
ستكون موقعة ال��دور ثمن النهائي من 
مسابقة كأس االحتاد اإلنكليزي بني تشيلسي 
ومانشستر يونايتد محّط األنظار، ويسعى 
مانشستر يونايتد إل��ى ض��رب عصفورين 
بحجر واحد عندما يحل ضيفا على تشيلسي 
اليوم االثنني على ملعب ستامفورد بريدج 
ف��ي ال���دور ثمن النهائي م��ن مسابقة كأس 
االحتاد اإلنكليزي من خالل الثأر خلسارته 
أمام منافسه في نهائي هذه املسابقة املوسم 
امل��اض��ي، وت��ع��وي��ض خيبة سقوطه أم��ام 
باريس سان جيرمان على أرضه 2- صفر 

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وك���ان تشيلسي ت���ّوج باللقب املوسم 
املاضي بفوزه على مانشستر يونايتد بالذات 
بهدف سجله جنمه البلجيكي إدين هازار من 

ركلة جزاء.
وال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق��ان ف��ي ل��ن��دن ذه��اب��ا في 
ال��دوري احمللي وتقّدم مانشستر يونايتد 
على أصحاب األرض 2-1 حتى الوقت بدل 
الضائع قبل أن يدرك تشيلسي التعادل في 

الرمق األخير.
ويتمّتع تشيلسي بسجل جيد على ملعبه 
ه��ذا املوسم إذ لم يخسر س��وى م��رة واح��دة 
أم��ام ليستر سيتي في ال��دوري، في املقابل 
فاز مانشستر يونايتد في مبارياته الست 
األخيرة خارج ملعبه في مختلف املسابقات 
ب��إش��راف م��درب��ه النرويجي أول��ي غونار 
سولسكاير بينها ف��وزه على أرسنال على 

ملعب االمارات 3-1 في هذه املسابقة.
وت��ع��ّرض مانشستر إل��ى أول خسارة 
ب��إش��راف النرويجي بسقوطه أم��ام سان 
ج��ي��رم��ان وذل���ك بعد أن حقق ال��ف��ري��ق 10 
انتصارات في أول 11 مباراة بإشرافه في 
مختلف املسابقات وجنح في حتويل تخلفه 
بفارق 11 نقطة أم��ام تشيلسي بالذات إلى 

احتالل املركز الرابع بفارق نقطة عن األخير.
وخسر مانشستر يونايتد جهود العبني 
أساسيني في صفوفه في نهاية الشوط األول 
من املباراة ضد سان جيرمان وهما جيسي 
لينغارد والفرنسي أنطوني مارسيال اللذان 
يعانيان من إصابة عضلية من دون الكشف 
عن الفترة التي سيغيب فيها الالعبان عن 

املالعب.
وتعتبر مسابقة كأس االحتاد اإلنكليزي 
األمل الوحيد ملانشستر يونايتد في إمكانية 
إح��راز لقب هذا املوسم ألنه يتخلف بفارق 
كبير في ال��دوري احمللي وأمله ضعيف في 
قلب األمور في صاحله في مواجهة باريس 

سان جيرمان إيابا.
أم��ا تشيلسي فبعد خسارته املذلة أمام 
مانشستر سيتي بسداسية نظيفة استعاد 
بعضا م��ن ت��وازن��ه ب��ال��ع��ودة م��ن مواجهة 
ماملو السويدي بالفوز 2-1 في ذهاب دور 

ال�32 من مسابقة ال��دوري األوروب��ي أراح 
فيها مدربه اإليطالي ماوريتسيو ساري 
مهاجمه األرجنتيني غونزالو هيغواين 
الوافد إليه خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
الشهر املاضي، في حني شارك املهاجم اآلخر 

البلجيكي إدي��ن ه��ازار في منتصف الشوط 
الثاني.

ورأى ساري بأن فريقه يبحث عن استقرار 
في النتائج وقال بعد املباراة ضد ماملو »في 
اآلونة األخيرة شهدنا صعودا وهبوطا في 

املستوى، خسرنا صفر4- )أمام بورمنوث( 
ث��م ف��زن��ا 5 -ص��ف��ر )ض��د هادرسفيلد( ثم 
صفر6- )مانشستر سيتي(، وبالتالي يتعني 

علينا ايجاد بعض االستقرار«.
وأضاف »اجلميع يدرك أنه في حال كان 

الفريق في ذهنية سيئة في إنكلترا، يستطيع 
خسارة 3 أو 4 مباريات هامة وبالتالي يجب 
أن نبحث عن ثبات في املستوى، مقاربة كل 
مباراة بالطريقة ذاتها. األمر ليس سهال لكن 

يجب أن جنرب ذلك«.

