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{ لنـدن - وكاالت- تورط النجم الفرنسي ألكساندر الكازيت مهـاجم أرسنال اإلجنليزي عندما خان صديقته مـانون موجافير التي ترتبط به منذ خمس سنوات
خانـها مع فتاة تعمل في مـلهى ليلي. وكشفت صـحيفة "ذا صن" البريطـانية عالقة الكازيت البالغ  28 عـاما بالفتاة فونـدا جيديك التي تعرف علـيها أثناء سهرة في
ملـهى ليلي وبـدأ يقيم عالقة مـعها داخل فنـدق تبلغ قيـمة اإلقامة فـيه لليلـة واحدة مبلغ  1500 جـنيه إسترلـيني أي ما يعادل  2000 دوالر. وتـعود عالقة فوندا مع
دفعجية" إلى أواخر عام  2018 أي بعد عام من انتقاله لصفوف أرسنال قادما من ليون الفرنسي بقيمة  52 مليون جنيه إسترليني. وقررت فوندا فضح مهاجم "ا
عالقتها مع الكازيت في وسائل اإلعالم بعد أن فقدت األمل في إمكانية تخلي مهاجم أرسنال عن صديقته األخرى مانون موجافير التي تعمل في مجال التجميل.
وقالت فـوندا في تصـريحـات نقـلتهـا الصـحيفـة البـريطـانية: "أثـناء قـضاء سهـرتنـا وجدته يـعترف لي بـأنه مرتـبط بامـرأة أخرى على عـالقة بهـا منـذ فترة طـويلـة لقد
تـعرضت لـصدمة كـبيـرة هو يعـرفهـا منذ  5سنـوات وانتـقلت لـلعـيش معه في لـندن". وأكدت فـوندا أنـهمـا استـمرا بـعد ذلك في الـلقاء عـلى بعـد وعود أن يـكون لـهما
اضي مع صـديقتـه موجافـير. وسـبق لنجم ـها ألصـدقائه وعائـلته وكـان يتواصـل معهـا أثنـاء قضاء إجـازته الصـيف ا مسـتقبـال معا خـاصة أن الكـازيت قام بتـقد

بيك ليون الفرنسي وسجل معه  129 هدفا في  275 مباراة وخاض مع أرسنال  107 مباراة سجل فيهم  42 هدفا. "الغانرز" اللعب لفريق أو
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{ لــنــدن - وكــاالت - يـــعــد هــاكــان
شوكور أسـطورة كرة الـقدم التـركية
بال مـــــنــــازع وواحــــدا مـن أحــــسن
الــــهـــدافـــ في أوروبــــا فـــقـــد قـــاد
مــنــتــخب بالده إلـى نــصف نــهــائي
كــــأس الـــــعـــــالم  2002بــــكـــــوريــــا
ـركز اجلـنوبـية وحـصل مـعه على ا
الـثـالث. واعتـزل شـوكـور الـلعب في
 ?2008لــكن الـنــجـومـيــة والـشـهـرة
التي اكتسبها في عالم كرة القدم لم
تؤمن له احلياة التي كان يأمل فيها
بعد التقاعد إذ اضطر للعمل سائق
ســيـارة أجـرة لـيـعـيـل نـفـسه بـعـدمـا
تـحدة. ويقول انتقل إلى الـواليات ا
شــــوكــــور فـي حــــوار أجــــرته مــــعه
انية "ولت أم سولتاغ" الصحيفة األ
إن خالفه مع الـرئـيس الـتركي رجب
طــــيب أردوغــــان جـــعــــله "يـــتــــلـــقى
تـــهــديـــدات بـــالـــقـــتـل ويـــتـــعــرض
ــــنع من التـــهــــامــــات بــــاطـــلــــة و

