
أعلن إنتر اإلي��ط��ال��ي ف��ي حسابه الرسمي 
على تويتر عبر اإلنترنت عن وصول التشيلي 
أرت��ورو فيدال إلى مدينة ميالن قبل ضمه من 

صفوف برشلونة اإلسباني.
ونشر إنتر صورة لفيدال كتب عليها: »هبط 
في ميالن« دون كشف تفاصيل الصفقة حتى 

حلظة كتابة هذه األسطر. 
وارت��ب��ط اس��م ف��ي��دال ط��وال األي���ام الفائتة 
باخلروج من برشلونة واالنتقال إلى إنتر لكن 
قيمة الصفقة كانت العائق الوحيد أمام تأخير 

اإلعالن عن عودة الالعب التشيلي إلى إيطاليا.
وسبق لفيدال اللعب مع يوفنتوس اإليطالي 
)2011-2015( قبل الرحيل إلى بايرن ميونيخ 
األملاني ومن ثم إلى برشلونة الذي انضم إليه 

في 2018.

وواصل إنتر التشويق بنشره مقطع فيديو 
لفيدال يحيي من خالله الفريق اإليطالي.

وبات انتقال فيدال )33 عاماً( إلى إنتر أمراً 
محسوماً بانتظار بعض التفاصيل الروتينية 

التي سيعلن عنها الحقاً.
وب��ع��ث األرجنتيني ليونيل ميسي قائد 
برشلونة رسالة وداعية لصديقه املقّرب بعد 

تأكد رحيله عن النادي الكاتالوني.
وكتب ميسي في حسابه على إنستغرام: 
»كنت أعرفك دوم��اً من خالل املباريات وكنت 
تبدو لي كظاهرة، لكنني كنت محظوظاً بااللتقاء 

بك« متمنياً له التوفيق مع ناديه اجلديد.
ورّد ف��ي��دال بفخره للعب بجانب أفضل 
الع��ب بالتاريخ م��ؤك��داً ب��أّن��ه سيفتقد للنجم 

األرجنتيني.

ق��اد السنغالي س��ادي��و مانيه فريقه 
ليفربول حامل اللقب للفوز 2 -صفر األحد 
على مضيفه تشلسي ال��ذي لعب طيلة 
الشوط الثاني بعشرة العبني إث��ر طرد 
مدافعه الدمناركي أندرياس كريستنسني، 
وذلك في قمة املرحلة الثانية من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل مانيه الهدفني في الدقيقتني 
50 و54 من املباراة التي شهدت حلظتني 
مفصليتني، االولى عند طرد كريستنسني 
مع نهاية الشوط االول)45+1(، والثانية 
ع��ن��دم��ا ت��ص��دى احل�����ارس ال��ب��رازي��ل��ي 
لليفربول أليسون بيكر لركلة جزاء نفذها 

االيطالي جورجينيو )75(.
ورفع ليفربول رصيده الى ست نقاط 
بعد فوز اول على ليدز )4-3( في املرحلة 
االول��ى، بالتشارك مع ارسنال، ايفرتون 
وكريستال باالس وليستر سيتي املتصدر 
ب��ف��ارق االه����داف بعد ف���وزه 4-2 على 
بيرنلي، فيما جتمد رصيد تشلسي عند 
ث��الث نقاط بعد ف��وز اول على برايتون 

.)1-3(
وقال مانيه »لقد كانت مباراة صعبة 
خاصة في الشوط االول. البطاقة احلمراء 
سّهلت االم��ور. خلقنا الكثير من الفرض 

وسجلنا هدفني. استحقينا الفوز«.
وج��دد امل��درب االمل��ان��ي يورغن كلوب 
ف��وزه على نظيره فرانك المبارد بعد ان 
تفوق عليه في مبارتي ال��دوري املوسم 
ال��ف��ائ��ت )5-3 و2-1(، بعد ان تولى 
الدولي االنكليزي السابق االشراف على 

البلوز مطلع موسم 2020-2019.
واعتبر مدرب تشلسي فرانك المبارد 
»إنها خيبة امل الننا خسرنا ثالث نقاط 
واخ���رى الن��ن��ا ارتكبنا خطأ ف��ادح��ا في 

الهدف الثاني ولكن هناك نواحي ايجابية، 
ال زال لدينا الوقت لنتحسن االمور، سوف 
نستعيد كل الالعبني وسيعزز )الوافد 

