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تبدو الفرصة متاحة اليوم االح��د أمام 
ليفربول ومانشستر يونايتد لالستفادة 
م��ن غياب أص��ح��اب ال��ص��دارة ف��ي ال��دوري 
اإلنكليزي لتحسني موقعيهما في املنافسة 

على املشاركة األوروبية املوسم املقبل.
ويستضيف ليفربول الثالث كريستال 
ب����االس اخل���ام���س ع��ش��ر، ف���ي ح���ني ي��ح��ّل 
مانشستر يونايتد اخل��ام��س ضيفا على 
بيرنلي ال��راب��ع عشر في املرحلة الرابعة 

والثالثني.
وي��ت��ص��در تشيلسي الترتيب برصيد 
75 نقطة، مقابل 71 نقطة لتوتنهام، و66 
لليفربول، و64 ملانشستر سيتي، و60 

ملانشستر يونايتد، و57 ألرسنال.
ولكّل من مانشستر يونايتد وأرسنال 

مباراة مؤجلة، ولليفربول مباراة أكثر.
وتشارك الفرق الثالثة األولى في الدوري 
مباشرة في دوري أبطال أوروب���ا املوسم 
امل��ق��ب��ل، وي��خ��وض ال��راب��ع امللحق املؤهل 
إليها، ويلعب اخلامس في بطولة الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ«، ويخوض السادس 

امللحق.
وي���درك األمل��ان��ي ي��ورغ��ن ك��ل��وب م��درب 
ليفربول أّن إمكانية انتزاع أحد املركزين 
األول���ني م��ن تشيلسي أو توتنهام بغاية 
الصعوبة، لكنه يريد مواصلة الضغط 
إلنهاء املوسم ببطاقة التأهل املباشر إلى 

دوري األبطال.
ول���م ي��خ��س��ر ل��ي��ف��رب��ول ف��ي آخ���ر سبع 
مباريات، وحقق خالل هذه السلسلة خمسة 
انتصارات، آخرها بصعوبة على مضيفه 
وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد لنجمه 
الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي 

يقدم مستويات رائعة مع مواطنه كوتينيو.
وقال حارس ليفربول، البلجيكي سيمون 
مينيوليه: »يجب علينا أن نتعلم أكثر من 
أدائنا أمام فرق مثل بيرنلي وستوك ووست 

بروميتش«.
من جهته، مير مانشستر يونايتد بفترة 
جيدة خالفا ملا ك��ان عليه احل��ال في بداية 

املوسم، فاقترب من فرق املقدمة باحثا عن 
مشاركة أوروبية في املوسم املقبل، كما بلغ 

نصف نهائي يوروبا ليغ.
وك��ان يونايتد حقق لقبه األول بقيادة 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عندما 
فاز على ساوثهامبتون 3-2 في نهائي كأس 
رابطة األندية اإلنكليزية احملترفة اواخر 

فبراير املاضي.
وج��اء تأهل فريق مورينيو إل��ى نصف 
نهائي البطولة األوروب��ي��ة صعبا بعدما 
ف��رض عليه أن��درخل��ت البلجيكي التمديد 
اخلميس )2-1(، بعد أن عاد من بروكسل 

بالتعادل 1-1 ذهابا.
ولكنه حقق فوزا مهما على تشيلسي -2
صفر في املرحلة السابقة من الدوري أشعل 
فيه الصراع على اللقب إذ تقلص الفارق مع 
الثاني إلى أربع نقاط، بعد أن كان يبتعد قبل 

مراحل بعشر نقاط.
ويؤمن آشلي يونغ بقدرة فريقه على 
انتزاع أحد املراكز األربعة األولى في البطولة 

والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.
وميكن ملانشستر املشاركة مباشرة فيها 

أيضا في حال توج في يوروبا ليغ.
وقال يونغ: »لنكون صادقني، فأنا ال أعتقد 
أّن الكثير من الناس توقعوا نتيجة مباراتنا 
مع تشيلسي ونوعية األداء التي قدمناها، 

ولكننا فعلنا ذلك«.
وتعرض مانشستر إلى ضربة موجعة 
ب��ع��د إص���اب���ة ه���داف���ه ال��س��وي��دي زالت���ان 
إبراهيموفتش ف��ي ال��ث��وان��ي االخ��ي��رة من 
الوقت األصلي أمام أندرخلت عندما حاول 
ترويض كرة عالية على صدره لكنه تعرض 
الل��ت��واء ق��وي. وق��ال مورينيو ع��ن إصابة 
إبراهيموفيتش: »األنباء ليست جيدة جدا، 
ال أعتقد أنها إصابة طفيفة، ولكني أفضل 
ان��ت��ظ��ار نتائج ال��ف��ح��وص��ات الطبية قبل 
احلديث عن األمر، فأنا مدرب ولست طبيبا«.

