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أكد إدغ��اردو ب��اوزا، م��درب املنتخب األرجنتيني أّن��ه من 
السهل قيادة الالعب ليونيل ميسي، معربا عن ثقته بتأهل 

األرجنتني إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال باوزا: »اجلميع قالوا لي أّنه من الصعب قيادته ولكن 
األم��ر يبدو لي سهال ألنه شخص بسيط للغاية، إّن��ه يتفهم 
طريقة اللعب بشكل جيد جدا ونتفق على املراكز املناسبة 

داخل امللعب، التي يشعر فيها بالراحة«.
وأض��اف: »ميسي العب عندما يشعر بالراحة تظهر كّل 
إمكانياته، ويتقد ذهنه بشكل كبير ويبدأ في مساعدة الفريق 
كله«، وتابع: »إلى كل هذا يجب إضافة تخلصه من متاعبه في 
الفخذ، أراه في كّل مرة أفضل من الناحية البدنية، إّنه ينهي 
املباريات اآلن بشكل أفضل، استعاد سرعته، كان هذا األمر 
)اإلصابة( مقلقا لنا جميعا، اآلن يستعيد مستواه، الذي ال 

ميكن الوصول إليه«.
ويرى باوزا أّن املباراة األصعب للمنتخب األرجنتيني في 
الفترة القادمة هي مباراته أمام منتخب تشيلي في 22 مارس 

املقبل.
وتابع باوزا قائال: »أعتقد أنه إذا فزنا باملباريات الثالث، 
التي سنستضيفها على أرضنا، فإننا سنتأهل، علينا أن نفوز 
على تشيلي، التي تعد منافسا مباشرا لنا، سيكون األمر 
صعبا، ولكننا سنتأهل، هذا هو هدفنا األول وسنحققه، ألنني 
رأيت الفريق ينتفض بعد الهزمية أمام البرازيل، لقد اتخذنا 

خطوة بعدها إلى األمام ولم يكن ذلك سهال«.
ويستعد باوزا خالل األسابيع املقبلة الختيار الالعبني، 
الذين سينضمون لقائمة منتخب بالده، خلوض املباراتني 
املقبلتني أم��ام تشيلي في العاصمة األرجنتينية بوينس 

آيرس ثم بوليفيا في ال باز.
وفي ظل ايقاف الالعب راميرو فونيس م��وري وإصابة 
ماتيو موساشيو، وحصول 14 العبا آخرين على البطاقة 
الصفراء، كشف باوزا أّنه يفكر في إمكانية ضم كل من ماتياس 

كاروزو وازيكيل غاراي وجوناثان مايدانا.
وأش��اد امل��درب األرجنتيني مبواطنيه سيرخيو أغويرو 
وباولو ديباال، كما دافع في الوقت نفسه عن املهاجم غونزالو 

هيغواين أمام االنتقادات، التي توجه له في األرجنتني.
واستطرد ب��اوزا قائال: »إذا فكرت فيما يقوله الناس، 
لن أمتكن حتى من إع��داد قائمة الفريق، الثقة التي أعيرها 
لهيغواين هي األهم وليس ما يقوله اآلخ��رون، ألنني أنا من 

يستدعيه، هو العب مهم للغاية بالنسبة لي«.
ووجه باوزا خالل حديثه إنذارا أخيرا للحارس األساسي 
للمنتخب األرجنتيني، سيرخيو روميرو، الذي بات حبيسا 
ملقاعد البدالء في مانشستر يونايتد اإلنكليزي: »إذا كان ال 
يلعب مع فريقه فسيكون من الصعب أن يستمر معنا، سوف 
أسافر إلى إنكلترا ألرى ماذا سيفعل في هذا املوضوع، لقد قال 

لي أّن املدرب سيمنحه فرصا، ولكنه لم يحظ بالكثير منها«.
وتتربع البرازيل على ص��دارة ترتيب تصفيات القارة 
األميركية اجلنوبية املؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 
2018 برصيد 27 نقطة، فيما حتتل أوروغواي املركز الثاني 
برصيد 23 نقطة، تليها اإلك���وادور ثم تشيلي برصيد 20 

نقطة لكل منهما.
وحتتل األرجنتني املركز اخلامس، الذي يؤهلها ملباراة 
فاصلة حلسم بطاقة التأهل األخيرة للمونديال، برصيد 

19 نقطة.

يسعى ري��ال مدريد إلى استعادة توازنه اليوم 
األربعاء على حساب ضيفه سلتا فيغو، في ذهاب 

ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
وعلى ملعب »سانتياغو برنابيو«، يأمل ريال 
مدريد التعافي سريعاً من الهزمية التي تلقاها 
األحد في املرحلة الثامنة عشرة من الدوري على يد 

إشبيلية 1-2، من خالل الفوز على ضيفه سلتا فيغو 
الذي لم يذق طعم الفوز في معقل نادي العاصمة 

منذ أكثر من 10 سنوات.
وبدا ريال في طريقه حلسم اللقاء وتعزيز سجله 
القياسي اخلالي من الهزائم ورفعه إلى 41 مباراة، 
بعدما تقدم على مضيفه األندلسي حتى الدقائق 

اخلمس األخيرة، إال أن األخير قلب الطاولة وخطف 
الفوز 1-2.

