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اليونايتد يودع كأس االتحاد بالخسارة من وولفرهامبتون بثنائية
ودع مان�ش�سرت يونايتد ،م�سابقة
ك�أ�س االحتاد الإنكليزي ،من الدور
ربع النهائي� ،إثر خ�سارته �أمام
م�ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة
«.»1-2
و�سجل را�ؤول خيمينيز «ق»70
ودي���وج���و غ��وت��ا «ق »76هديف
وولفرهامبتون ،بينما �أح��رز
ماركو�س را�شفورد هدف يونايتد
الوحيد يف الدقيقة .5+90
وكان مان�ش�سرت يونايتد ي�أمل يف
املناف�سة على لقب ك�أ�س االحتاد
ه��ذا املو�سم ،بعدما فقد الأمل
يف م�سابقة ال���دوري الإنكليزي
املمتاز ،لكن الفريق امل�ضيف قدم
عر�ضا قويا وا�ستحق الت�أهل �إلى
الدور ن�صف النهائي.
واعتمد مدرب مان�ش�سرت يونايتد،
�أويل جونار �سول�سكاير ،على
طريقة اللعب  ،3-3-4حيث
كون ال�سويدي فيكتور لينديلوف
والإن��ك��ل��ي��زي كري�س �سمولينغ
�رشاكة يف عمق الدفاع ،ب�إ�سناد
من الظهريين ديوجو دالوت ولوك
�شاو.
ووق��ف �أندير هرييرا �إل��ى جانب
نيمانيا ماتيت�ش يف منت�صف
امللعب ،مقابل تفرغ الفرن�سي بول
بوغبا مل�ساندة الثالثي الهجومي
امل��ك��ون م��ن جي�سي لينجارد
و�أن��ت��وين مار�سيال وماركو�س
را�شفورد.
يف الناحية املقابلة ،جل�أ مدرب
وولفرهامبتون نونو �إي�سربتو
�سانتو �إلى طريقة اللعب ،2-5-3
فت�شكل ال��ث�لاث��ي ال��دف��اع��ي من
روماين �ساي�س وكونور كوادي
وويلي بويل.
ووقف مات دوهريتي على الطرف
الأمي���ن ،وج���وين على الأي�رس،
وقام البلجيكي لياندر ديندونكر
بدور العب االرتكاز مقابل تناوب
الربتغاليني روبن نيفي�س وجواو
موتينيو على �صناعة الألعاب،
يف وقت تواجد فيه الثنائي را�ؤول
خيمينيز وديوجو غوتا يف خط
الهجوم.
وجاء �أول تهديد حقيقي يف املباراة

بالدقيقة العا�رشة ،عندما انطلق
را�شفورد يف اجلناح الأمين ،قبل �أن
يعيد الكرة �إلى بوغبا الذي ورغم
عدم وجود م�ضايقة �أمامه من قبل
العبي وولفرهامبتون� ،سدد بعيدا

عن املرمى.
ثم تبادل الفريقان ال�سيطرة لكن
دون ت�شكيل اخلطورة الفعلية على
املرميني ،نتيجة غياب الفاعلية
املطلوبة يف الثلث الأخ�ي�ر من

• بوغبا فشل في صناعة الفارق

امللعب.
و�شدد وولفرهامبتون دفاعه يف
وقت كرثت فيه ك��رات مان�ش�سرت
يونايتد املقطوعة ،وطالب العبو
الفريق ال�ضيف بركلة ج��زاء يف

الدقيقة  ،38بعدما �شد دالوت
كرة ا�صطدمت مبرفق جوين ،لكن
احلكم �أمر مبوا�صلة اللعب.
و�أن���ق���ذ احل���ار����س الأرجنتيني
�سريجيو رومريو ،مرمى يونايتد

من فر�صة خطرية يف الدقيقة ،42
عندما ت�صدى النفراد غوتا �إثر
متريرة مميزة من نيفي�س.
ب��د�أ مان�ش�سرت يونايتد ال�شوط
الثاين مهاجما ،و�سدد را�شفورد

