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السيتي الستعادة الصدارة على حساب كارديف اليوم

يدخل ال����صراع املحتدم بني ليفربول
ومان�ش�سرت �سيتي على �صدارة الدوري
الإنكليزي حمطة جديدة من خالل مباريات
املرحلة  33من امل�سابقة.
ويتطلع مان�ش�سرت �سيتي �إل��ى ا�ستعادة
ال�صدارة ملدة � 48ساعة على الأق��ل من
خالل الفوز على كارديف �سيتي اليوم،
فيما ي�ستطيع ليفربول ا�ستعادة ال�صدارة
ي��وم اجلمعة �إذا تغلب على م�ضيفه
�ساوثهامبتون.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،يتمنى توتنهام
ا�ستغالل افتتاح ملعبه اجلديد بعد طول
انتظار ال�ستعادة االتزان يف امل�سابقة من
خالل الفوز على كري�ستال باال�س اليوم يف
مباراة م�ؤجلة بينهما من الأ�سبوع احلادي
والثالثني.
وي�شتعل ال�رصاع بني ليفربول ومان�ش�سرت
�سيتي على �صدارة الدوري الإنكليزي هذا
املو�سم حيث يتبادل الفريقان ال�صدارة
ب�شكل �شبه منتظم من مرحلة لأخرى ومن
مباراة ملباراة.
ويعتلي ليفربول القمة حاليا بر�صيد 79
نقطة بفارق نقطتني �أمام مان�ش�سرت �سيتي
حامل اللقب وال��ذي تتبقى له مباراة
م�ؤجلة.
ولكن �أيا من الفريقني مل ي�ستطع حتى
الآن �إحكام قب�ضته على �صدارة جدول
امل�سابقة.
وتغلب مان�ش�سرت �سيتي على فولهام
لينتزع ال�صدارة من ليفربول الذي ا�ستعاد
ال�صدارة بالفوز  1 - 2على توتنهام.
وطالب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال
املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي العبيه
بالرتكيز فقط يف املباراة التي يواجهونها
من �أجل ا�ستكمال م�سرية البحث عن الفوز
بالبطوالت الأربعة التي يناف�س عليها
خالل املو�سم احلايل.
وقال غوارديوال « :املهم هو الرتكيز يف
املباراة املقبلة ولي�س التفكري كثريا
يف الألقاب ...املهم هو لقاء كارديف.
علينا اال�ستعداد له جيدا ونخو�ضه من
�أجل الفوز».
و�إل��ى جانب ��صراع ال�صدارة  ،ت�شتعل
املناف�سة على املقعدين الثالث والرابع
امل�ؤهلني ل��دوري الأبطال الأوروب��ي يف
املو�سم املقبل حيث يقت�رص الفارق على
نقطة واحدة بني توتنهام �صاحب املركز
الثالث « 61نقطة» وت�شيل�سي �صاحب
املركز ال�ساد�س « 60نقطة».
وحل مان�ش�سرت يونايتد « 61نقطة» �ضيفا

رياضة
مباريات اليوم
التوقيت

املباراة

القناة

الدوري االنكليزي
مان�ش�سرت �سيتي  -كاديف

9:45

Hd1

توتنهام – كري�ستال باال�س

9:45

Hd3

ت�شيل�سي – برايتون

9:45

Hd7

الدوري اال�سباين
بيلباو – ليفانتي

8:30

Hd24

ايبار – فايكانو

9:30

Hd5

هوي�سكا – �سيلتا فيغو

9:30

Hd6

ريال مدريد – فالن�سيا

10:30

Hd2

الدوري االيطايل
امبويل – نابويل

8

Hd8

فيورنتينا – روما

10

Hd9

جنوى – انرت

10

Hd10

الت�سيو � -سبال

10

Hd11

ك�أ�س �أملانيا
بايرن ميونيخ – هوفنهامي

• فرحة �سابقة لالعبي ال�سيتي

على وولفرهامبتون ام�س الثالثاء فيما
ي�ست�ضيف ت�شيل�سي فريق برايتون اليوم
الأربعاء
وي�أمل توتنهام يف ا�ستعادة اتزانه من
خ�لال ه��ذه امل��ب��اراة بعدما خ�رس �أربع
مباريات مقابل تعادل واح��د يف �آخر
خم�س مباريات خا�ضها يف امل�سابقة هذا
املو�سم.
وجاءت �أحدث هزائم توتنهام اثر خط�أ
قاتل من حار�س مرماه الفرن�سي هوجو
ل��وري�����س يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع من

