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 ودع��ت الروماني��ة �سيمون��ا هالي��ب امل�سنف��ة الثاني��ة، مناف�س��ات بطولة 
ووه��ان املفتوح��ة للتن���س لل�سي��دات. فف��ي الدور الث��اين للبطول��ة املقامة 
يف ال�س��ني خ���رت هاليب اأم��ام الرو�سي��ة داريا كا�ساتكين��ا مبجموعتني 
متتاليتني بواقع 2-6 و1-6. كما خرجت الدمناركية كارولني فوزنياكي 
امل�سنف��ة الرابع��ة اأمام اليوناني��ة ماريا �س��اكاري 5-7 و3-6. وتغلبت 
الت�سيكي��ة كارولينا بلي�سكوفا امل�سنفة الثالثة على ال�سينية �سواي 
ت�س��اجن 4-6 و6-3 و4-6 بينم��ا ودعت الرو�سي��ة �سفيتالنا 
كوزنت�سوف��ا امل�سنف��ة ال�ساد�س��ة البطول��ة بخ�سارتها اأمام 
الفرن�سي��ة اليز كورني��ه 3-6 و3-6. وتغلبت الفرن�سية 
كارول��ني جار�سيا على الأمريكي��ة كري�ستينا مكهيل 
لعب��ة  بوي��ج  موني��كا  وهزم��ت  و6-1.   6-1
بويرتوريكو، ال�سينية بينج �سواي 6-4 و6-3 
دوميني��كا  ال�سلوفاكي��ة  وتاأهل��ت  و6-4.  
ت�سيبولكوف��ا امل�سنف��ة ال�سابع��ة لل��دور 
الثال��ث بفوزه��ا عل��ى ال�سوي�رية جيل 
بلغ��ت  كم��ا  و6-2.   6-2 تاي�سم��ان 
الالتفي��ة اإيلينا اأو�ستابنك��و امل�سنفة 
الثامن��ة نف���س ال��دور بفوزه��ا على 
كريت�سكوف��ا  بارب��ورا  الت�سيكي��ة 
وتاأهل��ت  و6-3.  و7-5   2-6
رادفان�سكا  اأجني�س��كا  البولندي��ة 
ال��دور  اإىل  التا�سع��ة  امل�سنف��ة 

ل��ث  لثا بفوزه��ا عل��ى الأملاني��ة يوليا ا
 7-5 الأمريكي��ة ج��ورج  وف��ازت  و7-5. 

ليبت�سنك��و  على الهولندية كيكي بريتنز 4-6 فارف��ارا 
و4-6 بينما تغلبت الرو�سية اإيكاترينا مكاروفا على الأمريكية 
لورين ديفي��ز 2-6 و4-6. وتفوقت ال�سينية واجن جياجن على 
الروماني��ة �سورانا كري�ستيا 3-6 و3-6. فيما تاأهلت اليابانية 
كورومي نارا، اإىل الدور الثاين يف بطولة ط�سقند املفتوحة للتن�س 
لل�سي��دات. ففي الدور الأول للبطول��ة املقامة يف اأوزبك�ستان، فازت 
نارا على نيجينا اأبدوراميوفا لعبة اأ�سحاب الأر�س مبجموعتني 

متتاليتني، وبواقع 1-6 و6-1.

 ب��دا راداميل فالكاو، مهاجم موناك��و، حمبًطا للغاية بعد اخل�سارة، 
اأمام بورتو )3-0( ، يف اجلولة الثانية من دور املجموعات بدوري 
اأبط��ال اأوروبا. وقال فالكاو عقب اللقاء: "ل اأجد اأي مربر للخ�سارة. 
م��ا حدث ل يوجد تف�س��ري له. حاولنا �سناعة الفر���س، لكن لالأ�سف 

، عجزن��ا ع��ن فع��ل اأي �س��يء. بل تق��دم بورت��و بهدف  ل و اأ
��د  ث��م قتلن��ا بثنائي��ة يف ال�س��وط الث��اين".  واأكَّ

الفري��ق تنتظ��ره  اأنَّ  الكولومب��ي،  املهاج��م 
مب��اراة مهمة اأم��ام مونبلييه يوم اجلمعة 
املقب��ل بالدوري الفرن�سي، م�سيًفا: "لبد 
م��ن التعامل معها بجدية قبل التفكري يف 
املباراة املقبلة اأم��ام ب�سكتا�س الرتكي". 

