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 يوا�س��ل جون اي�سرن تقدمه نحو التاأه��ل للبطولة اخلتامية ملو�سم تن�س 
الرج��ال عقب بلوغه قبل نهائي بطولة باري���س للأ�ساتذة بفوزه على 
الأرجنتين��ي خ��وان مارتن ديل بوترو بنتيج��ة 4-6 و7-6 و6-4 
بينم��ا تلقت البطولة �رضبة قوي��ة بان�سحاب رفائيل نادال. ويحتاج 
اللع��ب الأمريك��ي، و�سي��ف بط��ل الع��ام املا�س��ي، للف��وز باللق��ب 
ليقتن���س البطاق��ة الأخ��رة للبطولة اخلتامي��ة للمو�سم الت��ي �ستقام 
يف لن��دن ب��ن 12 و19 نوفم��ر ت�رضي��ن الثاين احل��ايل. وكان ديل 
بوت��رو �سيقتن���س ه��ذا املرك��ز يف ح��ال فوزه لك��ن امل�سنف 
التا�س��ع اي�س��رن كان اأك��ر متا�س��كا لي���رضب موعدا مع 
ال�رضب��ي فيليب كراينوفيت�س ال��ذي بلغ قبل النهائي 
عاملي��ا  الأول  امل�سن��ف  مناف�س��ه  ان�سح��اب  بع��د 
ن��ادال للإ�سابة. وق��ال ن��ادال يف موؤمتر �سحفي 
قب��ل مواجه��ة كراينوفيت�س اإنه يع��اين من م�سكلة 
يف ركبت��ه اليمنى لت�سبح م�ساركت��ه يف البطولة 
اخلتامي��ة للمو�س��م حم��ل �س��ك ليجذب ه��ذا الأمر 
اأنظار معظم متابع��ي البطولة.  ووجدت جماهر 
فرن�س��ا ما ي�سعدها عندما تغلب الفرن�سي جوليان 
بنيتو امل�سارك ببطاقة دعوة على الكرواتي مارين 
�سيليت���س امل�سن��ف الثالث بنتيج��ة 6-7 و7-5 
ليبل��غ قب��ل النهائ��ي. و�سيلتق��ي بنيتو م��ع الفائز 
م��ن الأمريك��ي ج��اك �سوك م��ع الإ�سب��اين فرناندو 
فردا�سكو.  “حينما يخو�س رافا مباراة يكون املر�سح 
الأب��رز للف��وز. لكني اأعتقد اأن الأمر يرز م��دى حاجة التن�س 
للياق��ة بدنية خا�سة مع لعب مثل راف��ا خا�س الكثر من 
املباري��ات ه��ذا العام. ل ميكنن��ي معرفة ما ي��دور براأ�سه 
لكن��ي ل اأحتكم يف ذلك. ”�سواء واجه��ت رافا اأو فيليب غدا 
�ساأتعامل م��ع املباراة بنف�س الطريقة. هذا ما اأركز عليه“. 
وب��دا بنيتو ب�س��كل جيد اأي�سا عندما واج��ه �سيليت�س وظهر 

يف النقاط احلا�سمة ب�سكل اأف�سل من مناف�سه.

اأع��رب الرازيلي ج��واو مراندا، مدافع اإنرت ميلن، ع��ن ثقته يف اإمكانية 
د اأنَّ  ��ه اأكَّ حتقي��ق فريق��ه للفوز بلق��ب الدوري املحل��ي هذا املو�س��م، اإل اأنَّ
"الهدف الرئي�سي دائًما، هو الو�سول للم�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا".
ج��اءت ت�رضيحات مراندا، خلل لقائه الإلك��رتوين مع امل�سجعن، الذي 
نقل��ه املوق��ع الر�سمي للن��ادي الإيطايل. وخ��لل املقابل��ة، اأ�ساد اللعب 
مب��درب النرات��زوري، لوت�سيان��و �سباليت��ي، وكذلك باللعب ج��وار زميله 
باخل��ط الدفاعي للفري��ق، ال�سلوفاكي ميلن �سكرين��ار، وا�سًفا اإياه باأنه 

جيل��ه". يع��د واح��ًدا "من اأف�س��ل 5 لعب��ن بالعامل  م��ن 
ي وق��ال مران��دا اإن "�سكرينار جي��د للغاية،  د ي��وؤ و
ل��ة ب�سكل جي��د: بالن�سبة يل، تاأقلمت مبنتهى  ل�سهو ا
يف عل��ى اللع��ب مع��ه"، مو�سًحا اأن��ه يف�سل  اللع��ب 

