تـوفـير بـعض الـشـروط 
اضي في الـكالـشيو ـوسم ا الوحـيد الـذي نتـابعه". ولـعب ديولـوفيو ( 23عـاما) ا
ـدة من بـقـمــيص مـيالن حــيث خـاض مـعه  17مــبـاراة وسـجل  4أهــداف خالل ا

يناير/كانون ثان وحتى مايو/أيار.
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{ لندن  –وكاالت - أدلى مـدرب ليفربول يـورجن كلوب باعتـراف عقب فوز فريقه
عـلى إيفـرتون 1-2 مسـاء اول امس اجلـمعـة في الـدور الثـالث من مـسـابقـة كأس
اجنلـترا لكـرة القـدم.وصرح كـلوب لـهيئـة اإلذاعة الـبريـطانيـة (بي بي سي): "األمر
بـاراة الـفريـقـ األخيـرة عـندمـا احـتـسبت ركـلـة جزاء إليـفـرتون) كـان مشـابـهًـا (
األولى لم تكن ركـلة جزاء برأيي وكذلك هذه الـركلة لقد حدث احـتكاك واستخدم

رة السابقة".  احلكم صافرته تماما كما حدث في ا
كـنـة طوال بـاراة قـائال: "بالـتـأكيـد لم تـكن أفضل كـرة قـدم  وحتـدث كـلوب عـن ا
 95دقيقة لكن معدل القتال كان جيدًا وأنا مسرور من السلوك الذي أظهرناه

مجـددًا كانت مـباراة صعـبة".وأضـاف: "لم تكن لـيلة نـقدم فـيهـا كرة قدم
عبـقريـة كنـا نود رؤيـة ذلك لكن إيـفرتـون دافع جيـدًا ولعـبوا كرة

بـاراة األخيرة قدم جـيدة فرق كـبير عـما قدّمه الـفريق في ا
بيـننـا ألكـون صادقًـا".وانـتقـد كـلوب العـبـيه بسـبب دفـاعهم

برعونة في لقطة تسجيل إيفرتون لهدف التعادل
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{ مـدريد - وكـاالت - فـسر خـورخي مـيسي
والد الـنـجم األرجـنـتيـني لـيـونـيل مـيسي العب
وجود في عقد الالعب نادي بـرشلونة البند ا
والـذي يتـحـدث عن شرط لـرحيـل البـرغوث عن

البلوجرانا في حال استقالل كتالونيا.
وقال خـورخي مـيـسي في تـصـريـحات نـقـلـتـها
صـــحــيــفــة "أس" اإلســـبــانــيـــة: "إذا اســتــقــلت
كتـالـونيـا فإن مـيسي سـيبـقى في حال واصل

برشلونة اللعب في دوري كبير".
وأضــــاف: "كـل مــــا يـــتـم احلــــديث عــــنه لــــيس
صحـيحًا ليو لديه التزام بـالبقاء في برشلونة"
وذلك ردًا عـلى ربط فـكـرة فـسخ تـعـاقـد الالعب
جـرد استـقالل كتـالونـيا فقط بل األرجنـتيـني 
اشــتـراط ضــرورة تـواجــد الـبـارســا في بــطـولـة
دوري قويـة ولـيس التـنـافس في بـطولـة تـقتـصر

على أندية اإلقليم فقط.
وكـانـت تـقــاريـر صــحــفـيــة قــد أكـدت إن الــنـجم
األرجــنـتـيـنـي وضع شـرطًـا في عــقـده اجلـديـد مع
برشـلونة يجعله حرًا ليرحل عن برشلونة في حال

استقالل كتالونيا.
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{ بــرلـ - وكــاالت - قـال جــيـروم
بــواتــيــنج مــدافع بــايــرن مــيــونخ
ــانـي إنــهم يــبـــذلــون قــصــارى األ
جـهـدهم خالل الـتـدريـبـات اجلـارية
حــــالـــيًـــا فـي مـــعـــســـكــــر الـــفـــريق
بـالـعـاصـمة الـقـطـريـة الـدوحـة من
أجل الوصول ألفضل جاهزية فنية
وبــــدنـــيــــة قـــبـل الـــعــــودة ألجـــواء
ــنـافــســة مـحــلـيًــا وأوروبــيًـا من ا
جــديــد بــعــد انـتــهــاء مــدة الــراحـة

الشتوية. 
وأكـــد بـــواتــــيـــنج خـالل مـــؤتـــمـــر
صــحــفي عــقــد اول امس اجلــمــعـة
ــعـسـكـر: بـالـدوحــة عـلى هـامش ا
"نــســعـى في كل حــصــة تــدريــبــيــة
لـتحـقيق أكـبـر استـفادة واسـتغالل
هـــذه األجـــواء الـــرائـــعـــة من أجل
الـــعــودة بـــقــوة لـــلــمـــنــافـــســة في

الدوري". 
وأضــــاف: "تــــمـــــكــــنــــا من
اســتــعـــادة نــشــاطــنــا من
جـديــد هـنـا في الـدوحـة
ونـسـعى لـلـعـودة بـقـوة
لـلــمـنــافـســة.. األجـواء

