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من يستطيع مجاراة مانشستر سيتي املوسم املقبل؟
بعد موسم مرهق للعديد من األندية ،بات األمر جليا ً اآلن أمام فرق إجنلترا أن
تقدمي مستويات رائعة ال يكفي للظفر بلقب البرمييير ليغ ،في ظل وجود الرائع
مانشستر سيتي ،املكدس بالنجوم واملواهب الكروية.
فبعد تتويجه بلقب الدوري اإلجنليزي املوسم املاضي حتت قيادة «العبقري»
بيب غ��واردي��وال ،عاد مانشستر سيتي هذا املوسم ليحتكر جميع األلقاب في
إجنلترا (الدوري اإلجنليزي ،كأس الرابطة ،كأس االحتاد) ،ليطرح سؤاالً مهما ً،
هل من منافس محلي لـ»السيتيزنز»؟.
وكان ليفربول الفريق األقرب ملنافسة مانشستر سيتي على لقب الدروي ،لكن
وبالرغم من املستويات الرائعة التي قدمها «الريدز» خالل املوسم بوجود النجم
املصري محمد صالح و»الطاحونة» الهولندية فيرجيل فان دايك ،لم يكن كافياً
إلزاحة السيتي عن منصات التتويج.
ووصل ليفربول إلى النقطة  97في الدوري اإلجنليزي ،في موسم رمبا يكون
األفضل له منذ سنني عدة ،لكنه اكتفى بالوصافة ،لتشهد دوريات أوروبا وألول
مرة وصول فريق لهذا العدد من النقاط دون أن يحقق اللقب احمللي ،األمر لم يكن
مفاجئا ً ،خصوصا ً وأنك تنافس على لقب أمام فريق ميلك إمكانيات هائلة.
وتوج مانشستر سيتي أيضاً بكأس االحتاد اإلجنليزي للمرة السادسة في
تاريخه وألول مرة منذ  ،2011على حساب واتفورد بسداسية نظيفة ،في اللقاء
الذي جمع الفريقني على إستاد وميبلي.
إال أن مانشستر سيتي ليس منيعاً ،وظهر ذلك جلياً أمام توتنهام في نصف
نهائي دوري أبطال أوروب��ا ،إذ أن عبور «السبيرز» على حساب «السيتيزنز»

أكد أن كتيبة غوارديوال ميكن هزميتها ،لكن من ميلك النفس الطويل ملجاراتها في
بطولة كالدوري اإلجنليزي؟ ،إذ أنه وللموسم الثاني على التوالي تخطى السيتي
حاجز الـ 90نقطة.
وال يبدو أن خطوات مانشستر سيتي ستتباطئ في املستقبل القريب ،أو في
املوسم املقبل على األقل.
أندية لندن
واصلت أندية لندن نتائجها املخيبة للموسم الثاني على التولي على املستوى
احمللي ،فمنذ تتويج تشيلسي بلقب موسم  ،2017-2016بدت أندية العاصمة
البريطانية وأنها تنافس فقط حلجز معقد مؤهل لدوري أبطال أوروبا،
وك��ان تشيلسي قريباً من حتقيق لقب واح��د على األق��ل هذا املوسم ،ولكن
مانشستر سيتي حرمه من ذل��ك ،حني ف��از عليه بنهائي ك��أس رابطة األندية
اإلجنليزي ،بعد احتكام الفريقني لركالت الترجيح ،التي ابتسمت ل��ـ»األزرق
السماوي».
وال يبدو أن احلال سيتيغير كثيرا ً بالنسبة آلرسنال ،الذي وبالرغم من قدوم
املدرب اإلسباني أوناي إميري ،ال يزال يعاني من أجل العودة إلى مربع الكبار،
وتبدو منافسته على لقب الدوري املوسم املقبل أمر مستبعد.
وم��ن جانبه ق��دم توتنهام موسماً ج��ي��دا ً ،بقيادة األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو ،بعد أن بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ،الذي سيخوضه أمام ليفربول،
كما حقق انطالقة رائعة في الدوري اإلجنليزي ،إال أنه تراجع مع اقتراب املوسم
من نهايته ،مكتفيا ً بضمان مقعد مؤهل للبطولة القارية املوسم املقبل.

اجلار «األحمر»

منذ رحيل أسطورة التدريب اإلسكتلندي
السير أليكس فيرغسون ،فشل مانشستر
يونايتد في إظهار اللعب اجلميل وال��روح
القتالية ال��ت�ين ك��ان يشتهر بهما ،ليبتعد
تدريجيا ً عن املنافسة على األلقاب احمللية.
كما أن ال��ف��ري��ق األك��ث��ر تتويجاً بألقاب
الدوري يعاني من مشاكل كثير داخل صفوف
الفريق ،فبجانب حاجته إلى تدعيم صفوف
بصفقات من العيار الثقيل ،بات مهددا ً بفقدان
بعض جنومه الصيف املقبل ،لعل أبرزهم
الفرنسي بول بوغبا ،الذي أبدى في مناسبات
عدة عدم ارتياحه مع الفريق.
كما يعاني يونايتد م��ن إي��ج��اد البديل
املناسب لفيرغسون.
وك���ان األم���ل تسلسل إل��ى ن��ف��وس عشاق
مانشستر يونايتد مع قدوم املدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو ،إال أن��ه سرعان ما عادت
صيحات االن��ت��ق��اد للتعالي م��ن ج��دي��د في
مدرجات ملعب أولد ترافورد.