كرة من حدود منطقة اجلزاء مرت
بعيدة عن املرمى يف الدقيقة .46
ومرت حماولة خطرية من خيمينيز
فوق مرمى يونايتد �إثر متريرة من
جوين يف الدقيقة .50
ووا�صل روميو ت�ألقه يف الدقيقة
 ،54عندما �أبعد ت�سديدة مميزة
من ال��دويل املك�سيكي خيمينيز
قبل �أن ت�صطدم الكرة بالعار�ضة،
ثم برع يف �إبعاد ت�سديدة بعيدة
املدى من الربتغايل موتينيو يف
الدقيقة .58
وهد�أت املجريات لفرتة من الوقت،
قبل �أن ين�شط �صاحب الأر����ض
ويفتتح الت�سجيل يف الدقيقة ،70
عندما راوغ موتينيو �أكرث من مدافع
يف اجلهة الي�رسى ،قبل �أن ميرر
ك��رة ق�صرية �إل��ى خيمينيز الذي
تلك�أ يف ت�سديدها �أمام املدافعني
ثم ا�ستعادها و�أطلقها �أر�ضية على
ي�سار احلار�س رومريو.
ودخ���ل �أن��دري��ا���س ب�يري��را �إل��ى
ت�شكيلة يونايتد بدال من هرييرا،
و���س��دد ال�لاع��ب ال�برازي��ل��ي كرة
قوية ابتعدت قليال عن املرمى يف
الدقيقة .74
و�أ���ض��اف وولفرهامبتون بعدها
الهدف الثاين يف الدقيقة ،76
عندما مرر نيفي�س الكرة �إلى جوتا
ال��ذي �سدد يف ال��زاوي��ة الأر�ضية
ال�ضيقة ملرمى يونايتد.
وت��وت��رت الأج����واء يف الدقائق
الأخ��ي�رة م��ع حم��اول��ة يونايتد
ت��ق��ل��ي�����ص ال��ن��ت��ي��ج��ة واع��ت��م��اد
وولفرهامبتون على الهجمات
املرتدة التي كاد غوتا من �إحداها
�أن ينطلق ب�رسعة على اجلنح
الأمي���ن ل��وال عرقلة متهورة من
قبل لينديلوف الذي نال البطاقة
احلمراء قبل �أن ي�ستعني احلكم
بتقنية الفيديو ويخف�ض العقوبة
�إلى البطاقة ال�صفراء.
وقل�ص يونايتد الفارق يف الدقيقة
اخلام�سة من الوقت بدل ال�ضائع،
ب��ع��د جم��ه��ود ف���ردي م��ن ���ش��و يف
الناحية الي�رسى ،م��رر بعدها
الكرة داخ��ل منطقة اجل��زاء �إلى
را�شفورد الذي �سدد يف ال�شباك.

غوميز يأمل التواجد

أغويرو :لم نفقد الثقة في العودة والفوز
• سولسكاير

بويمبلي لوداع مميز
قبل االعتزال

• أغويرو خالل هجمة للسيتي

�أعرب �سريجيو �أغويرو ،مهاجم مان�ش�سرت
�سيتي ،عن �سعادته بت�أهل فريقه �إلى ن�صف
نهائي ك�أ�س االحتاد الإنكليزي ،بالفوز
على �سوانزي �سيتي بنتيجة « ،»2-3يف
الدور ربع النهائي من امل�سابقة.
وق��ال �أج��وي��رو يف ت�رصيحات نقلتها
هيئة الإذاع���ة الربيطانية« :يف بع�ض
الأحيان يحدث الت�أخر ومن ثم تعود يف
النتائج ،لكن الأهم �أننا حققنا الفوز،

وت�أهلنا للدور ن�صف النهائي ،لذلك نحن
�سعداء».و�أ�ضاف« :كنا واثقني من قدرتنا
على ال��ع��ودة يف النتيجة ،نحن دائما
م�ستعدون للقتال».
وتقدم �سوانزي �سيتي بهدفني عن طريق
م��ات ج��رمي��ز « »30م��ن رك��ل��ة ج��زاء،
وبر�سانت �سيلينا «.»29
وانتظر ال�سيتي حتى الربع الأخ�ير من
اللقاء لي�سجل � 3أه��داف قاتلة ب�إم�ضاء

بريناردو �سيلفا « »69و�سريجيو �أغويرو
«هدفني» بالدقيقتني  78من ركلة جزاء،
وهدف الفوز «.»88
وبهذه النتيجة� ،أنقذ مان�ش�سرت �سيتي
حلمه يف حتقيق رباعية تاريخية ،بعدما
�سبق له الفوز بك�أ�س الرابطة ،ويت�صدر
حاليا ترتيب الدوري الإنكليزي املمتاز،
كما بلغ الدور ربع النهائي من م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا.