البرازيل( تياغو سيلفا خط الدفاع«.
وأج���رى ك��ل��وب تغييرا واح���دا على 
التشكيلة االساسية التي بدأت امام ليدز، 
حيث أشرك البرازيلي فابينيو في مركز 
قلب ال��دف��اع ب��دال من جو غوميز، أسوة 
بالمبارد الذي اكتفى بتعديل واحد مشركا 
الكرواتي ماتيو كوفاشيتش اساسيا بدال 

من روبن لوفتوس-تشيك.
وجاء الشوط االول مخيبا من الفريقني 
حيث شهد تسديدة واح��دة على املرمى 
ك��ان��ت م��ن نصيب ليفربول فيما فشل 
النادي اللندني في التسديد بني اخلشبات 

الثالث.
وش��ه��دت نهاية ال��ش��وط االول طرد 
مباشر لكريستنسني لعرقلته مانيه 
)45+1(، ليصبح اول الع��ب يطرد في 
املواجهات بني الفريقني في الدوري املمتاز 

منذ المبارد عام 2009.
ودفع كلوب في الشوط الثاني بتياغو 
ألكانتارا ال��واف��د االسباني اجل��دي��د من 
بايرن ميونيخ االملاني بطل اوروب��ا بدال 

من القائد جوردان هندرسون.
وافتتح مانيه التسجيل برأسية إثر 
عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينو 

من داخل املنطقة)50(.
وارت��ك��ب بعدها احل���ارس االسباني 
كيبا أريساباالغا خطأ في تشتيت الكرة 
اقتنصها ال��دول��ي السنغالي على باب 
املرمى مسجال هدفه الثاني )54(، ليصبح 
اول الع��ب ف��ي ال��ف��ري��ق االح��م��ر يسجل 
ثنائية في ستامفورد بريدج في منافسات 
الدوري منذ ستيف ماكمانامان عام 1995 

والبرازيلي فيليبي كوتينيو في اكتوبر 
.2015

ولم يبدأ الكانتارا مباراته االولى كما 
متنى، إذ تسبب بركلة ج��زاء لتشلسي 
إثر عرقلته املهاجم االملاني تيمو فيرنر 
القادم هذا الصيف الى ستامفورد بريدج 
من اليبزيغ، اال ان أليسون تصدى بنجاح 
حملاولة جورجينيو )75(، ليهدر االخير 
اول ركلة ج��زاء م��ع تشلسي ف��ي جميع 

املسابقات من اصل تسع محاوالت.
وكانت أفضل فرص تشلسي محاولة 
البديل تامي أبراهام بيمناه من منطقة 
اجل���زاء تصدى لها اليسون )84( بعد 

خمس دقائق من نزوله.
وك��اد مانيه ان يخرج بال� »هاتريك« 
عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج 
املنطقة أبعدها أريساباالغا قبل ان يهدر 
بعد ثوان الهولندي جورجينيو فينالدوم 
فرصة ال��ه��دف الثالث بطريقة غريبة، 
بعدما تصدى احل��ارس االسباني لكرة 
املصري محمد صالح صاحب الهاتريك 
ام��ام ليدز، فتهيأت ام��ام الهولندي الذي 

فشل في متابعتها)2+90(.
وهذا الفوز ال�23 لليفربول في تاريخ 
مواجهات الفريقني في ال�«برميرليغ« 

مقابل 20 للبلوز و14 تعادال.
ودّمر الكوري اجلنوبي سون هيونغ-
مني دفاعات مضيفه ساوثمبتون مسجال 
اربعة أه��داف »سوبر هاتريك«، ليقود 

توتنهام إلى الفوز 2-5.
وبعد 24 ساعة من استعادة توتنهام 
جنمه ال��س��اب��ق ال��وي��ل��زي غ��اري��ث بايل 
من ري��ال مدريد االسباني، قدم الكوري 
اجل��ن��وب��ي اداء رائ��ع��ا اظ��ه��ر ان فريق 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ميلك 

الكثير ليقدمه هذا املوسم برغم خسارته 
االفتتاحية امام ضيفه ايفرتون صفر1-.

