
 يورغن كلوب في تدريبات ليفربول

تعافى مانشستر سيتي من خروجه على 
يد توتنهام من ربع نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، ليفوز على الفريق ذاته 1-
0 أمس على ملعب “االحتاد” في افتتاح 
اجلولة اخلامسة والثالثني من ال��دوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل فيل فودين هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة اخلامسة.
ورف���ع سيتي رص��ي��ده إل��ى 86 نقطة، 
ليتصدر مؤقتا بفارق نقطة عن ليفربول 
ال���ذي يلعب م��س��اء ال��ي��وم أم���ام ك��اردي��ف 
سيتي، أم��ا توتنهام فتجمد رص��ي��ده 67 
نقطة، وب��ات مهددا بفقدان املركز الثالث 
لصالح أرس��ن��ال ال��ذي يلعب األح��د أم��ام 

ضيفه كريستال باالس.
وكاد توتنهام يصعق مانشستر سيتي 
بهدف مبكر ف��ي الدقيقة الثالثة، عندما 
مرر إريكسن الكرة إلى سون الذي اقتحم 
الناحية اليسرى من منطقة اجلزاء وراوغ 
ستونز قبل أن يسدد نحو الزاوية الضيقة، 
إال أن احلارس إيدرسون تصدى للكرة، ومن 
أول هجمة خطيرة افتتح سيتي التسجيل 
في الدقيقة اخلامسة، بعدما رفع برناردو 
سيلفا كرة باملقاس إلى أجويرو الذي حولها 
برأسه أمام املرمى، ليتابعها غير املراقب 

فودين في الشباك.
ومرر مورا كرة إلى إريكسن الذي تخلص 
م��ن الب���ورت قبل أن ينفرد باملرمى، لكن 
إيدرسون أنقذ محاولته في الدقيقة 14، 
وأبعد البورت الكرة من أمام املنفرد سون 
في الدقيقة 16، وطالب جمهور مانشستر 
سيتي باحتساب ركلة ج��زاء بعد إعاقة 
برنادو سيلفا داخ��ل املنطقة، لكن احلكم 
أم��ر مبواصلة اللعب، وتلقى فودين كرة 
من برناردو سيللفا ليسدد بيمناه في مكان 

وقوف احلارس جازانيجا بالدقيقة 22.
ووض��ع فيرتونن جسده أم��ام تسديدة 
ب��رن��اردو سيلفا في الدقيقة 34، وبعدها 
بلحظات اقتحم البرتغالي سيلفا من 
الناحية اليمنى، قبل أن يسدد كرة بيسراه 
ل��م يجد جازانيجا صعوبة ف��ي إيقافها، 
ومرت تسديدة من دي بروين فوق املرمى 
بالدقيقة 35، قبل أن ترغم اإلصابة الدولي 
البلجيكي على اخلروج من امللعب، ليدخل 
مكانه البرازيلي فرناندينيو، وقبل نهاية 
الشوط االول بدقيقة، انطلق سون بالكرة 
وراوغ الب�����ورت، ل��ك��ن إي���درس���ون صد 

محاولته باقتدار.
وم��ع ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني، م��ر ووك��ر 
م��ن الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة 
إل��ى أج��وي��رو ال��ذي ارت���دت محاولته من 
ألديرفيريلد، لتصل إلى فودين الذي أطاح 
بها بعيدا ع��ن امل��رم��ى، وط��ال��ب توتنهام 

بركلة ج��زاء في الدقيقة 59 بعد ملسة سد 
على ووك��ر لكن احلكم لم يحتسب شيئا، 
وبعد دقيقة واحدة ارتقى داير لركنية من 
إريكسن لكن محاولته الرأسية ذهبت نحو 

املدرجات.
ودخ���ل ف��ك��ت��ور وان��ي��ام��ا إل���ى تشكيلة 

توتنهام ب��دال من داي��ر، وعلت رأسية من 
البورت عارضة مرمى توتنهام في الدقيقة 
62، ليشارك بعدها ل��ي��روي س��ان��ي في 
تشكيلة سيتي على حساب أجويرو، ورد 
توتنهام بإخراج ديلي ألي وإش��راك داني 
روز، وأنقذ جازانيجا مرماه من هدف محقق 