غوارديوال يعتذر عن فوز السيتي غير الشرعي

• غوارديوال

قدم بيب غوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،اعتذاره بعد ت�أهل فريقه �إلى
ن�صف نهائي ك�أ�س االحتاد الإنكليزي ،بالفوز على �سوانزي �سيتي «.»2-3
وقال غوارديوال ،يف ت�رصيحات نقلتها هيئة االذاعة الربيطانية�« :أنا �آ�سف
اً
ت�سلل على �أغويرو� ..أنا ال �أفهم ملاذا ال تُ طبق
على هدف الفوز ،لقد كان
تقنية الفيديو ،يف هذه البطولة بهذا الدور� ..أمتنى �أال يحدث هذا املو�سم
املقبل».و�أ�ضاف« :ارتداد الكرة من ركلة اجلزاء كنا حمظوظني فيه ،لكننا
ً
خا�صة �إذا كنت تناف�س على � 4ألقاب ..ك�أ�س االحتاد
كنا بحاجة �إليها،
الإنكليزي لها مذاق خا�ص».
وتابع« :نحن الآن يف ن�صف النهائي بعد مباراة مذهلة� ،سوانزي كان مناف�سا
مميزا ،ال يلعبون الكرات الطولية ،و�سيلينا يلعب بني اخلطوط بطريقة
رائعة ،وعندما لعبنا باثنني يف و�سط امللعب حت�سن الأداء».
ووا�صل« :كان علينا ت�سلق اجلبل ،وجنحنا يف ذلك ..حتدثت مع الالعبني
بني ال�شوطني ،و�أخربتهم �أننا بحاجة لهدف واحد».
وا�ستطرد غوارديوال« :ثم هاجمنا بكل قوة ،وهذا هو املهم� ..صنعنا العديد
من الفر�ص ،واحلار�س كان رائعا ب�إنقاذ العديد من الأهداف ..نعلم �أن �أي
�شيء قد يحدث يف الك�أ�س».
وكان �سوانزي قد تقدم بهدفني ،قبل �أن يقلب ال�سيتي الطاولة بثالثية.

سولسكاير يشعر باإلحباط بعد الخسارة
�أكد الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير ،املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد� ،أن��ه ي�شعر بالإحباط بعد اخل��روج من ك�أ�س االحتاد
الإنكليزي ،بعد اخل�سارة � ، ،2-1أمام نظريه وولفرهامبتون.
وقال �سول�سكاير يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية:
«بد�أنا املباراة ببطء ،ا�ستحوذنا على الكرة ،لكن ذلك مل يكن
كاف ًيا ،لهذا ن�شعر بالإحباط».
و�أ�ضاف �سول�سكاير« :مل منتلك القدرة على ح�سم الفر�ص� ،سيطرنا
ب�شكل جيد لكن اخل�صم جنح يف �إيقافنا».

وتابع« :بع�ض الالعبني الدوليني �سيذهبون لفرتة التوقف مع
منتخبات بالدهم ،و�سيحاولون اال�ستمتاع ثم بعد ذلك يجب علينا
�أن نعود بقوة».و�أردف �سول�سكاير« :لدينا م�سرية رائعة ،لكننا
خ�رسنا يف �آخر مباراتني بكافة البطوالت ،مل نتمكن من هز ال�شباك
�أمام �آر�سنال ،واليوم كان الأداء �ضعيف ًا».
وختم املدرب الرنويجي حديثه بقوله�« :أنا هنا لنهاية املو�سم
احلايل� ،أمامنا بع�ض املباريات املهمة بالربمييريليغ ودوري
�أبطال �أوروبا».

