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بفوز صعب على هال سيتي بثنائية في ذهاب نصف نهائي الكأس

مانشستر يونايتد وضع قدم ًا في نهائي رابطة المحترفين
الذي ارتدت كرته من الدفاع.
ورد هال عن طريق املدافع هاري ماجواير الذي
�شق طريقه بني  3من مدافعي يونايتد ،قبل �أن
ي�سدد كرة �سيطر عليها احلار�س دي خيا يف
الدقيقة العا�رشة.
و�أنهت الإ�صابة م�شوار العب هال ،الرنويجي
ماركو�س هرنيك�سن ،يف الدقيقة  15ب�سبب كرة
م�شرتكة مع بول بوغبا ،فنزل مكانه هرنانديز،
ودخ��ل خميتاريان �أج��واء املباراة بفر�صتني
خطريتني ،فمرت كرته الأولى بجانب املرمى،
والثانية ا�ستقرت يف املدرجات.
وتوا�صلت �سيطرة امل�ضيف على �أحداث املباراة،
و�سدد �أنتونيو فالن�سيا من م�سافة قريبة عاليا
يف الدقيقة  ،27وجرب بوغبا ورا�شفورد حظهما
من م�سافة بعيدة دون �أن ي�شكال خطورة حقيقية
على ياكوبوفيت�ش.
و�أهدر هال �سيتي فر�صة خطرية يف الدقيقة 32
عندما تابع ديوماندي بر�أ�سه ركلة حرة من
زميله روبرت �سنودجرا�س لرتتد من القائم.
حافظ مان�ش�سرت يونايتد على �إيقاعه يف ال�شوط
الثاين ،وف�شل روين يف �إحراز الهدف رقم 250
مب�سريته مع يونايتد بعدما ا�ستقبل متريرة

حقق مان�ش�سرت يونايتد فوزا �صعبا على �ضيفه
هال �سيتي  ، 0-2على ملعب «�أولد ترافورد»
يف ذه��اب ن�صف نهائي ك�أ�س رابطة الأندية
الإنكليزية املحرتفة.
ويدين مان�ش�سرت يونايتد بالف�ضل يف هذا الفوز
�إل��ى الثنائي خ��وان ماتا ،وم��روان فياليني،
اللذين �أح��رزا هديف الفريق يف املباراة عند
الدقيقتني  ،55و 87على الرتتيب.
وبذلك اقرتب مان�ش�سرت كثريا من الت�أهل �إلى
املباراة النهائية للبطولة ،قبل مباراة الإياب
التي تقام على ملعب هال �سيتي يوم  26يناير
احلايل� ،إذ يكفي فريق ال�شياطني احلمر حتقيق
التعادل �أو الفوز ب�أي نتيجة� ،أو حتى اخل�سارة
بفارق هدف� ،أو هدفني ب�رشط الت�سجيل.
ظهرت نوايا مان�ش�سرت يونايتد الهجومية
وا�ضحة منذ الدقائق الأولى ،رغم حماوالت هال
لل�سيطرة على منت�صف امللعب.
ففي الدقيقة الثانية مر دارم��ي��ان من اجلهة
الي�رسى ،ومرر كرة على حافة منطقة اجلزاء
�إلى ماتا ،الذي �سددها ،لكن ت�صدى لها حار�س
ه��ال �سيتي �إل��دي��ن ياكوبوفيت�ش ،ثم عاود
الكرة وهذه املرة مرر �إلى را�شفورد
دارميان
ّ

طويلة م��ن بوغبا و���س��دد مب��ح��اذاة القائم
البعيد ،لكن �رسعان ما تقدم �أ�صحاب الأر�ض
يف الدقيقة  55عندما رفع فالن�سيا كرة �أر�سلها
خميتاريان بر�أ�سه �أم��ام املرمى لت�صل �إلى
ماتا الذي �أودعها ال�شباك من م�سافة قريبة.
و�أخرج مورينيو ،روين بعد �أداء خميب و�أ�رشك
�أنتوين مار�سيال ،قبل �أن يجري مورينيو
تبديله الثاين من خالل الزج بجي�سي لينجارد
مكان خميرتيان.
واحت�سب احلكم ركلة ح��رة ليونايتد يف
الدقيقة � ،73سددها بوغبا لكنها ا�صطدمت
بالقائم الأمين.
ومل يطر�أ تغيري على املجريات يف الدقائق
التالية التي �شهدت خ��روج جنم املباراة
ماتا ودخ��ول البلجيكي م��روان فياليني،
وبذل را�شفورد جهدا كبريا يف االخرتاق ميينا
وي�سارا بدعم من مار�سيال.
ومن �إحدى حماوالت را�شفورد و�صلت الكرة
�إل��ى دارم��ي��ان يف الناحية الي�رسى ،فرفع
ال���دويل الإي��ط��ايل ك��رة عر�ضية لي�ستغل
فياليني طول قامته ويدكها بر�أ�سه يف ال�شباك
بالدقيقة .87

