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سيلفا يتنازل
عن جائزة أفضل
العب لزميله فودين
تنازل الربتغايل بريناردو �سيلفا
العب مان�ش�سرت �سيتي ،عن جائزة
رجل املباراة �أمام توتنهام ،ل�صالح
زميله يف الفريق فيل فودين.
و�سجل فودين هدف فوز ال�سيتي على
توتنهام ،يف اللقاء الذي جمعهما اول
ام�س ال�سبت� ،ضمن مباريات اجلولة
 35للدوري الإنكليزي املمتاز.
وق��ال �سيلفا يف ت�رصيحات ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س» عقب املباراة�« :أود
�أن �أ�شكر فودين ،هو ي�ستحق ذلك،
�إن��ه �صغري ج�� ًدا ،ورغ��م ذل��ك العب
رائع ،لقد قادنا للفوز».
ويعترب فودين « 18ع��ام� ًا» �أ�صغر
الالعبني يف فريق مان�ش�سرت �سيتي،
ومع ذلك اعتمد عليه بيب جوارديوال
م��درب ال�سيتزينز يف العديد من
املواجهات القوية ه��ذا املو�سم،
�سواء يف الدوري �أو دوري الأبطال.
و�سبق للنجم امل�رصي حممد �صالح،
العب ليفربول� ،أن قام بنف�س الواقعة
مع زميله جيم�س ميلرن ،حيث تنازل
ع��ن ج��ائ��زة رج��ل امل��ب��اراة ل��ه بعد
مباراة بورمنوث يف اجلولة الـ.16

• فودين خالل تسجيل هدف املباراة الوحيد

نيوكاسل يقترب من البقاء مع الكبار بثالثية في ساوثهامبتون

وا�صل نيوكا�سل يونايتد ابتعاده عن مناطق اخلطر يف
ريا على ح�ساب �ضيفه
الدوري الإنكليزي ،بعد �أن حقق فوزً ا كب ً
�ساوثهامبتون بنتيجة «� ،»1-3ضمن مواجهات اجلولة الـ35
من امل�سابقة.
وعلى ملعب «�سانت جيم�س بارك» تقم�ص الإ�سباين ال�شاب
�أيوزي برييز دور البطولة ،بعد �أن تكفل بت�سجيل الأهداف
الثالثة «هاتريك» لأ�صحاب الأر���ض يف الدقائق « 27و31
و.»87
بينما �سجل العب الو�سط اجلابوين ال�شاب ماريو ليمينا هدف
�ساوثهامبتون الوحيد يف الدقيقة «.»59
وبعد �أن حقق انت�صاره الثاين على التوايل ،الـ 11هذا املو�سم،

ا�ستمر فريق الإ�سباين رافائيل ينيتيز يف التقدم بجدول الرتتيب
واالبتعاد عن مناطق اخلطر وبات ر�صيد «املاجبي�س»  41نقطة
يف املركز الـ.12
على اجلانب الآخر ،جمدت اخل�سارة ر�صيد «القدي�سني» عند
 36نقطة ليظل الفريق مهد ًدا بالهبوط ،حيث ال يف�صله عن
منطقة اخلطر �سوى  5نقاط قبل  3جوالت من النهاية.
خيم التعادل ال�سلبي على اللقاء الذي جميع وولفرهامبتون
ب�ضيفه برايتون،ال�سبت� ،ضمن مواجهات اجلولة الـ  35من
الدوري الإنكليزي املمتاز.
وعلى ملعب مولينيو� ،صمد برايتون �أم��ام �ضغط �أ�صحاب
الأر�ض املتوا�صل ،ليقتن�ص نقطة قد ت�ساعده على البقاء يف

