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وص��ف م��درب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، 
العبه هاري كني بأنه أحد أفضل مهاجمي العالم، بعد 
تسجيله ثالث »هاتريك« له في 9 مباريات، ليساعد 
الفريق اللندني في الفوز 4-0 على ستوك سيتي في 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، األحد.
وق��ال بوكيتينو لهيئة اإلذاع��ة البريطانية )بي.
بي.سي( عن كني: »إنه يقدم أداء جيدا للغاية.. إنه 
أحد أفضل مهاجمي العالم.. ويستحق ذلك ألنه العب 

رائع«.
وأب��دى امل��درب األرجنتيني سعادته أيضا بديلي 
آل��ي، ال��ذي ط��رد بسبب التحام ق��وي خ��ال مواجهة 
جنت البلجيكي الذي أطاح بتوتنهام خارج الدوري 

األوروبي، اخلميس املاضي، في إستاد وميبلي.
وأض��اف امل��درب األرجنتيني: »نضج ديلي بشدة 
وهو وش��اب رائ��ع.. أنا سعيد للغاية من أجله.. مر 
بأيام صعبة مؤخرا لكنه رد بشكل جيد، كان رائعا في 
امللعب«. وقال بوكيتينو: »10 نقاط فارق كبير لكننا 
سنواصل العمل ونثق في أنفسنا، سنحاول أن نضغط 

على تشيلسي«. 

أثبت زالت���ان إبراهيموفيتش أن تعطشه 
لأللقاب ال يتأثر بتقدمه في السن حيث سجل 
هدفني أحدهما قرب النهاية ليقود مانشستر 
يونايتد للفوز بلقب ك��أس راب��ط��ة االن��دي��ة 
االجنليزية لكرة القدم بعد االنتصار 3-2 على 

ساوثامبتون األحد.
وبعد انتفاضة م��ن ساوثامبتون أع��ادت 
ذكريات فوزه املفاجئ في نهائي كأس االحتاد 
في 1976 على يونايتد وم��ع اقتراب اللجوء 
لوقت إضافي قفز املهاجم السويدي أعلى من 
اجلميع ليحول متريرة عرضية من اندير هيريرا 

داخل مرمى احلارس فريزر فورستر.
وهو هدفه 26 هذا املوسم في كل البطوالت 
ليضمن حصول جوزيه مورينيو على لقبه 
الثاني منذ تولي املدرب البرتغالي املسؤولية 

في بداية املوسم احلالي بعد درع املجتمع.
ووضع اللقب الرابع ملورينيو في البطولة 
- ثاثة منهم مع تشيلسي - املدرب البرتغالي 
بجانب اليكس فيرجسون امل���درب السابق 
ليونايتد وبرايان كلوف أسطورة نوتنجهام 

فورست كأجنح مدربني في تاريخ املسابقة.
وعقب املباراة حث مورينيو جماهير النادي 
على التجمع أمام منزل إبراهيموفيتش للتأكد 

أنه سيمدد عقده مع النادي.
وث���ب���ت ص���ح���ة ق������رار م���وري���ن���ي���و ب��ض��م 
ابراهيموفيتش - ال��ذي سبق وت���درب حتت 
قيادته في انترناسيونالي - إلى أولد ترافورد 
ويأمل املدرب البرتغالي في االحتفاظ مبهاجمه 
ملوسم اخر رغم أن مهاجم باريس سان جيرمان 

السابق قال إنه يدرس عدة خيارات.
وقال مورينيو للصحفيني »لم يسبق لي أن 
توسلت لاعب أن يبقى في فريقي. في يوم من 
األيام قرر الرحيل إلى برشلونة وكنت حزينا 

للغاية لكني لم أحاول إثنائه عن قراره.
»ال أتوسل. لكن لو أراد رمبا ميكن جلماهير 
يونايتد أن تذهب إلى باب منزله والبقاء هناك 
خال الليل. نثق جميعا أنه سيبقى معنا ملوسم 

اخر.«
وتقدم فريق مورينيو -2صفر بعد ركلة 
حرة من إبراهيموفيتش وتسديدة من جيسي 
لينجارد في الشوط األول لكن املهاجم مانولو 
جابياديني سجل هدفا ف��ي ك��ل ش��وط ليعيد 

ساوثامبتون إلى املباراة.
ومع وجود فرصة لكل فريق في حتقيق الفوز 
كان إبراهيموفيتش هو من سرق األضواء حتى 
وإن رف��ع وي��ن رون��ي قائد يونايتد - ال��ذي لم 