قلبت البلجيكية إليسه ميرتنز تأخرها 
مبجموعة لتفوز على سيمونا هاليب 
املصنفة األولى 3-6 و6-4 و6-3 وحتصد 

لقب بطولة قطر املفتوحة للتنس السبت.
وب��ع��دم��ا خ��س��رت ك��ل الع��ب��ة إرسالها 
األول في املباراة سيطرت هاليب بتحقيق 
18 نقطة متتالية منذ التعادل 3-3 لتفوز 

باملجموعة األولى.
وكسرت هاليب املصنفة الثالثة عامليا 
إرس���ال منافستها مبكرا ف��ي املجموعة 
الثانية لكن ميرتنز ردت كسر اإلرسال في 

الشوط التالي.
وحافظت ميرتنز غير املصنفة على 
هدوئها لتتجاوز فرصتني لكسر إرسالها 
ف��ي ال��ش��وط ال��س��اب��ع ث��م ك��س��رت إرس��ال 
هاليب دون خسارة أي نقطة لتفوز بأول 
مجموعة في ست مباريات ضد منافستها 

الرومانية.
وم��ع تغير ال��زخ��م لصاحلها كسرت 
م��ي��رت��ن��ز إرس����ال منافستها م��ب��ك��را في 
املجموعة الفاصلة ثم صمدت أمام انتفاضة 
متأخرة من هاليب لتحصد لقبها اخلامس 

في بطوالت احتاد الالعبات احملترفات.
وحققت ميرتنز املصنفة 21 عامليا 
ثالثة انتصارات على إح��دى املصنفات 
العشر األول��ي��ات في العالم في الدوحة 

هذا األسبوع إذ تفوقت على كيكي بيرتنز 
وأجنليك كيربر في دور الثمانية ثم قبل 

النهائي على الترتيب.
واستمتعت الالعبة البالغ عمرها 23 
عاما مبوسم رائ��ع ف��ي 2018 وحصدت 
ثالثة ألقاب وحافظت على تطورها منذ 

ذلك احلني.
وع��ان��ت هاليب، التي ق��ادت رومانيا 

للتأهل للدور قبل النهائي في كأس االحتاد 
لفرق ال��س��ي��دات ألول م��رة ف��ي تاريخها 
األسبوع املاضي، بدنيا في نهاية املباراة 
وطلبت وقتا للعالج من مشكلة في قدمها 

اليمنى.
وقالت هاليب الفائزة بلقب الدوحة في 
2014 ”أردت الفوز بهذه البطولة لكن 

إليسه استحقت اللقب عن جدارة“.

عانى مانشستر سيتي من حلظات 
مقلقة لكنه جنا من فخ نيوبورت كاونتي 
املنافس في الدرجة الرابعة إذ أحرز فيل 
ف��ودي��ن هدفني ليقوده للفوز 4-1 في 
الدور اخلامس لكأس االحتاد اإلجنليزي 

لكرة القدم السبت.
وه���دد ن��ي��وب��ورت، ال���ذي يبتعد عن 
سيتي بفارق 82 مركزا في ترتيب الكرة 
اإلجنليزية، فريق املدرب بيب جوارديوال 
في الشوط األول وكاد تايريك باكينسون 

أن مينحه التقدم باستاد رودني باراد.
وأظ��ه��ر سيتي ك��ف��اءت��ه ف��ي الشوط 
الثاني وافتتح ليروي ساني التسجيل 
بتسديدة ق��وي��ة م��ن زاوي���ة ضيقة في 

الدقيقة 51.
وأض���اف ف��ودي��ن ال��ه��دف الثاني في 
الدقيقة 75 ليحبط جماهير صاحب 
األرض لكن بادريج أموند قلص الفارق 
في الدقيقة 88 ليمهد الطريق أمام نهاية 
مثيرة. وح��س��م ف��ودي��ن األم���ور بهدفه 
الثاني بعد ذلك بنحو 71 ثانية ثم أكمل 
رياض محرز الرباعية من آخر ملسة في 

املباراة ليحقق سيتي فوزه 12 في آخر 
13 مباراة بجميع املسابقات.