املباراة �أمام ليفربول .وي�أمل توتنهام
يف �أن يتغري حظه خالل املباراة �أمام
باال�س.
وك���ان م��ق��ررا اف��ت��ت��اح امللعب اجلديد
لتوتنهام  ،يف نف�س موقع اال�ستاد القدمي
«وايت هارت لني» ،يف �أغ�سط�س املا�ضي
ولكن عدة ت�أخريات ت�سببت يف �أن ي�ستمر
توتنهام يف خو�ض املباريات على ملعبه
البديل وهو ا�ستاد «وميبلي» العريق يف
العا�صمة الربيطانية لندن.
وي�أمل ماوري�سيو بوكيتينو املدير الفني

لتوتنهام يف �أن مينح اال�ستاد اجلديد
لالعبني مزيدا من الإلهام والطموح الذي
يحتاجه الفريق يف الفرتة احلالية.
وق��ال بوكيتينو« :الآن  ،لدينا دوري
م�صغر� .أمامنا �سبع مباريات وما زال
ب�أيدينا �إن��ه��اء املو�سم �ضمن املراكز
الأربعة الأولى يف جدول امل�سابقة».
و�أو�ضح �« :أمامنا �أي�ضا دور الثمانية يف
دوري الأبطال الأوروب��ي وكذلك اال�ستاد
اجلديد ال��ذي �سنفتتحه ال��ي��وم ...هذا
�سيكون دافعا كبريا لنا».

7:30

Hd1

اآلرسنال ينتزع المركز الثالث
بثنائية في نيوكاسل

غوارديوال :ال نملك خياراً غير الفوز

• غوارديوال

�أ�شاد الإ�سباين بيب غوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،بعقلية العبي ال�سيتي
هذا املو�سم ،وا�ستمرارهم حتى الآن يف املناف�سة على كل الألقاب املمكنة،
و�أو�ضح �أنه �سينتهج مبد�أ املداورة يف لقاء كارديف املقبل بالدوري.
وقال غوارديوال يف ت�رصيحات نقلتها �شبكة «�سكاي �سبورت�س» :الآن ال
يوجد لدينا خيار ،كل مباراة �أمامنا �سيكون علينا الفوز بها فقط ،من
�أجل �أال نفقد فر�صة ح�صدر لقب الربمييريليغ».
وتابع الإ���س��ب��اين« :لهذا ال�سبب يظهر علينا ال�ضغط يف بع�ض
املباريات ،ومن ال�رضوري �أن نقدم �أف�ضل ما لدينا ،ال يوجد �شيء
حول عقلية الالعبني ،فهم م�ستمرون فيما يفعلوه من املو�سم
املا�ضي ،الالعبون لي�سوا �أغبياء ،نحن نحاول الو�صول ل�شيء
�صعب».
و�أكمل« :الطريقة التي بد�أنا بها �أمام فولهام �أو�ضحت �أننا نريد الفوز،
�أمامنا الآن كارديف ،ونحن ن�ستعد جيدا الآن ،و�سنذهب من �أجل الفوز،
والالعبون جاهزون معنويا ،وبدنيا».
و�أو�ضح �أن فرناندينيو ال يزال �أمامه بع�ض الوقت للعودة للم�شاركة
�أ�سا�سيا ب�سبب عودته م�ؤخرا من �إ�صابة طويلة.
و�أ�شار غوارديوال �إلى �إمكانية �إجراء بع�ض التغيريات �أمام كارديف ،قائال:
«نحتاج �إلى العبني مثل كومباين ،وفودين ،و�سنقوم ببع�ض
التغيريات يف ت�شكيلة املباراة املقبلة».
وا�ستعاد ليفربول �صدارة الربمييريليغ
بر�صيد  79نقطة بفارق نقطتني
ع��ن مان�ش�سرت �سيتي ،والأخ�ي�ر
لديه مباراة م�ؤجلة ،وب�إمكانه
خطف ال�صدارة لو فاز على
ك���اردي���ف ال���ي���وم ،على
ملعب «االحتاد».

• هود�سون

• الكازيت ي�سجل هدف الآر�سنال

اقتن�ص �آر�سنال املركز الثالث
ع��ل��ى ���س��ل��م ت��رت��ي��ب ال����دوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم،
بفوزه م�ساء �أول �أم�س االثنني
على �ضيفه نيوكا�سل يونايتد
 ،0-2على ملعب الإم��ارات ،يف
ختام اجلولة  32من البطولة.
و�أح���رز الويلزي �آرون رامزي
« »30وال��ف��رن�����س��ي �ألك�سندر
الكازيت « »82هديف املباراة.
وبهذه النتيجة ،ارتفع ر�صيد
�آر�سنال �إلى  63نقطة ،ليتقدم
�إلى املركز الثالث على ح�ساب
توتنهام ومان�ش�سرت يونايتد «61
نقطة لكل منهما»� ،أما نيوكا�سل
فتجمد ر�صيده عند  35نقطة يف
املركز .14
وب���دوره ع��رب �أون���اي �إمي��ري،
امل��دي��ر الفني لآر���س��ن��ال ،عن
���س��ع��ادت��ه بتحقيق االنت�صار
بثنائية نظيفة على نيوكا�سل،
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 32من
الربمييريليغ.
وقال �إميري ،خالل ت�رصيحاته