وأصيب مدافع الفريق، الدولي األرجنتيني 
ماركوس روخ��و، في الشوط األول أيضا، 

ليفربول يسعى لتخطي عقبة كريستال باالسواضطر إلى ترك مكانه للهولندي بليند.

ذك����رت ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة بريطانية 
أن إص��اب��ة مهاجم مانشستر يونايتد، 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش، ستبعده 
ع��ن امل��الع��ب ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، وذل���ك بعد 
سقوطه بشكل خاطئ على ركبته، خالل 
الفوز على أندرخلت في ربع نهائي الدوري 

األوروبي.

وتعرض الالعب السويدي )35 عاما( 
إلص��اب��ة ف��ي رك��ب��ت��ه اليمنى ق��ب��ل نهاية 
مواجهة يونايتد أمام الفريق البلجيكي، 

وخضع لفحص من الطاقم الطبي للنادي.
وب���ات م��ؤك��دا غ��ي��اب إبراهيموفيتش 
ع��ن بقية امل��وس��م، حيث يسعى يونايتد 
الحتالل أح��د املراكز ال�4 األول��ى والفوز 

بلقب الدوري األوروبي.
وأس��ف��رت قرعة نصف نهائي ال��دوري 
األوروبي، التي جرت اجلمعة، عن مواجهة 
الفريق اإلجنليزي لسيلتا فيغو اإلسباني.

ولم يصدر عن يونايتد أي أنباء جديدة 
عن حالة إبراهيموفيتش، لكن هذه اإلصابة 

قد تبعده عن املالعب حتى نهاية العام. 

إبراهيموفيتش حلظة إصابته خالل مباراة أندرخلت

2018 فينغر: اخلسارة في كأس االحتاد إبراهيموفيتش يواجه خطر الغياب حتى يناير 
اإلجنليزي »ال تعني رحيلي«

قال املدرب الفرنسي آرسني فينغر، إن مصير آرسنال في كأس االحتاد 
اإلجنليزي لن يلعب أي دور في قرار استمراره من عدمه مع الفريق في 

نهاية املوسم.
وسيخوض آرسنال مباراة في نصف النهائي لكأس االحتاد اإلجنليزي 

أمام مانشستر سيتي على ملعب وميبلي األحد.
وقال فينغر إن مباراة نصف النهائي مواجهة مهمة، لكن النتيجة لن 

يكون لها أي تأثير على قراره.
وأبلغ فينغر الصحافيني: »لن تلعب أي دور في حتديد مستقبلي. مباراة 
كأس االحتاد اإلجنليزي مهمة جدا بالنسبة لي، ألنها فرصة للفوز بلقب 

هذا املوسم«.
وأضاف: »لذلك نحن في كامل تركيزنا. مستقبلي في املرتبة الثانية. 

التزامي وتركيزي كله مع آرسنال«.
وأقر فينغر بأن فريقه يفتقد الثقة بعد مشاكله األخيرة، لكنه قال إن 

العبيه »سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بلقب«.
وأض��اف: »إنها جتربة مختلفة بالنسبة لنا. نحن في كامل التركيز 
والدافعية. رمبا ال نكون في قمة ثقتنا في أنفسنا.. لكنها فرصة جيدة 
إلظهار استعدادنا وجاهزيتنا للقتال، ورغبتنا في الوصول إلى النهائي. 

ألنها رمبا تكون فرصتنا الوحيدة لتحقيق لقب هذا املوسم«.

مانشستر سيتي  يجّهز عرضا لضم بونوتشي

غوارديوال: مشاركة خيسوس 
أمام أرسنال محتملة

قال امل��درب بيب غوارديوال ان غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر 
سيتي سينتقل إلى ملعب وميبلي مع الفريق وقد يظهر أمام أرسنال في 

الدور قبل النهائي لكأس االحتاد االنكليزي األحد.
وعاد الالعب الدولي البرازيلي، الذي ترك بصمة سريعة منذ االنضمام 
إلى سيتي في  يناير بعدما سجل ثالثة أه��داف في أرب��ع مباريات، إلى 
التدريبات في وقت سابق هذا الشهر بعد معاناته من اصابة في القدم أمام 

