
هز الثنائي األرجنتيني جيوفاني 
لوسيلو وإيللريللك الملليللا الشباك 
ليفوز توتنهام هوتسبير 2-1 على 
ميدلسبره في مباراة اإلعادة بينهما 
فللي اللللدور الللثللالللث لللكللأس االحتللاد 

اإلجنليزي لكرة القدم أول من أمس.
وفي أول مواجهة بكأس االحتاد 
اإلجنليزي لتوتنهام البطل ثماني 
ملللرات فللي ملعبه اجلللديللد، وضللع 
لوسيلو الفريق اللندني في املقدمة 
بعد دقيقتني قبل أن يضاعف الميا 

النتيجة في الدقيقة 15.
وتسبب ميدلسبره املنافس في 
الللدرجللة الثانية في توتر أعصاب 
أصلللحلللاب األرض قلللرب الللنللهللايللة 
بعدما قلص جللورج سافيل الفارق 
في الدقيقة 83 لكن توتنهام خرج 
منتصرا ليحقق فلللوزه األول في 
خمس مللبللاريللات ويللضللرب موعدا 
خللارج ملعبه مع ساوثامبتون في 

الدور الرابع.
وتغلب نيوكاسل يونايتد  1-4 
على روتللشللديللل املنتمي للدرجة 
الللثللالللثللة بللاسللتللاد سللانللت جيمس 
بارك. ومنح هدف إيوجان أوكونيل 
باخلطأ في مرماه التقدم لنيوكاسل 
وأنهى ماثيو لوجنستاف وميجل 
أمللليللرون أي أمللل للفريق الللزائللر في 
حتقيق مفاجأة قبل نهاية الشوط 

األول.
ويلتقي نيوكاسل مللع منافس 
من الللدرجللة الثالثة مللرة أخللرى في 
الللدور الرابع حني يواجه أكسفورد 

يونايتد.
وضلللللرب شلللروزبللليلللري تلللاون 

الللقللادم مللن الللدرجللة الثالثة موعدا 
في الدور الرابع مع ليفربول بعدما 
حللقللق مللفللاجللأة بلللفلللوزه 1 -صللفللر 

على بريستول سيتي املنافس في 
الدرجة الثانية. وفاز البطل السابق 
كللوفللنللتللري سيتي 3 -صللفللر على 

بريستول روفرز في مباراة اإلعادة 
ليتأهل للدور الرابع حيث يلتقي في 
ملعبه مع برمنجهام سيتي باستاد 

سانت آندروز، وهو ملعب برمنجهام 
الذي يستأجره كوفنتري حاليا.

وفللاز ريدينج املنتمي للدرجة 

الثانية 2 -صفر خارج ملعبه على 
باكبول.

وتللأجلللللت ملللبلللاراة اإلعلللللادة بني 

ترامنير روفللرز وواتللفللورد بسبب 
األمطار الغزيرة التي أغرقت أرضية 

امللعب.
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هندرسون: جائزتي تدفع للتفكير في قوة إجنلترا
قللللال جللللللوردان هلللنلللدرسلللون، قللائللد 
ليفربول، اللليللوم الللثللاثللاء، إنلله يشعر 
بالفخر والتواضع الختياره كأفضل العب 

إجنليزي، هذا العام.
وتللفللوق هللنللدرسللون )29عاما( على 
رحيم ستيرلينج وهلللاري كللني، ليفوز 
بلللاجللللائلللزة، بللعللدمللا سللاعللد املنتخب 
اإلجنليزي على التأهل لنهائيات )يورو 
2020(، واحتال املركز الثالث في دوري 

أمم أوروبا.
كما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال 

أوروبا، في يونيو املاضي.
وقلللال هللنللدرسللون، عللبللر »تللويللتللر«: 
»أشعر بفخر كبير وتواضع، حلصولي 
على جائزة )بللي تللي( كأفضل العللب في 

إجنلترا«.
وأضاف: »األكثر من ذلك، هو التفكير 
في مدى قوة تشكيلة املنتخب اإلجنليزي 

احلالية«.
كما هنأ لللوسللي بللرونللز، الللتللي فللازت 
باجلائزة في فئة السيدات، متفوقة على 

إلني وايت وبيث ميد.
وساعدت لوسي، العبة ليون، املنتخب 
اإلجنللللليللزي على الللفللوز ببطولة »شي 
بيليفيز«، للمرة األولللى، كما كانت جزءا 
من الفريق الذي وصل نصف نهائي كأس 

