
يستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطال 
ملسابقة كأس رابطة األندية اإلنكليزية احملترفة في كرة 
القدم مبواجهة سهلة على أرضه ضد بورتون البيون من 
الدرجة األولى اليوم االربعاء في الدور الثالث الذي يشهد 

أربع مواجهات بني أندية الدوري املمتاز.
ومن املرجح ان يلجأ مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه 
مورينيو إلراح��ة معظم اف��راد التشكيلة االساسية وعلى 
رأسهم املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وثنائي الدفاع 
العاجي اري��ك بايي وفيل جونز ومنح الفرصة لبعض 
الالعبني الذين لم يشاركوا في االونة االخيرة ومنهم كريس 
سمولينغ واالسباني اندريس هيريرا واملدافع اجلديد 

السويدي فيكتور ليندلوف وبعض الوجوه الشابة.
واستهل مانشستر يونايتد املوسم احمللي بشكل رائع 
بفوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة، وهو يتقاسم 
صدارة الترتيب مع جاره مانشستر سيتي، كما بدأ مشواره 
في دوري ابطال اوروب��ا بالفوز على ب��ازل السويسري 
بثالثية نظيفة. في املقابل، يحل مانشستر سيتي ضيفا 

على وست بروميتش البيون.
وضرب ال�«سيتيزن« بقوة في االون��ة االخيرة، فبعد 
الفوز الكبير على ليفربول، حقق فوزا الفتا خارج ملعبه 
ضد فيينورد الهولندي في دوري االبطال باربعة اهداف 
من دون مقابل، قبل ان يدك حصون واتفورد بسداسية 
بيضاء. وسجل مانشستر سيتي 15 هدفا في اخر ثالث 
مباريات بقيادة الثنائي اخلطير البرازيلي غابرييل 
جيزوس واالرجنتيني سيرخيو اغويرو، لكن يرجح ان 

يريحهما املدرب االسباني جوسيب غوارديوال.
ويتواجه تشلسي بطل الدوري مع نوتنغهام فوريست 
)اول���ى(، وارس��ن��ال بطل الكأس مع دونكاستر روف��رز 

)ثانية(.
ويلتقي في املواجهتني األخ��ري��ني بني أندية ال��دوري 
املمتاز، بورمنوث مع برايتون في دربي الساحل اجلنوبي، 
على أن يتواجه كريستال ب��االس مع الوافد اجلديد الى 
دوري الكبار هادرسفيلد ت��اون ف��ي اع���ادة للقاء ال��ذي 
جمعهما في املرحلة األولى من الدوري عندما فاجأ األخير 

منافسه اللندني واكتسحه بثالثية نظيفة.
وادت النتائج السيئة لباالس الى اقالة مدربه الهولندي 
ف��ران دي بور وتعيني املخضرم روي هودجسون الذي 

استهل عهده باخلسارة على ارضه امام ساوثمبتون.
وك��ان مانشستر يونايتد اح��رز اللقب املوسم املاضي 
بفوزه على ساوثمبتون بالذات 3-2 في املباراة النهائية 

على ملعب وميبلي.

هيريرا يثق في مورينيو
ودخ��ل أندير هيريرا التشكيلة األساسية ملانشستر 
يونايتد مرة واح��دة في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم هذا املوسم لكن العب الوسط يثق متاما في أنه ال يزال 

عنصرا مهما في خطط املدرب جوزيه مورينيو.
وحظي هيريرا بإشادة كبيرة في املوسم املاضي على 
دوره في الفوز بكأس رابطة األندية احملترفة وال��دوري 
األوروب���ي لكنه فقد موقعه في التشكيلة بعد انضمام 

الصربي نيمانيا ماتيتش هذا املوسم.
ورغم غياب بول بوجبا بسبب إصابة في الفخذ لم 
يبدأ هيريرا مباراة إيفرتون يوم األحد املاضي وشارك 
كبديل في الدقيقة 77 وساهم كثيرا في تطور األداء 
وجنح فريقه في تسجيل ثالثة أه��داف في آخر عشر 

دقائق ليفوز 4 -صفر.
وقال هيريرا )28 عاما( لوسائل إعالم بريطانية ”أشعر 
بنفس أهميتي كما كنت في املوسم السابق. أنا العب في 
الفريق ولقد سبق أن قلت دوما إنه إذا قرر املدرب جلوسي 
على مقاعد البدالء سأكون مستعدا لذلك. قلت ذلك املوسم 