واأ�س��ار فالكاو، اإىل اأنَّ لعبي موناكو 
عليه��م العمل بجدي��ة للخروج من 

ه��ذا امل��اأزق. وقال��ت �سحيف��ة 
اإنَّ  الفرن�سي��ة،  "ليكي��ب" 
الربازيل��ي خورخ��ي موراي�س، 
ملوناك��و،  الأي���ر  الظه��ري 
غادر امللع��ب متاأثًرا باإ�سابة 
الق��دم  كاح��ل  يف  قوي��ة 
اليمن��ى. واأ�ساف��ت "الالعب 
��ه اإىل حافلة  الربازيل��ي توجَّ
م�ستن��ًدا  موناك��و،  فري��ق 
عل��ى عكازين، ما ُين��ذر باأنَّ 
اإ�سابت��ه عنيف��ة، وق��د تبعده 
ف��رتة طويل��ة ع��ن املالعب.  
مب��اراة  موناك��و،  وتنتظ��ر 

حا�سمة حي��ث ُيالقي مونبلييه 
يوم اجلمع��ة املقب��ل بالدوري 
الفرن�س��ي، ال��ذي يحتل خالله 
ع��ن  بنقط��ة  الث��اين،  املرك��ز 
باري�س �سان جريمان. وجمع 
موناكو، نقطة واحدة بعد اأول 
الأبط��ال؛  ب��دوري  جولت��ني 
حي��ث تع��ادل م��ع ليبزي��ج، 

وخ���ر اأم��ام بورت��و، وحملًيا 
يحت��ل املركز الث��اين بجدول 

مبتعًدا  الفرن�س��ي  ال��دوري 
ع��ن  وحي��دة  بنقط��ة 

باري�س  املت�سدر 

 ك�س��ف ج��وردان هندر�س��ون، قائد ليفرب��ول الإجنلي��زي، م�سكل��ة الريدز 
احلقيقية، والتي ت�سببت يف التعادل مع �سبارتاك مو�سكو الرو�سي.

وقال هندر�سون، يف ت�ريحات نقلتها �سحيفة ديلي اإك�سربي�س "دافعنا 
جي��دا اأمام �سبارتاك مو�سكو وقدمنا مباراة قوية، لكن م�سكلتنا الرئي�سية 
كان��ت يف عدم القدرة عل��ى اإنهاء الهجمات بال�س��ورة املنا�سبة". وتابع 
اأو 4 اأهداف، ولكننا مل  "كان يجب اأن تنتهي هذه املباراة بت�سجيلنا 3 
نتمك��ن من ذلك، فقد و�سلنا كث��رياً للمرمى وقللنا م��ن خطورة املناف�س 
عل��ى الدف��اع". ووا�س��ل هندر�س��ون "كنا نرغ��ب يف األ نتلق��ى هدفا يف 
البداي��ة حت��ى ل نرك���س ط��وال املب��اراة حماول��ني التعدي��ل، لكنن��ا مل 
نتمك��ن م��ن ذل��ك، وبع��د التع��ادل و�سلن��ا ملرم��ى اخل�سم اأك��ر من مرة 
دون نتيج��ة". واختت��م "علين��ا الرتكي��ز الآن عل��ى مب��اراة نيوكا�سل يف 
ال��دوري الإجنليزي قب��ل التوقف ال��دويل، لأنه من ال���روري ال�ستمرار 
يف النتائ��ج الإيجابي��ة بعد التغلب على لي�سرت �سيت��ي". وميتلك ليفربول، 
نقطتني يف املرك��ز الثاين باملجموعة اخلام�سة، خل��ف اإ�سبيلية الإ�سباين 
�ساح��ب ال� 4 نقاط. وكان الريدز، قد تعادل 2-2 يف لقاء اجلولة الأوىل 
عل��ى اأر�س��ه اأمام اإ�سبيلي��ة، و�سيواجه يف اجلولة املقبل��ة فريق ماريبور.                                                                     
ويف 10 مباري��ات لعبها ليفربول خالل املو�سم احلايل، مل يتمكن الريدز 
م��ن احلفاظ على نظافة �سباك��ه �سوى يف مباراتني فق��ط اأمام كري�ستال 