العالم.
جوردان هندرسون

أرسنال يستأنف ضد 
عقوبة أوباميانغ

يتطلع آرسنال اإلجنليزي، إلى تقليص عقوبة 
اإليقاف التي تعرض لها مهاجمه اجلابوني بيير 

إمييريك أوباميانغ.
وسيغيب أوبامياجن، 3 مباريات بسبب اإليقاف 
بعدما ارتكب خطأ عنيفا أسفر عن طللرده أمام 
كريستال بلللاالس السبت املللاضللي فللي اللللدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة ذا صن، فإن آرسنال 
ينوي التقدم باستئناف مرفق مبخالفات مشابهة 
لم يحصل أصحابها على بطاقة حمراء، ارتكبت 
بحق العللبللي الللفللريللق اللندني نفسه، مللن أجل 

تخفيض العقوبة على أوبامياجن.
ويعتقد آرسنال أن أوباميانغ لم يستخدم القوة 
املفرطة في تدخله على الكرة مع العب اخلصم، 
وأنه لم يكن يقصد إيذاء الاعب الذي لم يستطع 

استكمال املباراة.
وكللان أوباميانغ قللد حصل فللي البداية على 
بطاقة صفراء بعد املخالفة، لكن احلكم بول تيرني 
جلأ إلى تقنية الفيديو، ليقرر بعدها منح الاعب 

البطاقة احلمراء.
وضمن املخالفات املشابهة التي ينوي آرسنال 
التقدم بها لتخفيف العقوبة على أوبامياجن، 
املخالفة الللتللي ارتكبها العللب ليفربول أنللدي 
روبرتسون بحق مدافع توتنهام تاجناجنا في 

مباراة الفريقني السبت املاضي.

سولسكاير: جرينوود ميلك متطلبات النجاح
قال أولي جونار سولسكاير مدرب 
مانشستر يونايتد، إن العبه الواعد 
ميسون جرينوود ميلك كل متطلبات 
النجاح، لكنه يحتاج إلى الوقت من 

أجل التألق.
وسللجللل جللريللنللوود )18 عللامللا( 
تسعة أهلللداف مللع يونايتد فللي كل 
املسابقات ويتصدر قائمة هدافي 
النادي في الدوري األوروبي برصيد 

أربعة أهداف.
وأسفر صعود جرينوود القوي 
إلى مطالبة البعض بانضمامه إلى 
تشكيلة منتخب إجنلترا األول في 
بطولة أوروبا املقبلة، لكن سولسكاير 
قال إن العبه الواعد يحتاج أوال إلى 

الوقت للتركيز على تطوير مستواه.
وقال املدرب للصحفيني قبل مباراة 
اإلعادة في الدور الثالث لكأس االحتاد 
اإلجنللللليللزي أملللام وولفرهامبتون، 
األربعاء »أعتقد أن ميسون سيملك 

مسيرة كبيرة وطويلة، دعوا الفتى 
يتأقلم أوال قبل احلديث عن انضمامه 
ملنتخب إجنلترا واللعب في بطولة 

أوروبا«.
وأضاف »يجب أن ينصب تركيزه 
على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير 
مللسللتللواه، ثللم سيحدث ذلللك بشكل 
تلقائي )ينضم إلجنلترا(، إنه انضم 
لللتللوه لتشكيلة منتخب حتللت 21 

عاما«.
ورغللللم فلللقلللدان ثللنللائللي الللهللجللوم 
روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، 
بانتقالها إلللى إنتر ميان في بداية 
املللوسللم، جنللح الللثللاثللي جرينوود 
وملللاركلللوس راشلللفلللورد وأنللطللونللي 
مللارسلليللال فللي قلليللادة خللط الهجوم، 
لكن سولسكاير رفض أن يحظى هو 

باإلشادة على مستويات العبيه.
وشلللارك راشللفللورد فللي مباراته 
رقم 200 مع يونايتد مطلع األسبوع 

اجلللاري وسجل 22 هدفا مع ناديه 
ومنتخب بلللاده هللذا املللوسللم بينما 
هز مارسيال الشباك 11 مرة في كل 

املسابقات.
وقللال املللدرب النرويجي »ال أريد 
أن أنال اإلشللادة، هم يعملون بجدية 

لتطوير مللسللتللواهللم... ميسون في 
موسمه األول لذا فإن تسجيل تسعة 
أهللداف في 20 مباراة هو أمر رائع، 
ماركوس يتطور باستمرار وأنطوني 
غللاب لثمانية أسللابلليللع، أنللا معجب 
بهم وهم يعملون بجدية، نريد ثبات 