في الدقيقة 71 عندما أبعد بقدميه محاولة 
سترلينج، ث��م تلقى ل��وك��اس م���ورا كرة 
طويلة ليسكنها ويحاول وضع الكرة في 
الشباك رغم مضايقة ستونز، لكن احلارس 

إيدرسون أنقذ مرماه من هدف التعادل.
وأجرى توتنهام تبديله األخير بإشراك 

املهاجم اإلسباني فرناندو يورنتي مكان 
ألديرفيريلد، وذهبت تسديدة طائشة من 
مورا فوق مرمى سيتي في الدقيقة 80، ثم 
أقحم م��درب سيتي جوسيب ج��واردي��وال 
صانع ألعابه دافيد سيلفا مكان فودين، 

دون أن يتبدل احلال في الدقائق األخيرة.
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فرحة العبي مانشستر سيتي بهدف فيل فودين 

مانشستر سيتي يثأر من توتنهام ويستعيد صدارة »البرمييرليغ«

مدرب كارديف سيتي يخشى خسارة ثقيلة أمام ليفربول
ي��خ��ش��ى ن��ي��ل وارن�����وك م����درب ك��اردي��ف 
سيتي تعرض فريقه خلسارة “ثقيلة” أثناء 
سعيه للحفاظ على آماله في البقاء بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، عندما يستضيف 

ليفربول املنافس على اللقب اليوم األحد.
ومنح الفوز -2صفر على برايتون أند هوف 
ألبيون يوم الثالثاء املاضي كارديف صاحب 

املركز ال�18 دفعة قوية خالل معركته للنجاة 
من الهبوط حيث يتأخر بفارق نقطتني فقط عن 

منطقة األمان.
وأث��ار سجل ك��اردي��ف أم��ام األن��دي��ة الست 
األوائ���ل في الترتيب مخاوف وارن���وك حيث 
خسر الفريق كافة مبارياته العشر قبل مواجهة 

ليفربول ومانشستر يونايتد مجددا.

وق��ال وارن��وك للصحفيني “سيكون يوما 
رائ��ع��ا. ن��ري��د م��واص��ل��ة م��ع��رك��ة ال��ب��ق��اء في 
الدوري”. وتلقت ش��ب��اك ك��اردي��ف خمسة 
أهداف على أرضه أمام كل من مانشستر سيتي 
ومانشستر يونايتد وث��الث��ة أم��ام توتنهام 

هوتسبير وآرسنال.
وي��ص��ل ليفربول إل��ى عاصمة وي��ل��ز بعد 

ثمانية انتصارات متتالية في كافة املسابقات.
وشدد وارنوك على أهمية التماسك الدفاعي 

لتجنب خسارة ثقيلة أخرى.
وأض���اف “ال أح��ب أن تفقد األن��دي��ة التي 
أقودها التركيز بهذا الشكل. ال ي��زال أمامنا 
مهمة صعبة. نريد احتالل املركز 17 بدال من 

برايتون”.

بنيتز يريد االستمرار بالتدريب حتى 
70 عاما والفوز بدوري أوروبا بلوغه 

ق���ال رف��ائ��ي��ل بنيتز م��درب 
نيوكاسل يونايتد يوم السبت 
إن���ه ي��خ��ط��ط ل��الس��ت��م��رار في 
التدريب حتى بلوغه 70 عاما 
ويطمح في التتويج مجددا بلقب 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

قبل اعتزاله.
وال ي���زال مستقبل امل���درب 
اإلسباني م��ع ال��ن��ادي املنافس 
في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز 
غامضا حيث من املقرر أن ينتهي 
عقد بنيتز )59 ع��ام��ا( املمتد 
ل��ث��الث س��ن��وات ف��ي 30 يونيو 
املقبل ولم يتم التوصل التفاق 

بشأن متديده.
وق��ال بنيتز للصحفيني قبل 
مواجهة ساوثامبتون في وقت 
الح��ق ي��وم السبت ”االستمرار 
في التدريب ملدة 11 عاما أخرى 
شيء جيد. ميكنك أن ترى روي 
هودجسون )م��درب كريستال 
باالس البالغ عمره 71 عاما( إنه 

ال يزال يعمل.