التي يخوض فيها الفريق معسكره
بــالــدوحــة مـــثــالــيــة وعـــلى أعــلى

مستوى أيضًا".
ويـــرى بــواتـــيـــنج أن فـــريــقه الزال

ضــــــــــــــمــن أبــــــــــــــرز
ــــرشح ا

ين لـلـتـتويج بـدوري أبـطـال أوروبا
وسم. هذا ا

وواصل: "أعـتقـد أننـا مـازلنـا ضمن
رشحة للتتويج القائمة الصغيرة ا
بدوري أبطـال أوروبا ولذلك عـلينا
أن نــلـعب بـشــكل أفـضل طـوال
الـ 90دقـيـقـة وأعـتـقـد أنـنـا لم
ـــلك الـــقـــوة الـــكـــافـــيـــة في

وسم". النصف األول من ا
وقــــال: "كــــنـــا قــــادرين عــــلى
استـعادة قـوتنـا خالل عطـلة
ــــيـالد واآلن حـــان عــــيــــد ا
الـوقت لــكي نـظــهـر قــوتـنـا

مرة أخرى".
وأضـــــاف الــــــدولي
ــــــاني: "اآلن األ

أشـعـر أنني بـخـير كـما أنـهـيت عام
 2017 حــيث كـنت جـاهـزا بـنـسـبـة
ئة  وأؤمن أنني إذا واصلت 80 با
الـعمل خالل هـذه األيـام سأسـتعـيد

ئة . قدرتي بنسبة 100 با
وأوضح: "  يوب هاينكس أخبرني
أنـه ال يـــــوجــــــد لـــــديـه أي شيء أو
تــعـلـيق أو شـكــوى مـني في الـوقت
ـا هـايـنــكس كـان أكـثـر احلــالي ر
اســتـرخــاءً لــكــنه ال يــزال في قــمـة
تركـيزه ويعـطينـا تعلـيمات مُـفصلة
جدًا منذ عودته ورأينا جميعًا كرة

قدم مختلفة".
وأردف: "هــايــنــكـس وضع أهــمــيــة
لتمرير الكرة ونحن قدمنا كرة قدم
ـهم بــالـنــسـبـة له أن جـيــدة ومن ا

نلعب بطريقة جذابة أيضًا".
: "نـأمل فـي أن تـأتي الـقـوة مع وأ
ـــــكـــــنـــــنــــا أن ـــــبـــــاريـــــات ثـم  ا
نــــــــــــــــــرى أن هـذا العـام مشابه
ــلك فــريــقــا لــعــام  2013حــيث 
جـيـدًا والـكـثيـر من الـكـفـاءة كـما
كـــــان احلـــــال فـي الـــــســـــنـــــوات

السابقة".
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ـــــــــدرب األســـــــــطـــــــــوري ا
آلرســنــال وذلك عــنــدمــا
كــان مـوريــنـيــو مـدربًـا

لتشيلسي سابقًا.
إضــــــافـــــة لــــــذلك
ـــدرب فــــهـــنــــاك ا
اإلســـبـــانـي بـــيب
ـديـر جـوارديـوال ا
الـــــفـــــني احلـــــالي
ــانـشـســتـر سـيـتي
جــــاره الــــلــــدود في
مـديــنــة مـانــشـســتـر

ومدرب برشلـونة سابقًا
عندما كان مـورينيو مدربًا
لريـال مدريـد والذين تالسـنا

أيضًـا عقب لقـاء الديـربي األخير
الـذي انتـهى بفـوز السـيتـيزنز 2-1

لعب (أولد ترافورد).
ـكـن إغـفـال الــعـداء بــ مـوريــنـيـو وال 
ويــورجن كـلــوب مـدرب لــيــفـربــول احلـالي
حـيث اشـتـبـكــا لـفـظـيًـا في إطـار انـتـقـاد كل
مـنـهــمـا لـآلخـر في األسـعـار الــفـلـكـيـة الـتي
انـشسـتر يونـايتد انـضم بها بـول بوجـبا 
أو فيرجل فان ديك الذي انتقل إلى ليفربول

مقابل  75مليون إسترليني.
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{ مـدريـد  –وكـاالت - أعـلن ريــال مـدريـد إصــابـة قـائـد
ـيريـنجي  الفـريق سـيرجـيو رامـوس خالل تـدريبـات ا
ـواجـهـة والـتي خـاضــهـا الالعـبـون الــذين لم يـسـافــروا 
نومانسيا في ذهاب دور الـ 16من كأس ملك إسبانيا.
ـلـكي في بـيـان له: "أظهـرت الـفـحـوصات وقال الـنـادي ا
الــطــبــيـــة الــتي أُجــريـت لــســيــرجــيـــو رامــوس من قــبل
اخلـدمـات الـطـبـيـة (ريـال مـدريـد سـانـيـتـاس) أن الالعب
يعاني من إصابة عضلـية في العضلة النـعلية اليسرى..

وسيتم تقييم تطور حالته باستمرار".
ـدة تتراوح العب  وبذلك يُتـوقع أن يغـيب راموس عن ا
بــ أســبـــوعــ وثالثــة أســـابــيع حــيـث لن يــشــارك في
مبـاراتي فـريقه بـالـدوري اإلسبـاني ضـد سيـلـتا فـيـجو

وفياريال.
كـمــا سـيـغــيب رامـوس أيــضًـا عن مــبـاراة الــعـودة ضـد

لك. نومانسيا في ثمن نهائي كأس ا
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سيرجيو راموس

درب البرتغالي جوزيه مورينيو ا

النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي
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حقق فريق
مانشستر يونايتد
فوزا مهما في
كأس االحتاد
االنكليزي