يشارك - الكأس في النهاية.
وقال الاعب السابق ملنتخب السويد البالغ 
عمره 35 عاما »هذا مجهود الفريق. لهذا السبب 
جئت إلى هنا للفوز وأنا أفوز. كلما أنتصر أشعر 
برضا أكبر. »تنظر لألمور بشكل أفضل عندما 
تصبح أكبر سنا. أينما أذهب أحقق الفوز. اعتقد 
أن هذا هو اللقب 32 بالنسبة لي.« وأضاف »هذا 
ما توقعته... أنا استمتع باألمور في اجنلترا.«  
وبعدما أصبح أول مدرب يفوز بلقب كبير مع 
يونايتد في موسمه األول كال مورينيو املديح 
البراهيموفيتش. وق��ال مورينيو »ه��و قادنا 

للفوز. إنه مذهل. صنع الفارق ومنحنا الكأس.«

سحر ابراهيموفيتش
وك��ان ساوثامبتون ال��ذي يخوض النهائي 
األول على وميبلي منذ 1979 الطرف األفضل 
في بداية املباراة ولم يكن جابياديني محظوظا 

إللغاء هدف سجله بداعي التسلل.
لكن يونايتد جت��اوز بداية ضعيفة وتقدم 
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 19 ب��رك��ل��ة ح���رة س��اح��رة من 

ابراهيموفيتش.
فعندما حصل يونايتد على ركلة ح��رة من 

على بعد 25 مترا فكر املهاجم السويدي في شيء 
واحد فقط وسدد الكرة داخل شباك فورستر.

وأجبر دوسان تاديتش العب ساوثامبتون 
احل���ارس ديفيد دي خيا على إب��ع��اد تسديدة 

منخفضة بشكل رائع.
لكن ساوثامبتون تلقى ضربة أخ��رى في 
الدقيقة 38 عندما مرر ماركوس روخو كرة إلى 
لينجارد الذي وجد أمامه مساحة كبيرة ليسدد 

املهاجم الشاب داخل الشباك.
وكان ساوثامبتون محظوظا بعدم طرد جاك 
ستيفنز بعد تدخل عنيف على انطوني مارسيال 

واكتفى احلكم بإنذاره.

مكافأة ساوثامبتون
وواص��ل فريق امل��درب كلود بويل محاوالته 
وح��ص��ل على مكافأة ف��ي اللحظات األخ��ي��رة 
للشوط األول عندما لعب جيمس وارد بروس 
متريرة عرضية وص��ل جابياديني إليها أوال 

ليضعها في شباك احلارس دي خيا.
وبعد ثاث دقائق من الشوط الثاني أدرك 
ساوثامبتون التعادل وك��ان املهاجم املنتقل 
للفريق في يناير كانون الثاني هو املسجل حيث 

أظهر موهبة كبيرة عندما كان رد فعله أسرع 
من كريس سمولينج ليسدد كرة منخفضة لم 

يستطع دي خيا التصدي لها.
ووس����ط أف�����راح ج��م��اه��ي��ر ال��ف��ري��ق بحث 
ساوثامبتون عن هدف الفوز. وانسل ستيفن 
ديفيز خلف دف��اع يونايتد املرتبك وس��دد كرة 
منخفضة أبعدها انطونيو فالنسيا. ورد القائم 
كرة بعد ضربة رأس من اوريول روميو الاعب 

السابق لتشيلسي بعد ركلة ركنية.
ومع تساقط أمطار خفيفة على عشب استاد 

وميبلي شعر الفريقان بإمكانية حتقيق النصر.
وأه��در لينجارد فرصة خطيرة ملنح التقدم 
ليونايتد عندما أط��اح بكرة ف��وق العارضة 
من مدى قريب قبل أن يخرج ويحل ماركوس 

راشفورد بدال منه.
وم����ع اق����ت����راب ال���وق���ت اإلض����اف����ي ع��اد 
ابراهيموفيتش الذي بدا عليه االجهاد قليا إلى 

احلياة ليمنح يونايتد هدف الفوز واللقب.
وأرس����ل ه��ي��ري��را مت��ري��رة ع��رض��ي��ة ووج��د 
املهاجم السويدي نفسه با رقابة ليضع الكرة 

بضربة رأس داخل الشباك.
وقال مورينيو »هذا ليس عادال لساوثامبتون. 
املنافس استحق الوصول إلى الوقت اإلضافي. 

