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صعد إلى الدور الـ 16

السيتي ينجو من فخ كأس االتحاد
بخماسية في بيرنلي
حقق مان�ش�سرت �سيتي فوزا �سهال
على برينلي ،بخم�سة �أه���داف
نظيفة� ،ضمن مناف�سات دور الـ32
لك�أ�س االحت��اد الإنكليزي ،على
ملعب االحتاد ،ليحجز مقعده يف
دور الـ 16من امل�سابقة.
و�أح��رز �أه��داف ال�سيتي جابرييل
جي�سو�س وبريناردو �سيلفا وكيفن
دي ب��روي��ن و�سريجيو �أغويرو
يف الدقائق  23و 53و 61و،85
ول��ون��غ ب��اخل��ط��أ يف م��رم��اه يف
الدقيقة .73
وفجر ن��ادي ومي��ب��ل��دون ،الذي
يلعب يف دوري الدرجة الثانية،
مفاج�أة ج��دي��دة ،بعد الإطاحة
ب�ضيفه و�ست ه��ام ،م��ن ال��دور
الرابع لك�أ�س االحتاد الإنكليزي،
والفوز عليه بنتيجة .2-4
بد�أ و�ست هام ،املباراة بت�شكيلة
�أغلبها من العنا�رص الأ�سا�سية،
لكن �أ�صحاب الأر�ض �أنهوا ال�شوط
الأول بالتقدم بهدفني دون رد.
ويف بداية ال�شوط الثاين ،عزز

ومي��ب��ل��دون م��ن ت��ق��دم��ه بهدف
ثالث ،لي�ضطر مدرب و�ست هام
�إل��ى ال��دف��ع بالثنائي لوكا�س
برييز وفيليبي �أندر�سون لزيادة
الفاعلية الهجومية.
وجن���ح و���س��ت ه���ام يف تقلي�ص
النتيجة لت�صبح  ،3-2قبل �أن
ي�سجل توبي �سيبيك الهدف الرابع
لناديه وميبلدون.
ك���م���ا ف���ج���ر م���ي���ل���وول ال����ذي
ي���ل���ع���ب ب���ال���ق�������س���م ال���ث���اين
«الت�شامبيون�شيب» ،مفاج�أة من
العيار الثقيل ،بعد �أن ت�أهل على
ح�ساب �إيفرتون ،للدور اخلام�س
ببطولة ك�أ�س االحتاد الإنكليزي،
بفوز قاتل بنتيجة «.»2-3
وعلى ملعب «ذا نيو دين» ،انتهى
ال�شوط الأول بهدف يف كل �شبكة،
حيث بادر �إيفرتون بافتتاح باب
الت�سجيل يف الدقيقة  ،43بوا�سطة
مهاجمه ال�برازي��ل��ي املخ�رضم
ريت�شارلي�سون.
ولكن رد �أ�صحاب ال�ضيافة جاء

�رسيعا ب��ه��دف ال��ت��ع��ادل ،بعد
دقيقتني بتوقيع يل جريجوري.
ويف ال�شوط الثاين ،عاد التوفيز
للتقدم يف النتيجة ع��ن طريق
الدويل الرتكي �سينك تو�سون ،يف
الدقيقة .72
�إال �أن العبي ميلوول مل ي�ست�سلموا
وع��ادل��وا الكفة �رسيعا ،بهدف
التعادل بعد  3دقائق ،مبعرفة
جاك كوبر.
ويف الوقت الذي ظن فيه اجلميع
�أن الأم���ور يف طريقها ملباراة
الإع���ادة ،ظهر امل��داف��ع ال�شاب
م���وراي واال����س و�أه����دى فريقه
الت�أهل بهدف ثالث قاتل ،يف
الدقيقة الأخرية من عمر اللقاء.
وان�ضم ميلوول لركب املت�أهلني
لدور الـ 16وهم مان�ش�سرت يونايتد
ومان�ش�سرت �سيتي ووات��ف��ورد
«الربمييريليغ» ،و�سوانزي �سيتي
وبري�ستول �سيتي وديربي كاونتي
«الق�سم ال��ث��اين» ،ودونكا�سرت
روفرز «الق�سم الثالث».