وع��اد بايل معارا ملوسم من الفريق 
امللكي بعد سبع س��ن��وات ام��ض��اه��ا في 
مدريد اثر انتقاله مقابل 109 ماليني دوالر 

اميركي.
لكن اجلناح السريع لن يكون جاهزا 
قبل منتصف اكتوبر لتعافيه من اصابة 
ف��ي ركبته، م��ا يعني ان على مورينيو 

التعويل على سون والدولي هاري كاين.
ومنح داني اينغز املضيف التقدم في 
الشوط االول )32(، لكن سون )28 عاما( 
ع��ادل قبل االس��ت��راح��ة خالفا ملجريات 
اللعب )45(، ثم سجل ثالثية في الثاني 
)47 و64 و73( قبل ان يضيف كاين 
اخلامس بعد اربع متريرات ذهبية لسون 

.)82(
واص���ب���ح ك��اي��ن س����ادس الع����ب في 
ال��دوري واول انكليزي ميرر اربع كرات 
حاسمة في مباراة واحدة، وأول العب في 
ال�«برميرليغ« ميرر اربع كرات حاسمة 

لالعب ذاته في مباراة واحدة.
قال سون »من الرائع ان تسجل اربعة 
اهداف في البرميرليغ، هذا شرف كبير. لم 
اكن السجل اربعة اهداف لوال هذا الشاب 
)كاين(. هو رائع. اربع متريرات حاسمة، 

يستحق جائزة رجل املباراة اليوم«.
اما كاين فقال »عرفنا انه ستتاح لنا 
م��س��اح��ات وراء ال��دف��اع، وحت��دث��ن��ا عن 
تقدم سوني اذا متركزت الى العمق. في 
احدى التمريرات لم اكن انظر، عرفت انه 

سيجري وراءها«.
وف��ي الثواني االخ��ي��رة، سجل اينغز، 
املرشح سابقا لالنضمام الى توتنهام، 
الثاني لساوثمبتون من نقطة اجل��زاء 

.)90(
وترك مورينيو العب وسطه الهجومي 
ديلي آل��ي خ��ارج التشكيلة االساسية، 
ما طرح اسئلة حول مستقبله مع فريق 
شمال لندن. ق��ال مورينيو »لدينا عدة 
العبني في بعض املراكز، لذا يدفع البعض 
ثمن ذلك«. لكن غياب آلي لم يكن مؤثرا في 

ظل تألق الثنائي -سون-كاين.
وخ��اض توتنهام مباراته الثانية من 
اصل خمس في عشرة ايام، ضمن برنامج 

مزدحم وصفه مورينيو بال�«جنوني«.
وحقق ليستر سيتي ف��وزا مثيرا على 
ضيفه بيرنلي بنتيجة 4-2 ليرتقي الى 

الصدارة بفارق االهداف عن منافسيه.
وسجل هارفي بارنز )20(، الهولندي 
اي��ري��ك ب��ي��ت��ي��رز )50 ه���دف ع��ك��س��ي(، 
ج��امي��ز ج��اس��ن )61( وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
دينيس برايت )79( أهداف ليستر، فيما 
سجل النيوزيلندي كريس وود )10( 
واالي��رل��ن��دي جيمي دون )73( هدفي 

بيرنلي.
وكان ليستر تفوق -3صفر على وست 

بروميتش.
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى، أسقط برايتون 
ضيفه نيوكاسل بثالثية نظيفة بأهداف 
الفرنسي نيل موباي )4 من ركلة جزاء 

و7( وااليرلندي آرون كونولي )83(.

فرحة ساديو ماني 
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اليبزيغ يبدأ مشواره في »البوندسليغا« 
بثالثية في شباك ماينتس 

فرحة العبي اليبزيغ 

E 3768  الثالثاء 5 صفر 1442 ه�/22 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددTuesday 22th September 2020 - 14 th year - Issue No.E 3768

تشيلسي ملعب  من  ثمني  بفوز  يعود  ليفربول  »البرمييرليغ«.. 

