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مانشستر سيتي ضيف ثقيل على سوانزي في كأس االتحاد
يوا�صل مان�ش�سرت �سيتي �سعيه نحو
الفوز بـ � 4ألقاب يف املو�سم احلايل
وذلك عندما يواجه �سوانزي �سيتي
اليوم �ضمن مباريات دور الثمانية
لك�أ�س االحتاد الإنكليزي.
وف����از مان�ش�سرت �سيتي بلقب
ك�أ�س الرابطة ويت�صدر ال��دوري
الإن��ك��ل��ي��زي ،وت���أه��ل �إل���ى دور
الثمانية لدوري �أبطال �أوروبا.
ً
عر�ضا مميزً ا وفاز
وكان �سيتي قدم
على �شالكه الأملاين  0-7يف دور
ال�ستة ع�رش لدوري �أبطال �أوروبا،
ومن املتوقع �أن يح�صل على بطاقة
الت�أهل لن�صف نهائي ك�أ�س االحتاد
على ح�ساب �سوانزي.
وم��ن امل��رج��ح �أن يدفع امل��درب
الإ�سباين بيب غوارديوال ،املدير
الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،بكل
العنا�رص الأ�سا�سية يف ت�شكيلته من
�أجل احل�صول على البطولة التي مل
ي�سبق له �أن فاز بها ،لكن بع�ض
الالعبني املهمني �سيح�صلون على

راحة.
وق��ال غ��واردي��وال يف ت�رصيحات
�صحافية« :ن��ري��د اال�ستمرار يف
ه��ذه االن��ط�لاق��ة خا�صة يف �شهر
�أبريل ،لكننا بحاجة �إلى �أن يعود
الالعبون بجاهزية كبرية».
وك��ان ال�سيتي قد خ�رس املو�سم
املا�ضي يف نف�س الدور من ويجان
�أتلتيك بنتيجة  1ـ ،0حيث �شارك
يف تلك املباراة جاي فلتون العب
�سوانزي �سيتي احلايل ،والذي كان
معارا لويجان العام املا�ضي.
ً
وي��درك فلتون �أن فريقه بحاجة
�إلى �شيء �أ�شبه باملعجزة ،لتكرار
ما فعله فريقه ال�سابق املو�سم
امل��ا���ض��ي ،لكنه ي���ؤم��ن بحدوث
ذلك.
وقال فلتون يف ت�رصيحات لهيئة
الإذاعة الربيطانية « بي بي �سي»:
«لو كانوا يف يومهم «مان�ش�سرت
�سيتي» ف�سيكون ذلك �صع ًبا للغاية
علينا ،لكن الأمر عائد لنا ،يجب

علينا �أال جنعلهم يف يومهم».
و�أ���ض��اف« :يجب عليك �أن تظهر
ك��ل االح��ت�رام ل��ه��م ،مان�ش�سرت
�سيتي واحد من �أف�ضل الأندية يف
العامل».
وتابع فلتون« :يجب علينا �أن نرفع
�سقف تركيزنا ب�شكل كبري ،لأن
�أي العب منهم ميكنه التمرير من
ال �شيء� ،أو حتى �إحراز هدف من
ال �شيء ،كما يجب علينا الرك�ض
ريا يف هذه املباراة».
كث ً
وي�سافر مان�ش�سرت يونايتد �إلى
وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون ،وذل����ك بعد
الهزمية �أم���ام �آر���س��ن��ال  2-0يف
بطولة الدوري ،ليرتاجع يف �سباق
املربع الذهبي للبطولة ،حيث
يحتل املركز اخلام�س بر�صيد 58
نقطة.
و�سي�ضطر الرنويجي �أويل جونار
�سول�سكيار املدير الفني امل�ؤقت
ملان�ش�سرت يونايتد� ،إل��ى �أجراء
تغيري على خط دفاعه ،مع غياب

