
7 رياضة Tue. 7 Nov. 2017 issue no 454
الثالثاء 7 تشرين الثاني 2017 العدد 454

 قلل جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد من اأهمية الفارق الذي يبلغ 
8 نقاط مع مان�س�سرت �سيتي مت�سدر الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم 

بعد خ�سارة فريقه -1�سفر اأمام م�ست�سيفه ت�سيل�سي.
وتعن��ي ثاين هزمية ليونايتد هذا املو�سم اأن الف��ارق على القمة هو االأكرب 
بع��د 11 مب��اراة يف تاريخ الدوري املمتاز عقب ف��وز �سيتي 1-3 مبلعبه 

على اأر�سنال.
وكان ه��دف األف��ارو موراتا ب�رضبة راأ���س كافيا لينت��زع ت�سيل�سي النقاط 
الث��اث با�ست��اد �ستامف��ورد بري��دج حي��ث واج��ه يونايت��د �سعوبات يف 

�سناعة الفر�س.
ورغ��م الهزمي��ة اأك��د موريني��و اأن الطريق ال ي��زال طوي��ا يف املو�سم واأن 
الكث��ري من املمك��ن اأن يتغري وق��ال اإن فريقه ا�ستحق التع��ادل على االأقل 

على جهوده يف املباراة التي جرت يف غرب لندن.
وقال مورينيو: "ن�سعر بالقلق.. لكن هناك 18 فريقا ي�سعرون بالقلق اأكرث 

منا الأننا يف املركز الثاين".
واأ�س��اف: "فارق 8 نق��اط يف الدوري املمتاز لي�س مثل الدوري الربتغايل 
اأو اال�سب��اين اأو االأمل��اين. نعم اإنه��ا ثماين نقاط لكن ال ي��زال هناك الكثري 

من املباريات".
وتاب��ع: "اأمتن��ى عندم��ا ن�س��ل اإىل الف��رتة املزدحم��ة يف نهاي��ة نوفمرب 
ودي�سم��رب ويناي��ر نك��ون يف كام��ل قوتنا بع��ودة بول بوجب��ا وزالتان 

اإبراهيموفيت�س وماركو�س روخو من االإ�سابة".
واأكم��ل: "الفري��ق الذي ي�سجل اأوال يف��وز يف االأغل��ب الأن الفريقني جيدين 
للغاي��ة من الناحية الدفاعي��ة. �سجلوا قبلنا. بعد ذل��ك اأ�سبحوا يف موقف 

غري مريح".
ومر روميل��و لوكاكو مهاجم يونايتد بليلة اأخرى �سيئة، ومل 
يلم���س املهاج��م البلجيكي الدويل الك��رة مطلقا داخل 
منطقة جزاء ت�سيل�سي ليمتد غيابه عن التهديف اإىل 

�سبع مباريات بجميع امل�سابقات.
وقال مورينيو: "ال اأريد التحدث عن اإح�ساءات. 
اأن��ا �سعي��د بجه��ود لوكاك��و وروح��ه ورغبت��ه، 
اأتيح��ت ل��ه فر�سة م��ن ت�سديدة جي��دة واأنقذها 

احلار�س".

خرج ال�رضبي نوف��اك ديوكوفيت�س، الأول مرة منذ 2007 من قائمة 
امل�سنف��ني الع���رضة االأوائل، يف ع��امل العبي التن���س املحرتفني بعد 
اإع��ان القائمة اجلديدة اليوم االثنني. وتراج��ع ديوكوفيت�س، الغائب 
ع��ن املاعب منذ يوليو املا�سي ب�سبب االإ�ساب��ة، من املركز ال�سابع 
اإىل املرك��ز 12. وه��ذه اأول م��رة يخرج فيه��ا ديوكوفيت�س، امل�سنف 
االأول عامليا �سابقا، م��ن امل�سنفني الع�رضة االأوائل منذ اخلام�س من 
مار�س 2007. كما تراجع الربيطاين اآندي موراي، الغائب اأي�سا منذ 
ف��رتة ب�سب��ب االإ�سابة، م��ن املركز الثال��ث اإىل املرك��ز 16.  واحتفظ 
االإ�سب��اين رفائيل نادال بال�س��دارة، ويليه ال�سوي���رضي روجر فيدرر، 
دون تغي��ري. وتقدم االأمل��اين األك�سندر زفرييف خط��وة لي�سبح ثالثا، 
وب��ات النم�ساوي دوميني��ك ثيم رابعا بينما ا�ستم��ر الكرواتي مارين 
�سيليت�س يف املركز اخلام���س. وو�سل البلغاري جريجور دمييرتوف، 
اإىل املرك��ز ال�ساد�س، ويليه ال�سوي���رضي �ستاني�سا�س فافرينكا، وقفز 
البلجيك��ي ديفي��د جوف��ني مركزين لي�سب��ح ثامن��ا. وكان اأكرب تقدم 