”أود مواصلة التدريب ألني 
أع��ش��ق ذل���ك. أن���ا سعيد بهذه 
املهمة. دائما ما أقول إننا نتطلع 
لألمام. فريقي املعاون ال يزال 
ش��اب��ا ونفكر س��وي��ا دائ��م��ا في 

كيفية تطوير األداء“.
وتولى املدرب اإلسباني قيادة 
نيوكاسل في مارس 2016 لكنه 
فشل في اإلبقاء على الفريق بني 

أندية الدوري املمتاز.
ومع ذلك قاده مجددا للعودة 
ل����دوري األض����واء ف��ي امل��وس��م 
ال��ت��ال��ي وس���اع���ده ع��ل��ى إن��ه��اء 
موسم 2017-2018 في املركز 
العاشر. وفاز بنيتز بلقب دوري 
األبطال مع ليفربول عام 2005 
وأع���رب ع��ن رغبته ف��ي الفوز 

مجددا بأبرز البطوالت القارية.
وأضاف ”أحب وأريد املنافسة 
على األلقاب وأفضل هذه األلقاب 
دوري أبطال أوروبا لذلك أود أن 
تسنح لي فرصة التتويج بهذا 

اللقب خالل 11 عاما املقبلة“.

رفائيل بنيتز 
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حلم الثنائية وفك العقدة يسيطران على كلوب
مع اقتراب مرحلة احلسم، يأمل 
امل���درب األمل��ان��ي ي��ورغ��ن كلوب في 
ال��وق��وف ع��ل��ى م��ن��ص��ات التتويج 
احمللية والقارية نهاية املوسم، إذ أن 
مدرب ليفربول يرغب في كسر لعنة 
األم��ت��ار األخ��ي��رة التي تالحقه منذ 
سنوات في عالم الساحرة املستديرة.
منذ بداية املوسم يقدم ليفربول 
مستويات رائعة للغاية على جميع 
األص���ع���دة، ف��ال��ف��ري��ق اإلجن��ل��ي��زي 
العريق ينافس بقوة على الفوز بلقب 
ال��دوري املمتاز الغائب عن خزائن 
الفريق منذ عقود، فضالَ عن وصول 
“الريدز” إلى نصف نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وتبدو حظوظ ليفربول كبيرة 
في التتويج بالثنائية هذا املوسم، إذ 
استفاد الفريق كثيراً من التعاقدات 
ال��ك��روي��ة، التي أبرمها قبل بداية 
امل���وس���م ) ف���ان داي�����ك، فابينيو، 
ش��اك��ي��ري، ك��ي��ت��ا(، ب��اإلض��اف��ة إلى 
رغبة م��درب الفريق يورغن كلوب 
الواضحة في الفوز بلقبه األول مع 
“الريدز” وفك النحس، الذي ُيالحقه 

منذ سنوات.
مرحلة احلسم

وُيتوقع أن حتدد اجلوالت القليلة 
املقبلة هوية الفريق الفائز بلقب 
ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي، وتضع بذلك 
حداً ملنافسة محتدمة بني حامل لقب 
امل��وس��م امل��اض��ي مانشستر سيتي 

وليفربول املتوهج بشدة هذا املوسم.
وسيحاول ليفربول استغالل أي 
تعثر ملانشستر سيتي بهدف االنفراد 
ب��ال��ص��دارة بشكل أك��ب��ر وتعزيز 
قبضته عليها، السيما وأن السيتي 
تنتظره مواجهات صعبة للغاية أمام 

توتنهام ومانشستر يونايتد.
وت��ن��ت��ظ��ر ل��ي��ف��رب��ول م��ب��اري��ات 
سهلة ن��وع��اً م��ا )ك��اردي��ف سيتي، 
نيوكاسل يونايتد، هيديرسفيلد و 
وولفرهامبتون(، إذ تبدو فرصة 
ي��ورغ��ن ك��ل��وب م��وات��ي��ة ف��ي الفوز 
بجميع ه��ذه امل��ب��اري��ات، والتتويج 
بلقب شريطة تعثر مانشستر سيتي 