بورنموث يسعى إلنقاذ تيري من جحيم كونتي

مورينيو أكد جاهزية

إبرا للقاء ليفربول

�أكد جوزيه مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت
ي��ون��اي��ت��د� ،أن ال�����س��وي��دي زالت���ان
�إبراهيموفيت�ش مهاجم الفريق،
�سيكون جاهزً ا خلو�ض لقاء ليفربول،
الأحد املقبل� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 21من الربميريليغ.
وا�ستبعد مورينيو� ،إبراهيموفيت�ش
من مواجهة ه��ال �سيتي ،يف ذهاب
ن�صف نهائي ك�أ�س رابطة املحرتفني،
والتي حقق فيها ال�شياطني احلمر
الفوز «.»0-2
وافتتح الإ�سباين خوان ماتا ،الت�سجيل
لل�شياطني احلمر ،يف الدقيقة «،»56
ثم �أ�ضاف البلجيكي مروان فياليني،
الهدف الثاين يف الدقيقة «.»87
وق���ال م��وري��ن��ي��و ،يف ت�رصيحات
�صحافية عقب اللقاء« :زالتان مري�ض،
لذلك ال م�شكلة� .أعتقد �أن��ه �سيكون
بخري».
وع��ن م�ساعدته م���روان فياليني،
للت�ألق من جديد�« :إنه العب �صاحب
عقلية قوية ،يتعامل ب�شكل جيد يف
املواقف».
أداء هائ ً
ال �أمام ريدينغ
وختم« :لقد قدم � ً
ال�سبت املا�ضي ،وهو يعرف �أنه العب
مهم بالن�سبة يل».

• حارس وست هام يتصدى إلبراهيموفيتش

نابولي حسم مواجهة

سبيتسيا بثالثية

فاز نابويل على �ضيفه �سبيت�سيا «دوري الدرجة الثانية» بنتيجة
 1-3على ملعب �سان باولو ،يف افتتاح مناف�سات دور الـ 16لك�أ�س
�إيطاليا لكرة القدم ،ليت�أهل للدور ربع النهائي.
تقدم بيوتر زيلين�سكي مبكرا جدا لأ�صحاب الأر���ض «ق ،»3ثم
تعادل �أنطونيو بيكولو لل�ضيوف «ق »35لينتهي ال�شوط الأول
بالتعادل الإيجابي.
وبعد بداية الف�صل الثاين ،ا�ستطاع نابويل ت�سجيل هدفني
متتاليني عن طريق كل من �إميانويلي جياكرييني «ق »55ومانولو
جابياديني «ق.»57
ويف لقاء اخر يقام اليوم يلتقي ميالن �ضيفه تورينو .
بينما �سيلعب انرت مع بولونيا يف ال�سابع ع�رش من ال�شهر احلايل،
و�سا�سولو ت�شيزينا والت�سيو مع جنوى يف الثامن ع�رش ،وروما
مع �سامبدوريا يف التا�سع ع�رش.

ك�شفت تقارير �صحفية ،عن �سعي بورمنوث ال�ستعارة
جون ت�يري ،قائد ت�شيل�سي ،خالل فرتة االنتقاالت
احلالية ،حتى نهاية املو�سم.
وال يجد تريي ،لنف�سه مكانً ا يف خطة ت�شيل�سي احلالية
املعتمدة على ثالثي الدفاع �سيزار �أزبيليكويتا،
�صمم على القتال
وجاري كاهيل ،وديفيد لويز ،لكنه ُم ِّ
من �أجل احل�صول على دقائق �أكرث للعب ،خالل املو�سم
احلايل.
عاما» مع
وم��ن املقرر �أن ينتهي تعاقد ت�يري «36
ً
البلوز ،بنهاية املو�سم احلايل ،ومل يخرج تريي من
ت�شيل�سي للإعارة �سوى مرة وحيدة ،عام  ،2000حيث
�شارك مع نوتينجهام فور�ست يف  6مباريات.
وتعد املع�ضلة ،يف ت�أكيد تريي من قبل ،على عدم رغبته
يف اللعب لأي فريق يف الربمييريليغ غري ت�شيل�سي،
حيث ي�سعى للبقاء مع البلوز ،من �أجل حتقيق لقب
الربمييريليغ اخلام�س يف تاريخه مع الأزرق.
و�شدد �إيدي هويي ،مدرب بورمنوث ،على رغبته يف �ضم
تريي ،من �أجل اال�ستفادة من خرباته ،لتح�سني �أداء
الفريق ،وموقعه يف جدول الرتتيب بالربمييريليغ،
وف ًقا ل�صحيفة «مريور» الربيطانية.
وي�سعى هويي لتعوي�ض رحيل ناثان �أكي ،الذي كان
معارا من ت�شيل�سي ،بالتعاقد مع العب كبري بحجم
ً
تريي.
ولعب تريي� ،أكرث من  700مباراة مع ت�شيل�سي ،وفاز
معه بلقب الدوري  4مرات ،وك�أ�س �إنكلرتا  5مرات،
�إ�ضافة �إلى لقب واحد يف دوري الأبطال ،والدوري
الأوروبي ،و�سجل ً 66
هدفا.