هل يشهد املوسم املقبل صحوة لكبار إجنلترا ملنافسة سيتي وليفربول؟

مارادونا يغيب عن عرض فيلم وثائقي
عن حياته في مهرجان كان
قال مسؤولو الدعاية عن فيلم
وثائقي يتناول ح��ي��اة جن��م كرة
القدم األرجنتيني السابق دييجو
مارادونا ومشواره في املالعب إن
م��ارادون��ا غ��اب عن العرض األول
للفيلم بسبب ”إصابة في الكتف
حتتاج لرعاية طبية“.
وك���ان م���ارادون���ا م��ن ب�ين أب��رز
ال��ن��ج��وم امل��ت��وق��ع ظ��ه��وره��م في
الريفييرا الفرنسية على البساط
األحمر في مهرجان كان هذا العام.
وك���ان ال��ع��رض األول للفيلم
الوثائقي (دييجو مارادونا) وهو
من إخراج آصف كاباديا.
وقال مسؤولو الدعاية في بيان

”يشعر دييجو مارادونا باألسف
البالغ لعدم ق��درت��ه على حضور
العرض األول لفيلمه.
”حالت إص���اب���ة ف���ي ال��ك��ت��ف
تتطلب رع��اي��ة طبية دون سفره
إلى املهرجان ،ولكنه سيكون مع
املتفرجني وصناع الفيلم بروحه
ويتطلع ملشاهدة الفيلم قريبا“.
ويتناول فيلم (دييجو مارادونا)
صعود جنم كرة القدم سلم املجد
مع فريقه نابولي اإليطالي وفوزه
بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب
بالده وهو كابنت الفريق كما يلقي
الضوء على تراجعه ،وحياة الترف
التي عاشها وص��راع��ه م��ع إدم��ان

مبابي يفتح باب التكهنات
عن مستقبله

مارادونا

املخدرات.
ونُقل مارادونا ( 58عاما) مرارا

للمستشفى مبا في ذلك في يناير
ك��ان��ون الثاني ه��ذا ال��ع��ام عندما

خضع جلراحة بسبب نزيف في
املعدة.

رابتورز يستعيد توازنه أمام ميلووكي باكس في نهائي املنطقة الشرقية
منح كاواي لينارد فريقه تورونتو رابتورز األمل في مواجهة
ميلووكي باكس بتسجيله  36نقطة بينها  8في الوقت االضافي
ليقوده إلى الفوز  112-118بعد التمديد مرتني في نهائي
املنطقة الشرقية من ال��دوري األميركي للمحترفني في كرة
السلة.
وسبق للينارد أن توج بطالً للدوري األميركي في صفوف
سان أنطونيو سبيرز عام .2014
وحقّق رابتورز فوزه األول في أول مباراة على أرضه بعد
هزميتني متتاليتني خارجها /ملحقا ً مبيلووكي باكس اخلسارة
الثانية في بالي أوف هذا املوسم.
وس��اه��م الكاميروني باسكال سياكام والع��ب االرت��ك��از
اإلسباني مارك غاسول في فوز رابتورز بتسجيلهما  25و16
نقطة على التوالي.
وفرض رابتورز مراقبة لصيقة على جنم ميلووكي باكس
اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو ،أحد املرشحني لنيل لقب أفضل
العب هذا املوسم والذي اكتفى بتسجيل  12نقطة فقط لكنه في
املقابل جنح في  23متابعة.
أما أفضل مسجل في صفوف باكس فكان جورج هيل مع 24
نقطة وأضاف االحتياطي مالكولم بروغدون  20نقطة.
وقال يانيس بعد املباراة «لم تكن األفضل لنا .لقد خسرنا
الكثير من الكرات ذلك ألن الفريق املنافس خلق لنا متاعب كثيرة
وألننا افتقدنا للتركيز والقتالية أيضا ً».
وأضاف «يجب االعتراف بأنهم كانوا أفضل منا هذه املرة».
وأشاد مدرب رابتورز نيك نيرس بأداء العبيه ،وقال «لعبنا
بقوة بدنية أكبر ،رأيت فريقا ً جاهزا ً للقتال».
وع��ن لينارد ،ق��ال «ل��م يكتف بتسجيل النقاط لكنه كان
ح��اض��را ً ج��دا ً ف��ي ال��دف��اع .ف��ي مباريات م��ن ه��ذا ال��ن��وع حيث
املستوى متقارب ،أن تدخالً من هنا أو من هناك يستطيع تغيير
الدينامية ،وهذا ما قام به كاواي هذه الليلة».
ال بقدرة
لكن م��درب باكس مايك بودنهولتسر بقي متفائ ً
فريقه على حسم السلسلة في صاحله بقوله «لقد حصلنا عل
فرصنا خالل هذه املباراة ولم نستغلها كما يجب .أنا واثق
من أننا سنلعب أفضل الثالثاء (في املباراة الرابعة) السيما
يانيس» .ويأمل رابتورز بأن يستغل عامل األرض واجلمهور
مرة جديدة الثالثاء ليعادل النتيجة.