قائد الفريق �أ�شلي يونغ ب�سبب
الإيقاف.
واق�ترب �صانع الألعاب الإ�سباين
خوان ماتا من التعايف من الإ�صابة
التي حلقت به ،بينما من املرجح
غياب الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز
الذي يعاين من �إ�صابة هو الآخر.
ومتكن وولفرهامبتون من الفوز
ع��ل��ى ل��ي��ف��رب��ول يف ط��ري��ق��ه �إل��ى
دور الثمانية للبطولة ،كما �أنه
لعب ب�شكل جيد �أمام ت�شيل�سي يف
املباراة التي انتهت بالتعادل 1-1
يف «�ستامفورد بريدج» يف املرحلة
ال�سابقة من الدوري الإنكليزي.
وي��رى الربتغايل نونو �سبريتو
�سانتو م��درب وولفرهامبتون �أن
على العبي فريقه الرتكيز فقط يف
املباراة القادمة �أم��ام مان�ش�سرت
يونايتد ،و�أال يفكروا يف الو�صول
�إلى ما هو �أبعد من ذلك ،على الرغم
من كون اللعب يف ملعب «وميبلي»
يف قبل النهائي يبقى قري ًبا.

• أغويرو في صراع على الكرة مع العب سوانزي

اينتراخت زاد أوجاع إنتر وأطاح به خارج البطولة

آرسنال قلب الطاولة على رين
في الدوري األوروبي

جوتا يدافع

عن قرار انتقاله

إلى وولفرهامبتون

• جوتا يحتفل بعد تسجيل هدفه

قال املهاجم الربتغايل دييغو جوتا� ،إن �صعود فريقه
�رسيعا �إلى الن�صف الأعلى من جدول ترتيب
وولفرهامبتون
ً
ال��دوري الإنكليزي املمتاز ،يثبت �صحة ق��راره بتجاهل
اعرتا�ضات عائلته واالن�ضمام للفريق قبل عامني.
ويحتل وولفرهامبتون ،الذي �صعد للدوري املمتاز املو�سم
املا�ضي ،املركز ال�سابع حال ًيا يف الدوري املمتاز ،وبلغ
دور الثمانية لك�أ�س االحتاد الإنكليزي ،بف�ضل �سل�سلة من
التعاقدات اجليدة و�ضعت �أ�س�س النجاح.
و�أج��رى النادي ،عدة تعاقدات بالتعاون مع جورجي
مينديز وكيل الأع��م��ال ال�شهري يف  ،2017بينها جوتا
ومواطنه روبن نيفيز لينجح يف ال�صعود للدوري الإنكليزي
املمتاز.
و�أ�ضاف جوتا لل�صحافيني قبل مواجهة مان�ش�سرت يونايتد
يف دور الثمانية لك�أ�س االحتاد اليوم« :الكثري من النا�س
انتقدتني يف الربتغال وقالوا �سرتحل عن فريق ي�شارك
يف دوري �أبطال �أوروبا �إلى �آخر يف الدرجة الثانية بدولة
�أخرى ..هل �أنت جمنون؟».

وتابع« :لكن ج��اء ردي �أنني �أث��ق يف م�رشوع النادي،
ويف ح��ال �سري الأم���ور على م��ا ي���رام� ،أت��وق��ع املو�سم
امل��ق��ب��ل ���س��ت��ج��دون م��ب�ررا ل��ق��راري».وان�����ض��م جوتا
عاما» �إلى وولفرهامبتون على �سبيل الإعارة مبدئيا
«ً 22
من �أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،قبل �أن يتحول التعاقد امل�ؤقت
�إلى دائم يف يناير .2018
و�أنهى وولفرهامبتون املو�سم املا�ضي يف �صدارة دوري
الدرجة الثانية ،حيث �سجل جوتا  17هدفا ،بينما �سجل
� 6أهداف و�صنع � 4آخرين يف  25مباراة بالدوري املمتاز
هذا املو�سم.
دائما ي�ساندين وكذلك بقية �أ�رستي ،لكن
و�أ�ضاف« :والدي
ً
عمي حاول حاول القول ملاذا تفعل ذلك؟».
و�أمت« :من ُح�سن احلظ �أن كل �شيء �سار ب�شكل جيد .اجلميع
يتفهم الأمر الآن .تطورت �أنا وروبن كالعبني وال �شك الآن
يف �إمكانياتنا».
والفوز يف مباراة اليوم �سي�ضمن ظهور ولفرهامبتون لأول
مرة يف قبل نهائي ك�أ�س االحتاد الإنكليزي منذ  21عاما.