وقال جوارديوال الذي ما زال فريقه 
ينافس ف��ي أرب��ع ب��ط��والت ه��ذا املوسم 
”كانت م��ب��اراة صعبة وحلسن احلظ 

أحرز فيل الهدف الثالث.
”نيوبورت اس��ت��خ��دم ن��ق��اط قوته 
ونحن غير معتادين على مواجهة مثل 
هذا األمر كل أسبوع. لهذا السبب فكأس 

االحتاد بطولة استثنائية“.
وف��ي وق��ت سابق أح��رز أشلي كول 
مدافع تشيلسي وإجنلترا السابق هدفه 
األول على اإلط���الق ف��ي البطولة لكنه 
لم يكن كافيا ليتفادى ديربي كاونتي 
الهزمية 2-1 أم��ام برايتون ان��د هوف 
ألبيون. وهز البديل كول، الذي لم يحرز 
أي هدف محلي منذ 2012، الشباك بعدما 
تقدم برايتون املنافس في الدوري املمتاز 
بهدفني بفضل أنطوني كنوكير ويورجن 

لوكاديا في الشوط األول.
وان��ض��م الظهير األي��س��ر املخضرم، 
الفائز باللقب سبع م��رات، إل��ى ديربي 

الذي يقوده فرانك المبارد زميله السابق 
في تشيلسي في يناير كانون الثاني 
بعد رحيله عن لوس أجنليس جاالكسي 

العام املاضي.
ورغم هدف كول البالغ عمره 38 عاما 
املتأخر صمد برايتون ليحجز مكانه في 

دور الثمانية.
وحجز ميلوول مكانه في دور الثمانية 
بتغلبه 1 -صفر على وميبلدون الذي 
أخ��رج وس��ت ه��ام يونايتد املنافس في 

الدوري املمتاز في الدور السابق.
واب���ل م��ن رم��ي��ات ال��ت��م��اس: وم��أت 
اجلماهير استاد رودني باراد قبل انطالق 
املباراة بوقت طويل على أمل مشاهدة 
ما وصفه امل��درب مايكل فلني بأنها رمبا 

ستكون أكبر مفاجأة في تاريخ البطولة.
وف��ي أوق���ات م��ن ال��ش��وط األول بدا 
فريق امل��درب ج��واردي��وال، ال��ذي سحق 
تشيلسي -6صفر األسبوع املاضي، ال 
يشعر براحة في مواجهة وابل من رميات 

التماس الطويلة.
وك��اد نيوبورت من واح��دة منها أن 
يتقدم عندما سقطت الكرة أمام باكينسون 
لكن احل���ارس إي��درس��ون أن��ق��ذ ضربة 

الرأس من مدى قريب.
واستحوذ سيتي على الكرة وملست 
تسديدة ساني العارضة وك��اد محرز 
أن يهز الشباك لكن نيوبورت كان يهدد 
مرمى منافسه بشكل دائم وأطاح جوس 
الب���ادي بكرة خ��ارج امل��رم��ى بعد رمية 

متاس طويلة أخرى.
وتقدم سيتي في بداية الشوط الثاني 
بتسديدة ق��وي��ة م��ن س��ان��ي اصطدمت 
بوجه جو داي إلى داخل املرمى لينزف 

حارس نيوبورت من أنفه.
وأخطأ داي، الذي أسرع باخلروج من 
االستاد ليحتفل بوالدة توأمه عقب الفوز 
على ميدلسبره املنتمي للدرجة الثانية 
في الدور الرابع، ليجعل فودين النتيجة 

2 -صفر.
واستغل أموند البالغ عمره 30 عاما 
ف��رص��ة ليقلص ال��ف��ارق ويعيد األم��ل 
للجماهير التي ارتفع صوتها لكن فودين 
ومحرز حسما الفوز بالهدفني الثالث 

والرابع.
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جانب من تتويج البلجيكية إليسه ميرتنز

رياض محرز في إحدى احملاوالت على مرمى نيوبورت كاونتي

مانشستر سيتي ينهي حلم 
نيوبورت رباعية ويبلغ ربع 

نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي

للتنس املفتوحة  قطر  بلقب  وتفوز  هاليب  تصعق  ميرتنز 

نيمار يتغنى بعبقرية توخيل

أب��دى جن��م ب��اري��س س��ان جيرمان، الفرنسي، البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، إعجابه بعبقرية املدرب األملاني توماس توخيل، إذ أكد أن الفريق 
الباريسي قادر على اعتالء منصة التتويج األوروبية والفوز مبسابقة 

دوري أبطال أوروبا نهاية املوسم احلالي.
ومن بني األمور، التي قام بها توماس توخيل، تغيير مكان لعب النجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا فوق املستطيل األخضر، إذ أصبح صاحب أعلى 
صفقة كروية في عالم الساحرة املستديرة )222 مليون ي��ورو(، يلعب 
قريباً من خط وسط امليدان وخلف املهاجمني، ما مينحه مساحة أكبر فوق 
أرضية امللعب. ويبدو أن فلسفة لعب توماس توخيل نالت إعجاب نيمار 
دا سيلفا، الذي قال في تصريحات صحفية نقلها موقع »لو 10 سبورت 
» الفرنسي: »أحب اللعب في هذا املركز.. األمر مغاير ملا كنت أعرفه في 