ب��دأ الي��ب��زي��غ امل��وس��م اجل��دي��د م��ن ال���دوري 
األملاني لكرة القدم بقوة رغم خسارة سالحه 
األبرز الهداف تيمو فيرنر النتقاله الى تشلسي 
اإلن��ك��ل��ي��زي، وذل���ك ب��ف��وزه األح���د على ضيفه 

ماينتس 3-1 في املرحلة األولى.
وبعد أن لعب دورا أساسيا في إنهائه دوري 
املوسم املاضي في املركز الثالث، وقيادته الى 
مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا حيث 
بلغ الدور نصف النهائي في ثاني مشاركة فقط 
له في املسابقة القارية، غ��ادر فيرنر اليبزيغ 
باحثا عن جتربة جديدة في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز ما دفع البعض الى توقع موسم صعب 

لفريق املدرب يوليان ناغلسمان.
لكن البداية كانت واع��دة األح��د على أرضه 
أم��ام 8500 متفرج موزعني على املدرجات مع 
احترام قواعد التباعد االجتماعي لتجنب االصابة 
بفيروس ك��ورون��ا املستجد، إذ هيمن العبو 
ناغلسمان متاما على اللقاء وسددوا على مرمى 

ضيفهم 23 مرة في طريقهم لفوز مستحق.

وحسم اليبزيغ ف��وزه الثالث تواليا على 
ماينتس الذي مني بهزميتني مذلتني أمام منافسه 
ف��ي املواجهتني املاضيتني )صفر8- وصفر-
5(، في الشوط األول بتقدمه بهدفني سجلهما 
السويدي إميل فورسبورغ والدمناركي يوسف 
بولسن، األول من ركلة جزاء انتزعها اإلسباني 

داني أوملو )17( والثاني بكرة رأسية )21(.
وع��اد ماينتس ال��ى أج��واء اللقاء في بداية 
الشوط الثاني بهدف للفرنسي جان-فيليب 
ماتيتا بعد كسره مصيدة التسلل )48(، لكن 
امل��ال��ي أم���ادو ه��اي��دارا أحبط عزمية الضيوف 
بإضافة هدف ثالث بعد متريرة من فورسبرغ 

.)51(
واختتمت املرحلة األولى التي شهدت اجلمعة 
فوزا كاسحا لبايرن ميونيخ حامل اللقب على 
شالكه بثمانية نظيفة، ب��ت��ع��ادل سلبي بني 
فولفسبورغ وضيفه ب��اي��ر ليفركوزن ال��ذي 
ي��خ��وض امل��وس��م ب��خ��س��ارة أب���رز جن��وم��ه كاي 

هافيرتس املنتقل الى تشلسي على غرار فيرنر.

إنترميالن يضم فيدال.. وميسي 
يبعث له رسالة وداعية

فيدال

استهل جن��م ال��وس��ط السابق أندريا 
بيرلو مشواره كمدرب ليوفنتوس، بطل 
املواسم التسعة املاضية، بأفضل طريقة 
ممكنة من خالل الفوز الكبير على ضيفه 
سمبدوريا 3 -صفر األح��د في »اليانز 
س��ت��ادي��وم« ضمن امل��رح��ل��ة األول���ى من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وكان بيرلو يخوض مباراته الرسمية 
األولى كمدرب لفريق »السيدة العجوز« 
الذي استعان بالعب وسطه السابق بعد 
إق��ال��ة ماوريتسيو س��اري إث��ر اخل��روج 
املخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

على يد ليون الفرنسي.
وحقق »املايسترو« أفضل بداية ممكنة 
لوظيفته اجلديدة كمدرب، وذلك بفضل 
ثالثة أهداف للوافد اجلديد السويدي ديان 
كولوشيفسكي وقلب الدفاع ليوناردو 
بونوتشي والنجم البرتغالي كريستيانو 
رون��ال��دو بعد م��ب��اراة متيز فيها عمالق 
تورينو من ناحية األداء والفرص، السيما 

في شوطها األول.
وبسبب ع��دم جاهزية األرجنتيني 

باولو ديباال ال��ذي يتعافى من اإلصابة 
والتخلي عن مواطنه األرجنتيني غونزالو 
هيغواين املنتقل الى إنتر ميامي األميركي، 
بدأ بيرلو اللقاء بإشراك كولوشيفيسكي 
أساسيا الى جانب رونالدو في أول ظهور 
رسمي ل��ه م��ع الفريق ال��ذي انتقل اليه 
امل��وس��م امل��اض��ي م��ن أت��االن��ت��ا، لكنه بقي 

معارا الى بارما.
ك��م��ا ل��ع��ب أس��اس��ي��ا الع���ب ال��وس��ط 
األميركي الشاب وستون ماكيني القادم 
من شالكه األملاني على سبيل اإلع��ارة، 
فيما بدأ الوافد اجلديد اآلخ��ر البرازيلي 
آرث��ر اللقاء على مقاعد ال��ب��دالء لصالح 
ال��وي��ل��زي آرون رام��س��ي، ف��ي ح��ني لعب 
الشاب جانلوكا فرابوتا )21( في مركز 