بورمنوث في  .
وأبلغ غ��واردي��وال في مؤمتر صحفي اجلمعة: »حتسن كثيرا. اليوم 

شارك معنا في التدريبات«.
وتابع: »هو في حالة معنوية جيدة ونحن سعداء بعودته إلينا. كل 
التشكيلة ستنتقل معا إلى وميبلي وسيكون جزءا من املجموعة. بعد ذلك 

سنرى ما الذي ميكن أن يحدث«.
من جهة أخرى ذكر تقرير إخباري، السبت، أن نادي مانشستر سيتي 
اإلنكليزي لكرة القدم يستعد للتقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه 
إسترليني )نحو 60 مليون يورو( لضم املدافع ليوناردو بونوتشي من 

يوفنتوس اإليطالي.
وأشار موقع »فوتبول-إيطاليا« إلى أن اهتمام مانشستر سيتي مبدافع 
يوفنتوس ظهر بشكل واضح منذ أن صّرح جوسيب غوارديوال، املدير 
الفني للسيتي، بأن بونوتشي واحد من الالعبني املفضلني بالنسبة له في 

العالم.
وكان بونوتشي، الذي سيكمل الثالثني من عمره في مايو املقبل، قد مدد 

عقده مع يوفنتوس في ديسمبر املاضي ليستمر حتى يونيو 2021 .
ومع ذلك ، يبدو مانشستر سيتي عاقدا العزم على التعاقد مع الالعب، 
حيث ذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« البريطانية أن النادي مستعد لدفع 
60 مليون يورو مقابل احلصول على خدمات الالعب، وهو ما يشكل صفقة 

قياسية بالنسبة ملدافع.

 مورينيو: استدعاء راشفورد ملنتخب 
إجنلترا للشباب »غير منطقي«

قال مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، إن مشاركة 
مهاجمه ماركوس راشفورد مع منتخب إجنلترا للشباب )حتت 21 عاما(، 
في بطولة أمم أوروبا يونيو املقبل، »غير منطقي« ألن مستواه أعلى من 
املنافسة في هذه الفئة العمرية. ورغم مشاركة راشفورد )19 عاما( مع 
منتخب إجنلترا األول، قال مدرب »األسود الثالثة« غاريث ساوثغيت، إنه 

يرغب في مشاهدة جنم يونايتد في بطولة أوروبا للشباب في بولندا.
ونظرا ملعاناة يونايتد من قائمة إصابات طويلة، قال مورينيو إنه ال 

يرغب في مشاهدة راشفورد يلعب في هذه الفئة العمرية.
وأضاف املدرب البرتغالي: »األمر يشبه انتقاله للعب مع فريق حتت 
23 عاما في يونايتد، خلوض مباراة قمة على سبيل املثال أمام مانشستر 
سيتي. مدرب أكادميية الشباب في يونايتد لن يفعل ذلك حتى ولو كان عمر 

الالعب يسمح بذلك«.
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34 من الدوري اإلجنليزي ضمن منافسات اجلولة الـ 

ليفربول يواجه كريستال باالس .. ومانشستر يونايتد ضيفا ثقيال على بيرنلي

الفيفا: إيقاف رئيس سابق الحتاد 
كوستاريكا مدى احلياة بسبب الفساد

أعلنت جلنة القيم املستقلة باالحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( في 
بيان يوم اجلمعة إن إدواردو لي الرئيس السابق الحتاد كوستاريكا 

عوقب باإليقاف مدى احلياة ملخالفة ميثاق القيم.
ولي واح��د من بني 42 شخصا وكيانا مت اتهامهم في حتقيقات 
أمريكية في أكبر فضيحة فساد في تاريخ الفيفا وكان ضمن سبعة 

مسؤولني كرويني اعتقلوا في فندق فخم في مايو أيار 2015.
وك��ان لي ، العضو السابق باللجنة التنفيذية الحت��اد أمريكا 
الشمالية والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف(، أقر أم��ام محكمة 
أمريكية في أكتوبر تشرين األول املاضي بارتكاب جرائم فساد وقبول 

رشوة.
ودفع مدعون أمريكيون بان لي وآخرين تورطوا في فضائح تشمل 
أكثر من 200 مليون دوالر في شكل رشى وعموالت طلبها مسؤولون 
كرويون وحصلوا عليها مقابل حقوق تسويقية واذاعية لبطوالت 

