
 واصل ويجان أثليتيك مفاجآته املدوية أمام مانشستر 
سيتي بعدما تفوق فريق الدرجة الثالثة على عشرة من 
العبي متصدر ال��دوري املمتاز -1صفر في مباراة مثيرة 
ب��ال��دور اخلامس لكأس االحت��اد االجنليزي لكرة القدم 

االثنني.
وسجل ويل جريج هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 79 

لتهتف اجلماهير باسمه طويال في املدرجات.
وهذه الهزمية الثالث لسيتي هذا املوسم وأنهت آماله في 

حتقيق رباعية من األلقاب ال سابق لها هذا املوسم.
وق��ال بيب ج��واردي��وال م��درب سيتي لهيئة اإلذاع��ة 
البريطانية )بي.بي.سي( الذي استحوذ فريقه على الكرة 
بنسبة 82 باملئة خالل الشوط الثاني ”هذه املباراة أشبه 
بنهائي ويستطيع املنافس أن يعاقبك. علينا أن نتقبل 

الهزمية ونهنئ ويجان“.
ولعب سيتي الشوط الثاني كامال بعشرة العبني بعد 
ط��رد الع��ب الوسط فابيان ديلف في الدقيقة 45 بسبب 

التحام عنيف ضد ماكس باور.
وقال جوارديوال ”في مثل هذه املباريات وعند اللعب 
بعشر العبني ضد 11 العبا رمبا ال يستطيع الفريق أن 

يسجل. دافع املنافس بشكل رائع“.
ومنذ البداية بدا أن ويجان قد يتمكن من تكرار مفاجآته 
أمام سيتي بالتخصص بعدما فاز عليه في نهائي كأس 
االحتاد 2013 وكرر التفوق عليه في العام التالي في دور 

الثمانية.
وزادت فرص ويجان في حتقيق املفاجأة عندما قرر 
احلكم أنطوني تايلور، ال��ذي كان ممسكا بيده البطاقة 

الصفراء، طرد ديلف.
دانيلو واميريك البورت العبا مانشستر سيتي مستاءان 
في نهاية املباراة أمام ويجان أثليتيك في مباراة الفريقني 
في ال��دور اخلامس لكأس االحت��اد اإلجنليزي لكرة القدم 

يوم االثنني. تصوير أندرو ييتس - رويترز.
وبدا أن ديلف تعرض لصدمة من القرار والتف العبو 

سيتي حول احلكم بينما استشاط املدرب جوارديوال غضبا 
خارج امللعب.

وق��ال ب��ول ك��وك م��درب ويجان ”ينتابنا شعور رائع 
أليس كذلك. خضنا اختبارا صعبا وكنا نواجه منافسا 
قويا... الليلة جنحنا في استغالل مساندة احلظ. الطرد 

دائما ما يكون قرارا مؤثرا“.
وأض���اف ”لكن ه��ذا م��ا يجعل بطولة ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي استثنائية. يستحق العبونا الكثير من اإلشادة 

اليوم بسبب اجلهد الكبير املبذول“.
وحدث اشتباك بني جوارديوال، الذي كان محبطا من 
البداية في فشل العبيه في اختراق دفاع ويجان، وكوك في 

النفق املؤدي لغرف الالعبني.
وقال كوك ”ال توجد مشكالت. هو مدرب رائ��ع. أمتنى 
أن يواصل مشواره ويفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري 

اإلجنليزي ألنه يستحق ذلك“.
وحاول جوارديوال تعويض طرد ديلف وأشرك الظهير 

األمي��ن املتحرك كايل ووك��ر على حساب اجلناح ليروي 
ساني في بداية الشوط الثاني. وشارك كيفن دي بروين 
ب��دال م��ن ديفيد سيلفا ف��ي الدقيقة 65 وف��رض الالعب 

البلجيكي الضغط سريعا على دفاع ويجان.
لكن رغم ذلك فشل سيتي في التسجيل رغم أنه يستمتع 
مبوسم رائع ويتصدر الدوري املمتاز بفارق 16 نقطة على 
أقرب منافسيه واقترب من التأهل لدور الثمانية في دوري 
أبطال أوروب��ا كما سيخوض نهائي كأس رابطة األندية 

اإلجنليزية أمام أرسنال بعد أيام.
وسيلتقي ويجان مع ساوثامبتون في دور الثمانية 

الشهر املقبل. 