بال�س واأر�سنال يف الدوري الإجنليزي. 

بيرو تواصل التحضير لمواجهة األرجنتين وجاريكا يحافظ على سرية التدريبات
تشافي: ال يمكن تخيل مونديال روسيا من دون التانغو وميسي

كريستيانو رونالدو يرد على شائعات الرحيل وزيدان يشيد بمستوى بيل 
 رد الربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو، على �سائعات رحيله 
ع��ن �سف��وف ري��ال مدري��د الإ�سب��اين، والت��ي انت�رت 
خ��الل فرتة النتقالت ال�سيفية الأخرية، بعد اأزمته مع 

ال�رائب. 
اآ���س  وق��ال رونال��دو يف ت�ريح��ات نقلته��ا �سحيف��ة 
"�سائعات رحيلي؟ الكل يحب اأن يتحدث عن كري�ستيانو 
رونال��دو ويذك��ر اأخبار عن��ه يف كل دول العامل". وتابع 
"اجلمي��ع ل يهتم مب�سدر اخلرب لأنه من�سوب ل�سحيفة 
برتغالي��ة، الأكيد اأن ه��ذه الت�ريحات مغلوطة طاملا 

مل ي�سمع اأحد مني ذلك".

واأو�س��ح "بالن�سب��ة مل�ساألة جتديد التعاقد، فه��ذا اأمر يعرفه 
رئي���س ريال مدري��د، فلورنتينو برييز، اأكر من��ي، اأنا �سعيد 
للغاية مع امللكي وما اأقدمه هنا". وتابع رونالدو "البع�س 
يت�سيد الأخطاء ليقول اإنني مرتاجع يف امل�ستوى، وهذا اأمر 
غري حقيقي، اأنا بحالة جيدة واأقدم فرتة مميزة مع فريقي".
ووا�س��ل "ري��ال مدريد برونال��دو اأو بدونه ل��ن يتاأثر كثريا، 
نح��ن فري��ق جماع��ي ول�سن��ا جم��رد اأف��راد، احتفل��ت اأمام 
دورمتوند باملبارة رقم 400 مع امللكي وهذا يعني الكثري".
واختتم "كنا نرغب كثرياً يف الفوز على بورو�سيا دورمتوند 
عل��ى ملع��ب �سيجن��ال اإيدون��ا ب��ارك، لأن هذا ه��و التحدي 

اجلديد الذي ف�سلنا يف حتقيقه خالل ال�سنوات املا�سية".
و�سج��ل كري�ستيانو رونالدو هدفني يف انت�سار ريال مدريد 
على دورمتوند، حل�ساب اجلولة الثانية من دور املجموعات 
ب��دوري اأبط��ال اأوروبا فيم��ا اأثنى زين الدي��ن زيدان مدرب 
ري��ال مدري��د، عل��ى ال�س��ورة التي ظه��ر بها جمي��ع لعبيه 
لتحقي��ق الف��وز مبلعب �سيجن��ال اإيدون��ا ب��ارك، معربا عن 
�سعادت��ه ل��الأداء ال��ذي قدم��ه الويل��زي جاري��ث بي��ل، الذي 
ا�ستع��اد "امل�ستوى ال��ذي كان يظهره يف ال�ساب��ق" واأ�سبح 
"خط��ريا" يف امل�ساح��ات. وق��ال زيدان "ن��رى جاريث يف 
كل مب��اراة ي�ستعيد م�ستواه املعروف عنه، هذا ي�سعدين لأنه 