الـتـصـرف في أمـواله". وأضـاف: "لم
يــبـق لي شيء أخــذ مــني أردوغــان
كل شيء حـــريــة الــتــعـــبــيــر وحق
العـمل". سجل شـوكور  51هدفا في
ــنــتـخب  112مـبــاراة لــعــبـهــا مع ا
الـتــركي بـ  1992و .2007ولــعب
أغـــلب مـــشــواره فـي فــريق غـــلـــطــة
ســراي ولــعب في أوروبــا لــفــريـقي
أنـتـر مـيالن وبـارمـا االيـطـالـيـ و
بالكبـيرن االجنلـيزي. وبعـد اعتزاله
في  2008دخل مــعـتـرك الــسـيـاسـة.
وأصــبح في عــام  2011نــائــبــا في
ان عن حزب الـعدالـة والتنـمية البـر
الــذي يـتــزعـمه أردوغــان. لـكــنه كـان
أيـضـا عـلـى عالقـة بـفـتح الـله غـولن
الـــذي يــتـــهــمـه أردوغــان بـــتــدبـــيــر
محاولة االنقالب الدامية في .2016
وأثناء االنـقالب كان شوكـور يعيش
ـتـحـدة وعـلى الـرغم في الـواليـات ا
من أنه نـدد بــاحملـاولـة فـإن وسـائل

اإلعالم الـتركـيـة وصفـته بـأنه هارب
من أعـضـاء تـنـظـيم فتـح اللـه غولن.
وجاء في الـتقـارير الـتي نشـرت عنه

في تركيـا أنه يعيش في بـيت قيمته
ـالـيـة  3ماليـ جـنـيه اسـتـرلـيـني ا
ويـديـر مقـهى في أغـنى أحـيـاء سان

فــرانـسـيـسـكــو. لـكن شـوكـور يـروي
قصة مـختلـفة إذ يقـول "انتقلت في
ــتــحــدة أول األمــر إلى الــواليـــات ا

وكـنت أديـر مـقـهى في كـالـيـفـورنـيا
لـــكن أشـــخــاصـــا غـــريــبـــو األطــوار
ــقـهى أصـبــحــوا يــتــرددون عــلى ا
فـأصــبـحت سـائـق سـيـارة أجـرة مع
أوبر وبائع كتب". وقال إن احلكومة
صــادرت بــيـتـه وأمـواله فـي تـركــيـا.
لـــكــــنه يـــنــــفي أنه ضــــالع في أي
ـــــة. وأضــــاف: "ال أحــــد جــــر
اســتــطــاع أن يــشـرح دوري
ـزعوم في االنـقالب. لم ا
أخالف القـانون أبدا
ولـست خـائـنـا وال

إرهابيا".
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مــيــلـووكـي بـاكس ( (102-128عـلى
نــيــويـــورك نــيــكس بـــدوري الــســلــة
األمــــــريـــــكـي. وفـــــاز بــــــاكس بــــــذلك
ـبــاريـاته الــثالث ضـد نــيـكس هـذا
ــوسم ولـم يـتــأخــر في الــنــتــيــجـة ا
مـطـلـقًــا خالل تـفـوقه عـلى نـيـويـورك
بـفـارق  91نـقــطـة في اجملـمل (-383
 .(292وانــــــتــــــصـــــر بــــــاكـس في 4
مــبـاريــات عـلى الــتـوالي وفي  9من
آخر  10مباريات ليرفع رصيده إلى
 36انــتــصــارًا مــقــابل  6هــزائم في
صــدارة الــتـــرتــيب الــعـــام لــلــدوري.
وخسر نيكس  6من مبارياته السبع
األخــيــرة. وأنــتــيــتــوكــومــبــو الـذي
استـحوذ على  9كرات مرتـدة أيضًا
ـــوسم هــــو ثـــاني العب فــــقط هـــذا ا
يحرز  30نقـطـة على األقل خالل أقل
ــلـعب. وســجل بـول  22دقـيــقـة في ا
جورج  37نـقــطـة في  20دقـيــقـة مع
لـوس أجنـليـس كلـيـبـرز ضـد أتالنـتا
هــــوكس في  16تــــشــــرين الــــثـــاني.
وأحـرز كـريـس مـيـدلـتـون  17نـقـطـة
وسجل إرسـان إيلـياسـوفا  14نقـطة
مع بـاكـس. وحـقق جـولــيـوس رانـدل
رقـــمـــ مــزدوجـــ مع نـــيــكس (25
نـقـطـة و 15كـرة مــرتـدة). وسـجل آر
جــــيه بــــاريت  22نــــقــــطــــة وبــــوبي
بورتيس  20نقطة وكيفن نوكس 10

نقاط.