غوارديوال يبدأ التفكير في أرسنال
ورف���ض م���درب مانشستر س��ي��ت��ي، اإلس��ب��ان��ي بيب 

غوارديوال، لوم العبيه.

وق���ال غ��واردي��وال لهيئة اإلذاع���ة البريطانية »ب��ي.
بي.سي« عقب اللقاء اإلثنني: »أقدم التهنئة لفريق ويغان 
على التأهل.. فعلنا تقريبا كل شيء وارتكبنا خطأ، وهذه 
املباراة مثل املباريات النهائية. نحن نتقبل الهزمية. فاز 
ويغان ونهنئه، واآلن علينا احلصول على راحة من أجل 

االستعداد لنهائي كأس رابطة األندية«.
وسيلعب سيتي مع آرسنال في نهائي كأس الرابطة 

على إستاد وميبلي األحد املقبل.
ورغ��م غضب غوارديوال الشديد حلظة الطرد، إال أنه 
رفض انتقاد احلكم عقب اللقاء الذي خسر بهدف سجله 

ويل غريغ في الدقيقة 79.
وقال غوارديوال: »بطاقة حمراء هذا هو القرار. سدد 
املنافس كرة واحدة على املرمى. ال أشعر بأي ندم بسبب 

طريقة لعبنا أو بسبب مستوانا أو بسبب حماسنا«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »أقيم العبي فريقي باألداء 

وليس بالنتيجة ومستواهم كان جيدا«.
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كثيرا ما حصد نيمار دا سيلفا الثناء بسبب املستوى 
الكبير الذي يقدمه دائما على املستطيل األخضر، لكن 
أنانية النجم البرازيلي األخيرة، أعادت احلديث مجددا 
عن طموحه الزائد، الذي قد يعصف بحلمه في التتويج 

بالكرة الذهبية.
استبشرت جماهير ن��ادي باريس س��ان جيرمان 
كثيرا، بعد التعاقد مع نيمار دا سيلفا، في أغلى صفقة 
في تاريخ كرة القدم )222 مليون ي��ورو(، قادما من 
العمالق اإلسباني برشلونة، الذي قضى معه الالعب 
سنوات مميزة، وشكل ثنائيا خطيرا مع الفائز بجائزة 

الكرة الذهبية خمس مرات األرجنتيني ليونيل ميسي.
ومع انطالقة عجلة الدوري الفرنسي، بدأ نيمار في 
نثر سحره الكروي على املستطيل األخضر، مستفيدا 
من مهاراته الكبيرة وسرعته في جتاوز العبي الدوري 
الفرنسي، الذي ُيعد حسب العديد من املراقبني ضعيفا 
باملقارنة من نظيره اإلسباني. كما يحتل النجم البرازيلي 
وصافة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 20 هدفا، خلف 

زميله في الفريق إدينسون كافاني )23 هدفا(.

طموح.. لكن بأي ثمن
لم يترك نيمار ناديه السابق برشلونة من أجل 
الفوز بجائزة هدافي ال��دوري الفرنسي، بل يسعى 

الالعب البرازيلي إلى قيادة فريقه الباريسي للتويج 
ب�«الكأس ذات األذنني«، إذ يعي جيدا أن بطولة دوري 
أبطال أوروبا سترفع كثيرا من أسهمه في الفوز بالكرة 

الذهبية، التي ُتعد طموح نيمار األكبر.
وتسبب طموح نيمار ه��ذا، ف��ي ح��دوث خالفات 
علنية مع زميله في الفريق، إدينسون كافاني، بعدما 
أصر نيمار على تسديد ركلة جزاء في إحدى مباريات 
ال���دوري الفرنسي، كما أن دائ���رة اخل��الف اتسعت 
لتشمل مدربه في الفريق أوناي إميري، غذ أوضحت 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية أن نيمار غضب من املدرب 

اإلسباني، ألنه لم يسمح له بالتدرب فترة أطول.
وفي مباراة الفريق الباريسي األخيرة ضد ريال 
مدريد، ضمن ال��دور ال�16 من دوري أبطال أوروب��ا، 
أع��ادت »أنانية« نيمار في اللقاء احلديث مجددا عن 
مزاجية النجم البرازيلي، ورغبته في أن ُتسلط عليه 

األضواء أكثر من غيره.