مل يك��ن �سه��ال بالن�سبة ل��ه، عندما تنظر له يلع��ب اإىل جوار 
كري�ستيان��و به��ذه الطريقة فهو �سيء جي��د، تراه يحرز هدفا 
رائع��ا مثلما فعل، من املهم اأن ي�ستعيد ذاكرة اللعب وي�سجل 
من وق��ت لآخر"، وذلك خالل موؤمت��ر �سحفي عقب مواجهة 
بورو�سي��ا دورمتون��د، الليلة املا�سية.           واأو�سح املدرب 
الفرن�س��ي اأن بي��ل كان ي�سع��ى دائم��ا يف اجلبه��ة الي���رى 

للت�سجيل و�سناعة الأهداف.
كما اأكد زيزو اأن بيل مل يكمل اللقاء، لكنه ل يعاين اأي اإ�سابة 

ع�سلية، موؤكدا "تعر�س ل�سد يف ال�سمانة، لي�س ثمة �سيء".
واأردف "�سعب��وا علين��ا الأم��ور يف ال�س��وط الث��اين ومررنا 

هاميلتون "حزين" بعد إلغاء سباق جائزة ماليزيا

بوكيتينو: كين يملك مهارات التصدق أمام المرمى 

 قال لوي�س هاميلتون بطل العامل ل�سباقات فورمول 1 
لل�سي��ارات، 3 مرات اليوم الثالث��اء، اإنَّ البطولة �ستفقد 
اأح��د اأ�سع��ب �سباقاتها بع��د غياب �سب��اق ماليزيا عن 
جدول البط��ولت عقب �سباق الأ�سبوع املقبل. وينتهي 
العق��د احل��ايل حللب��ة �سيباجن الت��ي ت�ست�سي��ف �سباق 
جائ��زة ماليزيا الكربى بع��د �سباق الع��ام املقبل لكن 
احلكوم��ة املاليزي��ة، وفورم��ول 1، ق��ال يف اأبري��ل/
ني�س��ان املا�س��ي، اإن �سب��اق الع��ام احل��ايل �سيك��ون 
الأخري. وقال رئي���س وزراء ماليزيا جنيب عبد الرزاق، 
اإنَّ انخفا���س مبيعات التذاكر، وامل�ساهدين وال�سياحة 
كان��ت وراء هذا القرار. وكان��ت احللبة جزًءا من جدول 
�سباق��ات البطولة من��ذ 1999، و�سه��دت مناف�سات ل 

تن�سى بينها فوز هاميلتون عام 2014. وقال ال�سائق 
الربيط��اين يف موؤمتر �سحف��ي نظمته �ركة برتونا�س 
املاليزية للنفط راعي فريقه مر�سيد�س "التفكري يف اأن 
هذا ال�سباق �سيكون الأخري اأمر حمزن للغاية". واأ�ساف 
"ه��ذا ال�سب��اق ميثل اأك��ر التحديات �سعوب��ة للفريق 
وال�سي��ارة لذلك فاإنه اأحد اأ�سع��ب ال�سباقات اإن مل يكن 
الأ�سع��ب. �سيغيب ع��ن جدول ال�سباق��ات ومن ال�سعب 
تعوي�س��ه". وي�سب��ه بع���س ال�سائق��ني �سب��اق ماليزيا 
باأن��ه مث��ل حمام البخ��ار حي��ث ت�سل درج��ة احلرارة 
داخل قمرة القيادة اإىل 50 درجة مئوية والرطوبة يف 
الأج��واء املحيطة اإىل نحو 70 يف املئ��ة.   بينما اأعلن 
فريق تورو رو�سو للفورمول 1، اإجراء بع�س التغيريات 