االأمريك��ي  ن�سي��ب  م��ن  جاك وا�س��ح 
�س��وك، الفائز ببطول��ة باري�س 
االأ�سب��وع،  ه��ذا  لاأ�سات��ذة 
اإىل   22 اإذ قف��ز م��ن املرك��ز 
التا�سع، واأكمل االإ�سباين بابلو 

كاريني��و قائمة الع�رضة االأوائل. 
وت�ست�سي��ف ميان��و الن�سخ��ة االأوىل 

من البطولة اخلتامية لاعب��ي التن�س ال�سبان، 
البال��غ عمرهم 21 عاما اأو اأق��ل، وتنطلق امل�سابقة غدا 

الثاث��اء، مبجموعة من اللوائ��ح اجلديدة التي رمبا 
تث��ري ح��رية املتابعني. كم��ا �سيك��ون احلال يف 

البطول��ة اخلتامي��ة للكبار يف لن��دن، فاإن هذه 
امل�سابق��ة �ست�سه��د تق�سيم الاعب��ني الثمانية 
اإىل جمموعت��ني، وت�س��م كل جمموع��ة اأربع��ة 
العبني، ثم ياأتي الدور قبل النهائي ثم املباراة 

النهائية و�ستكون النهاية م�سابهة الأي بطولة. 
�سيح�س��م االنت�سار عن��د الفوز ب��� 3  جمموعات 

)االأف�س��ل يف 5 جمموعات(، لك��ن �سيكون الهدف 
الف��وز باأربعة اأ�س��واط حل�سم املجموع��ة، و�سيكون 

ال�سوط احلا�سم عند التعادل 3-3.

جنح نادي ت�سيل�سي، يف خطف 3 نقاط ثمينة اأمام �سيفه مان�س�سرت يونايتد، اأم�س 
االأحد، يف اإطار اجلولة ال� 11 من عمر الدوري االإجنليزي.

وح��ذر اأ�سطورة مان�س�س��رت يونايتد، جاري نيفيل، مدرب البل��وز، اأنطونيو كونتي، 
م��ن اإمكانية خ�س��ارة م�ستقبله، ح��ال ا�ستم��ر يف ا�ستبعاد ديفيد لوي��ز من قائمة 

الفريق.
وق��ال نيفي��ل، يف ت�رضيح��ات ل�سبكة �س��كاي �سبورت���س "كل مدرب ل��ه احلق يف 
اختي��ار الاعبني للمباري��ات املختلفة، ولكن االأمور قد ت�سبح كارثية، حال كان 

هذا الاعب له تاأثري لويز يف غرفة املاب�س، وميتلك �سخ�سية كبرية".
وتاب��ع "كونتي انت�رض يف مباراة االأم�س، ولك��ن يف املواجهات املقبلة لو ا�ستمر 
لويز على دكة االحتياط اأو خارج القائمة، �سيواجه املدرب االإيطايل اأزمة كبرية".
واأ�س��اف "يف كل م��رة ي�ستقبل البلوز هدًف��ا، �سوف تتجه الكام��ريات نحو ديفيد 

لويز، و�ستتعقد االأمور كما حدث مع جون تريي".
وخت��م نيفي��ل حديثه بقول��ه "حدثت اأزمة املو�س��م املا�سي ب��ني كونتي ودييجو 
كو�ست��ا، واالآن م��ع ديفيد لويز، اأعتق��د اأن هذه االأمور قد تكل��ف املدرب االإيطايل 

م�ستقبله مع الفريق االإجنليزي".
وتوؤك��د التقارير ال�سحفية، قوة العاقة بني ديفيد لويز ورئي�س ت�سيل�سي، ونوهت 
اأن جتاهل املدافع الربازيلي قد ي�رض بكونتي، خا�سة واأن املدرب يواجه اأزمة مع 

اإدارة البلوز ب�سبب املريكاتو ال�سيفي املا�سي.

