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السيتي يقترب من حسم اللقب بهدف صاروخي في ليستر
بات مان�ش�سرت �سيتي على بعد خطوة
واح��دة ،من االحتفاظ بلقب الدوري
الإنكليزي املمتاز ،بفوزه ال�صعب
على �ضيفه لي�سرت �سيتي « ،»0-1على
ملعب «االحت���اد» ،يف ختام اجلولة
قبل الأخرية للم�سابقة.
و�سجل قائد مان�ش�سرت �سيتي ،فين�سنت
كومباين ،هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة .70
وبهذا االنت�صار ،ي�ستعيد مان�ش�سرت
�سيتي ���ص��دارة ال���دوري بر�صيد 95
نقطة ،ب��ف��ارق نقطة واح���دة �أم��ام
ليفربول الو�صيف� ،أما لي�سرت �سيتي
فتجمد ر�صيده عند  51نقطة ،يف
املركز التا�سع.
وبد�أ مان�ش�سرت �سيتي املباراة مهاجما
كما كان متوقعا ،لكنه ت�أخر يف تهديد
مرمى خ�صمه ب�شكل فعلي ،فيما اعتمد
لي�سرت �سيتي على الهجمات املرتدة،
ال��ت��ي انطلق يف اح��داه��ا ري��ك��اردو
برييرا ،قبل �أن يطلق ت�سديدة ا�ستب�سل
كومباين يف الت�صدي لها ،قبل �أن ت�صل
للمرمى ،يف الدقيقة التا�سعة.
ورد �سيتي بعد دقيقتني ،عندما
ا�ستقبل فودين الكرة ب�صدره داخل
املنطقة ،قبل �أن ي�سددها يف مكان
وقوف احلار�س كا�سرب �شمايكل
ووا���ص��ل مان�ش�سرت �سيتي هجومه
الهادر ،لكنه ا�صطم بدفاع منظم يقوده
ماجواير ،الذي ت�ألق يف قطع الكرات
العر�ضية �أمام مرماه.
وقدم برناردو �سيلفا فا�صال مهاريا
جميال ،يف الناحية اليمنى ،قبل �أن
ت�صل الكرة �إلى جوندوجان ،الذي
ارتدت ت�سديدته �إلى ركنية مل تثمر،
يف الدقيقة .30
وك��اد �سيتي �أن يفتتح الت�سجيل يف
الدقيقة  ،32عندما ارتقى �أجويرو
لركلة ركنية ،لي�رضبها بر�أ�سه يف

العار�ضة ،قبل �أن يبعدها احلار�س
�شمايكل من على خط املرمى.
وا�ستمرت حم��اوالت �سيتي امل�ضنية
الحراز هدف التقدم ،يف بداية ال�شوط
الثاين ،وارتقى �ستريلينج بر�أ�سه
لكرة قريبة من املرمى ،لكن حماولته
علت العار�ضة بكثري يف الدقيقة .53
وبعدها بدقيقة ،ج��رب الربتغايل
�سيلفا حظه بت�سديدة بجانب املرمى،
و�أج���رى ج��واردي��وال تبديله الأول،
ب��اخ��راج ف��ودي��ن وا���ش�راك الأمل���اين
لريوي �ساين.
وح��اول جوندوجان ك�رس التعادل
بت�سديدة من بعد  20ي��اردة ،مرت
بجوار القائم.
ورد لي�سرت يف الدقيقة  ،64عندما
انطلق مادي�سون بهجمة مرتدة ،لي�سدد
بجانب القائم البعيد بدال من التمرير
لفاردي.
وا�ضطر العبو مان�ش�سرت �سيتي للجوء
�إلى الت�سديدات البعيدة املدى ،ب�سبب
اغالق لي�سرت لكافة منافذه ،وهو ما
�أثمر عن هدف ال�سبق يف الدقيقة ،70
بعد ت�سديدة ميينية ال ت�صد وال ترد
لكومباين ،عانقت ال��زاوي��ة العليا
الي�رسى ملرمى لي�سرت.
وح���اول «الثعالب» فيما تبقى من
وق��ت م��ع��ادل��ة النتيجة ،واف�ساد
�أف���راح �أ�صحاب الأر����ض ،خ�صو�صا
بعد ا��شراك مهاجم مان�ش�سرت �سيتي
ال�سابق ،كيليت�شي ايهينات�شو ،مكان
مادي�سون.
وك��اد النيجريي البديل �أن يحرز
هدف التعادل لفريقه ،قبل  3دقائق
على النهاية ،عندما قابل متريرة
ت�����ش��ودوري بلم�سة واح���دة ،لكنها
ذهبت بعيدة عن املرمى ،رغم �سهولة
الفر�صة ،لتنتهي امل��ب��اراة بفوز
مان�ش�سرت �سيتي «.»0-1