ا اأكر  للع��ب "خط دفاع رباعي؛ لأنه مينح فر�سً
بالك��رة". ويرى اللع��ب الرازيلي، اأنَّ 

املراكز الدفاعي��ة "هي الأ�سهل يف 
اللع��ب" بالدوري الإيط��ايل، لكن 
بالن�سب��ة للمهاجمن "رمبا يكون 
م��ن الأف�سل امل�سارك��ة يف الليجا 
الإ�سباني��ة الت��ي تتمي��ز بفني��ات 
ال��ذي  املداف��ع،  واأ�س��ار  اأك��ر".  

انتق��ل ع��ام 2015 للإنرت بعقد 
ميت��د ل���3 موا�سم بع��د 4 قبلها 
ق�ساها يف اأتلتيكو مدريد، اإىل 
اأن زميله املف�سل داخل غرف 

خلع امللب�س، هو الإيطايل 
برازيل��ي،  اأ�س��ل  م��ن 
احلار���س  اأنَّ  واإىل  اإدي��ر، 

ال�سلوفين��ي للفري��ق، �سمر 
يف  "ج��اد  هاندانوفيت���س، 

لطي��ف  لكن��ه  امللع��ب، 
��د مراندا  خارج��ه". وتعهَّ
يف نهاي��ة املقابل��ة ببذل 
"اأف�س��ل" م��ا لدي��ه طوال 
الفري��ق  يف  بقائ��ه  ف��رتة 
"هذا  اأن  الإيطايل، موؤكًدا 

هو الهدف: اأن اأفوز مع 
اإنرت".

 تف��وق الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�س��ي، جن��م ن��ادي بر�سلون��ة الإ�سب��اين، على 
غرمي��ه الرتغايل كر�ستيانو رونالدو مهاجم ري��ال مدريد، يف اأرقام جديدة 
متعلق��ة مبحرك البحث ال�سهر "جوج��ل". وكان كري�ستيانو رونالدو، هداف 
ري��ال مدري��د التاريخي، قد قال عق��ب اخل�سارة اأمام توتنه��ام )1-3(، يوم 
الأربعاء املا�سي يف دوري اأبطال اأوروبا، اإن اجلميع يعرف قيمته  وقدراته 
مطالًب��ا بالبح��ث يف موقع "جوجل" ملعرف��ة اإجنازاته واأرقام��ه التهديفية. 
واهتم��ت �سحيفة "�سبورت" الإ�سبانية بت�رضيحات �ساروخ ماديرا ون�رضت 
تقري��راً ، اأك��دت خلله اأن ليوني��ل مي�سي، هداف بر�سلون��ة التاريخي، يتفوق 
يف حم��رك البح��ث الأ�سهر عل��ى كري�ستيان��و رونالدو. وذك��رت ال�سحيفة اأن 
نتائ��ج البحث ع��ن مي�سي تتجاوز رونالدو مبراحل واأن عدد الذين بحثوا عن 
اأه��داف الرتغ��ايل منذ 2013 حتى الآن يف اإ�سباني��ا والعامل اأقل بكثر من 
الأرجنتين��ي. واأو�سحت ال�سحيفة اأنه يف الع��ام املا�سي بلغت ن�سبة البحث 
ع��ن اأهداف رونال��دو يف اإ�سبانيا متو�سط 590 مرة وعاملًيا و�سل اإىل معدل 
1000 م��رة، بينم��ا ج��اء البحث عن اأه��داف مي�سي مبتو�س��ط 2900 مرة 
يف اإ�سباني��ا وعاملًي��ا 12 األف و100 م��رة. واأ�سارت ال�سحيف��ة اإىل اأن عدد 
امل�ساهدي��ن ملقاط��ع الفيديو اخلا�س��ة بالرتغايل كري�ستيان��و رونالدو يف 
الع��امل هبط بن�سبة كب��رة للغاية منذ 2009 حينما ان�س��م �ساروخ ماديرا 

اإىل ريال مدريد. 