عقم غريزمان وتوهج ألكاسير يتسيدان الجولة الـ 11 من الليغا 
مارسيلو يخالف العبي ريال مدريد حول بنزيمة

تعثر نابولي وإنتر وفوز روما الكبير أبرز مشاهد الجولة الـ12 من الكالتشيو
 �سه��دت اجلولة ال� 12 من الدوري االإيطايل، عدة مفاجاآت 
يف ال���رضاع على املقدمة، بني الثاثي يوفنتو�س ونابويل 
واإن��رت ميان، م��ع تاأجيل مب��اراة الت�سيو اأم��ام اأودينيزي 
ل�س��وء االأح��وال اجلوية. وكان��ت تلك اجلول��ة، حمبطة على 
ناب��ويل واإن��رت مي��ان بع��د �سقوطهم��ا يف ف��خ التع��ادل، 

وانت�سار يوفنتو�س ب�سعوبة على ال�ساعد بينفينتو.
تع��ادل اإيجاب��ي حمبط بنتيج��ة 1-1، ح�س��م قمة "�سوت 
الرع��د" كم��ا لقبته��ا ال�سح��ف االإيطالي��ة، بني 
اإن��رت ميان وتورين��و على ملع��ب �سان �سريو 
مم��ا افق��دت اأ�سحاب ال��دار مرك��ز الو�سافة. 
واحتل اإنرت مي��ان، املركز الثالث بر�سيد 

30 نقط��ة، ومل ي�ستغ��ل تعرث نابويل املت�سدر اأمام كييفو 
فريونا.

وعل��ق لوت�سيان��و �سباليت��ي، م��درب االإنرت، عل��ى التعادل 
بقول��ه "نقطة جيدة، لكن التعادل يعطينا �سيًئا من املرارة 
يف الف��م". ويع��د يوفنتو�س، ه��و امل�ستفي��د الوحيد من تلك 
اجلول��ة، بعد تعرث نابويل واإنرت مي��ان، وحتقيقه انت�ساًرا 

�سعًبا على بينفينتو ال�ساعد حديًثا، بنتيجة 2-1.
وو�س��ف األيجري، مدرب اليويف، املباراة بالبائ�سة لرف�س 

الكرة دخول ال�سباك يف اأكرث من فر�سة.
واحت��ل يوفنتو���س، املرك��ز الث��اين يف ج��دول الكالت�سيو، 
بر�سي��د 31 نقط��ة، وبف��ارق نقط��ة وحيدة ع��ن املت�سدر 

ناب��ويل. وهزمي��ة بينفينت��و اأم��ام ال�سيدة العج��وز، جعلته 
يع��ادل رقًم��ا �سلبًي��ا تاريخًي��ا ملان�س�س��رت يونايت��د ب� 12 

هزمية متتالية. 
�سق��ط ناب��ويل بقي��ادة مدرب��ه ماوري�سي��و �س��اري، يف فخ 
التع��ادل ال�سلب��ي اأم��ام كييفو فريون��ا، ليف��رط يف فر�سة 
تعزيز االنفراد ب�سدارة جدول الرتتيب، حيث اأ�سبح ر�سيده 

32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الو�سيف يوفنتو�س.
وعان��ى نابويل، من غي��اب ال�رضا�سة الهجومية على مرمى 
اخل�سم خال املباراة، على حد و�سف املدرب، �ساري، بعد 
انته��اء اللقاء. وي�سري روما بقيادة مدربه، دي فران�سي�سكو، 
على الطريق ال�سحي��ح يف الكالت�سيو، بعد فوزه 2-4 على 

فيورنتينا، على ملعب اأرتيميو فرانكي.
ويع��د ه��ذا االنت�سار، هو الث��اين ع�رض على الت��وايل خارج 

ميدان ذئاب روما هذا املو�سم.
روما اأ�سبح ر�سيده 27 نقطة يف املركز اخلام�س، ويتبقى 

له مباراة موؤجلة اأمام �سامبدوريا من اجلولة الثامنة.
حق��ق مي��ان، انت�س��اًرا مهًما عل��ى ح�س��اب �سا�سولو على 
ملع��ب االأخ��ري بهدف��ني نظيف��ني، لي�سع��د للمرك��ز ال�سابع 

بر�سيد 19 نقطة، لي�ستعيد نغمة االنت�سارات من جديد.
واأ�سبح م�ستقبل املدير الفني مليان، فينت�سينزو مونتيا، 
يف اأم��ان، بعد الفوز، حي��ث كان قريًبا من االإقالة يف حال 

خ�رض الفريق اأمام �سا�سولو.