�أ�شاد الهولندي جورجينو فينالدوم العب و�سط ليفربول
بزميله ال�سنغايل �ساديو ماين بعدما قاد الريدز للت�أهل
للدور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا ،على ح�ساب
بايرن ميونيخ الأملاين.
وق���ال فينالدوم يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س»« :هو العب رائع حقا� ،أدائه يف املباريات
ي�ؤكد ذلك ،ماين مهم جدا لليفربول من خالل �أهدافه،
ومتريراته احلا�سمة ،ويقدم مو�سما مميزا� ،أعتقد
�أن��ه الأف�ضل وو�سائل الإع�لام ال تتحدث عنه كثريا،
هناك جنوم يت�صدرون امل�شهد ،وي�ستحق �ساديو هذا
الأمر �أي�ضا»�.أ�ضاف�« :إنه ي�ساهم ب�شكل كبري يف الفوز
باملباريات ،كما �أن حممد �صالح غاب عن الت�سجيل
�أمام بايرن ميونيخ �إال �أنه قدم مباراة جيدة».وتابع
الالعب الهولندي« :اجلماهري تتحدث عن العب �إذا
�سجل هدفني ،الكثري من الالعبني ب�إمكانهم فعل ذلك،
و�صناعة الفارق ،عليك �أن تتحدث عن اجلميع ،بالن�سبة
يل ماين من �أف�ضل الالعبني بالدوري الإنكليزي».
وقاد ماين ليفربول للت�أهل للدور ربع النهائي من
الت�شامبيونزليغ ،بعدما �سجل هدفني يف فوز الريدز
خارج ملعبه على بايرن ميونيخ .1 3
كما �أن النجم ال�سنغايل ميتلك  16هدفا يف الدوري
الإنكليزي بفارق هدفني عن �سريجيو �أجويرو مت�صدر
ترتيب هدايف الربمييريليغ.

توا�صلت �سل�سلة حلقات الرميونتادا
الأوروبية ،هذا املو�سم ،بعدما قلب
�آر�سنال الطاولة على �ضيفه رين
الفرن�سي ،ليهزمه بثالثية نظيفة ،يف
�إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
ً
م��ك��ان��ا يف ربع
و���ض��م��ن ال��غ��ان��رز
النهائي ،بف�ضل الثالثية ،التي
عو�ضوا بها خ�سارة الذهاب «.»1-3
و�أحرز بيري �إميرييك �أوباميانغ «ق5
وق ،»72و�أين�سلي مايتالند-نايلز
«ق� ،»15أهداف اللقاء.
وقدم �آر�سنال �أداء هجوميا جيدا ،ال
�سيما يف ال�شوط الأول ،وكان بو�سعه
اخلروج بغلة �أوفر من الأهداف ،لوال
�سوء الطالع.
و�ضغط �آر�سنال بال هوادة يف الدقائق
الأول��ى ،قبل �أن يفتتح �أوباميانغ
الت�سجيل يف الدقيقة اخلام�سة ،عندما
ان�سل مايتالند-نايلز من الناحية
اليمنى ،ليمرر الكرة �إلى رامزي،
فوجهها الأخري بدوره �أمام املرمى،
�إلى املهاجم اجلابوين الذي �أودعها
ال�شباك من م�سافة ق�صرية.
وك�رس �أوباميانغ م�صيدة الت�سلل،
�إثر متريرة ماكرة من رامزي ،لريفع
الكرة قبل �أن تخرج من امللعب نحو
القائم البعيد ،حيث تواجد املندفع
مايتالند-نايلز ،الذي دكها بر�أ�سه يف
ال�شباك بالدقيقة .15
وبعدها حاول العبو رين اال�ستحواذ
ع��ل��ى ال��ك��رة ،بغية ت��ه��دي��د مرمى
�آر�سنال� ،إال �أنهم عانوا يف املقابل من
�رسعة حتركات �أوباميانغ والكازيت،
عند الهجوم املرتد.
وت�ألق احلار�س اخلبري بيرت ت�شيك،
يف �إبعاد �شبح هدف لرين ،مع انطالقة

