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 6مباريات في الجولة الـ  35اليوم

السيتي يلتقي توتنهام رافع ًا
شعار الثأر والحذر في البريمييرليغ
�سيكون على مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
اليوم تخطي عقبة �ضيفه وغرميه املحلي
توتنهام ورد اعتباره بعد �إق�صاء الأخري
ل��ه م��ن دور رب��ع نهائي دوري ابطال
�أوروبا رغم فوز ال�سيتي ب�أربعة �أهداف
مقابل ثالثة حيث ا�ستفاد «ال�سبريز» منه
فوزه يف لقاء الذهاب بهدف نظيف.
و�شاءت ال�صدف �أن يلعب توتنهام يف
هذه الأمتار الأخ�يرة من املو�سم دورا
�أ�سا�سيا يف حتديد م�صري �سيتي وحلمه
ب��اح��راز رباعية تاريخية� ،إذ يحل
النادي اللندين �ضيفا على رجال املدرب
الإ�سباين جو�سيب غ��واردي��وال ال�سبت
اي�ضا يف املرحلة الـ 35من ال��دوري
املمتاز الذي يت�صدره ليفربول بفارق
نقطتني عن بطل املو�سم الأخ�ير ،لكن
الأخ�ير ميلك مباراة م�ؤجلة �ضد جاره
اللدود مان�ش�سرت يونايتد.
وبعد تتويجه بدرع املجتمع التي جتمع

قبيل ان��ط�لاق املو�سم ببطل ال��دوري
والك�أ�س «ال تعترب م�سابقة ر�سمية يف
�إنكلرتا» ،ثم احرازه لقب م�سابقة ك�أ�س
الرابطة ،خابت ام��ال �سيتي بدخول
ال��ت��اري��خ م��ن خ�لال االح��ت��ف��اظ بلقب
الدوري املمتاز واحراز دوري الأبطال
للمرة الأولى يف تاريخه والفوز اي�ضا
مب�سابقة ك�أ�س �إنكلرتا التي و�صل الى
مباراتها النهائية حيث يلتقي واتفورد
يف  18م��اي��و،وذل��ك بعد خ��روج��ه من
الت�شامبيونزليغ.ومن امل�ؤكد �أن اخلروج
من دوري الأبطال على يد توتنهام الذي
يتخلف بفارق  16نقطة عنه يف ترتيب
ال��دوري املحلي� ،شكل �رضبة معنوية
قا�سية لغوارديوال الذي غالبا ما يحمي
نف�سه من احتماالت اخل��روج باكرا من
امل�سابقة القارية رغم �أن فريقه يعج
بالنجوم ،من خالل التذرع بالتاريخ
ال�ضعيف ل�سيتي على ال�صعيد القاري.

ومن جهة توتنهام ،ال��ذي حقق حلمه
بالت�أهل الى ن�صف النهائي للمرة الثانية
فقط يف تاريخ بعد مو�سم 1962-1961
حني انتهت مغامرته الأولى يف امل�سابقة
على يد بنفيكا الربتغايل ،ي�أمل املدرب
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو �أال يت�أثر
الفريق بغياب هدافه هاري كاين ب�سبب
ا�صابة تعر�ض لها ذهابا يف الكاحل
الأي�رس ال��ذي ابتعد ب�سببه نحو �شهر
يف مطلع العام.يف اختباره الأول بعد
ا�صابة كاين ،حقق ال�سبت يف الدوري
املحلي �أمام هادر�سفيلد فوزا كبريا 0-4
بف�ضل ثالثية للربازيلي لوكا�س مورا.
ويلتقي اليوم اي�ضا و�ست هام يونايتد
مع لي�سرت �سيتي وولفرهامبتون مع
برايتون وي�ست�ضيف هيدير�سفيلد نظريه
وات��ف��ورد وي��ح��ل ف��ول��ه��ام �ضيفا على
بورمنوث ويواجهه نيوكا�سل خ�صمه
�ساوثهامبتون.