املاضي وأكرره اآلن“.
وأك��د هيريرا أن��ه ال مشكلة لديه في متابعة زميليه 

ماتيتش ومروان فياليني من على مقاعد البدالء.
وق��ال الالعب اإلسباني ”أستطيع التعلم من نيمانا 
وفياليني.. ب��ول بوجبا هو أكثر العبي الوسط حرية 

وأستطيع التعلم من ذلك أيضا“.
وأض��اف ”سأحاول االستمتاع بكل دقيقة ألعبها في 
امللعب. أريد الفوز باأللقاب.. وأشعر بأهميتي في الفريق 
وأن���ا أش��ع��ر حقا بأهميتي ألن امل���درب يجعلني أشعر 

بأهميتي“. 
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بعد مطلع أسبوع غزير باألهداف في ال��دوري اإليطالي، 
شهد ثالثيتني لباولو ديباال ودراي���س ميرتنز وثنائيات 
ألربعة مهاجمني آخرين، تنطلق أولى املراحل الثالث التي تقام 

مبارياتها في منتصف األسبوع خالل املوسم احلالي.
وتسلط األض��واء بشكل كبير على التحدي الذي يخوضه 
نابولي أمام مضيفه التسيو مساء اليوم األربعاء، حيث يحتل 
نابولي الصدارة بفارق األه��داف فقط أمام يوفنتوس وإنتر 

ميالن.
وتغلب نابولي على بينفينتو 6 / صفر مساء األح��د في 
املرحلة الرابعة من ال��دوري ليتفوق بفارق األه��داف على 
مالحقيه في ظل مواصلة الفرق الثالثة احلفاظ على العالمة 

الكاملة.
وقال درايس ميرتنز الذي سجل ثالثية )هاتريك( لنابولي 
في شباك الوافد اجلديد للدرجة األول��ى ليرفع رصيده إلى 
خمسة أهداف هذا املوسم، إنه ال يتصور حتى اآلن الصراع مع 

يوفنتوس على لقب الدوري.
وأضاف النجم البلجيكي قبل التوجه للقاء التسيو، صاحب 
املركز الرابع، في العاصمة روما »الوقت ال يزال مبكرا للغاية، 
هناك عدة فرق تتمتع بإمكانيات عالية واملوسم طويل، يجب 
أن نركز فقط على مهاراتنا ونفكر في كل مباراة على حدة«. 

كذلك سجل األرجنتيني باولو ديباال ثالثية قاد بها يوفنتوس 
إل��ى الفوز على ساسولو 3 / 1 ليرفع رصيده إل��ى ثمانية 
أهداف متصدرا قائمة هدافي الدوري، ويليه تشيرو إميوبيلي 
الع��ب التسيو برصيد ستة أه��داف إث��ر تسجيل ثنائية في 

املباراة التي انتهت بالفوز على جنوه 3 / 2 .
بينما يتعادل ماورو إيكاردي العب إنتر ميالن مع ميرتنز 

برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

تغييرات عديدة
وخالل استعدادات يوفنتوس الستضافة فيورنتينا مساء 
اليوم األرب��ع��اء، يواصل ماسيميليانو أليجري املدير الفني 
ليوفنتوس تركيزه على اجلانب الدفاعي الذي يشهد تغييرات 
بعد رحيل ليوناردو بونوتشي إلى ميالن. أما ميالن، صاحب 
املركز اخلامس والذي تغلب على أودينيزي 2 / 1 في مباراة 
سجل خاللها نيكوال كالينيتش ثنائية، فيستضيف الوافد 
اجلديد سبال. وفي مباريات أخرى باملرحلة تقام اليوم يلتقي 
روما مضيفه بينفينتو وأتاالنتا مع كروتوني وأودينيزي مع 
تورينو وجنوى مع كييفو وكالياري مع ساسولو وهيالس 

فيرونا مع سامبدوريا.