كـلـيـبرز. كـمـا سـجل بـاتـريك بـيـفرلي
عشر نـقاط ومـرر تسع كرات حـاسمة
واسـتـحـوذ عـلى سـبع كـرات مـرتـدة.
وتــصـدر كــولـ سـيــكـســتـون العـبي
كافـالـيـرز وسجل  25نقـطـة وأضاف
جــيــدي عــثــمـان  21نــقــطــة. وأحـرز
داريــوس جــارالنـد  14نــقــطــة ومـرر

عشر كرات حاسمة.
من جـــــانـب اخــــر ســـــجـل يــــانـــــيس
أنتيتوكومبو  37نقطة في  21دقيقة
فقط مساء اول امس الثالثاء ليفوز

غـيـابه. وجنح لـيـونارد في  6من 10
مـحــاوالت لـتـصـويب رمــيـات ثالثـيـة
خالل  29دقــيـقـة. وتــفـوق لــيـونـارد
الـــذي ســجل  30نـــقـــطــة عـــلى األقل
للـمبـاراة الـثالـثة عـلى التـوالي على
ـــوسم أفــــضل رقم ســــابق له هــــذا ا
وهـو  42نــقــطــة أمــام مـيــنــيــســوتـا
تــيــمــبــرولــفــز في   13كــانـون األول
ـــاضي. وأضـــاف لـــو ولــيـــامــز 24 ا
نقـطـة وإيفـيـتشـا زوباتس  12نقـطة
واستحوذ على عشر كرات مرتدة مع

{  واشـــــنــــطن - وكـــــاالت - ســــجل
كواي لـيونارد  43نقـطة وهي أعلى
ــوسم في حــصــيــلــة نـقــاط له هــذا ا
مباراة واحدة ليقود لوس أجنلوس
كـــلـــيـــبـــرز لـــلـــفــوز  103-128عــلى
كــلــيـفالنــد كــافـالــيــرز في دوري كـرة
الـسلـة األمـريـكي للـمـحتـرفـ اللـيـلة
ــاضـــيــة. وغـــاب بــول جــورج قـــبل ا
العب كـلـيبـرز لـلمـبـاراة الـثالـثـة على
الـــتــوالـي بــســـبب شــد فـي عــضالت
الفـخذ اخلـلفـية لـكن ليـونارد عوض
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عـلى كـتــلـته الـعـضــلـيـة ويـزيــد مـعـدل حـرق
الدهون وبالطبع معظم وجباته تكون خالية
مـن الـدهـون غـيـر الـصـحــيـة. وجـبـة الـفـطـور
لـلـنجم الـبـرتغـالي تـتـكون من حلم اخلـنـزير

اجلــــ والــــزبـــــادي خــــالي
الــدسم بــعــد ذلـك يــتــنـاول
وجبـة خـيفـة من األفـوكادو
لــيـــحـــصل عـــلى الـــدهــون
الـصـحـيـة. بـيـنـمـا تـتـكون
وجـبــة الــغـداء األولى من
الــدجــاج والـســلــطـة في
حــــ يـــــأكل رونـــــالــــدو
السمك في وجبة الغداء
الثانية وأحياناً التونة
مع الـســلـطـة والـبـيض
والــزيـتــون. ويـتــنـاول
رونـالــدو عـلـى وجـبـة
الـــعـــشـــاء األســـمـــاك
والـلـحـوم وبـكـمـيـات
أكـبـر قـلـيالً من فـتـرة
ـــكن أن الــــغـــداء و
يــقـسم هــذه الـوجــبـة
إلـى قــــســــمــــ وذلك
بــــــــحـــــــسـب جــــــــدوله

اليومي.