آرسنال وتشيلسي يواجهان فالنسيا وفرانكفورت

اكتمال عقد الدور نصف النهائي لليوروباليغ
اكتمل عقد فرق الدور ن�صف النهائي
مل�سابقة ال��دوري الأوروب��ي يف كرة
القدم «يوروبا ليغ» ،بت�أهل �أر�سنال
وت�شيل�سي الإنكليزيني على ح�ساب
نابويل و�سالفيا ب��راغ الت�شيكي،
مل��واج��ه��ة ف��ال��ن�����س��ي��ا الإ���س��ب��اين
واي��ن�تراخ��ت فرانكفورت الأمل��اين
املت�أهلني على ح�ساب فياريال
وبنفيكا الربتغايل.
ويف �إياب الدور ربع النهائي ،فاز
�آر�سنال على م�ضيفه نابويل الإيطايل
�-1صفر «�-3صفر مبجموع الذهاب
والإي����اب» ،وت�شيل�سي على �ضيفه
�سالفيا ب��راغ  3-5« 3-4مبجموع
املباراتني» ،بينما حقق فرانكفورت
فوزا مهما على �ضيفه بنفيكا �-2صفر
ليقلب ت�أخره ذهابا  ،4-2وجدد
فالن�سيا الإ�سباين فوزه على �ضيفه
ومواطنه فياريال  1-5« 0-2مبجموع
الذهاب والإياب».
على ملعب �سان باولو ،متكن �أر�سنال
بقيادة املدرب الإ�سباين �أوناي �إميري
من و�ضع حد عمليا ملو�سم نابويل
بقيادة امل���درب املخ�رضم كارلو
�أن�شيلوتي ،ب�إق�صائه من امل�سابقة
ال��ق��اري��ة وجعله يكتفي باملركز
الثاين يف ترتيب ال��دوري الإيطايل
خلف يوفنتو�س املو�شك على لقب
ثامن تواليا.
وح�سم �آر���س��ن��ال تفوقه ب��ه��دف يف
ال�شوط الأول �سجله املهاجم الفرن�سي
�ألك�سندر الكازيت بت�سديدة رائعة من
ركلة حرة « ،»36ليبلغ الدور ن�صف
النهائي مل�سابقة الدوري الأوروبي
للمو�سم الثاين تواليا ،بعدما خرج
يف املو�سم املا�ضي من هذه املرحلة
�أم��ام �أتلتيكو مدريد الإ�سباين الذي
توج باللقب.
وانربى الكازيت العب الغانرز لركلة

ح��رة م��ن خ���ارج املنطقة ،نفذها
بطريقة ذكية على ي�سار مرييت الذي
مل يحرك �ساكنا للكرة «،»36وهو
الهدف الـ 16هذا املو�سم للمهاجم
الفرن�سي يف خمتلف امل�سابقات.

• جانب من لقاء آرسنال ونابولي

و�ضغط نابويل ب�شكل �أكرب يف الوقت
املتبقي من دون �أن يزيد من خطورته
على املرمى ،ال�سيما يف ظل ت�رسع
العبيه �أمام مرمى ت�شيك.
وكاد العب �أر�سنال الإ�سباين نات�شو

توخيل غير نادم على استبعاد
• ماتيو
دارميان

مبابي من حساباته

�أكد توما�س توخيل ،مدرب نادي باري�س �سان جريمان� ،أنه غري نادم على ا�ستبعاد
كيليان مبابي من ح�ساباته يف املباراة الأخرية �ضد نانت ،م�شري ًا �إلى �أنه يرف�ض
تربير قراراته.وخ�رس باري�س �سان جريمان �أمام م�ضيفه نانت بثالثة �أهداف
لهدفني ،م�ساء �أم�س الأربعاء على ملعب «لو بوجوار» يف املباراة امل�ؤجلة من
اجلولة  28للدوري الفرن�سي.
وقال توخيل بعد املباراة« :ل�ست نادم ًا لأنه قراري جتاه الالعب ،ول�ست
مطالب ًا بالتف�سري فهذا جزء من �صالحياتي كمدرب ..ال �أقول �إن ا�ستبعاد
مبابي جاء لعقوبة ما ،ال �أود الرد على هذا ال�س�ؤال».وتابع« :ال �أعلم �إذا
كان الالعبون الغائبون «مبا فيهم مبابي» �سيكونون جاهزين للقاء
موناكو يوم الأحد املقبل �أم ال ،الأمر �صعب للغاية ،يجب �أن يتحلى
الالعبون بحوافز �إ�ضافية وعقلية قوية يف كل مباراة».يذكر �أن
العالقة بني توما�س توخيل وكيليان مبابي متوترة ن�سبي ًا
منذ الدور الأول ،عندما قرر املدرب الأملاين و�ضع
املهاجم ال�شاب على مقاعد البدالء يف مباراة
الكال�سيكو �ضد �أوملبيك مار�سيليا.