منحنا نهائيا جميا.«
وأكد مورينيو، أنه »يشعر بالسعادة بعدما 

حقق اللقب األول الكبير له مع الفريق.
وأش���ار مورينيو خ��ال امل��ؤمت��ر الصحافي 
بعد املباراة: »أنا سعيد للغاية بهذا االنتصار 
ومبعادلة رقم السير أليكس فيرغسون وبرايان 

كلوف، بأربعة ألقاب«.
وأك���د امل���درب ال��ب��رت��غ��ال��ي: »امل��ن��اف��س كان 
متواجدا في إسبانيا يستعد للمباراة بهدوء، 
أعتقد مل��دة أسبوعني، على النقيض، كنا نحن 
نلعب في كأس االحتاد وفي الدوري األوروبي، 
ك��ان األم��ر ماحظا عندما متكنوا من معادلة 

النتيجة بعد تأخرهم بهدفني«.
وأردف مورينيو: »إن��ه لقب مهم للجماهير 
ولاعبني وللنادي ولشخصي.. أتعرض دائما 
لضغوط كبيرة وهدفي كان الفوز بلقب كبير في 
كل ناد أدربه، أنا سعيد للغاية اآلن لتمكني من 

حتقيق هذا اللقب«.
وتابع مدرب يونايتد: »ولكننا نريد املزيد من 
األلقاب.. يتبقى في عقدي عامني وأمتنى الفوز 
باملزيد من البطوالت، أعرف أن األمر معقد هذا 
املوسم، ولكننا سنحاول املنافسة على بطوالت 

أخرى«. 

جانب من تتويج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة اإلجنليزية للمحترفني

هاري كني

بوكيتينو: كني من أفضل مهاجمي العالم

إبراهيموفيتش مينح مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة اإلجنليزية للمحترفني

توريه غير واثق في بقائه 
مع مانشستر سيتي

 يؤكد يايا توريه العب وسط مانشستر سيتي أنه سيواصل 
اللعب في املوسم املقبل لكنه غير متأكد من استمرار وجوده في 
فريقه احلالي مانشستر سيتي املنافس في الدوري االجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
ومنذ عودته لتشكيلة املدرب بيب جوارديوال قدم توريه )33 
عاما( الفائز بلقب أفضل العب في افريقيا أربع مرات أداء متميزا 

وأحرز ستة أهداف في 18 مشاركة في كل املنافسات.
وعن ذلك قال توريه وهو من ساحل العاج »في املاضي عندما 
يكون عمرك 33 عاما تنتهي مسيرتك في املاعب. ولكن اآلن ومع 

التقدم العلمي ميكن لاعبني االستمرار ملدة أطول من ذلك كثيرا.«
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعام بريطانية »ال أعرف 
كيف سيكون احلال في املوسم املقبل. ال أفكر في ذلك لكني استمتع 
فقط بوجودي وسط زمائي في الفريق.« وقال توريه أيضا »أود 
إسعاد اجلماهير الذين وقفوا بجانبي ولذا فإنني سأستمر في 
بذل كل جهد مستطاع حتى أخر حلظة من مسيرتي. وعندما تأتي 
النهاية تكون النهاية.« وأشار العب الوسط املخضرم »مجلس 
اإلدارة هو صاحب القرار.. وأنا أسعى دوما للتحلي باإليجابية 

إلى جانب السعي للفوز باأللقاب من أجل إسعاد اجلمهور.«

قاد هدفان رائعان من العب الوسط رادي��ا  ناينغوالن  
روما للفوز 3-1 على مضيفه انترناسيونالي األحد ليواصل 
باصرار مطاردة يوفنتوس متصدر دوري الدرجة األولى 

االيطالي لكرة القدم.
وسجل الاعب البلجيكي هدفه األول بتسديدة من عند 
حافة منطقة اجلزاء في الشوط األول وهز الشباك مجددا 

بعد انطاقة من منتصف امللعب في الدقيقة 56.
وفي وقت سابق منح هدف مثير للجدل من ركلة جزاء 
سجله كارلوس باكا الفوز مليانو -1صفر خارج ملعبه 
على ساسولو ال��ذي اع��ت��رض على احتساب ال��ه��دف ألن 

املهاجم الكولومبي ملس الكرة مرتني.
ورفع االنتصار رصيد روما إلى 59 نقطة بفارق سبع 
نقاط خلف يوفنتنوس ال��ذي ه��زم إمبولي -2صفر يوم 
السبت وترك انترناسيونالي في املركز السادس برصيد 48 

نقطة متقدما بنقطة وحيدة على ميانو.
وميلك نابولي 54 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن روما 
في املركز الثالث بعد خسارته -2صفر مبلعبه أمام أتانتا 

مفاجأة املوسم الذي يحتل املركز الرابع ولديه 51 نقطة.
وكان  ناينغوالن  وراء مسيرة انتصارات روما في ثماني 
من مبارياته العشر األخيرة في ال��دوري وأكد مرة أخرى 

قوته وقدراته باستاد سان سيرو.
وافتتح التسجيل بعد 12 دقيقة عندما انطلق لداخل 
امللعب متجاوزا رقيبه قبل أن يتفوق على احلارس سمير 

هاندانوفيتش بتسديدة رائعة.
وضغط انترناسيونالي على روم��ا في أغلب فترات 
الشوط األول لكن في الوقت الذي بدا فيه قريبا من التعادل 
سجل  ناينغوالن  مرة أخرى بعدما تلقى الكرة في منتصف 

ملعبه وانطلق لألمام ليهز الشباك من عند حافة منطقة 
اجلزاء.