جانب من أحداث تتويج مانشستر يونايتد العام املاضي

نابولي يصطدم بالتسيو ويوفنتوس يواجه فيورنتنينا في اجلولة اخلامسة من» الكالتشو«

نابولي يسعى ملواصلة انطالقته القوية

أكد قائد منتخب إنكلترا السابق 
لكرة ال��ق��دم ري��و فرديناند أمس 
الثالثاء أنه سيتدرب كي يصبح 
مالكماً محترفاً يهدف إلى إحراز 

األلقاب في رياضة »الفن النبيل«.
وسيشارك جنم دفاع مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي ال��ذي اعتزل 
اللعب في مايو 2015، في مشروع 
»ديفندر تو كونتندر« على موقع 
»بيتفير« للمراهنات، وسيخضع 
للتمارين مع بطل العالم السابق 

للوزن املتوسط ريتشي وودهال.
وس��وف يسعى فرديناند )38 
ع��ام��ا( ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى رخصة 
مجلس املالكمة البريطاني، قبل 
البدء بالتدريب واملنافسة على 

األلقاب.
وق��ال فرديناند »املالكمة هي 
ري��اض��ة مذهلة للعقل واجلسم. 
لقد كنت دوم��ا شغوفا بها، وهذا 
التحدي هو فرصة مثالية لي كي 

أظهر للناس أن كل األمور ممكنة«.
وت��اب��ع »ال ات��س��اه��ل م��ع ه��ذا 
التحدي، من الواضح أنه ال ميكن 
ألي ش��خ��ص أن ي��ك��ون مالكما 
محترفا. لكن م��ع فريق اخلبراء 
ال��ذي وضعه بيتفير وديناميتي 
لتحقيق ال��ن��ج��اح، ك���ل األم���ور 

ممكنة«.
وعبر تويتر، أض��اف فرديناند 
ال���ذي سيعمل أي��ض��ا م��ع امل��درب 
الشخصي ميل دين »هذا يحدث... 
ال يسعني انتظار ب��دء العمل مع 
ال��ف��ري��ق ال���ذي وض��ع��ه بيتفير، 
ري��ت��ش��ي ووده������ال وم��ي��ل دي��ن 

#ديفندرتوكونتندر«.

وسيعقد العب يونايتد ووست 
هام وليدز يونايتد وكوينز بارك 
ري��ن��ج��رز ال��س��اب��ق وال���ذي يعمل 
راهنا كمحلل في شبكتي »بي تي 
سبورت« و«بي بي سي«، مؤمترا 

صحافيا الثالثاء في لندن.
وحت����ول ووده�������ال، ص��اح��ب 
امليدالية البرونزية السابق في 
األلعاب األوملبية، إل��ى م��درب في 

املنتخب البريطاني.
وي��ع��ت��ق��د أن ل���دى ف��ردي��ن��ان��د 
ال��ق��درة على التحول لالحتراف 
»بكل صراحة، اعتقد بأن ريو قادر 
على اح��ت��راف امل��الك��م��ة ف��ي وقت 
محدد. لديه قوة طبيعية في يده 
اليمنى، لياقته عالية ومتحمس 

جدا للتعلم، وهذا أمر مشجع«.
وأض��اف »م��ن حيث األسلوب، 
م��وه��ب��ت��ه خ����ام وأن�����ا ب��ح��اج��ة 
لتطويرها، م��ا سيتطلب وقتا، 

لكن لديه كل املكونات الطبيعية، 
مزايا الطول والوصول مقارنة مع 
باقي املالكمني في وزنه، وبالطبع 
لديه القدرة على إحراز األلقاب في 
املستقبل«. وك��ان فرديناند الذي 
حمل ألوان منتخب إنكلترا في 81 
م��ب��اراة دول��ي��ة، ح��اض��را ملشاهدة 
انتصار جوشوا على األوك��ران��ي 
ف��الدمي��ي��ر كليتشكو ف��ي ملعب 
وميبلي في  أبريل املاضي، والتقط 
الصور مع حامل الذهبية األوملبية 

في ألعاب لندن 2012.
وهناك العديد من الفيديوهات 
في حسابه على موقع انستاغرام 

وهو يتدرب مع القفازات.
وأقر فرديناند )38 عاماً( أيضا 
ب��أن مم��ارس��ة امل��الك��م��ة ساعدته 
كثيرا في حياته بعد وفاة زوجته 
ريبيكا اليسون عام 2015 جراء 

إصابتها بسرطان الثدي.