الربمييريليغ.
وب��ات ر�صيد وولفرهامبتون  48نقطة يظل بها يف املركز
التا�سع ،مع مباراة م�ؤجلة ،مقابل  34نقطة لربايتون.
وحقق فولهام ،فوز ًا معنوي ًا على م�ضيفه بورمنوث بهدف
نظيف على ملعب فيتاليتي �ستاديوم.
حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع املهاجم ال�رصبي �ألك�سندر
ميرتوفيت�ش ،من ركلة جزاء يف الدقيقة .53
ورفع االنت�صار ر�صيد فولهام للنقطة  23ولكنه مل يغري من
موقفه �شيئا حيث �أنه �ضمن الهبوط للق�سم الثاين ،يف املقابل،
جتمد ر�صيد بورمنوث عند  41نقطة.
ا�ستمرت الأر�ض يف اللعب �ضد �أ�صحابها بعد �أن �أ�سقط واتفورد،

تشيلسي وبيرنلي في ختام

دي بروين قد يغيب

الجولة  35بالبريمييرليغ

• بوكيتينو

تختتم اليوم مناف�سات اجلولة اخلام�سة
والثالثني لبطولة الدوري االنكليزي حيث
يلعب ت�شيل�سي �أم��ام برينلي يف مباراة
مهمة بالن�سبة للفريق اللندين املفع
باحليوية والروح املعنوية العالية
عقب الو�صول �إلى الدور قبل النهئاي
لبطولة كا�س االحتاد االوروبي.
ويامل امل��درب �ساري يف �أن
يحقق فريقه الفوز بالنقاط
الثالث يف مباراة اليوم من
اج��ل تعزيز فر�ص حجز
مقعد م ��ؤه��ل للعب يف
دوري اب��ط��ال اوروب���ا
املو�سم املقبل.
وي�صعد اول اربع فرق
يف ت��رت��ي��ب ال���دوري
االن���ك���ل���ي���زي للعب
مبا�رشة يف دوري ابطال

عن ديربي مانشستر
يتوقع الإ�سباين بيب غوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،غياب
البلجيكي الدويل كيفني دي بروين ،هذا الأ�سبوع عن الفريق الذي
يت�صدر جدول ترتيب الدوري الإنكليزي املمتاز.
وي�ستعد �سيتي ملباراة ديربي مان�ش�سرت املرتقبة ،والتي جتمعه
مب�ضيفه مان�ش�سرت يونايتد ،يوم الأربعاء املقبل.
وخرج دي بروين للإ�صابة من املباراة التي فاز فيها �سيتي
على توتنهام � - 1صفر اول ام�س ال�سبت.
وبدا �أن دي بروين تعر�ض اللتواء يف القدم نتيجة �سقوط
خاطئ على �أر�ض امللعب.
وخرج دي بروين مبا�رشة من امللعب و�شارك فريناندينيو
بدال منه ،ليخ�ضع بعدها البلجيكي الدويل لفحو�صات طبية
مكثفة.
وقال غوارديوال« :مل �أحتدث معه �أو مع الأطباء ،يبدو �أنها
�إ�صابة ع�ضلية ،ال �أعرف حجم الإ�صابة� ،سرنى غ ًدا ما �سيحدث،
�أتوقع غيابه عن املباراة املقبلة �أمام مان�ش�سرت يونايتد.

اوروب��ا على �أن يلعب ا�صحاب املركزين اخلام�س
وال�ساد�س يف الدوري االوروبي.
ويعول �ساري على تالق عدد من جنومه يف الفرتة
االخ�يرة ابرزهم ه��ازارد �صاحب امل�ستوى املميز
للغاية ا�ضافة �إلى ويليان وجورجينيو واحلار�س
كيبا مع تواجد املجموعة اال�سا�سية يف الت�شكيلة
الون�سو وازبيلكوتا.
و�سيحاول ت�شيل�سي �أن ي�سجل هدف مبكر ي�ضمن من
خالله ال�سيطرة على جمريات االمور وي�ضغط على
اع�صاب العبي برينلي ب�شكل مبكر ويدفعهم للتقدم
ومن ثم ظهور امل�ساحات اخلالية يف الدفاع وهو
ما ميكن معه ا�ستغالل �رسعات ومهارات هازارد
ب�شكل جيد.برينلي بدوره �سيعمل على فر�ض
رقابة ل�صيقة على مفاتيح لعب البلوز
والعمل القوي واجل��اد على ا�ستنزاف
الوقت يف ظل نتيجة التعادل ال�سلبي
م��ا ق��د ي��وت��ر م��ن اع�صاب العبي
البلوز.