املستوى وسنرى املزيد منهم«.
وأكلللد أن الللقللائللد آشلللللي يللوجن قد 
يغيب بسبب اإلصابة، لكنه يأمل أن 
يتمكن املدافع إيريك بايلي، الغائب 
منذ يوليو بسبب إصابة بالركبة، أن 
يكون الئقا ملواجهة ليفربول متصدر 
الدوري اإلجنليزي املمتاز يوم األحد 

املقبل.
وأضللاف مهاجم يونايتد السابق 
»إنلله يقترب جدا ورمبللا يعود مطلع 
األسللبللوع املللقللبللل، سيخوض فريق 
الللرديللف مللبللاراة اللليللوم وأمتللنللى أن 
يستطيع اللعب ملللدة 90 دقيقة، لذا 

رمبا يكون جاهزا ملباراة ليفربول«.

ميسون جرينوود
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كلوب: جنوم ليفربول يغضبون
 مني حينما أصرخ عليهم

من املعروف أن مدرب ليفربول يورجن 
كلللللوب، يتمتع بللقللدرة كبيرة على كسب 
حب العبيه في فترة وجيزة للغاية، ففي 
أكللثللر مللن جتللربللة كللرويللة مختلفة أثبت 
األملاني أنه يفهم نفسية الاعبني بشكل 
جيد، ويساعدهم على التأقلم مع ضغوط 

الساحرة املستديرة.
ورغم قدرات املدرب األملاني الكبيرة، إالّ 
أنه يثير بني الفينة واألخرى غضب جنوم 

ليفربول بسبب تصرفاته في امللعب.
فللفللي تللصللريللحللات نللقلللللتللهللا صحيفة 
»إكللسللبللريللس« البريطانية، قللال كلوب 
»مللن املللؤكللد أن الاعبني يغضبون مني 
أحياناً ألنني أصرخ عليهم بالطريقة التي 

أفعلها«.
وأضلللاف أن صللراخلله على الاعبني ال 
يتم دائماً استقباله بشكل جيد من طرف 

الاعبني.
وتابع مدرب »الريدز«: »لقد قلتها مراراً 
وتللكللراراً بأنني شخص مفعم بالنشاط. 
رغللم أنني لست نشيطاً كما كنت عندما 

كنت أصغر سناً، إالّ أنني ما أزال مفعماً 
بالنشاط«.

مللن جهة أخلللرى، أكللد كلوب أن العبي 
ليفربول جتللاوزوا التوقعات، التي كانت 
لديه عند انتقاله إلى تدريب الفريق سنة 

.2015
وقللال فللي هللذا الللصللدد: »لللم أتللوقللع من 
الاعبني ما فعلناه في السنوات القليلة 
املاضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه 
في العام املاضي واتخاذ اخلطوة التالية«.

وأضلللاف: »لللقللد حاولنا القيام بذلك 
خللطللوة تلو األخلللرى. إنللهللا طريقتنا في 
اللعب، ليست لللدي فكرة عن املللدة التي 

استغرقها األمر«.
يشار إلى ليفربول يقدم موسماً رائعاً 
للغاية، إذ يتصدر »الريدز« ترتيب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، بفارق كبير 

عن أقرب منافسيه ومن دون هزمية.
ويبدو ليفربول قريباً من التتويج بلقب 
الللدوري اإلجنليزي، الغائب عن خزائن 

الفريق منذ حوالي 30 سنة.

يورجن كلوب

األمطار تؤجل مباراة ترامنير روفرز 
وواتفورد في كأس االحتاد

قرر االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، تأجيل مباراة ترامنير روفرز مع واتفورد، التي كان 
مقررا إقامتها اليوم الثاثاء، ملوعد آخر، بسبب هطول األمطار.

وفي مطلع يناير، تعادل واتفورد 3-3 أمام ترامنير روفرز، في الدور الثالث لكأس 
االحتاد اإلجنليزي، وحسب قواعد البطولة فقد تقرر إعادة املباراة بستاد برنتون بارك.

وتعرض ملعب برنتون بارك لهطول أمطار غزيرة، بسبب هبوب العاصفة بريندان في 
بريطانيا، األمر الذي أدى إلى تأجيل مباراة اإلعادة.