رمبا ما زال �أمام هوريليو غوميز ،بع�ض الوقت للبحث عن لقبه الأول
مع واتفورد ،لكن بدا �أن احلار�س الربازيلي ودع ملعب «فيكاراج رود»
بعد الفوز على كري�ستال باال�س ،والت�أهل �إلى الدور قبل النهائي يف
ك�أ�س االحتاد الإنكليزي لكرة القدم ،ال�سبت.
وقال احلار�س البالغ عمره « 38عاما»� ،إنه �سيعتزل «بن�سبة  99باملئة»
بنهاية املو�سم بعدما ظل بديال للحار�س بن فو�سرت يف ت�شكيلة املدرب
خابي غرا�سيا هذا املو�سم.
و�شارك غوميز يف جميع مباريات ك�أ�س االحتاد ورمبا يحافظ على مكانه
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية يف الدور قبل النهائي يف ا�ستاد «وميبلي» ،بعد
الفوز « »1-2على باال�س.
ورمبا تكون مباراة ال�سبت ،هي الأخرية له على �أر�ض واتفورد وق�ضى
غوميز بع�ض الوقت وهو يوجه التحية للم�شجعني بعد املباراة.
وقال غوميز« :هذا رائع ال ميكن �أن �أطلب �أكرث من ذلك .اليوم كان مذهال.
الأمور كانت مفعمة بامل�شاعر .ق�ضيت � 5أعوام رائعة هنا».
و�أ�ضاف« :بن�سبة  99باملئة �س�أعتزل بنهاية املو�سم .هناك واحد باملئة
�أنني مل �أتخذ القرار النهائي بعد� .أبلغ من العمر  38عاما لذا �أعتقد �أنها
نهاية م�سريتي».
وان�ضم غوميز ،الذي �شارك يف  11مباراة مع الربازيل� ،إلى توتنهام
هوت�سبري يف  2008قادما من �أيندهوفن الهولندي.
و�أ�شار املدرب غرا�سيا �إلى �أنه ال يعلم �إذا كان غوميز �سيلعب يف الدور
قبل النهائي.
وقال« :ال �أعلم ماذا �سيحدث يف املباريات املقبلة لكن هوريليو غوميز
العب مهم جدا �سواء كان يلعب �أم ال ب�سبب خربته والتزامه».
وتابع« :ما زال �أمامنا  8مباريات يف الدوري والدور قبل النهائي لذا
�سرنى ماذا �سيحدث».

هيرنانديز يكشف

عن طموحات ويستهام

�أعرب خافيري هرينانديز ،مهاجم و�ست هام ،عن �سعادته بقيادة فريقه
للفوز على هيدر�سفيلد تاون « ،»3-4اول ام�س ال�سبت� ،ضمن اجلولة
الـ 31من الدوري الإنكليزي املمتاز.
وقال «ت�شيت�شاريتو» ،يف ت�رصيحات نقلتها «« :»BBCلقد حققنا عودة
رائعة ب�أداء وجمهود مميز ..يف ال�شوط الثاين مل نكن واثقني من قدرتنا
على العودة ،لكننا جنحنا بالفعل».
و�أ�ضاف البديل �صاحب الثنائية ،التي �ساهمت يف حتويل الت�أخر
«� »3 - 1إلى االنت�صار «�« :»3-4أريد التواجد يف امللعب قدر الإمكان،
وامل�شاركة ك�أ�سا�سي ..لكني �س�أ�ساعد الفريق ب�أي طريقة ،و�أمتنى �أن
نكون يف املراكز ال�سبعة الأولى ،يف نهاية املو�سم».
وتابع املك�سيكي�« :أمام كارديف مل ن�ستطع اللعب ب�شكل جيد ،لكننا يف
ال�شوط الثاين من هذه املباراة كنا �أف�ضل ..الربمييريليغ �أكرث م�سابقة
تناف�سية يف العامل ،لذلك كل مباراة �سواء على ملعبك �أو خارجه ،تكون
�صعبة».

رقم سلبي لمدافع
ليستر ماغواير

�شهدت مباراة لي�سرت �سيتي� ،أمام م�ضيفه برينلي ،التي اقيمت على
ملعب تريف مور ،رقما �سلبيا ملدافع الثعالب ،هاري ماغواير.
وتعر�ض ماغواير للطرد املبا�رش يف الدقيقة  4من زمن املباراة ،بعدما
منع هجمة مرتدة لأ�صحاب الأر�ض ،لي�ستكمل الفريق ال�ضيف املباراة
بع�رشة العبني.
وذكرت �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن طرد ماغواير بعد  191ثانية،
هو �أ��سرع �إق�صاء لالعب يف ال��دوري الإنكليزي املمتاز ،منذ غاريث
مكاويل �أمام مان�ش�سرت �سيتي يف مار�س  ،2015عندما تعر�ض للطرد بعد
 89ثانية فقط.

