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أوباميانغ قاد الفريق للفوز

اآلرسنال ينتزع المركز الرابع
بهدف في واتفورد
تقدم �آر�سنال �إلى املركز الرابع،
يف جدول ترتيب الدوري الإنكليزي
امل��م��ت��از ،ب��ف��وزه ع��ل��ى م�ضيفه
وات���ف���ورد « ،»0-1ع��ل��ى ملعب
«فيكارج رود» ،يف ختام اجلولة
الـ.34
و�أح��رز املهاجم اجلابوين ،بيري
�إميرييك �أوباميانغ ،هدف املباراة
الوحيد ،يف الدقيقة العا�رشة.
وارتفع ر�صيد �آر�سنال بهذا الفوز
�إل���ى  66نقطة ،ليتقدم بفارق
الأهداف على ت�شيل�سي ،الذي ت�أخر
للمركز اخلام�س� ،أم��ا واتفورد
فتوقف ر�صيده عند  46نقطة ،يف
املركز العا�رش.
و�أهدر واتفورد فر�صتينت حمققتني،
يف وقت مبكر ،الأولى يف الدقيقة
الثانية ،عندما جتنب احلار�س
بريند لينو �إح��راج��ا ،من خالل
�إبعاد الكرة من �أمام جراي� ،إثر
متريرة عائدة من الدفاع.
والثانية يف الدقيقة الرابعة،
عندما �أحدثت ركلة ركنية دربكة
�أم���ام امل��رم��ى ،لت�صل �إل��ى ويل
هيوز ،الذي �سددها بعيدا

وت�����س��ب��ب احل���ار����س ب��ن فو�سرت
يف اه��ت��زاز �شباكه ،بالدقيقة
العا�رشة ،عندما تلك�أ يف ت�شتيت
ال��ك��رة ،لي�ضع �أوباميانغ قدمه
�أمامه ويفتتح الت�سجيل.
وارت���ك���ب ت����روي دي���ن���ي ،الع��ب
وات��ف��ورد ،خط�أ �ساذجا ب�رضبه
توريرا مبرفقه ،ليتلقى البطاقة
احلمراء يف الدقيقة .11
وحاول واتفورد الهجوم رغم نق�ص
ال�صفوف ،ومرر جراي كرة نحو
دوكوري ،لكن مونريال �أبعدها يف
اللحظة الأخرية ،بالدقيقة .24
وت�صدى احلار�س فو�سرت ملحاولة
من �إي��وب��ي� ،إث��ر هجمة مرتدة،
وت�ألق لينو يف �إبعاد ركلة حرة
منفذة من قبل كابوي ،يف الدقيقة
.32
ودخل �أوزيل مكان توريرا مع بداية
ال�شوط ال��ث��اين ،وم��رت حماولة
�أوباميانغ على اجلهة الي�رسى،
مبحاذاة القائم البعيد يف الدقيقة
.53
وبرع فو�سرت يف حماية مرماه من
خميتاريان ،غ�ير امل��راق��ب ،يف

الدقيقة .58
وب��ع��د دخ���ول ماتيو ج��ون��دوزي
يف ت�شكيلة �آر���س��ن��ال ،ب��دال من
مافروبانو�س� ،أ���ص��اب ما�سينا
عار�ضة ال��غ��ان��رز بت�سديدة من
الناحية الي�رسى ،يف الدقيقة .62
وعربت متريرة خميتاريان املميزة
�أمام املرمى ،دون �أن يتمكن �أوزيل
من الو�صول �إليها ،يف الدقيقة
.68
ودخل �أين�سلي مايتالند-نايلز �إلى
ت�شكيلة �آر�سنال ،مكان رامزي.
ووا���ص��ل الفريق اللندين �إه��داره
للفر�ص عرب خميتاريان ،الذي
ابتعدت ت�سديدته قليال عن القائم،
يف الدقيقة .74
و�أنقذ مايتلند-نايلز فريقه من
هدف حمقق ،بعدما �أبعد حماولة
جراي ،الذي راوغ احلار�س لينو
يف الدقيقة .80
وختم �أوباميانغ م�سل�سل الفر�ص
عندما تخطى كاثكارت ،قبل �أن
ي�سدد م��ن زاوي���ة �ضيقة بجانب
املرمى ،لتنتهي امل��ب��اراة بفوز
الغانرز «.»0-1