• دي بروين و�سيلفا يحتفالن بالفوز

اآلرسنال يكثف محاوالت الحصول
على فورنالز

• غوارديوال

غوارديوال فخور بالفوز الثامن
على التوالي
�أع��رب بيب غ��واردي��وال ،املدير
الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،عن
�سعادته بفوز فريقه الكبري على
ح�ساب برينلي بنتيجة  ،0-5اول
ام�س ال�سبت ،يف املباراة التي
جمعت الفريقني يف دور الـ 32من
ك�أ�س االحتاد الإنكليزي.
وقال غوارديوال ،يف ت�رصيحات
نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية:
«�سعيد ج ًدا بهذا الفوز ،خ�ضنا
ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��اري��ات ،لكن

اجلميع كان يف قمة تركيزه خالل
املباراة».
و�أ�ضاف« :هناك رغبة كبرية لدينا
لتحقيق الفوز وموا�صلة التطور،
اجلميع يريد اللعب واجلميع ُيقدم
رائعا ،هذا انت�صارنا الثامن
�أداء
ً
على التوايل هذا ال�شهر ،كما �أننا
�سجلنا العديد من الأهداف».
وتابع« :جميع الالعبني يريدون
م�ساعدة ال��ف��ري��ق ،لكن دائم ًا
نحتاج للتطور �أك�ثر ،واليوم

برينلي �صنع فر�صة �أو اثنني
فقط».
ووا�صل�« :أهم �شيء هو موا�صلة
�صناعة الفر�ص ،وعدم ا�ستقبال
�أه��داف ،ويف كل مباراة نحاول
اللعب ب�شكل �أف�ضل».
واخ��ت��ت��م ت����صري��ح��ات��ه ،قائال:
«م��ن امل��ه��م للجميع �أن يعلم
�أهمية ك�أ�س االحت��اد لنا ،نريد
موا�صلة العبور ،ولعب الأدوار
النهائية».

يتطلع نادي �آر�سنال الإنكليزي،
�إلى تعزيز �صفوفه من الدوري
الإ�سباين ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية احلالية.
وذك��رت �صحيفة «ذا �صن» �أن
�آر���س��ن��ال ي�ستهدف �ضم بابلو
فورنالز ،العب و�سط فياريال،
ال��ذي ميتلك �رشط ًا جزائي ًا يف
عقده بقيمة  28.5مليون جنيه
�إ�سرتليني.
وي��ت�����ص��در ف��ورن��ال��ز� ،أجندة
مدرب �آر�سنال� ،أوناي �إميري،
لتعوي�ض ال��رح��ي��ل الو�شيك
للويلزي �آرون رامزي.
ونوهت ال�صحيفة �أن �آر�سنال
ال ي�ستطيع يف الوقت احلايل،
��ش�راء عقد بابلو فورنالز،
وي�أمل يف احل�صول على العبني،
على �سبيل الإع��ارة فقط ولي�س
عن طريق ال�رشاء النهائي.
ودخ��ل �آر�سنال يف مفاو�ضات
ج���ادة م��ع الع���ب بر�شلونة،
ديني�س �سواريز ،كما يرغب يف
�ضم العب باري�س �سان جريمان،
كري�ستوفر نكونكو ،كما يحاول
املدفعجية ا���س��ت��ع��ارة جناح
�إن�تر ميالن ،الكرواتي �إيفان
بريي�سيت�ش
وعلى جانب �آخر يبدو �أن �أيام
النجم الأمل��اين م�سعود �أوزيل
ب��ات��ت م��ع��دودة يف �آر�سنال،
ب�سبب رغبة الإ�سباين �أون��اي

• فورنالز

�إميري ،املدير الفني للغانرز،
يف التخل�ص منه خالل املريكاتو
ال�شتوي احلايل.
وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو»
الأمل���اين �أن �آر�سنال دخ��ل يف
م��ف��او���ض��ات م��ع �إن�ت�ر ميالن،
من �أجل التعاقد مع الكرواتي
�إيفان بريي�سيت�ش ،حيث يريد
ال��ن�يرات��زوري احل�����ص��ول على
مبلغ يرتاوح بني  35و 40مليون