ال�شوط الثاين ،عندما ارتدت ت�سديدة
�سار من قدم مو�ستايف ،لكن احلار�س
الت�شيكي تدارك املوقف ،و�أبعد الكرة
ب�أطراف �أ�صابعه ،قبل �أن ت�صطدم
بالقائم.
وبعدها �ضغط الفريق الفرن�سي ،بغية
ت�سجيل هدف الت�أهل لدور الثمانية.
و�أب��ع��د كوال�سينات�ش بحنكة كرة
عر�ضية من �سار ،يف منطقة الياردات
ال�ست ،بالدقيقة .61
ودخ��ل هرنيك خميتاريان و�أليك�س
�إيوبي ،يف ت�شكيلة �آر�سنال ،بدال من
�أوزيل و»املتوتر» الكازيت.
وكاد �إيوبي ي�سجل هدفا من مل�سته
الأول���ى ،عرب ت�سديدة م��رت بجوار

• أوباميانغ مسجالً في مرمى رين

القائم ،يف الدقيقة  ،71قبل �أن
ي�ضيف �أوباميانغ ال��ه��دف الثالث
لآر�سنال والثاين له ،عندما تابع
من م�سافة قريبة عر�ضية �أر�ضية من
كوال�سينات�ش.
ومرر �إيوبي الكرة �إلى �أوباميانغ،
الذي انفرد باحلار�س ،لكن حماولته
ابتعدت عن القائم ،يف الدقيقة .82
كما �أه��در املهاجم اجلابوين فر�صة
غريبة ،يف الدقيقة  ،83عندما و�ضع
رامزي الكرة له على طبق ذهبي ،لكنه
ارتبك عند الت�سديد لتذهب بعيدا عن
متناوله.
وتنف�س جمهور �آر�سنال ال�صعداء،
يف الدقائق الأخرية ،بعدما ارتفعت

جينيسيو يدخل
اهتمامات نيوكاسل

فينالدوم ينتقد

اإلعالم بسبب

راية الت�سلل �أمام فر�صتني خطريتني
لرين.
ويف اللقاء الثاين زادت متاعب فريق
�إن�تر ميالن الإي��ط��ايل ،ب��وداع خميب
ملناف�سات البطولة عقب الهزمية
املوجعة �أمام َاينرتاخت فرانكفورت
الأمل��اين ،بهدف نظيف ،على ملعب
جوزيبي مياتزا.
و�سجل لوكا جوفيت�ش ،هدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  ،6ليمنح الفريق
الأمل��اين بطاقة الت�أهل �إل��ى الدور
التايل من امل�سابقة ،من عقر دار
ال��ن��ت�يرات��زوي ،مفجر ًا واح���دة من
م��ف��اج���آت البطولة ال��ق��اري��ة ،رغم
التعادل يف �أملانيا دون �أهداف.

• جينيسيو

يواجه فريق �أوملبيك ليون �أزمة حمتملة بعد خروجه
من دوري �أبطال �أوروبا ،بعد اخل�سارة الثقيلة �أمام
بر�شلونة بنتيجة  ،5-1الأربعاء املا�ضي ،يف �إياب
دور الـ .16
وك�شفت �صحيفة ليكيب� ،أن برونو جيني�سيو مدرب
ليون ،يحظى باهتمام بالغ من �إدارة نيوكا�سل
يونايتد للتعاقد معه ،حال عدم تو�صلها التفاق
على جتديد تعاقد املدير الفني احلايل للفريق،
رافائيل بينيتيز.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن جيني�سيو تولى م�س�ؤولية
ليون يف دي�سمرب � ،2015إال �أن تعاقده ينتهي بنهاية
املو�سم احلايل يف يونيو املقبل.
ريا بالنادي
و�أكدت ال�صحيفة �أن مدرب ليون مرتبط كث ً
الفرن�سي ،وي�أمل يف ا�ستكمال م�شواره� ،إال �أن رئي�س
النادي جان مي�شيل �أوال�س� ،أكد �أن ح�سم �أمر جتديد
التعاقد �سيح�سم �أواخر �شهر مار�س احلايل.