في مباراة واحدة فقط.
عقبة إسبانية

أم���ا ف��ي مسابقة دوري أب��ط��ال 
أوروب���ا، التي ك��ان ليفربول قريب 
للغاية من التتويج بها في املوسم 
املاضي، فإن يورغن كلوب تنتظره 
م��ب��اراة صعبة ج��داً أم��ام العمالق 
اإلسباني برشلونة، برسم نصف 
ن��ه��ائ��ي م��س��اب��ق��ة ال���ك���أس “ذات 

األذنني”.
وي��ح��ت��اج امل����درب األمل���ان���ي إل��ى 
إخ���راج أف��ض��ل م��ا ف��ي جعبته، من 
أج��ل إق��ص��اء برشلونة ال��ق��وي ج��داً 
ه��ذا امل��وس��م، حيث ُي��ع��ول امل��درب 
األملاني على تألق “الثالثي الناري” 
ص��الح ماني وفيرمينو، فضاًل عن 
صالبة خط الدفاع بقيادة العمالق 

ال��ه��ول��ن��دي ف��ان داي���ك. وُسترجح 
تفاصيل ص��غ��ي��رة ك��ف��ة ط���رف في 
الفوز على اآلخ��ر في نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، إذ تبدو حظوظ 
ليفربول وبرشلونة متساوية في 
هذه املوقعة الكروية الكبيرة، بيد أن 
خوض ليفربول مباراة الذهاب في 
برشلونة قد مينحه أفضلية طفيفة، 
ستزداد أهميتها بشكل كبير في حال 
جنح الفريق في هز شباك النادي 
الكتالوني الصلب بهدف االستفادة 
من ذلك في مباراة العودة على ملعب 

آنفيلد.
عقدة األمتار األخيرة

في املقابل، يأمل يورغن كلوب أن 
يفك عقدة األمتار األخيرة التي تالحقه 
في السنوات األخيرة، إذ خسر املدرب 
األملاني عدة مباريات نهائية وخرج 
خاوي الوفاض في أكثر من موسم، 

وذلك رغم بدايته القوية للغاية.
وُيدرك يورغن كلوب أن الفرصة 
م��وات��ي��ة ه����ذا امل���وس���م، م���ن أج��ل 
التتويج بثنائية تاريخية )الدوري 
اإلجنليزي ومسابقة دوري أبطال 
أوروب���ا( ووض��ع حد للنحس الذي 
ُيصاحبه منذ سنوات، خاصة وأن 
جماهير ليفربول تنتظر بفارغ 
الصبر أن ُيعيدها املدرب األملاني إلى 
منصات التتويج احمللية والقارية، 

وذلك بعد طول غياب.

مورينيو يصفي حساباته مع يونايتد
  وجه جوزيه مورينيو مدفعيته الثقيلة صوب فريقه السابق 
مانشستر يونايتد، إذ استغل البرتغالي توديع “الشياطني احلمر” 
مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد برشلونة 

من أجل تصفية حساباته مع الفريق اإلجنليزي العريق.
وي��ب��دو أن ج��وزي��ه مورينيو ل��م يهضم بعد إقالته م��ن تدريب 
مانشستر يونايتد قبل أسابيع، إذ عانى املدرب البرتغالي مع ضغط 
كبير أثناء تدريبه ل�”الشياطني احلمر”، باإلضافة إل��ى خالفاته 

العلنية مع أكثر من العب في الفريق اإلجنليزي العريق.
وقبل أيام، ودع مانشستر يونايتد مسابقة دوري أبطال أوروبا من 

دور الربع على يد الفريق اإلسباني العمالق برشلونة.
وشكل إقصاء مانشستر يونايتد فرصة سانحة جلوزيه مورينيو 