الظهير األيسر.
وب��دأ يوفنتوس اللقاء ضاغطا وهدد 
مرمى ضيفه الذي يعود انتصاره األخير 
على »السيدة العجوز« في تورينو الى 
يناير 2013، باكرا وكان قريبا من افتتاح 
التسجيل بتسديدة صاروخية بعيدة 
للبرازيلي دانيلو لكنها علت عارضة 

احلارس إميل أوديرو بقليل )5(.
ثم أتبعها رونالدو بفرصة أخرى لكن 
أوديرو تألق في إنقاذ فريقه )11(، قبل أن 
ينحني أمام الضغط بتسديدة محكمة من 
كولوشيفسكي الذي سقطت الكرة أمامه 
بعد توغل مقطوع ل��رون��ال��دو، فسددها 
من مشارف املنطقة الى الزاوية اليمنى 
األرض��ي��ة )13(. وواص����ل يوفنتوس 
أفضليته وكان رونالدو قريبا من الوصول 
الى الشباك لكن احلظ عانده بعدما ارتدت 

تسديدته من العارضة )24(.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ف��رص ال��ع��دي��دة، 
السيما ل��رون��ال��دو، بقيت النتيجة على 
حالها حتى نهاية ال��ش��وط األول ولم 
يتغير الوضع في الشوط الثاني الذي 
تراجع خالله اندفاع رج��ال بيرلو حتى 
الدقيقة 78 حني أه��داه بونوتشي هدف 
االطمئنان إثر ركلة ركنية ومحاولة من 
ماكيني صدها أودي���رو، فسقطت الكرة 

أمام قلب الدفاع الذي تابعها في الشباك.
وأبى رونالدو أن ينهي اللقاء من دون 
أن يدون اسمه في سجل الهدافني، ووجه 

الضربة القاضية لفريق املدرب كالوديو 
رانييري في الدقيقة 88 بتسديدة من 
زاوية صعبة بعد متريرة من رامسي الذي 
بدا خ��ارج حسابات »السيدة العجوز«، 
لكن بيرلو اعتمد عليه في االختبار األول 

له كمدرب وأشركه طيلة املباراة.
بداية واعدة لنابولي 

استهل نابولي العائد الى مستوياته 
نهاية املوسم املاضي مع مدربه جينارو 
غ��ات��وزو، موسمه بعالمة ايجابية بعد 

فوزه على ارض بارما -2صفر.
على استاد »إينيو تارديني«، انتظر 
الفريق اجلنوبي حتى نصف الساعة 
االخ��ي��ر ليسجل ه��دف��ي��ه ع��ب��ر جنميه 
البلجيكي دريس مرتنز بتسديدة قوية من 
داخل املنطقة )63(، ثم لورنتسو انسينيي 
)77(. وتألق املهاجم النيجيري فيكتور 
اوسيمهني بعد نزوله بديال في آخر نصف 
ساعة ما عزز مكامن القوة الهجومية لدى 
»بارتينوبي«. قال غاتوزو عن مهاجمه 
البالغ 21 عاما والقادم من ليل الفرنسي 
مقابل 80 مليون ي��ورو )94،6 مليون 
دوالر( »ميلك اوسيمهني حاليا سرعة 
اضافية«. تابع »هو شاب جدي ال ينسى 
جذوره، فقد والديه عندما كان طفال، هو 
العب شاب بوجه رجل يبلغ االربعني«. 
وللمرة األول���ى منذ تعليق النشاطات 
ال��ري��اض��ي��ة ف��ي م���ارس امل��اض��ي بسبب 
تفشي فيروس كورونا املستجد، سمحت 
السلطات منذ األحد بحضور الف متفرج 

في املباريات املقامة في الهواء الطلق.
وكان غاتوزو قد حل في نهاية 2019 
بدال من كارلو انشيلوتي بعد مشكالت 
كبيرة بني ادارة الفريق والالعبني، فقاده 
الى لقب الكأس على حساب يوفنتوس في 
منتصف يونيو املاضي. وبتتويجه بلقب 
الكأس، يخوض نابولي مسابقة الدوري 
االوروبي »يوروبا ليغ« هذا املوسم بعدما 