• فرحة العبي ال�سيتي بالفوز

نصيحة أغويرو كادت تهدر الهدف

• اغويرو يف �رصاع هوائي على الكرة

ترب�أ ال�سلوفاكي مارتني دوبرافكا ،حار�س
مرمى نيوكا�سل يونايتد ،من الت�سبب يف
�إ�صابة الدويل امل�رصي حممد �صالح ،هداف
ليفربول ،خالل مواجهة الفريقني ،مبناف�سات
اجلولة  37من الدوري الإنكليزي ،يوم ال�سبت
املا�ضي.
وق��ال دوب��راف��ك��ا ،يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة «�سبورت» اال�سبانية« :مل �أ�رضبه
بيدي ،ومل �أوجه له لكمة ،عندما ر�أيته ُملقى
على الأر�ض ،مل �أكن مت�أك ًدا من هوية امل�س�ؤول
عن �إ�صابته �سواء �أنا �أو �أحد زمالئي».
و�أ�ضاف« :ذهبت �إلى �صالح وقلت له �أنا �أ�سف.
مل �أحاول �أب ًدا ايذائه ،ل�ست �أنا هذا ال�شخ�ص،

�شعرت بالأ�سف ،لكنني كنت �أركز على الكرة
يف هذه اللعبة».
وختم حار�س نيوكا�سل« :مل �أعرف اذا كان قد
فقد الوعي لب�ضع ثوان ،لكن فابيان �س�أله عما
اذا كان على ما ُيرام لكن �صالح مل يرد ،كنا
خائفني للغاية ،وبعد دقيقة واحدة� ،أجاب
الالعب امل�رصي وهو ما جعلنا �سعداء».
وبات يف حكم امل�ؤكد غياب الدويل امل�رصي
حممد �صالح ،جناح ليفربول الإنكليزي ،عن
مواجهة فريقه �أمام بر�شلونة ،يف اياب ن�صف
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،م�ساء الثالثاء.
وكانت مواجهة الذهاب مبلعب الكامب نو قد
انتهت بفوز البار�سا «.»0-3

غوارديوال :لعبنا أمام عمق دفاعي كبير

مختاريان
قد يعود

لعب قائد مان�ش�سرت �سيتي ،فين�سنت كومباين،
دور املنقذ لفريقه ،عندما �سجل هدف الفوز يف
مرمى لي�سرت �سيتي « ،،»0-1يف ختام اجلولة
ال�سابعة وال��ث�لاث�ين م��ن ال���دوري الإنكليزي
املمتاز.
وجاء الهدف يف الدقيقة  ،70عندما ا�ستلم كومباين
الكرة من زميله املدافع الفرن�سي ،اميرييك
البورت ،ليتقدم بها قليال ،قبل �أن يطلق ت�سديدة
قوية بيمناه ،ا�ستقرت يف الزاوية العليا الي�رسى
ملرمى احلار�س الدمناركي ،كا�سرب �شمايكل .لكن
هدف كومباين كان معر�ضا لعدم احلدوث ،وفقا
ملا ذكرته �شبكة «�سكاي �سبورت�س» التي التقطت
ما قاله املهاجم الأرجنتيني� ،سريجيو �أغويرو،
لزميله كومباين بعد انتهاء املباراة.
فقد ك��رر �أغ��وي��رو للبلجيكي ما قاله له قبل
الت�صويب« :ال فين�سنت� ،أنا! مرر يل! ال ت�سدد!»،
وهو ما التقطته عد�سة ال�شبكة بعد نهاية اللقاء.
لكن حل�سن حظ كومباين� ،أنه مل ي�ستمع لن�صيحة
زميله واختار الت�سديد.
وبهذا الهدف ،منح املدافع ال�صلب فريقه  3نقاط
ثمينة ،عاد بها �إلى �صدارة الدوري.

حارس نيوكاسل يتبرأ
من إصابة صالح

غوارديوال

لبيته القديم
ُيخطط نادي بورو�سيا دورمتوند،
ال�ستعادة العبه ال�سابق ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة،
بعد رحيله عن ملعب �سيجنال
ايدونا بارك قبل � 3أعوام.
وقالت �شبكة «�سكاي �سبورت�س»
ان دورمتوند
اول ام�س االثننيَّ ،
يرغب يف عودة هرنيك خمتاريان،
الع��ب �أر�سنال الإنكليزي� ،إلى
�صفوف الفريق.
و�أ���ش��ارت ال�شبكة� ،إل��ى ت�أكيد
مينو رايوال ،وكيل خمتاريان،
اهتمام دورمتوند با�ستعادة
الدويل الأرميني.
كانت تقارير �صحافية� ،أفادت
ؤخرا برغبة النادي اللندين
م� ً
يف التخل�ص من بع�ض العبيه
يف املريكاتو ،من بينهم
العب مان�ش�سرت يونايتد
ال�سابق.
ك��ان خم��ت��اري��ان ،لعب
�ضمن �صفوف دورمتوند
ب�ي�ن ع���ام���ي ،2013
و ،2016قبل انتقاله
�إل���ى �أمل���ان يونايتد
ومنه �إلى املدفعجية.