روزبرج: الوراثة السبب الرئيسي وراء نجاحي

 وا�س��ل كليفاند كافالريز معاناته هذا املو�سم وخ�رض 
115-117 اأمام اأتانتا هوك�س يف دوري كرة ال�سلة 
االأمريكي للمحرتفني. وخ�رض كافالريز، الذي بلغ الدور 
النهائي للم�سابقة املو�سم املا�سي، للمرة ال�ساد�سة هذا 
املو�س��م مقاب��ل اأربعة انت�سارات فق��ط. وتاألق االأملاين 
ديني�س �رضودر العب هوك�س و�سجل 28 نقطة واأ�ساف 
تورين برني�س ولوك بابيت 17 نقطة لكل منهما. ورغم 
ت�سجيل ليربون جيم�س جنم كافالريز 26 نقطة وجناح 
دوي��ن ويد وكايل كورفر يف اإحراز 25 و23 نقطة على 
الرتتيب خرج الفريق خا�رضا. وكاد اإي�سايا تايلور العب 
هوك�س اأن يدفع الثمن عندما اأهدر رميتني حرتني قبل 

12 ثاني��ة م��ن النهاي��ة واأثناء التق��دم بنقطتني لكن 
ت�سانينج فراي اأهدر رمية ثاثية لكافالريز يف الثواين 
االأخ��رية واأخف��ق اأي�س��ا زميله وي��د يف متابع��ة الكرة 
والت�سجيل من مدى قريب.  حقق جيم�س هاردن، اأف�سل 
رقم يف م�سريته االحرتافية، حيث �سجل 56 نقطة و13 
متريرة حا�سمة، ليقود هيو�سنت روكت�س اإىل الفوز على 
يوتا ج��از 110-137، اأم�س االأح��د، �سمن مناف�سات 
دوري ك��رة ال�سل��ة االأمريكي للمحرتف��ني. و�سجل اإريك 
جوردون 20 نقط��ة لروكت�س، واأ�س��اف زميله تريفور 
اأريزا 14 نقطة، كما �سجل نيني 13 نقطة بعد م�ساركته 
م��ن مقعد البدالء. وتعر�س كليفاند كافالريز، و�سيف 

لكب��وة  املا�س��ي،  املو�س��م  بط��ل 
جدي��دة عل��ى ملعب��ه، وخ���رض اأمام 

هوك���س  اأتانت��ا  �سيف��ه 
لتك��ون   ،115-117

الهزمي��ة ال�ساد�سة 
ز  ل��ري فا لكا

ه��ذا املو�س��م 
 4 مقاب��ل 

انت�سارات.

 ق��ال االأمل��اين نيك��و روزب��رج الفائز 
ببطول��ة الع��امل ل�سباق��ات فورم��وال 1 
لل�سيارات يف الع��ام املا�سي اإن الوراثة 
واأ�سل��وب التفكري واالبتعاد عن الغرور 
كان��ت ال�سب��ب وراء جناح��ه يف هذه 
الريا�س��ة. واعت��زل روزب��رج ب�س��كل 
مفاجئ يف خت��ام املو�سم املا�سي 
بع��د اأن توج باللقب عق��ب التفوق 
عل��ى زميل��ه يف فري��ق مر�سيد�س 
واأ�سب��ح  هاميلت��ون.  لوي���س 
�سب��ق  بط��ل  ث��اين  روزب��رج 
لوال��ده التتوي��ج باللقب بعد 

فوز والده الفنلندي كيكي بالبطولة يف 1982. وقال 
روزب��رج "لقد ورثت عن والدي موهبة طبيعية تتمثل 
يف الق��درة على قيادة �سي��ارات ال�سباقات". واأ�ساف 
"اأعتقد جازما اأن الوراثة هي جزء مهم متاما يف هذا 
االأم��ر.. اأ�ستطيع القول اإنها متث��ل 66 يف املئة بينما 

تعود ن�سبة 33 يف املئة اإىل اأ�سياء مكت�سبة".
وتاب��ع "اأن��ا اأوؤي��د ه��ذا ال��راأي عل��ى طول اخل��ط.. يف 
ريا�ستن��ا ه��ذا االأمر وا�سح متام��ا". واعترب روزبرج 
�سائ��ق رد ب��ول ماك���س فري�ستاب��ن، الفائ��ز بثاث��ة 
�سباقات وعم��ره مل يتجاوز ع�رضين عاما، دليا على 
�سح��ة ما يقول��ه رغم اأنه ي�سف ال�سائ��ق ال�ساب باأنه 
"الهولن��دي املجنون". وقال روزبرج "والده )يو�س( 

كان �سائق��ا ناجحا اأي�سا.. واالبن االآن �سائق ناجح.. 
اإنها الوراثة".