استاد "االتحاد" مسرحًا للقمة الكروية بين السيتي وضيفه آرسنال

كونتي يطالب مورينيو باالحترام و األخير يسخر منه 

قبل لقاء فريقيهما في البريميرليغ

 اأك��د الإيط��اىل اأنطوني��و كونت��ى، املدي��ر الفنى لفري��ق ت�سيل�سي 
الإجنلي��زى، اأن��ه يحرتم كل زملئه فى املهن��ة ومنهم الرتغاىل 
جوزي��ه مورينيو م��درب مان�س�س��رت يونايتد، متمني��ا من الأخر 
اأن يبادل��ه نف���س الح��رتام، وذلك قب��ل مب��اراة الفريقن مبلعب 
�ستامف��ورد بري��دج الأح��د املقب��ل باجلول��ة ال���11 م��ن الدورى 

الإجنليزى املمتاز.
وا�ستب��ك كونت��ى م��ع موريني��و خ��لل خ�س��ارة ت�سيل�س��ى اأم��ام 
مان�س�س��رت يونايتد بهدف نظيف ف��ى دور ربع النهائى من كاأ�س 
الحت��اد الإجنلي��زى فى �سه��ر مار���س املا�س��ى، بالإ�سافة اإىل 
م�س��ادة اأخرى بينهما فى اأول ظه��ور ملدرب ريال مدريد ال�سابق 
فى ملعب �ستامفورد بريدج بعد رحيله، فى املباراة التى �سهدت 

خ�سارته برباعية نظيفة.
وحت��دث كونت��ى خ��لل املوؤمتر ال�سحف��ى للمباراة ع��ن علقته 
مبوريني��و قائ��ل: "هذا لي�س اأمًرا مهًما. كل م��ا عليك فعله هو اأن 
حت��رتم عمل املدرب��ن الآخرين. اأن��ا اأحرتم عمله وه��و عليه اأن 

يحرتم عملي".
وع��ن اخل�سارة الثقيلة اأمام روما ب��دورى الأبطال: "لقد مار�ست 
ك��رة القدم من قب��ل واأعلم اأن ال�سوط الثانى �س��د روما ميكن اأن 

يحدث، علينا اأن ننظر للأمام".
وع��ن مواجهة مان�س�س��رت يونايتد قال: "نح��ن نتحدث عن فريق 
جي��د وقوى بدنيا، �ستك��ون مباراة �سعبة وعلين��ا توخى احلذر، 
بالتاأكي��د هى حافز كبر جلمي��ع اللعبن، امللين حول العامل 

�سي�ساهدوه��ا وعلين��ا ان نقدم مب��اراة كبرة". وتاب��ع: "عندما 
تلعب �سد يونايت��د، �سيتى، ليفربول، توتنهام، ار�سنال.. كل هذه 

املباريات يجب ان تكون حافز جلميع اللعبن".
وعن املناف�سة على لقب الدورى هذا املو�سم قال كونتي: "هناك 
م�سكل��ة كبرة جلمي��ع الفرق الت��ى ترغب بتحقي��ق اللقب، وهذه 
امل�سكل��ة هى مان�س�س��رت �سيتى، اإنهم ل يتعرون اأب��دا.. اإذا وا�سل 
به��ذه الطريق��ة ف�س��وف يكون من ال�سع��ب املناف�س��ة على اللقب 
لكنن��ا �سنق��دم اق�سى ما لدين��ا و�سنحاول". واختت��م حديثه عن 
ال�سغ��ط الذى يواجهه ه��ذا املو�سم قائل: "لقد ولدت مع ال�سغط، 

اإنه امر طبيعى بالن�سبة ىل، انا معتاد عليه".
�سخ��ر الرتغايل جوزيه مورينيو، املدي��ر الفني لنادي مان�س�سرت 

يونايت��د الإجنلي��زي، من املدربن الذين يتحدث��ون طوال الوقت 
عن الإ�سابات يف فرقهم.

وق��ال موريني��و يف ت�رضيح��ات نقلته��ا �سحيفة "ديل��ي �ستار" 
الريطاني��ة: "بع���س املدرب��ن يبك��ون يف كل موؤمت��ر �سحف��ي 
ب�سب��ب الغيابات، ل اأحب فعل ذلك رغم اأنني عانيت كثرا ب�سبب 

الإ�سابات".
وتاب��ع: "ل��و كان هن��اك م��درب غ��ري يف مان�س�س��رت يونايت��د، 
لتح��دث ع��ن غياب بول بوجب��ا يف كل مب��اراة، ويبكي وي�رضخ 
لأن الفرن�س��ي مل ي�س��ارك يف دوري اأبط��ال اأوروبا اأو املواجهات 
الكب��رة اأم��ام ليفرب��ول وتوتنه��ام واملب��اراة املرتقب��ة اأم��ام 

ت�سيل�سي". 