تجاهل ماني

ساري يتغنى بأداء لوفتوس

إيمري يشيد برد فعل العبيه تحت الضغط

• أوناي
إميري

ك��ال �أون���اي �إمي���ري م��درب �آر�سنال
املديح لفريقه ب�سبب التعامل حتت
ال�ضغط بعدما قلب ت�أخره � 1-3أمام
رين.
و�أ�صبح �آر�سنال الفريق الثاين يف تاريخ
البطولة ال��ذي يتجاوز خ�سارته  1-3يف
الذهاب.
و�أبلغ �إمي��ري ال�صحافيني :هذه العودة كانت
�صعبة لكن �أعتقد �أن رد الفعل كان جيدا من كل
العب.
وت��اب��ع :ميكن �أن نفخر بالالعبني لأن��ه كان
�أ�سبوعا �صعبا .واجهنا مان�ش�سرت يونايتد يوم
الأحد ثم رين.
وقال �إميري« :اللعب حتت ال�ضغط جيد والن�ضج
حتت ال�ضغط جيد .كل الع��ب يلعب من �أجل
الفريق ويف اللحظات ال�صعبة يقدم �أف�ضل ما
لديه».
وغاب �آر�سنال عن دوري الأبطال يف �آخر مو�سمني

وما زال �سجله ال�سلبي خ��ارج ملعبه من بني
الأم��ور املقلقة ورغم �أنه لن يلعب �ضد �أول 6
فرق يف الدوري فيما تبقى من املو�سم ،لكنه
�سيخو�ض مباريات خارج ملعبه �أكرث.
لكن �إمي��ري �أ�شار �إلى �أنه ال يركز على دوري
الأبطال فقط لأن الفوز بلقب الدوري الأوروبي،
الذي ناله مع �إ�شبيلية  3مرات متتالية ما بني
 2014و ،2016مينح فر�صة ح�صد الألقاب.
وقال�« :أبلغت الالعبني �أنني متحم�س ب�ش�أن هذه
البطولة لكن املثري لي�س فقط �إمكانية الت�أهل
�إلى دوري الأبطال لكن الفوز بلقب �أي�ضا».
والحظ املدرب الإ�سباين نتائج مفاجئة �أخرى
يف البطولة.
و�أ�ضاف« :خروج �إنرت ميالن و�إ�شبيلية مفاج�أة
كبرية .الفرق املتبقية قوية والأم��ور �ستكون
�صعبة».
وتابع�« :سنفكر يف كل مباراة على حدة .املباراة
املقبلة هي الأهم لنا».

بعد الخماسية أمام دينامو كييف

• ساري يتابع املباراة

قال ماوري�سيو �ساري ،مدرب ت�شيل�سي� ،إن الأداء الذي قدمه روبن
لوفتو�س ت�شيك ،خالل الفوز  0-5على دينامو كييف يف الدوري
الأوروبي ،يثبت �أن الالعب ال�شاب ميلك القدرة ليكون من �أف�ضل
العبي الو�سط يف �أوروبا.
عاما ،الإعجاب يف �أول م�شاركة يف
و�أثار الالعب البالغ عمره ً 23
الت�شكيلة الأ�سا�سية منذ بداية يناير املا�ضي ،و�صنع الهدف الأول
لأوليفييه جريو يف مباراة الإياب بدور ال�ستة ع�رش ،وا�ستخدم
قوته البدنية و�رسعته لفر�ض �سيطرته يف و�سط امللعب.
و�أ�ضاف �ساري يف ت�رصيحات ل�شبكة بي تي �سبورت ،بعد ت�أهل
فريقه �إلى دور الثمانية بالفوز  0-8يف النتيجة الإجمالية «�أعتقد
�أن روبن لوفتو�س ت�شيك ي�ستطيع �أن يكون من �أف�ضل العبي خط
الو�سط لي�س فقط يف �إنكلرتا ،بل يف �أوروبا».
وتابع «�إمكانياته كالعب كبرية جدا .يتطور على اجلوانب البدنية
والفنية واخلططية».وت�سببت �إ�صابة متكررة يف الظهر ،يف تقلي�ص
م�شاركة روبن لوفتو�س ت�شيك هذا املو�سم ،وكان �ساري را�ضيا
عن �أداء العبه طيلة املباراة.وقال املدرب الإيطايل «�أنا �سعيد
لأنه لعب  90دقيقة .قام بعمل جيد جدا .حت�سن على مدار ال�شهر
املا�ضي وتدرب بدون م�شاكل يف الظهر».