نيران صديقة
وان��ت��ق��د ال���دول���ي ال��ب��رازي��ل��ي ال��س��اب��ق، وال��ت��ر 
ك��ازاغ��ران��دي، تصرفات وأداء نيمار أم��ام »األبيض 

امللكي«، ووصفه بأنه كان مشكلة لفريقه.
وأض����اف ك���ازاغ���ران���دي، وف��ق��ا لصحيفة م��ارك��ا 

اإلسبانية: »إننا نخلق وحشا، واملشكلة أن البعض 
يعتقد أن نيمار عبقري«.

ولم تتوقف انتقادات كازاغراندي عند هذه احلد، 
وتابع قائال: »أشعر بالقلق عندما يواصل املشجعون 
واإلع��الم التعبير عن رضاهم جتاه نيمار.. أظهر في 

مرات عديدة تصرفه السيئ في الفريق«.

اختبار صعب
ويحمل نيمار على عاتقه مهمة كبيرة في مباراة 
إياب دوري أبطال أوروبا، ضد بطل النسخة املاضية 
ريال مدريد اإلسباني، إذ سيحاول النجم البرازيلي 
إثبات علو كعبه واستعادة فعاليته أمام املرمى، بعدما 

فشل في هز شباك احلارس الكوستاريكي نافاس.
كما أن نتيجة هذه املباراة اإلي��اب ستحدد بشكل 
كبير مستقبل النجم البرازيلي مع فريق العاصمة 
الباريسية، خاصة بعدما أكدت العديد من التقارير 
الصحافية أن رادار »امليرينغي« يرصد نيمار من أجل 

التعاقد معه في الصيف احلالي.
واألكيد أن املستطيل األخضر سيثبت معدن نيمار 
احلقيقي ف��ي جت���اوز اخ��ت��ب��ار صعب ف��ي مسيرته 
الكروية، وهو الذي تعود على قهر صعوبات الساحرة 

املستديرة في أكثر من مرة.

فرحة جماهير ويغان أثليتيك في أرضية امللعب بعد الفوز على مانشستر سيتي

»أنانية« نيمار قد حترمه من التتويج بالكرة الذهبية

نيمار دا سيلفا بعد مباراة سان جيرمان أمام ريال مدريد

ويغان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويطيح مبانشستر سيتي من كأس إجنلترا

ب��ات فريق أتلتيكو م��دري��د اإلسباني أق��ل الفرق 
التي استقبلت شباكها أهدافا بني أفضل 10 دوريات 
في »ال��ق��ارة العجوز«، وذل��ك عقب انتصاره بهدفني 
نظيفني على ضيفه أتلتيك بلباو األح��د، في اجلولة 
24 ل�«الليغا«، وذلك وفقا للمعدل التهديفي لالحتاد 

األوروبي لكرة القدم »يويفا«.
واستطاع رجال األرجنتيني دييغو سيميوني، أن 
يحافظوا على عذرية شباكهم في 11 مباراة من إجمالي 
آخر 13 جولة ل�«الليغا«، وهي املرة ال�16 في املسابقة 

هذا املوسم.
واستقبلت شباك الفريق املدريدي معدل 0.375 
هدف في كل مباراة في »الليغا« هذا املوسم، وهو الرقم 
الذي ال يضاهيه فيه أح��دا، ليس في البطولة احمللية 
فحسب ولكن أيضا في إجنلترا وإيطاليا وفرنسا 
وروس��ي��ا والبرتغال وأمل��ان��ي��ا وأوك��ران��ي��ا وقبرص 
والنمسا وتركيا، االحتادات القارية العشرة صاحبة 

املعدل التهديفي األكبر هذا املوسم.
ول��م تستطع أكبر األسماء في ال��دوري��ات احمللية 

بأوروبا مثل مانشستر يونايتد )األق��وى دفاعا في 
إجنلترا ب�19 هدفا مبعدل 0.70 هدفا(، وباريس سان 

جيرمان )ب�19 هدفا في 26 مباراة مبعدل 0.73 هدفا(.
كما تفوق »الروخيبالنكوس« أيضا على نابولي 
ويوفنتوس اإليطاليني )ب�15 هدفا خالل 25 مباراة 
مبعدل 0.6 ه��دف��ا(، وب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي ال��ذي 
استقبلت شباكه 18 هدفا خالل 23 مباراة مبعدل 0.78 