وحّث زيدان العبيه على نسيان الهزمية، مؤكداً: 
»يتوجب علي أن أك��ون ف��خ��وراً ج��داً بهم جميعاً 

استناداً إلى ما حققناه حتى اآلن«.
وأض���اف ف��ي ح��دي��ث إل��ى القناة اإلسبانية في 

شبكة »بي ان سبورتس«، »كنا ندرك أن هذا األمر 
)الهزمية( سيحصل في يوم ما، وحصل، اآلن علينا 

مواصلة العمل بجد في كل املسابقات«.
وي��ل��ع��ب ال��ي��وم  أي��ض��اً أل��ك��ورك��ون م��ع ضيفه 
ديبورتيفو آالفيس حيث سيسعى األول إلى مواصلة 
مشواره في املسابقة ومحاولة متثيل الدرجة الثانية 

في نصف النهائي أو حتى النهائي.
وب���دوره، يستضيف أتلتيكو مدريد اخلميس 
الفصل األول من مواجهته مع إيبار، آمالً في حتقيق 
ف��وزه التاسع توالياً على األخير وبأكبر نتيجة 
ممكنة قبل االنتقال إلى ملعب منافسه األسبوع 

املقبل.

ريال مدريد تلقى أول خسارة له هذا املوسم املرة املاضية في الليغا أمام إشبيلية

ميسي ال يفرض خيارات على مدرب األرجنتني

باوزا: »من السهل السيطرة على ميسي«

ريال مدريد يسعى الستعادة توازنه أمام سلتا فيغو في كأس إسبانيا

فورالن: ميسي ومارادونا 
األفضل في التاريخ

قال املهاجم األورغواني، دييغو فورالن، إن مواطنه لويس سواريز 
هو أفضل رأس حربة بينما يرى أن األرجنتيني ليونيل ميسي هو 
أفضل العب في العالم. وفي مقابلة لصحيفة املوندو ديبورتيفو 
نشرت اإلثنني، أشار فورالن: »ميسي هو أفضل العب في العالم بدون 
شك.. بعدها إذا نظرت إلى املراكز فستجد العبني بارزين، ولكن إذا 

تعني عليك اختيار العب واحد فهو ميسي بالتأكيد«.
وأضاف أن »مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
العب مهم أيضا.. كما أن هناك العبني كبار مثل لويس )سواريز( 

و)البرازيلي( نيمار، ولكن ميسي يتفوق عليهم جميعا«.
ويرى األوروغوياني أن ميسي ومواطنه األسطورة دييغو أرماندو 
مارادونا هما أفضل العبي كرة القدم على اإلطالق خالل ال�40 عاما 
املاضية، أما سواريز فهو أفضل رأس حربة »إن��ه يتمتع مبستوى 
رائع ويلعب بني صفوف أفضل ناد في العالم مع زمالء كبار«. وعندما 
متت مطالبته بتصنيف نفسه بني العبي الساحرة املستديرة رد »أنا ال 
أحتدث عن نفسي، استمتعت كثيرا مبا قدمته وما متكنت من إجنازه 
على الصعيدين الفردي واجلماعي ومازلت أستمتع«. وفيما يتعلق 
بحطظوظ األندية الكبرى في دوري األبطال األوروبي قال فورالن: 
»برشلونة ينافس دوم��ا.. حظوظ أتلتيكو معقدة، أما ري��ال مدريد 
فالفرصة قائمة أمامه أيضا.. يجب أن نرى ما سيحدث مع مانشستر 

سيتي.. الفرق اإلسبانية مرشحة بقوة حلصد اللقب«.

ريال سوسييداد يستعيد توازنه 
على حساب ملقة في الليغا

استعاد ريال سوسييداد توازنه على حساب مضيفه ملقة بالفوز 
عليه 2 -صفر االثنني في ختام املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
االسباني لكرة ال��ق��دم.   ودخ��ل سوسييداد الى اللقاء وهو يأمل ان 
ينسى العبوه الهزمية القاسية التي منيوا بها في املرحلة السابقة على 

ارضهم ضد جارهم الباسكي اشبيلية برباعية نظيفة.
  وقد جنح في حتقيق مبتغاه بفضل هدفني من اينيغو مارتينيز 
)50( وخوان ميغيل خمينيز )62(، محققا فوزه العاشر هذا املوسم 
فرفع رصيده الى 32 نقطة في املركز اخلامس بفارق نقطتني عن 
اتلتيكو مدريد صاحب املركز الرابع االخير املؤهل الى دوري ابطال 

اوروبا املوسم املقبل.
 واستفاد سوسييداد من تعثر فياريال امام مضيفه ديبورتيفو ال 
كورونيا )صفر-صفر( لكي يزيحه عن املركز اخلامس، علما بانه 
تخلص منه ايضا في الدور ثمن النهائي ملسابقة الكأس بعد اجباره 
على االكتفاء بالتعادل 1-1 االربعاء في اي��اب ثمن النهائي )فاز 

سوسييداد ذهابا 1-3(.
 في املقابل، جتمد رصيد ملقة عند 21 نقطة في املركز الثالث عشر 

بعدما مني بهزميته السابعة هذا املوسم.