ريو فرديناند من املستطيل األخضر 
إلى حلبة املالكمة

فورموال وان: هل خسر فيتل اللقب؟

ريو فرديناند

سحب رخصة القيادة 
من روني سنتني

ق��ررت محكمة ستوكبورت سحب رخصة القيادة من جنم 
نادي ايفرتون االنكليزي لكرة القدم واين روني بعد ضبطه ثمال 
وراء املقود في االول من سبتمبر ملدة عامني واجباره على القيام 

مبئة ساعة عمل خلدمة املجتمع.
وكانت الشرطة البريطانية اوقفت روني، قائد ومانشستر 
يونايتد واملنتخب االنكليزي سابقا، وهو يقود سيارة امرأة في 
الساعة الثانية بعد منتصف ليل االول من سبتمبر في الوقت 

الذي كانت فيه زوجته احلامل متضي اجازة.
واعتبرت محكمة ستوكبورت ان روني تخطى املعدل االقصى 

لتعاطي الكحول املسموح به بثالث مرات.
واعتذر روني بعد مثوله امام احملكمة بقوله »بعد قرار احملكمة 
اريد ان اعتذر علنا لسوء التقدير بالقيادة وتخطي املعدل االقصى 
للكحول. كان االمر خطأ جسيما«. واضاف »سبق لي االعتذار من 
عائلتي، مدربي ورئيسي وكل شخص في ايفرتون. واالن اريد 
االعتذار النصاري وكل من تابعني وساندني خالل مسيرتي«. 
واوضح »بطبيعة احلال، انا موافق على العقوبة من قبل القضاة 

وامل بالتعويض من خالل تقدمي خدمات للمجتمع«.

شيرر: ليفربول لم يحقق 
أي تطور مع كلوب

قال أالن شيرر مهاجم إنكلترا السابق إن ليفربول املنافس في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم لم يحقق أي تقدم كبير حتت 
قيادة يورغن كلوب منذ توليه املسؤولية خلفا لبريندان رودجرز 

في 2015.
وتسبب جناح كلوب ملدة سبع سنوات مع بروسيا دورمتوند 
في أن يصبح أحد أكثر مدربي أوروب��ا شهرة لكن مع معاناة 
ليفربول دفاعيا قال قائد نيوكاسل يونايتد السابق إن كلوب لم 

يكن أفضل من سلفه.
وقال شيرر في مقالته بصحيفة الصن البريطانية االثنني عقب 

تعادل ليفربول 1-1 على ملعبه أمام بيرنلي يوم السبت املاضي
 »احلقيقة أن ليفربول لم يختلف حتت قيادة كلوب عن ما كان 

عليه مع بريندان رودجرز.
»م��ا شهدته ي��وم السبت في تعادل الفريق على ملعبه مع 
بيرنلي مثير للضحك. استغرب وأري��د أن أع��رف ما يفعله في 

التدريبات طاملا أن  األخطاء الدفاعية تتكرر كل أسبوع«.

قد يكون اخلطأ الفادح الذي ارتكبه سائق فيراري 
األملاني سيباستيان فيتل األحد على حلبة باي أرينا 
السنغافورية، مبثابة نهاية حلمه بإحراز لقب بطولة 
العالم للفورموال وان للمرة اخلامسة في مسيرته، 
السيما أنه أصبح متخلفا بفارق 28 نقطة عن املتصدر 
سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلون قبل ست 

مراحل على ختام املوسم.
وك��ان فيتل بحاجة إل��ى الفوز بالسباق من أجل 
استعادة الصدارة التي انتزعها منه قبل اسبوعني 

هامليتون للمرة األولى هذا املوسم.
وب��دا أن كل ش��يء يسير لصالح سائق ري��د بول 
السابق بعدما أنهى التجارب التأهيلية في املركز 
األول، لكنه ارتكب خطأ فادحا عند االنطالق ما أدى إلى 
انسحابه مع زميله الفنلندي كيمي رايكونن وسائق 
ريد بول احلالي الهولندي ماكس فيرشتابن، فاحتا 
الباب أمام هامليتون للتقدم من املركز اخلامس والفوز 

بالسباق في نهاية املطاف.
وأظهر فيتل الذي هيمن على بطولة العالم مع ريد 
ب��ول بني 2010 و2013، م��ؤش��رات توتر ال تعكس 
خبرته الطويلة على حلبات الفئة األولى، وهذا ما دفع 
ببطل العالم السابق البريطاني داميون هيل إلى القول 
بعد السباق »لويس هاميلتون سيفوز ببطولة العالم 
لعام 2017«، مضيفا »لقد شاهدنا حتوال حاسما في 