هدفا في كل مباراة.
وم��ن بني جميع ال��دوري��ات األوروب��ي��ة املقامة في 
الوقت احلالي، أربعة أندية فقط تتفوق على االرقام 
الدفاعية لألتلتي: فيكتوريا بلزن التشيكي )5 أهداف 
في 17 مباراة مبعدل 0.29 هدفا(، والنجم األحمر 
الصربي )استقبل 8 أهداف في 23 جولة مبعدل 0.347 
هدفا(، باوك اليوناني، ب�8 أهداف في 22 مباراة )0.36 
هدفا(، ولينكولن من جبل طارق الذي اهتزت شباكه 

مرات فقط خالل 12 مباراة مبعدل 0.25 هدف.
وعلى النقيض، يحتل أتلتيكو املرتبة 27 في قائمة 

األكثر تهديفا بالدوريات اخلمسة الكبرى. 

ركالت اجلزاء هدف سهل دفاعات أتلتيكو مدريد األقوى بني كبار أوروبا
لـ »خفافيش فالنسيا«

سجل فالنسيا أكبر عدد من ركالت اجلزاء لصاحله بعد الركلة 
التي حققت فوزه السبت في ملقا باجلولة ال�24 من »الليغا«، 

بواقع سبع ركالت جزاء سددها جميعا بنجاح.
وحققت ركلة اجلزاء األخيرة السابعة في جعبة )اخلفافيش( 
الفوز للفريق 1-2 على ملقا والتي سددها بنجاح دانيال باريخو 
الذي سدد خمس ركالت جزاء منها بينما سجل رودريغو مورينو 

وسانتي مينا الضربتني األخرتني.
ويتقدم )اخلفافيش( على جيرونا وأتلتيك بلباو اللذين 

يحظيني بستة ركالت علما بأنها لم حتقق الفوز لهما.
ويشار إلى أن أتلتيكو مدريد هو النادي الوحيد بدوري الدرجة 
األولى الذي لم يحصل على أي ركالت جزاء لصاحله خالل ال�24 

جولة التي مرت من »الليغا«.

ابن دروجبا يسير على خطى 
والده وينضم جلاجنون

أعلن جاجنون املنتمي لدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة 
القدم أن إيزاك ابن ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق انضم 
ألكادميية الفريق حتت 19 عاما. ويسير الالعب الشاب البالغ 
عمره 17 عاما على خطى والده املخضرم الذي خاض 50 مباراة 
مع جاجنون قبل أن ينتقل إلى أوملبيك مرسيليا ثم تشيلسي حيث 
سجل هناك 164 هدفا في 381 مباراة مع حامل لقب ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز. وكتب دروجبا قائد ساحل العاج السابق 
والبالغ عمره 39 عاما في حسابه على إنستجرام ”ال ميكنني أن 

أشعر بفخر أكبر من ذلك بإيزاك دروجبا“.
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قدم نادي آينتراخت فرانكفورت تعازيه الثالثاء، بعد 
وفاة أحد مشجعيه خالل حضوره املباراة التي انتهت 
بالفوز على اليبزيج 2 / 1 اإلثنني، ضمن منافسات 

الدوري األملاني.
وذك����ر آي��ن��ت��راخ��ت ع��ب��ر م��وق��ع ش��ب��ك��ة ال��ت��واص��ل 
اإلجتماعي »تويتر« »ببالغ احل��زن، آينتراخت يعلن 
وفاة أحد مشجعيه إثر أصابته بأزمة قلبية لدى تواجده 
باملدرجات، في املراحل األخيرة من مباراة اإلثنني.. 