الكشف عن سر مساومة

بوكيتينو سعيد

بوغبا ودي خيا لليونايتد

رغم الخسارة بهدف
�أكد مدرب توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو
ر�ضاه عن �أداء العبيه رغم اخل�سارة �أمام
مان�ش�سرت �سيتي  1-0اول ام�س ال�سبت ،يف
افتتاح اجلولة  35من الدوري الإنكليزي.
و�أح��رز العب و�سط مان�ش�سرت �سيتي ال�شاب
فيل فودين هدفا يف الدقيقة اخلام�سة ،ليهدي
فريقه ف��وزا ثمني امتطى من خالله �صهوة
ال�صدارة بفارق نقطة واح��دة عن ليفربول،
الذي لعب م�ساء ام�س الأحد �أمام كارديف.
ورد مان�ش�سرت �سيتي بهذا االنت�صار جزءا من
هيبته �أمام الفريق اللندين الأبي�ض ،الذي ت�أهل

�إلى ن�صف نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا على
ح�ساب الـ«�سيتيزينز» الأ�سبوع املا�ضي.
وقال بوكيتينو يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة
الربيطانية «بي بي �سي» عقب انتهاء اللقاء« :كانت
مباراة مميزة ،كال الفريقني لعبا ب�شكل جيد حقا،
وا�ستحقينا �أكرث من ذلك� ،إيدر�سون «حار�س مرمى
مان�ش�سرت �سيتي» كان رجل املباراة».
و�أ�ضاف املدرب الأرجنتيني�« :أنا �سعيد ،خائب ب�سبب
النتيجة لكني �سعيد جدا بالأداء ،مبارياتنا الثالث
املقبلة �سنكون حا�سمة فيما يتعلق مبا نريد حتقيقه
هذا املو�سم».

غوارديوال :ليفربول أحد أفضل الفرق
التي شاهدتها في حياتي
�أ�شاد مدرب مان�ش�سرت �سيتي جو�سيب غوارديوال
بقدرة العبيه على تنا�سي اخل��روج الأوروب��ي
امل�ؤمل ،من خالل الفوز على توتنهام  ،0-1يف
اجلولة  35من الدوري الإنكليزي املمتاز ،وا�صفا
يف الوقت ذاته مناف�سه ليفربول ب�أنه �أحد �أف�ضل
الفرق التي �شاهدها.
و�أحرز العب مان�ش�سرت �سيتي فيل فودين هدفا يف
الدقيقة اخلام�سة ،ليهدي فريقه ال�صدارة بفارق
نقطة واحدة عن ليفربول الذي لعب م�ساء �أم�س
�أمام كارديف يف اجلولة ذاتها ،علما ب�أن لل�سيتي
مباراة م�ؤجلة يلعبها م�ساء الأربعاء �أمام جاره
مان�ش�سرت يونايتد.
وخرج مان�ش�سرت �سيتي من ربع نهائي م�سابقة

دوري �أبطال �أوروب��ا ،م�ساء الأربعاء املا�ضي،
رغم فوزه على توتنهام  ،3-4وهو ما �أثر على
العبيه نف�سيا قبل مواجهة ال�سبت املهمة.
وقال غوارديوال يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة
الربيطانية «بي بي �سي» عقب انتهاء اللقاء:
«لدى الفريقني العبون مذهلون ميلكون القلب
وال�شخ�صية ،كانت مبارة �صعبة للغاية بعد
هزميتنا النف�سية م�ساء الأربعاء ،وكنا نعرف
�إمكانية خ�سارتنا للربميريليج يف حال انهزمنا
اليوم».
وتابع�« :أبلغت الالعبني �أنهم �إذا ما ا�ستطاعوا
ن�سيان ما حدث �سيكون هذا جيدا ،لكن �إذا كان
الأمر م�ؤملا لهم ف�إنه �سيحفزهم».