ال�سائق��ني  اأك��رث  اأ�سب��ح  ال��ذي  هاملت��ون،  اأن  اإال 
الربيطاني��ني جناحا بعد الفوز باللق��ب للمرة الرابعة 
يف تاريخ��ه يف �سباق املك�سي��ك االأحد املا�سي، يبدو 
خ��ارج هذا ال�سياق فه��و من اأ�رضة لي�س لها تاريخ يف 
�سباق��ات ال�سي��ارات.  وق��ال روزب��رج اإن العدي��د من 
�سائقي فورموال 1 يتمتع��ون ب�سمات �سخ�سية جتمع 
ب��ني القوة وال�سع��ف دون اأن ي�س��وق اأمثلة على ذلك. 
واأكم��ل "ب�س��كل ع��ام ف��اإن �سائ��ق فورم��وال 1 يكون 
نرج�سي��ا.. يهتم بنف�سه ويعتق��د اأنه اأف�سل �سخ�س يف 

العامل واأن اخلطاأ دائما ياأتي من االآخرين.

 �سه��دت اجلولة ال��� 11 من الدوري االإ�سب��اين، العديد من 
االأح��داث، اأبرزها عودة ري��ال مدريد لطريق االنت�سارات 
جم��دداً، بالف��وز عل��ى ال���س باملا���س بثاثي��ة نظيف��ة، 
كان  مب��اراة  يف  اإ�سبيلي��ة،  عل��ى  بر�سلون��ة  وانت�س��ار 
جنمه��ا االأول املهاجم باكو األكا�س��ري، الذي �سجل هديف 

البلوجرانا.
اأب��رز احلقائ��ق  الت��ايل،  التقري��ر  ون�ستعر���س لك��م، يف 

واالأرقام التي جاءت يف تلك اجلولة:
حق��ق ريال مدريد فوًزا مهًما يف مباراته اأم�س اأمام ال�س 
باملا���س، قبل فرتة التوقف ال��دويل، والتي ا�ستعاد فيها، 
امل��درب زي��ن الدين زي��دان، الثقة وال��روح املعنوية بني 

العبيه، بعد الهزمية اأمام جريونا وتوتنهام.
وا�ستط��اع ماركو اأ�سين�سي��و، هز ال�سب��اك بطريقة رائعة، 
بت�سديدة �ساروخية �سكنت الزاوية الي�رضى حلار�س ال�س 
باملا���س، تبع��ه زميله اإي�سكو باله��دف الثالث ليكونا يف 
�سدارة هدايف الفريق يف الليجا ب� 4 اأهداف لكل منهما.

فيم��ا اكتفى كر�ستيانو رونال��دو ب�سناعة الهدف الثالث 
الإي�سكو، لي�ستم��ر �سوء احلظ يف مازمة النجم الربتغايل، 
اإذ مل ي�سج��ل �س��وى ه��دف وحي��د من��ذ بداي��ة الليجا هذا 

املو�س��م. تقم���س باكو األكا�سري، �سخ�سي��ة ليونيل مي�سي 
يف مب��اراة بر�سلونة اأم��ام اإ�سبيلية، و�ساه��م بهدفيه يف 
ح�س��ول البلوجرانا على 3 نقاط ثمينة وا�ستمر بر�سلونة 
يف فر���س هيمنته على �سدارة الليج��ا، كما عجز مي�سي 
عن ت�سجيل هدفه ال� 21 يف �سباك اإ�سبيلية، التي تعد من 