كيليان مبابي

على الرغم من أن كيليان مبابي التزم بالبقاء مستقبال في باريس
سان جيرمان رغم خروج مبكر آخر للفريق من دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم في مارس آذار املاضي ،يثير مهاجم فرنسا الشكوك من
جديد بشأن نواياه للموسم املقبل.
ومتكن الالعب البالغ من العمر  20عاما من إضافة جائزة أفضل
العب في دوري الدرجة األولى الفرنسي إلى قائمة مميزة بالفعل
من اجل��وائ��ز وانتهز الفرصة للقول إن��ه يريد ”املزيد من حتمل
املسؤولية“ في املستقبل مشيرا إلى أن هذا قد يكون أما مع باريس
سان جيرمان أو ”في مكان آخر“.
ويلعب الالعب الفائز بكأس العالم  2018مع منتخب فرنسا،
وال��ذي سجل  32هدفا في ال��دوري الفرنسي هذا املوسم ،في خط
هجوم سان جيرمان إلى جوار ادينسون كافاني مهاجم أوروجواي
والبرازيلي نيمار.
ونقلت صحيفة ليكيب عن مبابي قوله أمس االثنني ”إنها نقطة
حتول وهذه هي اللحظة املناسبة للتصريح بذلك.
”أنا صريح وعندما أنطق بشيء فإنني اعنيه .قلتها ..لو كان
هذا في باريس سان جيرمان فسيكون أمرا جيدا ولو كان في مكان
آخر فليكن“.
وكان مبابي ،الذي زاد تأثيره مع بطل فرنسا عندما ابتعد نيمار
عن املالعب بسبب إصابة في القدم تعرض لها هذا العام ،يقول دوما
إنه يفضل اللعب ضمن صفوف ريال مدريد.
وسيشكل رحيل مبابي ضربة قوية لسان جيرمان الذي ودع
دوري أبطال أوروبا هذا املوسم من دور الستة عشر بطريقة محبطة
أمام مانشستر يونايتد.
لكن مغادرته ستؤدي إلى استقرار األمور املالية في النادي عقب
التحقيق معه بسبب مزاعم انتهاك للوائح اللعب النظيف املالي.

بوغبا يرفض العودة ليوفنتوس
لقطة من مباراة تورونتو رابتورز وميلووكي باكس

وكان تورونتو في طريقه حلسم النتيجة في الوقت األصلي
عندما تقدم  91-96قبل نهاية الربع األخير بـ  1:31دقيقة ،لكن
باكس جنح في إدراك التعادل وفرض وقت إضافي.
وتقدم باكس في مطلع الوقت اإلضافي الثاني ،103-105
بيد أن رابتورز رد بواسطة ليونارد الذي سجل سلتني ليمنح
التقدم لفريقه  110-114قبل النهاية بـ  32,4ثانية.
وأنهى لينارد املباراة منهكاً ،وبدا كأنه يعاني من إصابة،

لكنه استبعد ذلك في نهاية املباراة بقوله «كل األم��ور تسير
على ما يرام ،كل ما في األمر أننا في خضم البالي أوف ،اجلميع
يعاني من أوجاع في هذه املرحلة من البطولة ،لكني سأواصل
القتال» .يذكر أن الفائز في نهائي املنطقة الشرقية سيالقي على
األرجح غولدن ستايت ووريرز ،بطل املوسمني املاضيني والذي
يتقدم على بورتالند ترايل باليزرز 3-صفر في نهائي املنطقة
الغربية قبل لقائهما الرابع االثنني.

ذكرت تقارير صحافية أن النجم الفرنسي بول بوغبا رفض
فكرة ال��ع��ودة إل��ى ناديه السابق يوفنتوس اإليطالي ،ويفضل
االنضمام لصفوف لريال مدريد اإلسباني ،حتت قيادة مواطنه زين
الدين زيدان.
وق��ال موقع كالتشيو ميركاتو إن ري��ال م��دري��د ك��ان ينوي
االنسحاب من صفقة بوغبا ،بسبب عدم قدرته على توفير الراتب
الذي يحتاجه العب مانشستر يونايتد اإلجنليزي ،مفسحا ً الطريق
ليوفنتوس الستعادة جنمه السابق.
ومن املعروف أن يوفنتوس يسعى الستعادة بول بوغبا من
جديد ،إذ قرر عرض أكثر من العب للبيع من أجل توفير النفقات
الالزمة لضم بوغبا ،بحسب التقارير الواردة من إيطاليا.