كافاليرز يفوز على ويزاردز في دوري السلة األميركي

 ق��ال �سرجي��و ماركيوين رئي���س �رضكة ف��راري اأم�س 
اخلمي���س اإن الفري��ق رمب��ا ين�سح��ب م��ن بطول��ة العامل 
ل�سباق��ات فورمول 1 لل�سيارات لو �س��ار مالكو البطولة 
اجل��دد يف اجت��اه م�س��اد مل�سال��ح ال�رضك��ة الإيطالية 
ل�سناعة ال�سي��ارات الريا�سية. واأبلغ ماركيوين حمللن 
يف موؤمت��ر ع��ر الهات��ف اأن��ه بينم��ا ي�سان��د تقلي���س 
التكاليف فاإن هناك جوانب اأخرى ما زالت حمل نقا�س 
رمبا جتر ف��راري على التفكر يف املناف�سة يف مكان 

اآخر.
وقال: "هي )فورم��ول 1( ظلت يف دمائنا منذ ولدتنا. 
لك��ن لو قمنا بتغي��رات جذرية عليها لدرج��ة اأ�سبحت 
خمتلف��ة متام��ا ع��ن �سورته��ا احلالي��ة فاإنن��ا ل نريد 

امل�سارك��ة". وب�سوؤال��ه ع��ن �سع��وره ل��و اأ�سب��ح الرئي�س 
التنفي��ذي الذي يقود فراري للن�سحاب من فورمول 1 
اأجاب ماركيوين "�سعور جميل لأنني يف وقتها �ساأكون 
ب�س��دد العمل على ا�سرتاتيجي��ة بديلة. ا�سرتاتيجية اأكر 
ن�سج��ا وعقلني��ة اأي�سا". وفراري ه��و الفريق الوحيد 
الذي ي�سارك يف فورمول 1 منذ املو�سم الأول يف 1950 
وه��و اأجنح واأ�سهر فرق البطولة حتى واإن مل يفز باللقب 
منذ 2008. وميلك الفريق 228 انت�سارا يف ال�سباقات 
و16 لقب��ا لل�سانع��ن و15 لل�سائق��ن. ويع��د ف��راري 
وجائ��زة موناكو الكرى هما اأ�سا���س جناح فورمول 1 
وتعك�س ن�سب��ة الأرباح التي يح�س��لن عليها واملكانة 
املميزة لهما ذلك. وللم��رة الأوىل �سنعت فراري، التي 

حتتفل مب��رور 70 عاما على 
تاأ�سي�س ال�رضكة هذا العام، 

�سي��ارات ريا�س��ة لتمويل 
حتت  ال�سباق��ات  اأن�سط��ة 
ان��زو  املوؤ�س���س  قي��ادة 

فراري وه��ي م�سدر فخر 
كبر يف ايطاليا.

ليرتي  جمموع��ة  وا�ستح��وذت 
ميدي��ا عل��ى احلق��وق التجارية 
لفورم��ول 1 من��ذ يناي��ر كانون 
ب��رين  وا�ستبع��دت  الث��اين 

ايكل�ستون امل�سوؤول ال�سابق.

 اأحرز ليرون جيم�س 58 نقطة وهي ثاين اأكر ح�سيلة 
تهديفي��ة ل��ه ط��وال م�سرت��ه ليق��ود فريق��ه كليفلن��د 
كافال��رز للفوز على م�سيفه وا�سنطن ويزاردز -130

122 يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفن.
كم��ا �سيط��ر جيم�س الذي �سبق له الف��وز بجائزة اأف�سل 
لع��ب يف البطول��ة اأرب��ع م��رات على 11 ك��رة مرتدة 
وم��رر �سبع ك��رات حا�سمة لزملئ��ه يف اأداء رائع 
ط��وال املب��اراة اق��رتب خلل��ه وبف��ارق اأرب��ع 
نق��اط فقط من اأف�سل معدل تهديفي له طوال 
م�سرته والذي حققه يف الثالث من مار�س 

اآذار 2014 يف مواجهة ت�سارلوت.
واأح��رز براديل بيل 36 نقطة لوا�سنطن 

ال��ذي خ�رض للم��رة الرابع��ة يف خم�س مباري��ات بينما 
اأ�س��اف زميل��ه ج��ون وول 13 نقط��ة وم��رر 15 ك��رة 
حا�سم��ة لزملئ��ه. ويف مباريات اأخرى ف��از نيويورك 
نيك���س عل��ى �سيف��ه فينك���س �سن��ز 107-120 كما 
ف��از ني��و اأورليان��ز بليكانز خ��ارج ملعبه عل��ى دال�س 