 ...وحققنا فوزاً استثنائي ًا

�أ�شاد مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،بيب غوارديوال ،بقائد فريقه ،فين�سنت كومباين ،الذي
�أحرز هدف الفوز « »0-1على لي�سرت �سيتي ،،يف ختام اجلولة الـ 37من الدوري
الإنكليزي املمتاز.
وقال غوارديوال ،يف ت�رصيحات لهيئة االذاعة الربيطانية «بي بي �سي»« :انه هدف
ا�ستثنائي بالت�أكيد ..توقعت �أن يهاجم لي�سرت �أكرث من مبارياته ال�سابقة،
لكنهم دافعوا بعمق كبري».
ووا�صل« :كان ال�شوط الأول جيدا ،والثاين كان رائعا ،لأننا كنا نعرف ما
نلعب من �أجله� ..أ�شعر بالأ�سف للكثري من النا�س ،لأننا ما زلنا هنا «على
القمة».
و�أ�ضاف« :كومباين هنا منذ � 10أعوام ،وقدم امل�ساعدة مع جيل مميز
من الالعبني ،مثل جو هارت وبابلو زاباليتا ،انهم من كونوا هذا
النادي ..عندما يتقدم فين�سنت يف اللحظات املهمة ،وعندما يكون
الئقا ،فانه العب ال ي�صدق».
و�أردف« :تتبقى مباراة واحدة� ،ستكون �صعبة مثل اليوم� ..سنلعب
خارج �أر�ضنا ،ور�أينا كيف قدم برايتون مباراة جيدة �أمام �آر�سنال،
لكن الأمر بني �أيدينا»
وا�ستطرد« :ال تن�سوا �أنه كان بامكاننا �أن نتخلف بفارق  10نقاط ،اذا خ�رسنا هنا
�أمام ليفربول ..كنا متخلفني بفارق  7نقاط ،لكننا الآن �أمام مباراتنا الأخرية،
والأمر يف �أيدينا ،و�سنح�رض �أنف�سنا ب�شكل جيد».
وتابع�« :سرنى ما اذا كان برايتون �سيدافع بعمق� ،أو ينتهج �أ�سلوبا هجوميا �أكرب..
�ستكون مباراة �صعبة ،لكننا ن�أمل تقدمي العر�ض الذي يجعلنا �أبطاال».
ووجه غوارديوال ر�سالة قوية ،ملن �شكك يف فريقه هذا املو�سم ،قائال« :بالن�سبة
للكثري من النا�س وو�سائل االع�لام ،توقعوا �أن يفعل ليفربول هذا «البقاء يف
القمة» ..لكن يف النهاية نحن هنا ،لذلك �أ�شعر بالأ�سف له�ؤالء النا�س ،لأن الأمر
يف �أيدينا و�سنحاول الفوز باللقب».
وعما اذا كان املو�سم احلايل هو الأخري لكومباين مع الفريق ،حيث ينتهي
عقده ال�شهر املقبل ،قال املدرب« :حتدثنا معه ومع وكيله ،يف نهاية املو�سم
�سنتحدث اليه جمددا ..انه ان�سان مميز وي�ساعدين �شكل كبري».
و�أ�ضاف�« :شعرت باحلزن لعدم متكني من اال�ستعانة به كثريا ،لكن هذا
النادي يف موقعه احلايل ب�سبب �أنا�س مثل فين�سنت� ،سرنى ما �سيحدث
بعد نهاية املو�سم واملباراة النهائية لك�أ�س �إنكلرتا ..حتدثنا معه قبل
ثالثة �أ�سابيع ،وقبل �شهر �أي�ضا ،حتدثنا ب�رصاحة� ..سنقرر ما هو �أف�ضل،
خ�صو�صا بالن�سبة للنادي».

اليونايتد يفكر في التخلص من مارسيال
ك�شفت تقارير �صحافية �إنكليزية ،عن �سعي �أويل جونار
�سول�سكاير املدير الفني ملان�ش�سرت يونايتد ،لالطاحة
بنجم الفريق ال�شاب.
فان �سول�سكاير،
وبح�سب �صحيفة «ذا �صن» اول ام�س االثننيَّ ،
يريد بيع مار�سيال خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية املقبل،
ب�سبب �سلوكه ال�سيئ يف التدريبات.

و�أ�ضافت�« :سول�سكاير قلق ب�ش�أن �سلوك مار�سيال يف التدريب،
واعرتف يف نهاية الأ�سبوع �أن بع�ض الالعبني رمبا لعبوا
�آخر مباراة لهم مع الفريق».
وغاب مار�سيال عن مواجهة هيدر�سفيلد تاون التي انتهت
بالتعادل االيجابي بهدف ملثله ،و�أبلغ �سول�سكاير ادارة
النادي برغبته يف بيع الالعب الفرن�سي يف ال�صيف.

و�شارك مار�سيال �أ�سا�س ًيا �أقل من ن�صف مباريات
الفريق يف الربمييريليغ ،والذي �أنفق النادي
 36مليون جنيه ا�سرتليني ل�ضمه عام .2015
و�أ�شار التقرير� ،إلى �أن مار�سيال �سين�ضم لقائمة
الالعبني الراحلني �أمثال �أندير هرييرا وخوان
ماتا ،و�أليك�سي�س �سان�شيز.

• مار�سيال