تق��رر  حي��ث  بال�سائق��ني،  تتعل��ق 
ال�ستعان��ة بال�سائق الفرن�سي بيري 
جا�سل��ي ب��دل م��ن الرو�س��ي دانيل 
كفي��ات. وقال فران��ك تو�ست، مدير 
ت��ورو رو�س��و، يف بيان ل��ه "كفيات 
مل يظهر قوته احلقيقية هذا العام". 
ومل يك�س��ف فريق ت��ورو رو�سو، عن 

�سيخو�سه��ا  الت��ي  ال�سباق��ات  ع��دد 
قائ��ال  تو�س��ت  واأ�س��اف   .1 الفورم��ول  يف  جا�سل��ي 
"�سيكون �سائقنا خالل ال�سباقات املقبلة"، م�سريا اإىل 
اأن ه��ذا الإجراء ل يعني رحيل كفي��ات، حيث قال: "ل 

يزال ميثل جزءا من عائلة ريد بول".

 اأ�س��اد ماوري�سي��و بوكيتين��و م��درب توتنه��ام، 
بهاري ك��ني، بعد اأن �سج��ل املهاجم الجنليزي 
ثالثية مثالية يف ف��وز الفريق اللندين -3�سفر، 
خ��ارج ملعبه على اأبويل نيقو�سيا يف املجموعة 

الثامنة بدوري اأبطال اأوروبا، الليلة املا�سية.
وبع��د اأن ه��ز ال�سب��اك مرت��ني يف الف��وز عل��ى 
يف  الأوىل  باملب��اراة  دورمتون��د  بورو�سي��ا 
 3 اأ�س��اف ك��ني  املجموع��ة باإ�ست��اد وميبل��ي، 
اأهداف اأخرى اإىل ح�سيلته الأوروبية يف قرب�س 

م�ستخدما قدميه وراأ�سه.
وق��ال بوكيتين��و "لديه مه��ارات ل ت�سدق اأمام 
املرمى، اإنه يف م�ست��وى اآخر، ميتلك هاري هذه 

النزعة القاتلة اأمام املرمى".

واملناف���س الق��ادم لتوتنه��ام يف املجموعة هو 
ري��ال مدريد حام��ل اللقب، الذي ميل��ك اأي�سا 6 
نقاط وفارق الأهداف نف�سه بعد انت�سارين على 

اأبويل ودورمتوند.
وعند �سوؤاله عم��ا اإذا كان كني يف نف�س م�ستوى 
كري�ستيان��و رونالدو الفائز بجائزة اأف�سل لعب 
يف الع��امل 4 مرات مل يعط امل��درب الأرجنتيني 
اإجابة مبا�رة، لكنه و�سف مهاجمه الجنليزي 

باأنه واحد من الأف�سل يف العامل.
واأ�س��اف بع��د و�س��ول ك��ني اإىل 34 هدف��ا م��ع 
الن��ادي خ��الل ع��ام 2017 وه��و ما يزي��د ب�3 
اأه��داف على الربتغايل رونال��دو "�سجل ثالثية، 

اإنه واحد من الأف�سل".

لكن بوكيتينو رف�س الرد 
عل��ى �سوؤال عما اإذا كان 
ا�ستب��دال  عل��ى  يواف��ق 

ك��ني )24 عاما( مبهاجم 
ريال مدريد رقم 7.

الأرجنتين��ي  امل��درب  وق��ال 
"كري�ستيان��و رائع وهو واحد من 
الأف�سل، وهاري اأي�سا، وي�ستطيع 

مهاجمن��ا التط��ور لأن��ه �سغري 
ال�سن، الثنان رائعان، اإنهما 

من نوعية الالعبني الذين 
يرغب امل��رء يف وجودهم 

يف فريقه".