مجريات املوسم«.
ولم يكن موقف املدير التنفيذي ملرسيدس النمساوي 
توتو وولف مختلفا عن موقف بطل العالم لعام 1996، 
وه��و أش��اد ب�«اخلطوة الكبيرة التي خطيناها نحو 

اللقب«.
والسؤاالن اللذان يفرضان نفسهما بقوة هما هل 
انهار فيتل حتت الضغط؟ وهل سيتمكن من استعادة 

توازنه في السباقات الستة املتبقية لهذا املوسم؟
ما هو مؤكد أنها املرة األولى التي يواجه فيها فيتل 
منافسة جدية من مرشح آخر على اللقب، ألن تتويجه 
بني أع��وام 2010 و2013 كان دون منافسة فعلية، 
وهو يدخل للمرة األولى في صراع فعلي مع هاميلتون 

رغم أن السائقني جمعا معا سبعة ألقاب عاملية.
وي��رى أحد م��دراء ريد بول أن »فيتل أح��رز ألقابه 
األربعة املتتالية دون منافسة كبيرة. إنها املرة األولى 

التي يقاتل فيها بشكل فعلي من أجل الفوز باللقب«.

وس��ب��ق لفيتل أن أظ��ه��ر ه��ذا امل��وس��م ع��دم قدرته 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ض��غ��ط ع��ن��دم��ا اص��ط��دم عمدا 
بهاميلتون خالل تواجد سيارة األمان على حلبة باكو 
االذربيجانية، ردا منه على السرعة البطيئة التي يسير 

بها هاميلتون.
وبدا األملاني غاضبا مما حدث. فبعدما لوح بيديه 
لهاميلتون، تقدم إلى موازاته ول��وح مجددا، قبل أن 
يقوم بانعطاف حاد جتاهه بدا متعمدا، فاصطدمت 
سيارته باإلطار األمامي األيسر لسيارة هاميلتون التي 

لم تتعرض لضرر ظاهر.
وفرض منظمو السباق عقوبة توقف في احلظيرة 
لعشر ث��وان على فيتل بسبب »القيادة اخلطرة« في 
أعقاب ذلك وأوق��ف السباق مبوجب »العلم األحمر« 

لبعض الوقت.
ورأى مراقبو السباق الحقا أنه ال يوجد أي دليل 
بأن هاميلتون قام بالكبح املفاجىء، مستندين إلى 

املعطيات الصادرة عن سيارة البريطاني.
وخالفا لفيتل، يبدو أن هاميلتون يستمتع باإلثارة 
التي يختبرها هذا املوسم وهو أكد ذلك بعد فوز األحد، 
قائال »أعشق هذا األمر، عندما تكون مجبرا على رفع 
مستوى التحدي. إنه اجلزء األكثر حماسة بالنسبة 

لي«.
كما اختبر هاميلتون صراعا مريرا خالل املواسم 
الثالثة التي ق��ادت��ه إل��ى ألقابه أع���وام 2008 )مع 

ماكالرين( و2014 و2015 )مع مرسيدس(.
وتوج هاميلتون بلقبه األول عام 2008 بعد صراع 
مرير مع سائق فيراري البرازيلي فيليبي ماسا حسمه 
البريطاني في السباق اخلتامي وأنهى البطولة أمام 

منافسه بفارق نقطة فقط.
ثم دخ��ل خ��الل موسمه الثاني مع مرسيدس في 
معركة م��ع زميله األمل��ان��ي نيكو روزب����رغ وخ��رج 
منتصرا، كما كانت حاله في املوسم التالي عام 2015، 
قبل أن ينحني في 2016 أمام األخير الذي توج باللقب 

ثم أعلن بعدها بأيام معدودة قرار االعتزال.
ويأمل السائق البريطاني االستفادة من اخلبرة التي 
اكتسبها في الصراعات املتقاربة وأولها كان في موسمه 
األول في البطولة عام 2007 لكنه خسرها حينها أمام 
رايكونن وبفارق نقطة فقط، من أجل التفوق على فيتل 

ومعادلة األخير من حيث عدد األلقاب.
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مانشستر يونايتد يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الرابطة مبهمة سهلة أمام بورتون 