أنهى الدوري في املركز السابع.
وفي مباراتني أخريني، ضرب جنوى 
بقوة بعد تغلبه على ضيفه العائد الى 
دوري الكبار كروتوني 4-1، فيما تعادل 

ساسوولو وكالياري 1-1.
وتختتم املرحلة اإلثنني بلقاء ميالن 
وبولونيا، مع إرجاء ثالث مباريات الى 
30 الشهر احلالي بني بينيفينتو وإنتر 
ميالن ال��ذي وص��ل ال��ى نهائي مسابقة 
»ي��وروب��ا ليغ«، أودينيزي وسبيتسيا، 
التسيو وأتاالنتا ال��ذي بلغ رب��ع نهائي 

دوري األبطال في أول مشاركة له.

فرحة ليوناردو بونوتشي بهدف يوفنتوس الثاني

بيرلو  يستهل مشوراه مع يوفنتوس 
في »الكالتشيو« بفوز مقنع على سمبدوريا 

بعدما رحل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى 
إشبيلية، وب��ات التشيلي أرت���ورو فيدال على 
وشك الرحيل إلى إنتر ميالن، يقترب العب جديد 

من مغادرة الكامب نو هذا الصيف.
وق��ال تقرير صحفي، األح��د، إنَّ البرتغالي 
نيلسون سيميدو، الظهير األمي��ن لبرشلونة، 
ح��س��م م��وق��ف��ه ب���ش���أن االن���ت���ق���ال ل��ص��ف��وف 

وولفرهامبتون.
وبحسب فابريزيو روم��ان��و مراسل شبكة 
»س��ك��اي س��ب��ورت��س« ال��ع��امل��ي��ة، ف��إن االت��ف��اق 

مت، وس��ي��وق��ع سيميدو ع��ل��ى ع��ق��ود انتقاله 
لوولفرهامبتون خالل الساعات القليلة املقبلة

وأضاف: »مت االتفاق على الشروط الشخصية 
مع وكيله مينديز؛ حيث سيمتد العقد حتى صيف 
2025، وسيخضع للفحص الطبي األسبوع 

املقبل«.
وأشار إلى أن برشلونة، سيوجه أنظاره نحو 
ديست العب أياكس أمستردام، والذي ُيفاوضه 
بايرن ميونخ، حيث سيشتعل الصراع خالل 

الفترة املقبلة.

سيميدو في طريقه إلى وولفرهامبتون

ق��ال ج���اري نيفيل الع��ب منتخب إجنلترا 
السابق، إن مانشستر يونايتد لن يتمكن من 
الفوز بلقب البرمييرليج، في ظل وجود ثنائي 
قلب الدفاع احلالي املكون من فيكتور ليندلوف 

وهاري ماجواير.
وب��دأ يونايتد مسيرته ف��ي امل��وس��م اجلديد 
للدوري االجنليزي بهزمية )3-1( أمام ضيفه 
كريستال ب��االس، أم��س السبت، بينما يتحمل 

ليندلوف بعض املسؤولية عن األهداف الثالثة.
وحتدثت تقارير سابقة عن سعي يونايتد 
للتعاقد مع اجلناح جيدون سانشو من بروسيا 
دورمت��ون��د األمل��ان��ي، لكن نيفيل ينصح امل��درب 

أولي جونار سولسكاير، بضرورة التعاقد أوال 
مع قلب دفاع متعدد املهارات والقدرات.

وقال نيفيل الذي فاز بلقب الدوري اإلجنليزي 
8 مرات مع يونايتد، في تصريحات نقلتها عنه 
شبكة »سكاي سبورتس«: »ميكننا احلديث عن 
سانشو كما يحلو لنا، لكن يونايتد لن يتمكن من 
الفوز بلقب ال��دوري إن لم يتعاقد مع قلب دفاع 

ميكنه الركض والدفاع«.
وأضاف نيفيل: »لن يتمكن الفريق من الفوز 
بلقب ال��دوري املمتاز في ظل وجود ثنائي قلب 
الدفاع احلالي، وعليه االستعانة بقلب دفاع قوي 

إلى جانب ليندلوف أو ماجواير«.

بالبرمييرليغ  يفوز  لن  اليونايتد  نيفيل: 
وماجواير ليندلوف  وجود  في 