من أجل تصفية حساباته على ما يبدو مع فريقه السابق.
وفي هذا الشأن، قال جوزيه مورينيو في تصريحات صحافية 
نقلتها سبورت بيلد األملانية، إن “العبي مانشستر يونايتد ارتكبوا 
عدة أخطاء أمام فريق برشلونة في مباراتي الذهاب واإلياب ودافعوا 

بطريقة سيئة للغاية”.
وأضاف املدرب البرتغالي: “انظروا إلى هدف كوتينيو أو حتى 
هدف ميسي”. وتابع املدرب املُلقب ب� “الداهية” أنه لم يتفاجأ بخروج 
مانشستر يونايتد من دور ربع النهائي على يد برشلونة، وقال في هذا 
الصدد: “برشلونة هو برشلونة، إنهم أفضل من مانشستر يونايتد.. 
لعبوا بطريقة أفضل من مانشستر يونايتد.. وأعتقد من الطبيعي أنهم 
فازوا”. وكان مدرب مانشستر يونايتد احلالي أولي غونار سولشار 
انتقد العبي مانشستر يونايتد بعد اخلسارة الثقيلة أمام برشلونة 
0-3، وقال بعد اللقاء إن العبيه لم يقدموا %100 من أدائهم، حسب ما 

أشارت إليه صحيفة ميرور البريطانية.

الدوري املمتاز مينح فرقه يومًا 
إضافيًا قبل املواعيد القارية

منحت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة ال��ق��دم فرقها امل��ش��ارك��ة ف��ي نصف 
نهائي املسابقات القارية، السيما ليفربول 
وتوتنهام في دوري األبطال، يوم راحة 
إضافيا قبل خوض منافسات الدور نصف 
النهائي، عبر تقدمي مواعيد مبارياتها 

احمللية.
   وقدمت رابطة ال��دوري موعد مباراة 
ليفربول ض��د نيوكاسل ال��ى السبت 4 
مايو ب��دال من اخلامس منه، ملنحه يوم 
إضافيا قبل استضافة برشلونة اإلسباني 
في إياب نصف نهائي دوري األبطال في 

السابع من الشهر ذاته.

أم��ا توتنهام ال���ذي يحل ضيفا على 
أياكس أمستردام الهولندي في ال��دور 
نصف النهائي للمسابقة نفسها في 
الثامن من مايو، فسيالقي بورمنوث في 
الرابع من الشهر ذاته أيضا بدال من املوعد 

السابق في السادس من مايو.
في املقابل، نقلت رابطة الدوري مباراة 
مانشستر سيتي حامل اللقب احمللي، ضد 
ليستر سيتي الى السادس من مايو بدال 
من الرابع منه، بعد إقصاء سيتي في ربع 
النهائي دوري األبطال على يد توتنهام 
)فاز مانشستر 4-3 إيابا على ملعبه بعد 

خسارته صفر- 1 ذهابا في لندن(.

صدرت الالئحة املختصرة لالعبني املرشحني جلائزة افضل 
العب في الدوري اإلنكليزي وغاب عنها محمد صالح.

غاب محمد صالح عن القائمة املختصرة لالعبني املرشحني 
جلائزة أفضل العب في الدوري اإلنكليزي ملوسم 2019-2018 

والصادرة عن رابطة الالعبني احملترفني )PFA( اليوم السبت.
وكان صالح توج باجلائزة املوسم املاضي الذي حقق خالله 
لقب هداف الدوري اإلنكليزي الذي ينافس عليه هذا املوسم أيضا 

مع سيرخيو أغويرو على نحو أساسي.
ودخل قائمة الستة النهائية العبا ليفربول الهولندي فيرجيل 
فان دايك والسنغالي ساديو ماني والعبو مانشستر سيتي رحيم 
ستيرلنج وسيرخيو أغويرو وبرناردو سيلفا، باإلضافة لنجم 
تشلسي البلجيكي ادين هازار. وسيتم اإلعالن عن الفائز في 28 

محمد صالح توج بجائزة أفضل العب في البرمييرليغ املوسم املاضيأبريل في حفل توزيع اجلوائز في لندن.

محمد صالح خارج الئحة جائزة 
أفضل العب في الدوري اإلجنليزي