تعافي ميالنو من تأخره بهدفني لينتزع التعادل 2-2 مع مضيفه 
تورينو الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط األول في مباراة مثيرة في 
دوري الدرجة األولى االيطالي لكرة القدم يوم االثنني انهاها الفريق 

الضيف بعشرة العبني.
ومنح اندريا بيلوتي وماركو بناسي التقدم لتورينو بعد 26 
دقيقة لكن ميالنو أدرك التعادل بعد ساعة من اللعب عبر اندريا 

بيرتوالتشي وكارلوس باكا من ركلة جزاء.
وتقدم ميالنو إل��ى املركز اخلامس برصيد 37 نقطة متأخرا 
بفارق ثمان نقاط عن يوفنتوس املتصدر الذي ميلك مباراة مؤجلة 

بينما يأتي تورينو في املركز التاسع.
وكاد تورينو أن يتقدم في الدقيقة الثانية عندما أبعد جابرييل 
باليتا مدافع ميالنو كرة بطريقة سيئة لتصطدم برأس جويل اوبي 

العب تورينو ومتر بجوار املرمى.
وتقدم تورينو في الدقيقة 21 عندما حول بيلوتي كرة اخطأ ادم 

ليايتش في تسديدها إلى داخل الشباك محرزا هدفه رقم 14 في 
الدوري هذا املوسم وأضاف بناسي الهدف الثاني بعد ذلك بخمس 

دقائق.
وكان ميالنو تائها وتسبب اينياتسيو اباتي في ركلة جزاء بعد 

أن عرقل انطونيو باريكا في الدقيقة 32.
لكن احلارس الشاب جيانلويجي دوناروما الذي أنقذ ركلة جزاء 
في فوز ميالنو 3-2 على تورينو في وقت سابق من املوسم تصدى 
للركلة التي سددها ليايتش وأط��اح اياجو فالك بالكرة املرتدة 

خارج امللعب.
وسجل ميالنو مرتني في خمس دقائق في الشوط الثاني وجاء 
الهدف األول بتسديدة من بيرتوالتشي قبل أن ينفذ باكا ركلة جزاء 

بنجاح بعد مرور ساعة.
وطرد اليسيو رومانيولي مدافع ميالنو في الدقيقة 89 بسبب 

حصوله على إنذارين قبل أن يهدر الفريق فرصتني النتزاع الفوز.
فرحة العبي ميالن بهدف التعادل عن طريق باكا

أوضح زالتان إبراهيموفيتش بطريقته 
املتعالية أنه احتاج إلى ثالثة أشهر فقط 
لدخول قلوب اجلمهور اإلجنليزي األحد 
اح��ت��اج إل��ى ثانية واح���دة للحصول على 
احلب األبدي من جماهير فريقه مانشستر 

يونايتد.
وم��ع أداء متواضع آخ��ر من ب��ول بوغبا 
في التعادل 1-1 مع ليفربول فإن األمور 
أصبحت بيد الصفقة الثانية األب���رز هذا 

املوسم.
وب��ه��دف رائ��ع أظهر إمكاناته البدنية 
وق��وت��ه ورب��اط��ة اجل���أش ال��ت��ي م��ا ي��زال 
إبرهيموفيتش البالغ عمره 35 يتمتع بها 
حصل يونايتد على نقطة حافظت على آماله 

الضئيلة في املنافسة على لقب الدوري.
وقبل الهدف بدا يونايتد مفتقرا لإلبداع، 
وت��ع��رض خل��ط��ورة كبيرة عبر الهجمات 

املرتدة لليفربول الذي تقدم في الشوط األول 
من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر.

وبدا بوغبا املنتقل ليونايتد مقابل 89.3 
مليون جنيه إسترليني )107.24 مليون 
دوالر( واملكلف مبراقبة دي��ان لوفرين بال 
ح��ول وال ق��وة ول��ي��س ال��الع��ب األغ��ل��ى في 

تاريخ كرة القدم، ولم يقدم اإللهام لفريقه.
وأص��ب��ح إبراهيموفيتش متيمة خطة 
امل��درب جوزيه مورينيو في أول��د ترافورد 
كما ك��ان احل��ال عندما كانا سويا في إنتر 
ميالن، وهو الالعب الذي يعتمد عليه بفضل 

مهاراته عندما يبدو الفريق تائها.
ورمبا شارك وين روني في بداية الشوط 
الثاني أم��ال ف��ي ال��وص��ول إل��ى 250 هدفا 
واالنفراد بالرقم القياسي، لكنه كان بطيئا 
ومبرور الوقت بدا أن اخلالص سيكون بيد 

الالعب السويدي. 

إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش.. معشوق جماهير 
مانشستر يونايتد
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ميالن يخطف نقطة بشق األنفس 
من أنياب تورينو في »الكالتشيو«