أخبار النجوم

{ لــنــدن - وكـاالت - ذكــرت صــحـيــفـة “ذا
صن ”الــبــريـطــانــيــة أن الــتــشــيـلـي أرتـورو
فـيـدال جنم بـرشـلـونـة اإلسبـانـي انفـصل
ـوديل الـكـولــومـبـيـة سـونـيـا عن صــديـقـته ا
إيـزا في وقت يعيش فيه الالعب فـترة غير
واضـحة بـسـبب بـحـثه عن مـخـرج لـلـرحيل
من “الــبـــارســا ”واالنــتـــقـــال إلى الــدوري
اإليـطالي وحتـديداً لـصفـوف إنتـرميالن. لم
تـمـر  3سـنــوات عـلى إعالن فــيـدال عالقـته
الـرســمــيـة بــســونـيــا الــتي ارتـبـط بـهــا عـام
 2018 لـكن الـثـنـائي تـوقف مـنـذ فـتـرة عن
الـــتــواصـل ولم يــنـــشــر أي مـــنــهـــمــا صــور
جتمعهما على حساباتهما في انستجرام .
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{ مـدريد - وكاالت - شـارك البرازيـلي أرتور مـيلو
العب وسط بـرشلونـة في تدريـبات الفـريق الكـتالوني
مسـاء اول أمس الثالثاء وذلك بـعد فترة غـيابٍ طويلة
بسـبب معـاناته من إصابـة على مسـتوى العـانة. وكان
العب ـتد غـيـاب أرتـور مـيـلـو عن ا ـفـتـرض أن  من ا
ـا أعــلـنه بــرشـلــونـة خالل ألسـبـوعــ مُـقــبـلــ وفـقــاً 
اضي لـكن النجم الـبرازيلي عـاد مساء اول األسبـوع ا
درب اجلديـد كيكي أمس وشـارك في أول مران يقـوده ا
. وبـحـسب صـحـيـفة “سـبـورت ”اإلسـبـانـيـة فـإن سـيـتيـ
أرتور ميلو أكمل احلصة التدريبية لنهايتها دون أن يشتكي

من اآلالم.

 ?8فيما كان هدف الضيوف الوحيد من
نصيب كـريستيـان أوليفا في الـدقيقة .72
لـوكـاكـو يـشـدد عـلى أهـمـيـة تـركـيز العـبي
إنــتـــرمـــيالن في  الـــدوري دون اســتـــبــاق
األحــداث وقــال لـوكــاكـو في تــصـريــحـات
ُـباراة : ”لعـبـنا بـشكل صحـفـية أعـقبت ا
جيـد للغـاية أنـا سعيـد بالـفوز ويجب أن
نـــحـــول انـــتــبـــاهـــنـــا اآلن جتـــاه الــدوري
ُهاجم البلجيكي قائالً مُجدداً .”وأضاف ا
ُدرب :”يجب أن أوجه الشُكر لزمالئي وا
وطاقمه واجلماهير ألنهم من اليوم األول
ســاعـدونـي اجلـمــيع هُـنــا سـاعــدني عـلى

التطور 
”. وأنــا يُـمـكـنـني مُــسـاعـدة الـنـادي أيـضـاً
وتابع لوكاكو حديثه قائالً :”أنا ألعب من
أجل مُــسـاعـدة الـفــريق وإعـطـاء كل شيء
ـلعب وأنـا أرى أن اجلـماهـير أملـكه في ا
يُعـجبـهم ذلك ويجب أن أواصل عـلى هذا
نوال وأن أسجل أهدافاً أكثر .”وتطرق ا
لــوكـاكــو لــلــمُــنـافــســة عــلى لــقب الـدوري
ـوسم وأكـد عـلى ضرورة اإليـطـالي هـذا ا
أن يُــركـــز الـــفـــريق في كل مُـــبـــاراة وعــدم
اســـتـــبـــاق األحـــداث وقـــال :”ال أريــد أن
أحتدث عن لقب الدوري اإليطالي اآلن أنا

ُباراة ضد ليتشي.” أفكر في ا

ُــبــاراة إصـــابــة في الــكـــاحل خالل ذات ا
ويُــعـــاني الــصــربـي لــوكــا يــوفـــيــتش من
اإلصـابــة أيــضــاً. ولــفت الــتــقـريــر إلى أن
ا الذي غاب الهداف الفـرنسي كر بنـز
عـن مـواجــهـتي كــأس الـســوبـر لإلصــابـة
تـدرب بـكـرة و من غـيـر كرة فـيـمـا اسـتـمر
غـيـاب إيـدين هـازارد و ماركـو أسـيـنـسـيو
ــلـعب لإلصـابـة. وذكــرت الـصـحـيـفـة عن ا
اإلسـبــانـيــة أن بـاقـي الالعـبــ خـضــعـوا
ُــبـاراة الــتي جلــلــســة اسـتــشــفــاء بــعــد ا
استـمرت لـ  120دقـيقـة ضـد أتـلتـيـكو في
نـــهــــائي جـــدة و رحـب زيـــدان بـــنــــجـــمه
الـويلـزي جـاريث بيـل الذي لم يُـسـافر إلى
ُـعانـاته من مرض في اجلـهاز السـعـودية 