تعازينا ألصدقائه وعائلته«.
واحتج مشجعون على إقامة مباراة في دوري الدرجة 
األول��ى األملاني لكرة القدم في مساء االثنني خالل فوز 
أينتراخت فرانكفورت 2-1 على رازن ب��ال شبورت 
اليبزيج وتأخر انطالق الشوطني األول والثاني بسبب 

إلقاء املئات من كرات التنس في أرضية امللعب.
وأه��در اليبزيج فرصة الصعود إل��ى املركز الثاني 
وتأثر بقرار حكم الفيديو املساعد بإلغاء احتساب ركلة 
جزاء في لقاء متوتر شهد شجارا بني الالعبني. وأقيمت 

املباراة وسط صيحات استهجان ال تتوقف.
وأصبح فرانكفورت في املركز الثالث برصيد 39 
نقطة وبفارق نقطة واح��دة خلف بروسيا دورمتوند 
بينما يأتي اليبزيج في املركز اخلامس وله 38 نقطة. 
ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري بفارق كبير وميلك 59 

نقطة.
وهذه أول مباراة، من ضمن خمس مباريات، ستقام 
يوم االثنني في الدوري األملاني هذا املوسم وهو قرار أثار 

غضب الكثير من املشجعني.
وحت���رك امل��ئ��ات م��ن املشجعني م��ن امل��درج��ات قبل 
حلظات من البداية وشغلوا املساحة املوجودة خلف 

امللعب ورفعوا الفتات من عينة ”ال إلقامة مباريات مساء 
االثنني“ وتسببوا في تأخر انطالق املباراة لست دقائق.

وقبل بداية الشوط الثاني ألقى مشجعون مئات من 
ك��رات التنس في أرضية امللعب وألقوا أيضا مناديل 
ورقية بكثافة عند املرمى ليتسبب ذل��ك في مزيد من 
التأجيل. وبدال من الغناء خالل اللقاء أطلق املشجعون 

صيحات استهجان.
وطالبت رواب��ط مشجعي فرانكفورت يوم اجلمعة 
باالحتجاج على موعد اللقاء وقالت إن رابطة الدوري 
واألن��دي��ة ”مستعدة للتضحية مبصاحلنا م��ن أجل 

مكاسب مالية محدودة“.
وقال املشجعون في بيان ”طاملا يدخل جيوبهم بعض 
األموال اإلضافية فإنه ال يوجد اهتمام من جانبهم بشأن 
عدد أيام األجازة التي نحتاجها حلضور مباراة خارج 

األرض. التسويق هو أولويتهم األولى“.
وقالت رابطة الدوري األملاني إنها أرادت منح فرصة 
أكبر من الوقت لكي تتعافى الفرق املشاركة في الدوري 
األوروب��ي يوم اخلميس وهو ما انطبق على اليبزيج 
هذا املوسم. وسجل تيموثي تشاندلر هدف التعادل في 
الدقيقة 22 قبل أن يضيف زميله كيفن-برينس بواتنج 
الهدف الثاني بتسديدة مباشرة بعد كرة عرضية من أنته 

ريبيتش.
وحصل اليبزيج على ركلة ج��زاء بعد أرب��ع دقائق 
عقب خطأ من ريبيتش ضد مارسيل سابيتسر لكن 
احلكم ألغى القرار بعدما اعتبر حكم الفيديو املساعد أن 
سابيتسر كان متسلال. وتسبب تدخل عنيف من نابي 
كيتا العب اليبزيج ضد ماكتو هاسيبي في اندالع شجار 

بني العبي الفريقني قبل أن تهدأ األمور بعد ذلك.

وفاة مشجع لفرانكفورت في مدرجات اليبزيغ

اعتقال العبي كرة قدم بتهمة التالعب في إسبانيا
اعتقلت الشرطة الوطنية اإلسبانية 24 شخصا 
بتهمة ال��ت��ورط م��ع شبكة متخصصة ف��ي التالعب 
بنتائج مباريات دوري��ي ال��درج��ة الثانية والثالثة 
خالل املوسمني السابق واحلالي ويديرها العبون كرة 
قدم سابقون. ووقعت عمليات االعتقال واملداهمات 
ف��ي أن��ح��اء إسبانيا م��ن بينها برشلونة وألباثيتي 

وب��اداخ��وث. ويدير الشبكة العبان سابقان استغال 
خبرتهما ف��ي اللعبة وق��ام��ا ب��ش��راء الع��ب��ني آخرين 
نشطني لدفعهما في تقدمي لعبات معينة في املباريات 
مثل رك��الت اجل��زاء أو الركنية. وأش��ارت مصادر من 
التحقيقات إلى أن هذه شبكة قامت بتالعبات في نتائج 

مباريات أيضا بالصني.