اأكرث الفرق تلقيًا لاأهداف من ال�ساحر االأرجنتيني.
وا�س��ل اخلفافي�س نتائجهم املذهل��ة هذا املو�سم، بالفوز 
عل��ى ليجاني�س بثاثية نظيف��ة، يف مباراة ظنها البع�س 
�ستك��ون قوية، نظراً للم�ستوى ال��ذي ظهر عليه ليجاني�س 
من��ذ بداي��ة الليج��ا، لك��ن اأه��داف باريخ��و ورودريج��و 
و�سانت��ي مين��ا رحجت كف��ة فالن�سي��ا. وا�ستم��ر فالن�سيا 
يف موا�سل��ة رقمه التاريخي بالفوز يف املباراة ال�سابعة 
عل��ى الت��وايل، كما اأ�سب��ح رودريجو مورين��و و�سيميوين 
زازا، الثنائ��ي االأكرث ت�سجيًا لاأهداف يف الليجا بر�سيد 
16 هدًفا، حيث �سجل زازا 9 اأهداف، مقابل 7 لرودريجو.
جن��ا اأتلتيك��و مدري��د من ف��خ التع��ادل اأم��ام ديبورتيفو 
الكوروني��ا يف الدقيق��ة االأوىل م��ن الوقت ب��دل ال�سائع 
للمب��اراة، بف�س��ل �رضب��ة ح��رة مبا�رضة نفذه��ا توما�س 
بارت��ي، لينق��ذ الاعب الغاين مدرب��ه االأرجنتيني دييجو 

�سيميوين. وعلى الرغم من نتائج اأتلتيكو مدريد املتذبذبة 
ه��ذا املو�س��م، اإال اأنه اليزال يف املرك��ز الرابع بالت�ساوي 
مع ري��ال مدريد �ساحب املركز الثال��ث بعدما جمع 23 

نقطة.
افتقرت اجلول��ة الأهداف جنوم عمالق��ة الليجا، فقد ف�سل 
لوي���س �سواريز للت�سجي��ل للمباراة الثالثة عل��ى التوايل، 
وا�ستم��ر يف م�سل�سل �سياع الفر�س ال�سهلة، وعجز مي�سي 

عن هز ال�سباك.
وعلى اجلان��ب االآخر، ا�ستمر كري�ستيان��و رونالدو وكرمي 
بنزمي��ة �سائمني عن اإحراز االأه��داف لريال مدريد، فيما 
ظ��ل اأنط��وان جريزم��ان يبحث ع��ن مفتاح اخل��روج من 
اأزمت��ه، حيث يغيب عن التهديف منذ 7 مباريات متتالية 

يف جميع البطوالت.
علق الربازيلي مار�سيل��و، العب ريال مدريد، على اإطاق 
جمهور الفريق �ساف��رات اال�ستهجان �سد الفرن�سي كرمي 
بنزمية، مهاجم امللكي، خال مباراة ال�س باملا�س، اأم�س 

يف الليجا.
وق��ال مار�سيل��و يف ت�رضيح��ات نقلتها �سحيف��ة "اأ�س" 
االإ�سبانية: "بالن�سبة ل�ساف��رات اال�ستهجان، تعر�س لها 

ع��دد كبري م��ن الاعبني هن��ا، ولكن حينم��ا يحدث ذلك، 
فه��ذا يعني اأّن الاعب يحت��اج للتطوير، ورغم اأّن بنزمية 
يتدرب ب�س��ورة جيدة للغاية، ولكن يجب اأن يعلم اأّن هذا 

االأمر جزء من كرة القدم".
وتاب��ع: "كري�ستيانو رونالدو وبنزمي��ة يتدربان ب�سورة 
جي��دة ويقدم��ان م�ستوي��ات رائع��ة م��ع الفري��ق، ولك��ن 
البع�س م�ستاء ب�سبب قلة الت�سجيل واإهدار الفر�س، ولكن 
ه��ذا االأمر طبيع��ي ويحدث يف بع�س االأحي��ان، املهم اأّن 

الفريق يحقق االنت�سار".
و�سهدت الفرتة االأخرية، دفاعا م�ستميتا من املدير الفني 
للري��ال زي��ن الدين زي��دان، وعدد من العب��ي الفريق عن 
بنزمي��ة، يف ظل االنتق��ادات الوا�سعة الت��ي يواجهها هذا 

املو�سم.
ووا�س��ل: "�سعيد الأنني و�سلت اإىل 300 مباراة مع ريال 
مدري��د، فهذا يعني اأنني و�سعت ا�سمي يف تاريخ امللكي، 

وهذا اأمر هام للغاية".
واختت��م: "كان يج��ب علينا الفوز عل��ى ال�س باملا�س يف 
املب��اراة، فالوق��ت احل��ايل ال يتحمل اأي �سغ��وط اأخرى، 

وكنا نرغب يف العودة �رضيًعا للمناف�سة".

مورينيو: سعيد بجهود لوكاكو 

ديوكوفيتش خارج تصنيف 
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نيفيل يحذر كونتي

هوكس يعمق جراح كافاليرز في دوري السلة األميركي