برشلونة أو ما أقوم به في املنتخب البرازيلي«.
وأضاف الالعب البرازيلي: »ألعب اآلن بطريقة مختلفة نوعاً ما، لكنني 
أستمتع بذلك.. أشعر أنني قريب للغاية من مرمى اخلصم.. لدي الكثير من 
املساحات، وهذا ما أحبه«. وعن مباراة باريس سان جيرمان األخيرة أمام 
مانشستر يونايتد برسم مسابقة دوري أبطال أوروب��ا، والتي استطاع 
فيها النادي الباريسي التغلب على »الشياطني احلمر« في عقر دارهم 
2-0، قال نيمار: »باريس سان جيرمان سيفوز مبسابقة دوري أبطال 
أوروب��ا، ألن األمر ال يتعلق بي أنا فقط، بل لدينا فريق يعج بالعبني من 

الطراز الكبير ومدرب عبقري مثل توخيل«.

الدوري املصري: السولية يقود األهلي 
لفوز صعب على اإلنتاج احلربي

انتزع فريق األهلي ف��وزاً صعباً من ضيفه اإلنتاج احلربي 0-1 
خ��الل امل��ب��اراة التي جمعتهما السبت، في اجلولة 22 من ال��دوري 
املصري املمتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز اإلسماعيلي على 
النجوم 3-0. ويدين األهلي بالفضل في ه��ذا الفوز لالعبه عمرو 

السولية الذي أحرز هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 49.
وشهدت امل��ب��اراة ط��رد محمود حمادة الع��ب اإلنتاج احلربي في 
الدقيقة 66. ورفع األهلي رصيده إلى 42 نقطة في املركز الثاني بفارق 
3 نقاط خلف بيراميدز، الوصيف، وبفارق 6 نقاط خلف الزمالك، 
املتصدر. فيما توقف رصيد اإلنتاج احلربي عند 31 نقطة في املركز 
اخلامس بفارق األه��داف أمام مصر املقاصة، وبفارق األه��داف خلف 

املقاولون العرب.

األنظار صوب قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس االحتاد اإلنكليزي

لقطة من مواجهة سابقة بني تشيلسي ومانشستر يونايتد

موقف مارادونا يتأزم في املكسيك
تعرض فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يدربه األرجنتيني 
دييغو أرم��ان��دو م��ارادون��ا، لهزمية كبيرة أم��ام أتالنتي 3-6 في 
اجلولة السابعة من مرحلة إياب دوري الدرجة الثانية )كالوسورا 
2019(، ليسقط في ق��اع الترتيب، عقب لقاء تابعه األسطورة 
األرجنتيني من املدرجات بسبب العقوبة. واستغل أتالنتي النقص 
العددي لفريق لدواردوس الذي تعرض العبه فرناندو أرسي للطرد 
)ق14(، واكتسحه بستة أهداف جاءت بتوقيع املكسيكي خيراردو 
روي��ز )ق22( والباراغوياني فيرناندو فيرنانديز )ق47 و61(، 
والكاميروني باتريك سوكو )ق40 و86(، والكولومبي ويلبر 
رنينتريا )ق79(. أما أه��داف دورادوس الثالثة فسجلها األمريكي 
روبيو مينديز )ق16 و49( واملكسيكي خيسوس إسكوبوسا )ق54(.

املصنف األول تيم يودع بطولة 
األرجنتني املفتوحة على يد شوارتزمان

 تعافى دييجو شوارتزمان من بداية مهتزة ليهزم املصنف 
األول دومينيك تيم 2-6 و6-4 و7-6 السبت ويضرب موعدا مع 
اإليطالي ماركو تشيكيناتو في نهائي بطولة األرجنتني املفتوحة 

للتنس.
وعوض شوارتزمان املولود في بوينس أيرس تأخره 2-4 
ليفرض على منافسه النمساوي خوض شوط فاصل في املجموعة 

الثالثة.
وحافظ املصنف 19 عامليا على متاسكه في الشوط الفاصل 
املثير ليلحق بالنمساوي تيم، ال��ذي فاز باللقب في مشاركتني 

سابقتني له بالبطولة، هزميته األولى في العاصمة األرجنتينية.

فرحة السولية بهدف املباراة الوحيد

نيمار سعيد باللعب حتت قيادة توخيل