• جانب من مباراة اآلرسنال مع واتفورد

 130مليون ًا تفصل بوغبا عن الرحيل

حدد مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ،قيمة الفرن�سي بول بوغبا ،العب
و�سط الفريق ،يف ظل رغبة نادي ريال مدريد الإ�سباين يف التعاقد معه،
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وذكرت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية� ،أن م�س�ؤويل مان�ش�سرت يونايتد
�أبلغوا مينو رايوال ،وكيل �أعمال بوغبا ،ب�أن النادي لن ي�سمح لالعب
مبغادرة �أولد ترافورد ب�أقل من  130مليون جنيه �إ�سرتليني.
و�أ�ضافت �أن بوغبا جذب اهتمام ريال مدريد خا�صة بعد عودة زين الدين

• كوتينيو

زيدان ،م�شريا �إلى �أن الأخري يحاول �إغراء بوجبا باالن�ضمام �إلى الريال
يف ال�صيف املقبل.
وتابعت ال�صحيفة �أن اليونايتد حدد �سعرا كبريا لبوغبا ،من �أجل درء
اهتمام العمالق الإ�سباين بالالعب.
وكانت تقارير �صحافية �أكدت �أن مان�ش�سرت يونايتد على ا�ستعداد ملنح
بوغبا �شارة قيادة ال�شياطني احلمر ،بداية من املو�سم املقبل ،كي
ي�شعر بتقدير �أكرب ،ويختار اال�ستمرار يف �أولد ترافورد.

الكشف عن أسباب رفض
كوتينيو اللعب

في أولدترافورد
ق���ال ت��ق��ري��ر ���ص��ح��ايف �إ���س��ب��اين� ،إن
ال�برازي��ل��ي فيليب كوتينيو ،العب
بر�شلونة ،لن ينتقل �إلى �صفوف مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي يف الفرتة املقبلة.
وذكرت �صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية� ،أن
كوتينيو �إذا قرر مغادرة بر�شلونة ،ف�إن
ت�شيل�سي �سيكون الوجهة املف�ضلة لالعب
الربازيلي� ،إذا ح�صل البلوز على حكم
برفع عقوبة منع النادي من �إمتام �أية
تعاقدات ملدة فرتتني.
و�أ�ضافت �أن كوتينيو �سيكون هو البديل
الطبيعي للبلجيكي �إيدين هازارد ،جنم
ت�شيل�سي ،القريب من الرحيل لريال
مدريد.
وتابعت ال�صحيفة �أن باري�س �سان جريمان
هو �أح��د وجهات كوتينيو املحتملة،
خا�صة و�أن نيمار دا �سيلفا ،جنم الفريق
الباري�سي يرغب يف نقل مواطنه �إلى
النادي الفرن�سي.
و�أ�شارت �إل��ى �أن تغيري وجهة كوتينيو
عن مان�ش�سرت يونايتد ،ي�أتي ل�سببني،
�أولهما �صافرات اال�ستهجان التي تلقاها
ال�لاع��ب م��ن جماهري اليونايتد خالل
م��ب��اراة الفريقني ب��ذه��اب ال���دور ربع
النهائي من دوري �أبطال �أوروبا ،خا�صة
و�أن كوتينيو كان ميثل ليفربول ،العدو
اللدود ليونايتد يف �إنكلرتا.
و�أو�ضحت �أن ال�سبب الثاين هو �أن كوتينيو
يرف�ض خيانة ناديه القدمي ليفربول،
واالنتقال لغرميه التقليدي.

ديل بييرو يشيد بهدف صالح
الصاروخي
�أ�شاد �ألي�ساندرو ديل بيريو جنم يوفنتو�س ال�سابق،
بالهدف الذي �أحرزه امل�رصي حممد �صالح ،خالل
فوز ليفربول على ت�شيل�سي ،بنتيجة « ،»0-2يف
�إطار الدوري الإنكليزي املمتاز.
وق��ال ديل بيريو ،يف ت�رصيحات ن�رشها موقع
كالت�شيو مريكاتو «�إن��ه هدف ال ي�صدق ،الكرة
ارتدت قليلاً وو�صلت له يف املكان املثايل».
و�أ�ضاف «احلظ لي�س له �صلة بهذا ،فعندما تهز
ال�شباك بهذه الطريقة ،ف�أنت غري حمظوظ».
و�سجل �صالح ،الهدف الثاين يف املباراة ،عندما
ا�ستقبل الكرة يف الناحية اليمنى ،قبل �أن يتقدم
بها قليلاً وي�سددها بقدمه الي�رسى ،لتعانق
الزاوية العليا اليمنى ملرمى حار�س ت�شيل�سي،
كيبا �أريزاباالغا.
وعن حظوظ نابويل �أمام �آر�سنال يف الدوري
الأوروب��ي� ،أو�ضح« :نابويل لديه الفر�صة
لبلوغ ن�صف النهائي رغم اخل�سارة 2-0
يف مباراة الذهاب».