 بداأ منتخب بريو لك��رة القدم ، تدريباته ا�ستعدادا 
ملباراتي��ه املقبلت��ني، اأم��ام منتخب��ي الأرجنتني 
وكولومبيا، يف اجلولتني الأخريتني من ت�سفيات 
اأمري��كا اجلنوبي��ة، املوؤهل��ة لبطولة كاأ���س العامل 
اأن  2018. وك�سف��ت و�سائ��ل الإع��الم يف ب��ريو 
املنتخ��ب الب��ريويف خا�س تدريبات��ه على ملعب 
القري��ة الريا�سي��ة الوطني��ة بع��د غم��ره باملياه، 
وذلك خلل��ق اأجواء وظ��روف قد يواجهه��ا الفريق 
وجل��اأ  الأرجنت��ني.  اأم��ام  القادم��ة  مبارات��ه  يف 
الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، املدير الفني لبريو، 
لتخ��اذ اإج��راءات �سارم��ة للحف��اظ عل��ى �رية 
التدريبات، ومنع املتطفلني من الت�سلل اإىل ملعب 

املران الذي اأغلقت جميع اأبوابه يف تلك الأثناء.
ويرك��ز جاري��كا، يف التدريب��ات احلالي��ة، عل��ى 
الالعب��ني النا�سط��ني يف ال��دوري املحل��ي، فيما 
العا�سم��ة  اإىل  املحرتف��ون  الالعب��ون  �سي�س��ل 
ليم��ا، مطلع الأ�سبوع املقبل، م��ن اأجل الن�سمام 
لتدريب��ات الفري��ق. وخل��ت قائم��ة منتخ��ب بريو 
لهات��ني املباراتني، م��ن اأ�سماء بع���س الالعبني، 

رغم م�ستوياته��م الرائعة يف الآونة الأخرية، ويف 
مقدمتهم لع��ب الو�س��ط، كري�ستي��ان بينافينتي، 
واملهاج��م خوردي ريينا. و�سه��دت القائمة عودة 
حار���س املرم��ى، بي��درو جالي�سي، ال��ذي حرمته 
الإ�سابة من التواجد يف قائمة الفريق للمباراتني 
ال�سابقت��ني بالت�سفي��ات، اأمام منتخب��ي بوليفيا 
والإك��وادور.  واأث��ار جاري��كا بع���س اجل��دل، من 
خ��الل ا�ستدعاء ثالث��ة حرا�س مرم��ى اآخرين، اإىل 
جانب جالي�سي. ويح��ل املنتخب البريويف �سيفا 
عل��ى نظ��ريه الأرجنتين��ي، يف العا�سم��ة بوين�س 
اأول/اأكتوب��ر  اآير���س، يف اخلام���س م��ن ت�ري��ن 
املقبل، ثم ي�ست�سي��ف نظريه الكولومبي يف ليما، 

يف العا�ر من ال�سهر نف�سه.
ويحت��ل املنتخ��ب الب��ريويف املرك��ز الراب��ع يف 
ج��دول الت�سفيات، ويحتاج للف��وز يف املباراتني 
املقبلتني لي�سمن التاأهل، بغ�س النظر عن نتائج 

باقي الفرق.
نهائي��ات  يف  الب��ريويف  املنتخ��ب  يظه��ر  ومل 
املوندي��ال من��ذ 35 عام��ا.  ويخو���س منتخ��ب 

ب��ريو، مبارات��ه اأمام الأرجنت��ني يف اخلام�س من 
ت�ري��ن اأول/اأكتوب��ر املقبل، وه��و يحتل املركز 
الرابع يف جدول الرتتيب، مما ي�سمن له احل�سول 
عل��ى بطاقة تاأه��ل مبا���رة اإىل املونديال. فيما 
قال لع��ب و�سط ال�سد القط��ري وبر�سلونة �سابقا، 
"املوندي��ال  اإن  هريناندي��ز،  ت�س��ايف  الإ�سب��اين 