التنفسي.
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أبدى رومـيلو لـوكاكـو مُهاجم إنـترميالن
ســعــادتـه بــالــفــوز الــكــبــيــر الــذي حــقــقه
الـنــيـراتـزوري عـلى حــسـاب كـالـيـاري في
بطولة كأس إيطالـيا. وفاز إنترميالن على
أرضه سـان سـيـرو بـأربـعـة أهـداف لـهـدف
على كـالياري سـجل رُباعـية النـيراتزوري
لــوكــاكــو هــدفــ فـي الــدقــيــقــتــ األولى
والتاسعـة و األربع وبورخـا فاليرو في
الدقيقة  ?22و أندريا رانوكيا في الدقيقة

الـــثـالثـــاء في إطـــار دور الـ  .16افـــتـــتح
أصــحــاب األرض الـتــســجــيل مــبــكــرا عن
طريق بـاتريك في الـدقيـقة  ?10ثم أضاف
زمــيـــله مــاركــو بـــارولــو الــهـــدف الــثــاني
لالتــســيـو في الــدقـيــقـة  .26وأكـد شــيـرو
ـوبــيــلي أفـضــلــيـة الــفـريـق الـســمـاوي إ
بهدف ثالث من ركلـة جزاء قبل أن يختتم
بــاســتــوس ربــاعـــيــة أبــنــاء التــســيــو في
الدقيقة  .89وكان نابـولي قد حجـز بطاقة
الـــتـــأهل في وقـت ســـابق عـــلى حـــســـاب
بـيـروجـيـا بـفـضل ثـنـائـيـة نـظـيـفـة حـمـلت

توقيع إنسيني.
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عاد العبو ريال مـدريد للتدريب اول امس
ُـبـاراة إشـبـيـليـة في الـثالثـاء اسـتـعـداداً 
ــقــبل. الـدوري اإلســبــانـي يـوم الــســبت ا
ـدرب الـفـرنـسـي لـلـمـيـرجني وسـيـفـتـقــد ا
ُـخــضـرم زين الـديـن زيـدان العب وسـطه ا
الــشـاب فــيـدي فـالــفـيـردي في رحــلـته إلى
ُـثير ديـنة األنـدلسيـة وذلك بعـد طرده ا ا
لـــلـــجـــدل خالل نـــهـــائـي كـــأس الـــســـوبــر
اإلســبــاني عـــلى أرض مــلـــعب اجلــوهــرة
ـشـعــة في جـدة ضــد أتـلــتـيـكــو مـدريـد. ا
وأشـار تقـريـر لصـحيـفـة ماركـا اإلسـبانـية
إلى مُـعـاناة الـقـائـد سيـرجـيـو راموس من