يورو.
و�أو�ضح �أن �آر�سنال بد�أ التفكري
يف �أدوات��ه لإغ��راء �إنرت ميالن،
ع��ن ط��ري��ق �إدخ����ال �أوزي����ل يف
�صفقة تبادلية مع بريي�سيت�ش،
لتوفري املبلغ امل���ايل ال��ذي
يطلبه النادي الإيطايل.
وتراجع �أداء بريي�سيت�ش منذ
بداية املو�سم احلايل مع �إنرت
ميالن ،ما جعل املدرب الإيطايل

أرناوتوفيتش يغلق أبواب الرحيل

للدوري الصيني رسمي ًا

الموهوب هودسون يقدم طلب ًا
للرحيل عن تشيلسي
ت��ق��دم ال�لاع��ب ال�����ش��اب كالوم
هود�سون �أودوي ،جنم ت�شيل�سي،
بطلب ر�سمي للرحيل عن �صفوف
البلوز ،خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�شارت �شبكة «�سكاي �سبورت»،
�إلى �أن �أودوي يرف�ض حماوالت
ت�شيل�سي لإبقائه داخ��ل �صفوف
ال��ن��ادي ،وت��ق��دم بطلب ر�سمي
للموافقة على رحيله �إلى �صفوف
بايرن ميونيخ الأملاين.
و�أو�ضحت ال�شبكة �أن �آخر عر�ض
تقدم به بايرن ميونيخ ،من �أجل
التعاقد مع �أودوي ،و�صلت قيمته
�إلى  35مليون �إ�سرتليني.
وحاول ت�شيل�سي �أن يقنع �أودوي
يف الأي���ام املا�ضية باملوافقة
على جتديد عقده ،وزيادة راتبه
الأ�سبوعي �إلى � 85ألف �إ�سرتليني،
�إال �أن الالعب مت�سك بالرحيل.
يذكر �أن �أودوي �شارك مع ت�شيل�سي
يف  14م��ب��اراة فقط باملو�سم
احلايل ،ويرغب يف الرحيل �إلى
بطل ال��دوري الأمل��اين ،من �أجل
تكرار جتربة زميله يف منتخب
�إنكلرتا لل�شباب ،جادون �سان�شو،
يف البوند�سليغا.
وعلى جانب �آخر افادت تقارير
�صحافية� ،أن ت�شيل�سي الإنكليزي
قدم عر�ض ًا قيمته مليون جنيه
�إ�سرتليني ل�ضم العب بري�ستول
�سيتي� ،أنتوين �سيمينيو ،لكنه ال
يزال بعي ًدا عن �إمتام ال�صفقة.
ويلعب �سيمينيو ،البالغ من
�ام��ا ،على �سبيل
العمر  19ع� ً
الإعارة مع نيو بورت كاونتي يف
دوري الدرجة الثالثة.

لوت�شيانو �سباليتي ي�ضعه على
مقاعد ال��ب��دالء يف العديد من
امل��ب��اري��ات ،بعدما ك��ان �أحد
الأعمدة الأ�سا�سية للنرياتزوري
يف املو�سم املا�ضي.
جدير بالذكر �أن �أوزيل خرج من
ح�سابات �إميري ،حيث لعب 17
مباراة فقط يف كل البطوالت هذا
املو�سم ،كما �أن �أغلبها �شارك
كبديل.