نانسي وموناكو أول المتأهلين
إلى نصف نهائي كأس فرنسا
بات نان�سي �أول املت�أهلني الى الدور ن�صف النهائي
مل�سابقة ك�أ�س رابطة االندية الفرن�سية املحرتفة يف
كرة القدم ،بفوزه على م�ضيفه نانت  0 - 2على
ملعب ال بوجوار يف ربع النهائي.
و�سجل موري�س جونيور داليه « »31وجوفري كوفو
« »3+45هديف املباراة التي اقيمت امام زهاء ع�رشة
�آالف متفرج.

وحلق موناكو بنان�سي اثر فوزه ال�صعب على م�ضيفه
�سو�شو من الدرجة الثانية  3-4بركالت الرتجيح
اثر انتهاء الوقت اال�صلي بالتعادل  1-1على ملعب
«اوغو�ست بونال» وامام  15362متفرجا.
وتقدم �سو�شو عرب فانيفا اميا اندريات�سيما من
مدغ�شقر يف الدقيقة  ،15وادرك موناكو التعادل
بوا�سطة الربتغايل جواو موتينيو يف الدقيقة .83

غوتزه يأمل في وضع حد

لفقدان النقاط

ي�أمل ماريو غوتزه ،جنم بورو�سيا
دورمت��ون��د� ،أن ي�ساعد املع�سكر
ال�����ش��ت��وي ،ف��ري��ق��ه ع��ل��ى ت���دارك
الأخ��ط��اء التي ارتكبت بالن�صف
الأول من البوند�سليغا ،وت�سببت يف
فقدان النقاط .وقال غوتزه ملوقع
البوند�سليغا الر�سمي« :لدينا �آمال
كبرية .لعبنا جي ًدا بالن�صف الأول
من املو�سم ،لكننا فقدنا العديد
من النقاط» .و�أ�ضاف �صاحب الـ24
عاما�« :أمتنى �أن نكون قادرين على
ً
تفادي تلك الأمور؛ حيث �إننا نتطلع
دما للن�صف الثاين من املو�سم».
ُق ً
وتابع «بكل ما �أمتلكه من خربات،
قادرا على حتمل املزيد
�أرى نف�سي
ً

من امل�س�ؤولية ،لقيادة وم�ساعدة
الفريق� .سعيد بالطريقة التي مرت
دائما ما
بها الأ�شهر ال�ست الأولى.
ً
�أنظر للأمام� .أنا متحم�س للمتبقي
من املو�سم».
و�أ�ضاف «هدفنا هو الت�أهل لدوري
�أبطال �أوروبا .وال توجد طريقتان
لفعل هذا .علينا �أن نحقق املزيد
من النتائج اجليدة على �أم��ل �أن
نحتفل يف ال�صيف».
و�أمت غوتزه« :لدينا � ً
أي�ضا ك�أ�س
�أملانيا ،لكن البوند�سليغا مهمة.
علينا �أن نوا�صل التقدم».
يذكر �أن بورو�سيا دورمتوند ،يحتل
املركز ال�ساد�س ،بـ 27نقطة.

بعد المعسكر الشتوي

سانيا بسوء السلوك

« ،»32بينما وج��ه االحت��اد
�ام��ا ل�سانيا
الإن��ك��ل��ي��زي ات��ه� ً
حول تعليقه ،الذي م�سحه من
�إن�ستغرام ،بالت�شكيك يف نزاهة
احلكم .وكتب �سانيا �أن �سيتي
ف��از «بع�رشة العبني �ضد 12
الع ًبا» ،يف �إ�شارة �إلى وجود
احلكم يف الفريق املناف�س.
عاما» حتى
ويبقى ل�سانيا «ً 33
بعد غد للرد على اتهام االحتاد
الإنكليزي.