واتفورد يدعم صفوفه بصفقة التينية
أمت نادي واتفورد اإلجنليزي، تعاقده 
مع اجلناح األرجنتيني إيناسيو بوسيتو 
مللن نظيره أوديللنلليللزي اإليللطللالللي، ملللدة 4 
مواسم ونصف.وسجل الاعب، 5 أهداف 
خال 50 مباراة شارك فيها مع أودينيزي، 
لكنه شارك كبديل في أغلب مباريات هذا 

املوسم.
ولللم يتم اإلعلللان عللن القيمة املالية 

للصفقة، لكن تقارير إعامية أفللادت أن 
واتفورد دفع ما يقرب من 7 مايني جنيه 

إسترليني.
وحللقللق واتللفللورد حتللت قلليللادة نايجل 
بيترسون، الللذي تولي تللدريللب الفريق 
الشهر املاضي، الفوز في أربللع مباريات 
خال اخلمس مباريات األخيرة، ليبتعد 

عن املراكز املهددة بالهبوط.

ميالن يعير بوريني لفيرونا
أعار نادي ميان اإليطالي مهاجمه فابيو بوريني لفيرونا حتى نهاية املوسم، بحسب ما 

أعلنه الفريقان دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وهو الفريق الثامن لبوريني )28 عاما( في مسيرته االحترافية التي بدأها عام 2009 
في تشيلسي اإلنكليزي، لعب بعدها في موسم 2011 على سبيل اإلعللارة مع سوانسي 
االنكليزي، ثم انتقل إلى بارما ملوسم واحللد، لتتم اعارته إلى رومللا، وانتقل بعدها إلى 
ليفربول اإلنكليزي حيث أمضى موسمني ليذهب على سبيل اإلعللارة إلى سندرالند قبل 
أن يتحول عقده إلى دائم ويلعب معه حتى عام 2018، عند انتقاله إلى ميان على سبيل 

اإلعارة أيضاً قبل أن يتحول إلى العب أصيل في العام نفسه.

إنتر ونابولي والتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
بلغ كل من إنتر ميان ونابولي 
والتسيو الدور ربع النهائي من كأس 

إيطاليا لكرة القدم أول من أمس.
وقللاد املهاجم البلجيكي روميلو 
لللوكللاكللو إنللتللر ملليللان للللللفللوز على  

كالياري 4-1 بتسجيله ثنائية.
وافللتللتللح لللوكللاكللو التسجيل في 
الللدقلليللقللة األولللللى وأضللللاف بعدها 
املخضرم اإلسباني بورخا فاليرو 

الهدف الثاني )22(.
وعاد لوكاكو للتسجيل مرة ثانية 
بعد أربللع دقائق من بداية الشوط 
الللثللانللي، للليللقلللللص األورغلللويلللانلللي 
كريستيان أوليفيا النتيجة إلى 3-1 
في الدقيقة 72، لكن أندريا رانوكيا 
أعللاد الللفللارق إلللى ثاثة أهلللداف مرة 
أخللللرى بتسجيله الللهللدف الللرابللع 

للنيراتسوري )80(.

وبللللدوره قللاد لللورنللزو إنسينيي 
نللابللولللي للللللفللوز علللللى بلليللروجلليللا من 
الدرجة الثانية بهدفني نظيفني حما 
توقيعه من ركلتي جللزاء )26 و38( 

الثاثاء.
وحللصللل الللفللريللق اجلللنللوبللي على 
الركلة األولللى بعد تعرض اجلناح 
املكسيكي هيرفينغ لوزانو لعرقلة من 
قبل البلجيكي ماردوخي نزيتا، فيما 
احتاج احلكم في الثانية للعودة إلى 
تقنية املساعدة بالفيديو )في ايه ار( 
حلسم قللراره في ما إذا كللان بييترو 

امييلو ملس الكرة بيده.
كما أنقذ حارس نابولي الكولومبي 
ديفيد أوسبينا في الدقيقة السابعة 
مللن الللوقللت بللدل عللن ضللائللع للشوط 
األول، فريقه مللن هللدف محقق بعد 
تصديه لركلة جزاء نفذها امييلو عاد 

فيها احلكم أيضا لتقنية الفيديو إثر 
ملسة يد من الظهير االلباني السيد 

هيساج داخل املنطقة.
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صفر وبلغ ربع النهائي أيضاً.
افتتح االسباني باتريك التسجيل 
فللي الللدقلليللقللة 10 وأضللللاف مللاركللو 
بللارولللو الللهللدف الثاني)26(، قبل 
أن يسجل تشيرو إميوبيلي الهدف 
الثالث من ركلة جللزاء )58( رافعا 
رصيده هذا املوسم الى 23 هدفا في 
مختلف املسابقات، واختتم األنغولي 

باستوس الرباعية )89(.
ويلتقي التسيو مللع نابولي في 
اللللدور ربللع الللنللهللائللي، فيما يواجه 
إنتر الفائز من مباراة فيورنتينا مع 

أتاالنتا. لقطة من مباراة إنتر ميان وكالياري