وقلص ماورو إيكاردي الفارق النترناسيونالي مع تبقي 
تسع دقائق على النهاية لكن الفريق صاحب األرض سقط 
مجددا في هجمة مرتدة حني أعاق جاري ميديل املهاجم ايدن 
جيكو من اخللف ليسجل دييجو بيروتي بنجاح من ركلة 

اجلزاء.
واستشاط ساسولو غضبا بعد ركلة ج��زاء غريبة من 
باكا في الدقيقة 22. وأرس��ل باكا الكرة إلى الشباك لكنه 
انزلق وهو يسدد وبدا االع��ادة التلفزيونية أنه رمبا ملس 

الكرة بكلتا بقدميه خال ذلك.
وأح��اط العبو ساسولو - ال��ذي أه��در ركلة ج��زاء عبر 
دومينيكو ب��ي��راردي قبلها بعشر دقائق - باحلكم لكن 

احتجاجاتهم ذهبت هباء.
وطالب ساسولو باحتساب ركلتي ج��زاء في الشوط 
الثاني وشعر باملزيد من االحباط حني أنقذ جيانلويجي 
دوناروما حارس ميانو - الذي كان يحتفل بعيد مياده 18 

- بشكل رائع تسديدة بيراردي التي أبدلت اجتاهها.
وقال ايزيبيو دي فرانشيسكو مدرب ساسولو »العديد 
من القرارات ضد فريقي. يجب أن تتحلى بالتنافسية لكي 
تقوم بأعمال معينة. إذا أدي��ت وظيفتي بطريقة سيئة.. 
ستتم إقالتي. نعمل كل يوم من أجل تقدمي أداء جيد ويتم 

إفساده بهذه الطريقة.«
وق��ال فينشنزو مونتيا م��درب ميانو إن فريقه كان 
محظوظا. وأبلغ الصحفيني »كانت هناك العديد من الوقائع 
بجانب اخلط اليوم وبعضها كان في مصلحتنا.. لكن مرة 

أخرى أقول إنها ال ميكن أن تكون ضدنا دائما.«

 ناينغوالن  يقود روما لفوز ثمني على انتر ميالن بعقر داره ومواصلة الضغط على يوفنتوس في »الكالتشيو«

فرحة العبي روما

العب وسط تشيلسي سيسك فابريغاس ليس من 
النوع الذي يخشى التحدي ويقول إنه سيعول على 
خبرته الكبيرة لتأمني مكان دائم له في تشكيلة املدرب 
أنطونيو كونتي بعد خوضه مباراته رقم 300 في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، واملساهمة في 
حتقيق الفوز 3-1 على سوانزي سيتي السبت املاضي.
وفي مشاركته كاعب أساسي للمرة السادسة في 
الدوري هذا املوسم قدم فابريغاس أداء متميزا بإحراز 
ه��دف واملساهمة في صنع ه��دف آخ��ر ليعزز فريقه 
اللندني موقعه منفردا بالصدارة ومتفوقا بفارق 10 

نقاط على أقرب ماحقيه.
وق��ال فابريغاس ال��ذي أصبح أول الع��ب إسباني 
يخوض 300 مباراة في الدوري اإلجنليزي املمتاز في 
تصريحات إعامية: »اخلبرة تساعدك على أن تفهم أن 

الفريق دائما يأتي أوال، اخلبرة والنضج مينحك هذا«.
وأضاف فابريغاس: »أرجوكم ال تسيئوا فهمي، أنا 
أريد أن ألعب، كل العب يرغب في اللعب كل الوقت لكن 
أحيانا يتعني عليك القتال من أجل هذا.. البديل اآلخر 

هو الهروب من ذلك والتذمر والرغبة في الرحيل«.

وأردف ال��اع��ب اإلس��ب��ان��ي: »ق���ررت م��ن ناحيتي 
التحدي.. وأمتنى أن أك��ون كشفت للمدرب عن أنني 

جدير بالثقة«.

فابريغاس

فابريغاس: أريد اللعب.. ولن أتذمر
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