• تيري يقود إحدى الهجمات على مرمى بيتربورو

شميت يتوقع تألق العبيه

االتحاد اإلنكليزي اتهم
تعر�ض بكاري �سانيا العب
مان�ش�سرت �سيتي الت��ه��ام من
االحت���اد الإن��ك��ل��ي��زي ،ب�سوء
ال�سلوك؛ ب�سبب تعليقه على
التحكيم يف ح�����س��اب��ه على
�إن�ستغرام عقب الفوز «»1-2
على برينلي بالدوري املمتاز
يف  2يناير احلايل.
و�أ���ش��ه��ر احل��ك��م يل ما�سون
البطاقة احلمراء لفرناندينيو،
العب و�سط �سيتي ،يف الدقيقة

• مروان فياليني في كرة مشتركة مع العب هال سيتي

• فرحة العبي موناكو بالفوز

�أكد روجر �شميت ،مدرب باير ليفركوزن� ،أن العبيه قاموا بـ»�شحن
بطارياتهم» جي ًدا خالل املع�سكر ال�شتوي للفريق؛ ا�ستعدا ًدا للن�صف
الثاين من املو�سم .وق��ال �شميت ملوقع البوند�سليغا الر�سمي:
«قام الالعبون ب�شحن بطارياتهم .منذ اليوم الأول للمع�سكر وهم
�سعداء،ومليئون بالطاقة ،وهو ما �أظهروه خالل املباريات».
وحر�ص �شميت على الإ�شادة بنجم فريقه والع��ب منتخب ت�شيلي،
ت�شارليز �أراجنويز ،الذي يرى �شميت �أنه �سيكون من �أهم العنا�رص
بالن�سبة للفريق ،خالل الن�صف الثاين من املو�سم.
و�أ�ضاف �شميت« :كان جي ًدا للغاية ،و�أظهر هذا يف التدريبات ،يبدو �أن
يوما التي ق�ضاها يف بالده جعلته جي ًدا».
الـً 14
وي�ستعد باير ليفركوزن ،ال�ستئناف م�شواره بالدوري الأملاين،
مبالقاة هريتا برلني ،يف اجلولة ال�سابعة ع�رشة من امل�سابقة ،يف
 22من ال�شهر احلايل.
يذكر �أن باير ليفركوزن يحتل املركز التا�سع ،يف جدول ترتيب
البوند�سليغا ،بـ 21نقطة ،جمعها من  16مباراة.

نتيب يتمنى السير على خطى أوباميانغ

وريبيري بعد انتقاله إلى فولفسبورغ

• بكاري سانيا

يتمنى بول جورج نتيب ،العب فولف�سبورغ املن�ضم
حدي ًثا من �إ�ستاد رين� ،أن يكون ق�صة فرن�سية ناجحة
جديدة بالدوري الأملاين ،على غرار عثماين دميبلي،
وفرانك ريبريي ،و�أوباميانغ ،العبي �إ�ستاد رين
ال�سابقني .وقال نتيب ملوقع ناديه الر�سمي :ميكنك
�أن ترى احلجم الذي ح�صل عليه الالعبون ،الذين
�أتوا للدوري الأمل��اين� .أفكر يف دميبلي ،وريبريي،
و�أوباميانغ ،وكومان .العبون مهاجمون مثلي».
عاما« :قدومي �إلى هنا فر�صة
و�أ�ضاف �صاحب الـ24
ً
عظيمة ظهرت �أمامي .كل �شيء جاهز بالن�سبة يل لأخذ
خطوة �إلى الأمام».وتعاقد فولف�سبورغ ،مع بول جورج
نتيب حتى عام  ،2021من �أجل تعزيز هجومه� ،أم ً
ال
يف جتنب الهبوط ،حيث يحتل الفريق املركز الثالث

ع�رش يف جدول ترتيب البوند�سليغا .و�أكمل نتيب:
«الدوري الأملاين� ،ساحر بف�ضل مبارياته الكبرية.
كما �أن فولف�سبورج ميتلك طموحات كبرية و�إمكانيات
ت�ؤهله لتحقيقها على الرغم من موقفه ال�صعب».
و�أمت« :من املهم لفولف�سبورغ �أن ينهي املو�سم ب�شكل
جيد ،ومن املهم بالن�سبة يل �أن �أتكيف جيدا».
ويعد نتيب ،رابع العب ين�ضم لفولف�سبورغ خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية احلالية ،عقب التعاقد مع يون�س
مايل ،وريت�شيلي بازور ،وفيكتور �أو�سيمهني.
يذكر �أن الالعب �صاحب الأ�صول الكامريونية� ،سجل
ً 18
هدفا يف  74مباراة بدوري الدرجة الأولى الفرن�سي
مع �إ�ستاد رين ،منذ االن�ضمام له يف  ،2014كما خا�ض
مباراتني دوليتني مع فرن�سا.

• نتيب ونوهان كاباي يتصارعان على الكرة