�أعلن ن��ادي و�ست ه��ام يونايتد
الإنكليزي ،جتديد عقد مهاجمه
النم�ساوي ماركو �أرناوتوفيت�ش،
دون ال��ك�����ش��ف ع��ن م���دة العقد
اجلديد.
وبح�سب هيئة الإذاعة الربيطانية
ف�إن �أرناوتوفيت�ش رد على �شائعات
انتقاله �إلى الدوري ال�صيني خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية احلالية،
من خ�لال متديد عقده مع و�ست
هام.
وقال �أرناوتوفيت�ش بعد التجديد:
«�إن��ن��ي �سعيد هنا ،وللعب مع
الفريق ،و�إظهار قدراتي من �أجل
ت�سجيل الأه����داف و�صناعتها،
و�أري��د التو�ضيح �أي�ضا �أنني مل
�أتهرب من التدريبات �أو امل�شاركة
يف املباريات».
و�أ�ضاف« :اجلماهري تعطيني قوة
كبرية وطاقة ،وهذا ما يجعلني
�سعيدا هنا ،لذلك �س�أبقى ،مل
�أرغ��ب �أب��دا يف الذهاب بعيدا عن
هذا النادي ،مل تكن هذه �إرادتي
�أبدا».
وميتلك �أرناوتوفيت�ش عقدا مع
و���س��ت ه���ام ح��ت��ى ع���ام ،2022
بعد قدومه من �ستوك �سيتي يف
�صيف  ،2017مقابل  20مليون
�إ�سرتليني.

• �أرناوتوفيت�ش

الكشف عن أسباب انتقال بنعطية
إلى اليونايتد
• هود�سون �أودوي

وذكرت �صحيفة الديلي ميل� ،أن
بري�ستول �سيتي لن يتخلى عن
خدمات �أنتوين �سيمينيو ،ب�أقل
من مليوين جنيه �إ�سرتليني.
ولعب �سيمينيو ،مباراة فريقه
�أمام ميدل�سربه يف الدور الرابع
م��ن ك��أ���س االحت���اد الإنكليزي،

وكان �ضمن الت�شكيلة التي هزمت
لي�سرت �سيتي يف الدور الثالث من
البطولة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن �أنتوين
�سيمينيو ي��ح��ظ��ى باهتمام
مان�ش�سرت يونايتد ،الذي �أر�سل
ك�شافيه ملراقبته يف وقت �سابق.

ب��ات املغربي امل��ه��دي بنعطية ،مدافع
يوفنتو�س ،على �أعتاب الرحيل خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية احلالية.
وبح�سب ما ذكرته �شبكة �سبورت �إيطاليا،
ف���إن مان�ش�سرت يونايتد ك��ان على و�شك
التعاقد م��ع ال�لاع��ب يف الأي���ام القليلة
املا�ضية.
و�أ�ضافت �أن مان�ش�سرت يونايتد عر�ض حوايل
 3.7ماليني ي��ورو ،كراتب �سنوي ،على
بنعطية� ،إال �أن املغربي طالب باحل�صول
على �أجر يزيد عن  4ماليني يورو يف املو�سم

الواحد ،ما كان �سببا يف عدم االتفاق بني
الطرفني.
وتابعت ال�شبكة �أن بنعطية من املتوقع �أن
ي�صل اليوم �إلى قطر ،للخ�ضوع للفح�ص
الطبي واالن�ضمام للدحيل.
وبعد �أن اقرتب املغربي املهدي بنعطية،
مدافع يوفنتو�س ،من الرحيل عن �صفوف
ال�سيدة العجوز ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية احلالية اغلق اليونايتد ال�صفحة
متاما.
وبح�سب جيانلوكا دي مارزيو ،ال�صحايف

ال�شهري ب�شبكة «�سكاي �سبورت �إيطاليا»،
ف� َّإن بنعطية وافق على العر�ض املقدم من
الدحيل القطري.
ويرغب بنعطية يف الرحيل عن �صفوف
يوفنتو�س ،من �أج��ل اللعب بانتظام ،ال
�سيما و�أنه �سيقود منتخب بالده يف بطولة
�أم��م افريقيا التي �ستقام مب�رص ،يونيو
املقبل .ويعد امل��داف��ع املغربي ،رابع
خ��ي��ارات ما�سيمليانو �أل��ي��غ��ري ،مدرب
البيانكونريي ،بعد جورجيو كيلليني،
ليوناردو بونوت�شي ودانيلي روجاين.