لهيئة الإذاع��ة الربيطانية «بي
بي �سي»« :لقد لعبنا ب�شكل مت�سق
للغاية ط��وال امل��ب��اراة ،ومل
نتنازل عن �أي فر�ص ،و�سيطرنا
على املباراة ،ونحن ُ�سعداء».
و�أ���ض��اف« :ك��ل م��ب��اراة �صعبة
للغاية ،واليوم ح�صدنا النقاط
ال��ث�لاث ،وه��و حت��د جديد لنا
�أن نحقق االنت�صار يف مباريات
متتالية� .إن��ه ت��اري��خ جديد،
ونحن ب�صدد �إن�شاء طريقتنا
�وا كبري ًا
اخلا�صة ،وخلقنا ج� ً
هنا».
وتابع« :نحن يف حلظة جيدة،
لكن كل مباراة اختبار جديد،
و�آم���ل �أن تكون �إ���ص��اب��ة �آرون
رام��زي غري خطرية ،والطبيب
يعتقد �أنها �إ�صابة ب�سيطة».
واختتم« :نحن نتح�سن ،واليوم
و�صلنا امل��رك��ز الثالث ،لكن
املباراة املقبلة �ضد �إيفرتون
و�ستكون �صعبة ،ومناف�سينا
�سيحققون االنت�صار يف الكثري
ُ
من املباريات».

سولسكاير  :ال يمكن أن أكون
مثل فيرغسون

ليفربول يدخل الصراع على ضم هودسون

اقتحم ليفربول الإنكليزي ،ال�رصاع الدائر بني بايرن ميونيخ الأملاين وعدد من �أندية
�أوروبا ،على �صفقة مميزة ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وبح�سب ما ذكرته �صحيفة «مريور» الربيطانية ،ف�إن ليفربول بد�أ التفاو�ض مع
عاما ،ل�ضمه عقب نهاية
كالوم هود�سون �أودوي العب ت�شيل�سي ،البالغ من العمر ً 18
املو�سم احلايل.
ويرغب ليفربول يف ا�ستغالل و�ضعية الالعب داخل ملعب �ستامفورد بريدج ،يف ظل
عدم ح�صوله على ثقة مدربه الإيطايل ماوري�سيو �ساري.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى قرب كالوم هود�سون �أودوي من الرحيل يف ال�صيف املقبل،
ال �سيما مع �إ�رصار �ساري على تهمي�شه ،بو�ضعه على مقاعد البدالء خالل فوز البلوز
على كارديف �سيتي « ،»1-2الأحد ،يف الدوري الإنكليزي املمتاز.
وكان كالوم هود�سون �أودوي ،قد طالب النادي اللندين باملوافقة على رحيله يف
يناير املا�ضي ،بعدما تقدم البايرن بعر�ض يبلغ  35مليون جنيه �إ�سرتليني،
نظري جلبه �إلى ملعب �أليانز �أرينا.
وارتبط الالعب اخريا بعدة �أندية �أوروبية ،ي�أتي على ر�أ�سها مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي وبر�شلونة الإ�سباين.

• فريغ�سون مع �سول�سكاير

�أبدى �أويل جونار �سول�سكاير ،مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،انفتاحه
على �إمكانية العمل مع �إداري فني يعمل لوقت كامل يف �أولد ترافورد،
مقرا بحقيقة �أن امل��درب يف الع�رص احلديث ال ميكنه حتمل كافة
الأعباء مبفرده.
وقال الرنويجي ،الذي اختري مدربا دائما ليونايتد يف عقد ميتد
لثالث �سنوات الأ�سبوع املا�ضي� ،إنه يجري مناق�شات مع �إد وودوارد
نائب الرئي�س التنفيذي وجويل جليزر الرئي�س ال�رشيك للنادي بحثا
عن حل.
وقال �سول�سكاير لل�صحافيني خالل م�ؤمتر �صحايف« :كرة القدم
تغريت وهيكل �أندية كرة القدم كذلك ،هكذا ت�سري الأمور ،ال ميكن
للمدرب القيام مبا كان يقوم به مدربي «�أليك�س فريغ�سون» عندما بد�أ
على �سبيل املثال».
وتابع« :نبحث �أنا و�إد وجويل عن كيفية �إدارة هذا النادي ب�شكل �سل�س
بقدر االمكان� ،سرنى �إلى اين �سينتهي املطاف بالنادي و�أنا �سعيد
للحديث ومناق�شة �أمور كرة القدم مع �شخ�صيات ذات دراية وخربة يف
مراكزها املنا�سبة».