«شياطين» اليونايتد
يترقب موقف دارميان

يرغب نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي يف التعاقد مع
ظهري �أمي��ن جديد خالل الفرتة املقبلة ،يف ظل اقرتاب
الإيطايل ماتيو دارميان ،من الرحيل ،حيث �سينتهي
عقده خالل ال�صيف املقبل.وذكرت �صحيفة «مريور»
الربيطانية� ،أن �أويل جنار �سول�شاير ،مدرب مان�ش�سرت
يونايتد و�ضع دافيد كاالبريا ،مدافع ميالن� ،ضمن
ح�ساباته لتكوين فريق قوي لل�شياطني احلمر يف املو�سم
املقبل.وبح�سب موقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ،ف�إن
�إدارة مان�ش�سرت يونايتد فتحت خطوط ات�صال مبا�رشة مع
دافيد كاالبريا ،على �أمل �أن ينتقل �إليهم الظهري الأمين يف
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وينتهي عقد كاالبريا مع ميالن يف  ،2022لكنه لي�س �ضمن
�أ�صحاب العقود الكبرية يف النادي الإيطايل ،وهو ما �سيدفع
�إدارة الفريق اللومباردي لرفع راتب الالعب مقابل متديد
االرتباط معه حتى .2025ويف �سياق مت�صل� ،أ�شارت التقارير
ال�صحافية الربيطانية� ،إل��ى �أن �إدارة اليونايتد ترغب يف
تعزيز �صفوف الفريق من خالل
جلب متو�سط ميدان وظهري
�أمين وجناح �أمين ،ومن
امل��ت��وق��ع �أن ت�ستمر
الإدارة بتعزيز املراكز
الأخرى كذلك.

مونريال يهدي نابويل هدفا بحث عنه
طويال ،عندما حاول قطع كرة عر�ضية
من داخل املنطقة ،فحولها باخلط�أ
نحو م��رم��اه لكن ب�ين ي��دي ت�شيك
الواقف يف املكان املنا�سب «.»80

• الصراع يتجدد بني السيتي وتوتنهام اليوم

راشفورد يوقف
مفاوضاته مع يونايتد
لعيون برشلونة

�أوقف املهاجم ماركو�س را�شفورد املحادثات اخلا�صة
بتجديد عقده مع نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
ح�سبما ذكرت تقارير �صحافية بريطانية.
وذكرت �صحيفة «ديلي ميل» �إن الالعب
الإنكليزي مهتم باالنتقال �إلى
بر�شلونة ،رغم �أن م�س�ؤويل
النادي الكتلوين يعلمون
مت��ام� ًا �أن��ه �سيكون من
ال�صعب ج��د ًا التعاقد
معه هذا ال�صيف.
وت�����ش�ير ال�صحافة
الإ�سبانية �أن بر�شلونة
ط��ل��ب م��ن املهاجم
البالغ م��ن العمر
عاما ال�ضغط
21
ً
ع��ل��ى مان�ش�سرت
يونايتد من �أجل
عملية
ت�سهيل
امل��ف��او���ض��ات،
و�أي�ض ًا تخفي�ض
القيمة املالية
لبيعه.
وما زال م�ستقبل
را�����ش����ف����ورد مع
مان�ش�سرت يونايتد
يف الهواء ب�سبب ف�شل حمادثات جتديد
العقد الذي ينتهي يف نهاية املو�سم
املقبل ،رغ��م �أن ن��ادي ال�شياطني
احلمر لديه خيار لتمديده ملدة 12
�شهر ًا.
و�أفادت هذه املعلومات �أن ما يقوم به
را�شفورد لي�س �سوى حماولة لإجبار
مان�ش�سرت يونايتد على �رشوط من
بينها على راتب تزيد قيمته عن 200
�أل��ف جنيه �إ�سرتليني يف الأ�سبوع
و�ضمانات باللعب �أ�سا�سي ًا.