بــهـــدف نــظــيف ســـجــله آرون بـــيــيــر في
الدقـيـقة  .89وكان الـلـقاء األول قـد انـتهى
بالـتعادل  .1/1وتغـلب نيوكـاسل يونـايتد
عــلى ضــيـفـه روشـديل  ?4/1لــيــتـقــدم في
الــبـــطــولـــة. وســجل أهـــداف نــيـــوكــاسل
أويـهان أوكـونـيل العب روشديل بـاخلـطأ
في مـرمى فــريـقه بـالـدقـيـقـة  ?17ومـاثـيـو
لـوجنـســتـاف في الـدقـيـقـة  ?20ومـيـجـيل
ـيـرون في الـدقـيـقة  ?26وجـوياليـنـتون أ
كـاسـيـو دي لـيـرا في الـدقـيـقة  .82وأحرز
مــــيــــشـي جــــوردان هــــدف روشـــــديل في
ــبــاراة األولى قـد الــدقــيــقـة  .86وكــانت ا
انــتـــهت بـــالــتـــعــادل  .1/1وقــرر االحتــاد
اإلجنليزي لكـرة القدم اول امس الثالثاء
ير روفرز مع واتفورد تأجيل مباراة ترا
الـــتـي كـــان مـــقـــررا إقـــامـــتـــهـــا اول امس
ـــوعــد آخـــر بـــســبب هـــطــول الـــثالثــاء 
األمطار. وفـي مطلع كـانون الثـاني تعادل
ــيـر روفــرز في واتــفـورد  3-3أمــام تــرا
الـدور الـثـالث لـكـأس االحتـاد اإلجنـلـيـزي
وحـسب قـواعـد الـبـطولـة فـقـد تـقـرر إعادة
ـلـعب بـرنــتـون بـارك. وتـعـرض ــبـاراة  ا
ملعب بـرنتون بارك لـهطول أمـطار غزيرة
بــســبب هــبـوب الــعــاصــفــة بــريـنــدان في
بـريــطــانـيــا األمــر الــذي أدى إلى تــأجـيل

مباراة اإلعادة.
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اكــتــسـح إنــتــر مــيالن ضـــيــفه كــالــيــاري
بنتـيجة  ?1-4في طريقه نـحو ربع نهائي
كأس إيـطالـيا خالل مـباراة ثـمن النـهائي
الــتي جـمــعت الـفــريـقــ مـسـاء اول امس
لعب جيوسيبي مياتزا. افتتح الثالثاء 
رومـيـلـو لـوكـاكـو الـتــسـجـيل في الـدقـيـقـة
األولى ثم أضـاف بـورخـا فـالـيـرو الـهـدف
الثـاني ألصـحاب األرض في الـدقيـقة ?22
وعاود لـوكاكو زيـارة الشـباك بـهدف ثاني
له وثـالث لفـريـقه في الدقـيـقة  .49وتـمكن
كـالـيـاري من إحـراز هـدفه األول والـوحـيـد
ليقلص الفارق في الدقيقة  ?72عبر العبه
كريستيـان أوليفا إال أن أندريـا رانوتشيا
يرد سـريعـا بالهـدف الرابع لـلنـيراتزوري
في الدقيقة  .80بالتـالي يلحق اإلنـتر بكل
من التسيو ونـابولي الذين تأهال في وقت

سابق وتورينو الذي تأهل ايضا.
ودهس التــســـيــو في طـــريــقه نـــحــو ربع
ـتـواضع نــهـائي كـأس إيـطـالـيــا ضـيـفه ا
ـونـيـزي بـربـاعيـة دون رد اول امس كـر

{ لندن - وكاالت - واصل توتنهام
تـــقــــدمه في كـــأس االحتـــاد
اإلجنـلـيــزي بـتـغـلـبه
عــــــــلـى ضــــــــيــــــــفه
مـيـدلـسـبره ?2/1
اول امــــــــــــــــــــس
الــــثـالثــــاء في
مــــــــــــبـــــــــــاراة
اإلعـــــــــــــــــــادة.
وسـجل هـدفي
تــــوتــــنــــهـــام
جــيـوفــاني لـو
ســـــيـــــلـــــســـــو
وإيريك الميال
في الـدقـيـقـتـ

الـثـانـية و?15
بــيــنــمــا أحــرز
هــــــــــــــــــــــــــــــدف
مـــيـــدلـــســـبـــره
جـورج سـافيل
فـي الـــدقـــيـــقـــة
 .83وكانت
ــبــاراة األولى ا
قـــــــــد انـــــــــتـــــــــهت
بالـتـعادل  ?1/1وهو
مــا اســتــدعـى إعــادتــهـا
وفقًـا لقوانـ البـطولة.
كــــمــــا تـــــأهل أيــــضــــا
كوفنتـري سيتي عقب
فـوزه عـلى بـريـسـتول
روفــرز  .3/0وســجل
أهــداف كــوفــنــتــري
مــاكـــســـيم بـــيـــامــو
) فـي (هـــــــــــدفـــــــــــ
الدقـيـقتـ الرابـعة
و ?56وجـــــــــــوش
باسك في الـدقيـقة
 .50وكانت
ــواجــهــة األولى ا
قـد انــتـهت بــالـتـعـادل  .2/2وصـعـد
أيـضـا ريديـنج عـقب انـتـصـاره على
مضيـفه بالكبول  ?2/0وسجل هدفي
الفائز لوكاس بويي وجوردن أوبيتا
باراة في الدقيقت  42و .82وكانت ا
األولى قد انتهت بـالتعادل  .2/2وتمكن
شروسـبـري تاون من الـتأهل هـو اآلخر
بــفـوزه عــلى ضــيــفه بــريـســتــول ســيـتي