وتابع دي��ل بيريو�« :أعتقد �أن ميليك يجب �أن
يلعب� ،أ�ؤمن ب�أن الأندية الإنكليزية خمتلفة خارج
ملعبها».
ون��وه« :خ�برة امل��درب كارلو �أن�شيلوتي تدعم
الفريق الإيطايل ،يف بع�ض الأحيان حتتاج فقط
لت�سجيل هدف واحد يف �أول  15دقيقة ،وبعد ذلك
يتم �إجناز املهمة على �أكمل وجه».

• محمد صالح

• محمد صالح

االتحاد اإلنكليزي
يوجه اتهام ًا لغوميز

قال االحت��اد الإنكليزي لكرة القدم ،اول ام�س
االثنني� ،إنه وجه اتهاما �إلى الربتغايل �أندريه
غوميز ،العب و�سط �إيفرتون ،بارتكاب ت�رصف
عنيف بعد الهزمية «� »0-2أم��ام فولهام ،يف
الربمييريليغ.
ويواجه غوميز ،املعار من بر�شلونة� ،إمكانية
�إيقافه عن اللعب لثالث مباريات ،ب�سبب اعتداء
مزعوم على �ألك�سندر ميرتوفيت�ش ،العب فولهام،
بده�س قدمه.
وغابت الواقعة التي حدثت يف الدقيقة  95عن
�أنظار احلكم ،يل بروبرت ،لكن االحتاد الإنكليزي
ر�صدها بعد مراجعة فيديو املباراة.
وميلك غوميز « 25عاما» مهلة ،حتى ال�ساعة
 1800بتوقيت غرينت�ش ،من يوم غد الثالثاء،
للرد على االتهام.

• غوميز

براندت يشعل صراع

الكبار في أوروبا

ان�ضم ليفربول الإنكليزي ل�سباق ثالثي للظفر بتوقيع �أحد جنوم املنتخب
الأملاين والبوند�سليغا خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل �أن ليفربول ي�ضع عينه على
جوليان براندت ،جناح باير ليفركوزن الأملاين.
اهتماما ب�ضم الدويل الأملاين يف �صيف ،2017
وكان ليفربول �أبدى
ً
قبل �أن يقرر يف النهاية التعاقد مع امل�رصي حممد �صالح من روما
الإيطايل.
وطالب املدرب الأملاين يورغن كلوب ناديه بالتعاقد مع براندت،
ال��ذي ارتبط �أخ�يرا بناديي ري��ال مدريد الإ�سباين ويوفنتو�س
الإيطايل.
وي�سعى كلوب ملحاولة التوقيع مع الالعب ،البالغ من العمر 22
عاما ،يف �أ�رسع وقت ممكن ،ال �سيما مع ت�ضمن عقده �رشط ًا جزائ ًيا زهيد ًا ،يبلغ
ً
 25مليون يورو.ويعد براندت �أحد �أف�ضل �صناع اللعب يف �أملانيا والدوريات
الأوروبية الكربى ،ال �سيما بعدما �صنع ً 11
هدفا و�سجل � 4أخرى هذا املو�سم.
وعلى جانب �آخر �أحيت مدينة ليفربول ،ذكرى  96من م�شجعي الفريق لقوا حتفهم يف
كارثة هيلزبرة ،التي وقعت عام . 1989
ويوافق يوم � 15أبريل مرور  30عاما على وفاة  96من الرجال والن�ساء والأطفال جراء
حادث تدافع قبل مباراة يف الدور قبل النهائي لبطولة ك�أ�س االحتاد الإنكليزي بني
ليفربول ونوتنغهام فوري�ست ،يف ا�ستاد هيلزبرة مبدينة �شيفلد.
وزار الالعبون والعاملون بفريق ليفربول ،الن�صب التذكاري اخلا�ص بكارثة هيلزبرة يف
ا�ستاد �أنفيلد ،حيث و�ضع املدير الفني يورغن كلوب ،وقائد الفريق جوردان هندر�سون
�إكليال من الزهور.
وقال النادي على موقعه الإلكرتوين« :تعاطفنا مع كل �أولئك الذين ت�أثروا بكارثة
هيلزبرة وامل�شجعني الـ 96الذين لن نن�ساهم �أبدا».
ومت الوقوف دقيقة �صمت يف كل �أرجاء املدينة ال�ساعة  16:06بالتوقيت املحلي «14:06
بتوقيت غرينت�ش» ،وهو نف�س التوقيت الذي �شهد �إيقاف املباراة.
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