مافريك�س 99-94.
ف��از جول��دن �ستي��ت وري��ورز 92-112 عل��ى �س��ان 
الأمريك��ي  ال�سل��ة  ك��رة  دوري  يف  �سب��رز  اأنطوني��و 
للمحرتف��ن. وبع��د تاأخ��ره بخم���س نق��اط يف نهاي��ة 
ال�س��وط الأول انتف�س وري��ورز ليحقق فوزه الثاين على 
الت��وايل ويتقدم للمركز الثال��ث يف الق�سم الغربي ب�ستة 
انت�سارات وث��لث هزائم. وتوا�سل��ت امل�ساكل ل�سبرز 

ال��ذي خ���رض للم��رة الرابع��ة على الت��وايل رغم اأن��ه بداأ 
املو�س��م بالفوز يف اأربع مباريات. وو�سح تاأثر غياب 
ك��واي ليونارد عن �سبرز بع��د خ�سارته اأربع مباريات 

يف اأ�سبوع واحد.
و�سج��ل كلي طوم�س��ون 27 نقط��ة لوري��ورز 

واأ�س��اف كيفن دوران��ت 24 نقطة و�ستيفن 
كوري 21 نقطة.

وكان لماركو�س اولدريدج اأبرز امل�سجلن 
املب��اراة  اأنه��ى  بعدم��ا  �سب��رز  �سف��وف  يف 
بر�سي��د 24 نقط��ة.  ويف مب��اراة اأخ��رى ف��از 

بورتلن��د تريل بلي��زرز 110-113 على لو�س 
اجنلي�س ليكرز.

 حق��ق مان�س�سرت �سيت��ي بداية مثالي��ة بفوزه يف 9 
مباري��ات وتعادل��ه يف واح��دة م�سج��ل 35 هدف��ا 
ومل يدخ��ل مرماه �س��وى �ستة اهداف، ام��ا ار�سنال 
فمن��ي بث��لث هزائ��م يف 10 مباري��ات حتى الن 
جميعه��ا خارج ملعبه امام �ستوك �سيتي وليفربول 

وواتفورد.
ول يكتف��ي �سيتي بالتاألق حمليا لنه انتزع بطاقة 
التاأه��ل اىل الدور الثاين م��ن م�سابقة دوري ابطال 
اوروبا قبل جولتن من نهاية دور املجموعات بعد 
ف��وزه على نابويل مت�سدر بطولة ايطاليا 2-4 يف 
عقر دار الخ��ر الربعاء حمققا فوزه الرابع تواليا 

يف اربع جولت و�سجل خللها 14 هدفا.
ويتاأل��ق يف �سفوف ال�سيتيزن اك��ر من لعب على 
راأ�سه��م الرجنتين��ي �سرخي��و اغوي��رو ال��ذي بات 
اف�سل هداف يف تاريخ النادي بعد ت�سجيله الهدف 
رق��م 178 يف 264 مباراة ل��ه وحتديدا يف مرمى 
ناب��ويل، علم��ا بان��ه ميل��ك 7 اه��داف يف ال��دوري 
املحلي يحتل فيها املركز الثاين يف �سدارة ترتيب 
الهداف��ن والم��ر ينطب��ق عل��ى زميل��ه النكلي��زي 

ال��دويل رحي��م �سترلين��غ، يف ح��ن �سج��ل كل من 
الملاين لروي �ساين والرازيلي جيزو�س 6 اهداف 

اي�سا.
كم��ا يق��وم �سان��ع اللع��اب البلجيك��ي كيف��ن دي 
بروين بعمل كبر من خلل متوين زملئه بالكرات 

املتقنة.
وميل��ك �سيتي لعب��ن على دك��ة الب��دلء ل يقلون 
�ساأن��ا عن ال�سا�سي��ن وعلى �سبيل املث��ال، مل يبداأ 
اخلما�سي املوؤلف من الرازيلي جيزو�س وال�سباين 
دافي��د �سيلفا والرتغ��ايل برنادو �سيلف��ا والعاجي 
ياي��ا توريه والنكلي��زي كايل ووكر املب��اراة �سد 