ب��دون الأرجنتني لن يكون ل��ه معنى"، معربا عن 
ثقت��ه يف اأن منتخ��ب "راق�سو التاجن��و" �سيتاأهل 
لكاأ���س العامل 2018 يف رو�سيا. وقال ت�سايف يف 
ت�ريحات لقن��اة )TyC Sports( اإن "اجلميع 
للموندي��ال.  الأرجنت��ني  تتاأه��ل  اأن  يف  يرغ��ب 
املوندي��ال بدونه��م لن يك��ون له معن��ى بالن�سبة 

يل، امل�سكلة هي اأن املنتخب يلعب بعجالة وحتت 
�سغط ب�س��ع". وتابع "منتخ��ب الأرجنتني يحظى 
بالعب��ني لديه��م امل�ست��وى ال��الزم للمناف�سة يف 
املونديال وحتى الفوز به". واأ�ساف لعب الو�سط 
)37 عام��ا( "ل ميكنن��ي تخيل املوندي��ال بدون 
)ليوني��ل( مي�س��ي، اأعتق��د اأن الأرجنت��ني �ستتاأهل 
و�ستكون واح��دة من املنتخبات املر�سحة للفوز". 
كم��ا اأك��د اأن ت�سفي��ات اأمريكا اجلنوبي��ة املوؤهلة 
للموندي��ال "مرعبة" لأنها حتم��ل "نف�س م�ستوى 
�سعوب��ة" نهائي��ات بطولة اأمم اأوروب��ا، مو�سحا 
"هن��اك 6 اأو 8 منتخب��ات يف اأمري��كا اجلنوبية 
لديها امل�ستوى خلو�س بطولة اأمم اأوروبا، اإنه اأمر 

معقد للغاية".
واأب��رز ت�س��ايف اأن ال�سحف املحلي��ة وامل�سجعني 
�سدي��دة"  "انتق��ادات  يوجه��ون  الأرجنت��ني  يف 
لالعبي منتخب "راق�سي التاجنو" الذين اأكد اأنهم 
"يعمل��ون دائما ب�س��كل اإيجاب��ي". واأردف "اإنهم 
يعان��ون، الآن يحتاجون للح��ب اأكر من اأي وقت 
م�س��ى، ل اأفهم ملاذا كل هذه النتقادات، اإ�سبانيا 

اأي�س��ا مل حت�س��م تاأهلها حت��ى الآن قبل مباراتني 
من الت�سفي��ات". وعن املنتخبات املر�سحة للفوز 
2018 يف رو�سي��ا، ق��ال ت�س��ايف اإن  مبوندي��ال 
"اأملانيا تع��د واحدة من املر�سح��ني" و"اإ�سبانيا 
كذل��ك" لأن "اختي��ار امل��درب كان موفق��ا"، يف 
اإ�سارة للمدير الفني للماتادور، جولني لوبيتيجي. 
واأ�س��اف اأن "الربازيل اأي�سا، التي ح�سمت تاأهلها 
بالفع��ل تعد واحدة من املتخب��ات املر�سحة، لكن 
مل��اذا لي���س الأرجنت��ني؟". وك�سف لع��ب الو�سط 
اأن��ه حني كان يلعب ب��ني �سفوف بر�سلونة، "كان 
هن��اك انطب��اع" ب��اأن مي�س��ي ومواطن��ه خافيري 

ما�سكريانو "ل ي�ستمتعان" باللعب يف املنتخب.
واأو�سح "الفارق الوحيد هو اأن مي�سي وما�سكريانو 
اأظه��را مواهبهما يف بر�سلونة وتوجا باألقاب، يف 

املقابل هناك عجالة �سديدة يف الأرجنتني".
وتاب��ع "اأرى ما�سكريان��و ومي�س��ي و)اآنخ��ل( دي 
ماريا يلعبون ب��ني �سفوف اأنديتهم وي�ستمتعون، 
لكن الأمر �سع��ب للغاية حني ل تفوز مع منتخب 

بالدك، لقد ع�ست هذا الأمر".

هاليب تودع بطولة ووهان للتنس

فالكاو: ال أجد مبررًا للخسارة

هندرسون يكشف أزمة ليفربول