الالعب التركي
شوكور يستذكر
ايام جنوميته

u“∫ حقق توتنهام فوزا مهما في كأس االحتاد االنكليزي

{ روما - وكاالت - يعد كريستيانو رونالدو
مـهاجم يـوفنـتـوس حالـة فـريدة في عـالم كرة
الــقــدم لــيس بــســبب إجنــازاتـه الــعــظــيــمـة
وأرقــامه الــفـرديــة وحــسب بل لــلــمــســتـوى
الــــبــــدني الــــعـــالـي الــــذي وصل إلــــيه خالل
ـيزاً عن الـسنـوات األخيـرة والذي يـجـعله 
. وسـيـبـلغ رونـالـدو عـامه 35 بـاقي الالعــبـ
ـقــبل ورغم ذلك مـا زال في شــهـر فــبـرايــر ا
ا يفتقدها يتمتع بليـاقة بدنية عاليـة جداً ر
العــبــ أصــغــر مــنه بــثالث وأربع ســنـوات
وهــذا حتـــديــداً أحــد أهم أســرار جنــاحه في
ـا ال شك فيه سـتديـرة. و عـالم السـاحـرة ا
أن رونـالــدو يــتـبع نــظــام مـعــ في حــيـاته
سواء بـالتدريـبات أو تـناول الغـذاء وكشفت
صحيفة آس اإلسبانـية في تقرير نشرته اول
امس الثالثـاء عن نظام الـدون الغذائي خالل
الــيـوم بــشــكل مــفــصل. الـبــروتــ والــراحـة
الـعـامالن األهم لـرونـالـدو وبـحـسب مـا جـاء
قـربـة من نـادي ريال في تـقـريـر الصـحـيـفـة ا
مــدريـد فـإن رونــالـدو يــأكل مـا بـ  5إلى 6
وجبـات في اليوم بـينمـا يحرص عـلى النوم
دة  8ساعات كاملة في الليل ويأخذ قيلولة
أيـضاً في وقت مـا بـعد الـظـهيـرة. وأوضحت
شترك الصحـيفة أن الـبروت هو الـعنصـر ا
في جــمـيع وجـبـات رونـالــدو وذلك لـيـحـافظ

{  لــنــدن - وكـــاالت - حــقق الــبـــرتــغــالي
جــوزيه مـوريــنــيـو مــدرب تـوتــنــهـام رقــمًـا
سـلبيًا اول امس الـثالثاء خالل فوز فريقه
عـــلى مــيـــدلــســبـــره بــنــتـــيــجــة  1-2ضــمن
مـنـافــسـات الــدور الـرابع مـن كـأس االحتـاد
اإلجنــــلــــيـــزي. ووفــــقًــــا لــــشـــبــــكــــة "أوبــــتـــا"
لإلحـصاءات فإن مورينيـو لم ينجح فريقه في
احلفاظ على نظافة شباكه بكل البطوالت خالل
 9مـبـاريـات متـتـالـيـة للـمـرة الـثـانيـة في مـسـيرة

ـدرب الــبـرتـغـالي الـتـدريــبـيـة الـتي بـلـغت 923 ا
لقـاء. وعـاش موريـنيـو نفـس هذا احلـدث السـلبي
من قـبل رفقة تـشيلـسي خالل الفـترة من أيار إلى
أيـلول  2015 . يـذكر أن مـورينيـو تمت إقـالته من
تـشـيـلـسي عقـب هذه الـفـتـرة الـسـلبـيـة بـثالثـة أشـهر
ـدربـ الـشـهـيرين فقط. ويـعـد "سـبـيـشيـال وان" من ا

بإضافة الصالبة الدفاعية للفرق التي يقودها.
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