نابويل لكن ذلك مل يوؤثر على م�ستوى الفريق.
ام��ا ار�سنال ف��ل ي�سافر جيدا ول �س��ك بان خ�سارة 
جدي��دة ام��ام مان�س�سرت �سيت��ي �ستبع��ده مبكرا عن 

اللقب لن الخر �سيبتعد عنه بفارق 12 نقطة.
فينغ��ر  ار�س��ن  الفرن�س��ي  ار�سن��ال  م��درب  واراح 
جمي��ع لعبي ال�س��ف الول يف مب��اراة فريقه �سد 
النج��م الحم��ر ال�رضب��ي الت��ي انته��ت بالتع��ادل 
ال�سلب��ي وتاأه��ل الفري��ق اللن��دين اىل ال��دور الثاين 

م��ن م�سابقة ال��دوري الوروبي )يوروب��ا ليغ(، فلم 
ي�سارك الت�سيلي الك�سي�س �سان�سيز والملاين م�سعود 
اوزيل واملهاجم الفرن�سي الك�سندر لكازيت لتوفر 

جهودهم للمواجهة �سد �سيتي.
جواردي��ول ق��ال يف املوؤمتر ال�سحف��ي قبل مباراة 
اأر�سن��ال: "اأود اإخب��ار اأر�سن اأن ه��ذا الرقم يخ�سه، 
نح��ن ل نذه��ب اإىل حتطيمه، علي��ه اأن يبقى هادئًا 

ومتاأكداً اأن هذا لن يحدث".
واأ�ساف "هذا الرق��م ينتمي اإىل فريقه ال�ستثنائي، 
لأن الف��وز بلق��ب الرميرليج دون خ�س��ارة مباراة 
واح��دة هو اأمر رائع، وهذا الرق��م ينتمي اإىل فينجر 

اأي�سًا".
بيب اأكمل "نرغب فقط يف اللعب ب�سكل جيد والتغلب 
عل��ى اأر�سنال فينج��ر يوم الأحد، ه��ذا ما نرغب يف 
فعله". وتاب��ع "نت�سدر الرميرلي��ج بفارق خم�س 
نق��اط ع��ن مان�س�سرت يونايت��د، كم مب��اراة تتبقى؟ 
28، ك��م عدد النقاط املتبقية ح�سابيًا؟ 84 نقطة، 
ف��ارق ال5 نق��اط ل يعن��ي اأي �سيء عل��ى الإطلق 
اأنن��ا  اأخرت��وين  "اإذا  اأك��د  ال�سيت��ي  م��درب  الآن". 

�سنلع��ب بالطريقة الت��ي لعبنا بها خ��لل ال�سهرين 
املا�سي��ن حتى مايو املقب��ل، �ساأخركم اأنه لدينا 

فر�سة جيدة للتتويج بالدوري الإجنليزي".
تداه��م  ل��ن  اأن��ه  يل  ي�سم��ن  م��ن  "ولك��ن  واأردف 
الإ�ساب��ات بع�س لعبي فريق��ي اأو اأننا لن نحظى 

باأوقات �سيئة؟".
املدي��ر الفن��ي لل�سيتيزن��ز �سم��م "حت��ى بالن�سب��ة 
لأف�سل الف��رق يف العامل بالتاري��خ، من امل�ستحيل 

احلفاظ على ما قدمناه يف ال�سهرين املا�سين".
وقال فينجر فى املوؤمتر ال�سحفى الذى عقده اليوم 
: ل��ن األعب مدافعا اأمام مان�س�سرت �سيتى و�ساأخو�س 
املواجه��ة ب��كل ق��وة، وعندم��ا نلعب عل��ى اأر�سهم 
�سنداف��ع جي��دا ولكن ل��ن نركز فقط ف��ى الدفاع بل 

�سنحاول الهجوم والت�سجيل وال�ستحواذ .
واأ�ساف املدي��ر الفنى لأر�سنال: نع��م يعي�س املان 
�سيت��ى اأق��وى هج��وم الآن وت�سجي��ل 35 هدفا فى 
10 مباريات اأمر لفت ولكن هو فريق لديه نقاط 
�سع��ف �سنلع��ب عليها ويجب اأن ن�سع��ى اإىل تطوير 

مركزنا فى جدول ترتيب الدورى.

إيسنر يقترب من التأهل إلى 
البطولة الختامية 

ميرندا يشيد بسباليتي

"جوجل" ينصر ميسي على 
رونالدو
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