• ماركوس
راشفورد

تشيلسي يخفض سعر
هازارد ويحدد بديله
ترتقب جماهري ري��ال مدريد،
ث��ورة حقيقية يف االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،بعد املو�سم
الكارثي ال��ذي عا�شه الفريق
امللكي وغيابه عن املناف�سة يف
كافة البطوالت.
ويت�صدر ا�سم الدويل البلجيكي
�إدين هازارد ،العب ت�شيل�سي،
قائمة املر�شحني لالنتقال
�إلى ريال مدريد ،ليكون �ضمن
ال�صفقات املنتظرة لقيادة
امل����شروع اجل��دي��د للنادي،
بعد عودة الفرن�سي زين الدين
زيدان ،لتدريب الفريق.
وذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «�آ������س»
الإ�سبانية� ،أن ريال مدريد يكثف
من مفاو�ضاته مع ت�شيل�سي،
حيث ُيعترب ه���ازارد قطعة ال
غنى عنها بالن�سبة للفريق
الأبي�ض يف هذا ال�صيف ،خا�صة
و�أن عقده ينتهي بنهاية املو�سم

املقبل.
و�أو�ضحت ال�صحيفة الإ�سبانية:
«ت�شيل�سي ح��دد قيمة ه��ازارد
بـ 116مليون يورو ،لكن ريال
مدريد يرف�ض دفع هذا امللبغ لأن
امل�س�ؤولني يعتقدون �أن �سعر
ال�صفقة ال ينبغي �أن يتجاوز 90
مليون ي��ورو ..هذا الأم��ر دفع
�إدارة البلوز لتخفي�ض �رشوطها
املالية حيث �سيت�أرجح طلبها
بني  103و 105ماليني يورو».
و�أك��دت ال�صحيفة املذكورة،
�أن ت�شيل�سي ،وعلى الرغم من
تعر�ضه لعقوبة احلرمان من
التعاقدات لفرتتي انتقاالت
ب�سبب انتهاكات يف التعاقد
مع الالعبني الأجانب الأقل من
 18عام ًا ،و�ضع ن�صب عينيه
التعاقد مع اجلناح العاجي
نيكوال�س بيبي الذي يلعب يف
�صفوف ليل الفرن�سي.
• إيدين هازارد

بريمن يهدد صدارة البايرن للبوندسليغا اليوم
ي��ح��ل ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ ،مت�صدر
البوند�سليغا والأك��ث�ر تتويجا
بلقبها� ،ضيفا على ف�يردر برمين
اليوم ال�سبت يف املرحلة  30من
الدوري الأملاين.
وق��ب��ل خم�س م��راح��ل م��ن نهاية
امل�سابقة يحتل ب��اي��رن ميونيخ
�صدارة البوند�سليغا بفارق نقطة
واح����دة �أم����ام غ��رمي��ه بورو�سيا
دورمتوند �صاحب املركز الثاين.
و�سيلتقي البايرن نظريه برمين

على ملعب �أليانز �أرينا غدا قبل �أن
يتواجها جمددا ،الثالثاء املقبل،
يف في�سري �ستاديون� ،ضمن مناف�سات
ن�صف نهائي ك�أ�س �أملانيا.
وك�شف مدرب بايرن ميونيخ نيكو
كوفات�ش ع��ن ان�ضمام خامي�س
رودريغيز لقائمة امل�صابني قبل
مواجهة فريدر برمين.
وخالل م�ؤمتر �صحايف قال املدرب
ال��ك��روات��ي« :خامي�س رودريغيز
لديه م�شكلة يف الع�ضلة ال�ضامة،

وبخالف �آري�ين روبن اجلميع على
ما يرام».
وب�س�ؤاله عن حالة املدافع الأملاين
مات�س هوميلز� ،أجاب�« :إنه ي�ستطيع
ال��رك�����ض ،وي�شعر ب ��أن��ه بحالة
جيدة ،و�سرنى غدا مدى قدرته على
امل�شاركة يف املباراة ،لكننا لن
جنازف ب�أي �أحد».
وعن خو�ض مواجهتني متتاليتني
�ضد برمين يف ال��دوري والك�أ�س،
قال كوفات�ش�« :إنها و�ضعية خا�صة،

لكننا بحاجة للرتكيز حاليا على
املباراة الأولى».
و�أ�ضاف�« :سنخو�ض املباراة على
ملعبنا ،ونرغب يف حتقيق الفوز،
ويجب �أن ن�ضع ت�صاعد م�ستوى
برمين م�ؤخرا يف عني االعتبار».
ويف باقي املباريات يلعب اليوم
اي�ضا باير ليفركوزن مع نورنبريغ،
ماينز مع دو�سلدورف� ،أوج�سبورغ
مع �شتوتغارت ،مون�شنغالدباخ مع
اليبزيغ و�شالكه مع هوفنهامي.