و�أ�ضاف« :كالعب كرة قدم ،مل يكن با�ستطاعتي
فعل ما فعله الالعبون اليوم ،اللقب مايزال يف
�أيدينا ،قدمنا م�شوارا رائعا ،اللعب �أمام فريق
ال ي�صدق مثل توتنهام ،ومناف�سة �أف�ضل ليفربول
ممكن يف الربمييريليغ� ،إنه �أحد �أف�ضل الفرق
التي �شاهدتها يف حياتي� ،سنقاتل حتى النهاية
و�سرنى املدى الذي �سن�صل �إليه».
وكال غوارديوال املديح لفودين �صاحب الهدف
بقوله�« :إنه العب ديناميكي ي�ضيف احلدة لطريقة
لعبنا� ،أردت هجوما �أك�بر وع��دوان��ي��ة داخل
منطقة اجلزاء ،وهو يقدم هذا لنا من خالل عمله
وقدراته� ،أدى ب�شكل جيد اليوم �أمام العبني على
م�ستوى عال».

م�ضيفه هيدير�سفيلد تاون بهدف مقابل اثنني.
وارتقى واتفورد بهذا الفوز للمركز ال�سابع بعد �أن �أ�صبح
ر�صيده  49نقطة ،وعزز �آماله يف اقتنا�ص بطاقة الت�أهل للدور
التمهيدي يف الدوري الأوروبي املو�سم املقبل.
بينما ظل ر�صيد هيدير�سفيلد عند  14نقطة يقبع بها يف قاع
الرتتيب وت�أكد هبوطه منذ فرتة طويلة.
واقتن�ص لي�سرت �سيتي نقطة من براثن م�ضيفه و�ست هام يونايتد
بعد �أن كان مت�أخرا بهدفني لواحد ،ليتعادل يف الوقت القاتل
« »2-2على امللعب الأوملبي.
وبات ر�صيد «الهامرز»  43نقطة يف املركز الـ  ،11فيما ميتلك
لي�سرت  48نقطة يف املركز الثامن.

• غوارديوال

ك�شف تقرير �صحايف ب��ري��ط��اين� ،رس
م�ساومة الثنائي بول بوغبا وديفيد دي
خيا ،لإدارة مان�ش�سرت يونايتد ب�ش�أن
التجديد.
ووفقًا ل�صحيفة «مريور»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ف����إن
ال�لاع��ب�ين يبالغان
يف املطالب املالية
للتوقيع على عقدين
جديدين ،ب�سبب اقرتاب
ال�شياطني احل��م��ر من
الغياب عن بطولة دوري
�أبطال �أوروبا يف املو�سم
املقبل.
ويخ�شى بوغبا ودي خيا،
�أن ي��ت��م تخفي�ض ع��ق��د كل
منهما بن�سبة  ،% 25وهو
ال�رشط املتبع يف النادي �إذا
ف�شل اليونايتد يف الت�أهل �إلى
دوري الأبطال.
ويح�صل ح��ال� ًي��ا بوغبا على
رات��ب �أ�سبوعي يبلغ � 290ألف
�إ�سرتليني ،كما �أنه يحظى باهتمام
كبري من قبل ريال مدريد ولديه
�إغراءات مالية كبرية لالنتقال �إلى
ملعب «�سانتياجو برنابيو».
وينتهي عقد بوغبا مع ال�شياطني
احلمر بعد عامني� ،إال هناك الكثري
من التقارير التي ت�ؤكد �أنه �سريحل
يف ال�صيف املقبل.
�أم��ا دي خيا ال��ذي ينتهي عقده
يف �آخ��ر املو�سم املقبل ،ف�إنه
يح�صل على � 200ألف �إ�سرتليني
�أ�سبوع ًيا ،ويتمنى �أن ي�صل راتبه
يف العقد اجلديد �إلى �أعلى
من � 350ألف �إ�سرتليني.

• بوغبا