ومباريات.
وقال لي أمام احملكمة إنه تفاوض للحصول على مبلغ 500 ألف 
دوالر في شكل رشى وتلقى 300 ألف من املبلغ مقابل حصول وحدة 
في ميامي تابعة لشبكة ترافيك جروب البرازيلية على حقوق اعالمية 

وتسويقية ملباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

بالتر: »العدل« األميركية 
استجوبتني.. لكني لست متهما

قال الرئيس السابق لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، السويسري 
سيب بالتر، اجلمعة، إنه التقى مع ممثلني لوزارة العدل األمريكية، 

لكنه ليس مشتبها به في حتقيقات فساد يجرونها.
وقال بالتر )81 عاما(، الذي أوقفته جلنة القيم ب�«فيفا« 6 سنوات 
بسبب فضيحة فساد هزت االحتاد الدولي، إنه »لم يجر أي اتصاالت 
تذكر مع محاميه في أمريكا، ألنه ليس محل حتقيق ضمن النظام 

القضائي هناك.
وأضاف بالتر، خالل مائدة مستديرة جمعته مع عدد من املراسلني 
الدوليني اجلمعة: »ل��م أج��ر أي ات��ص��االت تذكر مع فريق احملامني 
اخلاص بي في الواليات املتحدة ألني لم أكن مالحقا في أي وقت من 
وزارة العدل األمريكية.. مت التحقيق معي في واقعتني أو 3.. لكن لم 

أرتكب أي أخطاء«.
وقال إن االدع��اء السويسري لم يتصل به بشأن قضية منفصلة 
بدأت ضده في سبتمبر 2015 تتعلق باتهامات بسوء اإلدارة وسوء 

التصرف.
وأض��اف: »لم أسمع أي ش��يء. لم يسمع احملامي اخل��اص بي أي 

شيء عن ذلك«.
وقال: »استجوبوني وسيتم استجوابي مستقبال، لكن ليس بسبب 
وقائع مثل هذه. مت التحقيق معي في وقائع تتعلق بأنشطة »فيفا«، 

بصفتي أملك معلومات في هذا اإلطار«.
وأض��اف بالتر، ال��ذي نفى كل االتهامات ض��ده: »هنا في مدينة 
زوريخ وسويسرا عامة. الناس حتبني. ال أشعر أني رجل منبوذ. ملاذا 

يبغضني الناس؟ قمت بعمل جيد في فيفا«. 

سامباولي: ال أفكر في تدريب 
األرجنتني حاليا

قال املدير الفني إلشبيلية، األرجنتيني خورخي سامباولي، عقب 
فوزهم على اجلار األندلسي غرناطة 2-0، في مستهل اجلولة 33 
بالليغا، إنه يتمنى أن يتمكن فريقه من املنافسة على املركز الثالث، 
مؤكدا إزاء شائعات رحيله احملتمل عن الفريق أنه »سيترك كل شيء 

من أجل أن يواصل الفريق حصد النقاط واحتالل أفضل مركز ممكن«.
وق��ال امل��درب األرجنتيني خالل املؤمتر الصحافي بعد املباراة، 
حول منافستهم على املركز الثالث: »أتلتيكو سيواصل حصد النقاط 
بالتأكيد حتى النهاية، لهذا فسيحاول إشبيلية اللحاق بهم أيضا 
في كل مباراة، لكي نظل داخل املنافسة وانتظار تعثر أتلتيكو في أي 

مباراة«.
وأضاف: »املباراة املقبلة أمام سيلتا فيغو ستكون صعبة للغاية، 
لكننا سنقاتل في كل املباريات املقبلة بنفس التصميم وأمتنى أن 

نتمكن في النهاية من الفوز باملركز الثالث«.
وحول إذا ما سمع أي صافرات استهجان ضده من قبل اجلماهير 
إزاء رحيله احملتمل عن الفريق بنهاية املوسم من أجل تدريب املنتخب 
األرجنتيني، أوضح: »بالطبع سأبذل أقصى ما لدي من أجل أن يواصل 
الفريق حصد النقاط واحتالل أفضل مركز ممكن في النهاية، وهذا أمر 
لن أتنازل عنه«، مشددا على أنه »ال يفكر سوى في حاضر الفريق، 

وهو األمر الهام للغاية بالنسبة للنادي«.

ق���ال م���درب ت��وت��ن��ه��ام اإلجن��ل��ي��زي، األرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، إن إنهاء املوسم بني ال�4 األوائل 
مرة أخرى في الدوري اإلجنليزي املمتاز »سيكون أفضل 

من الفوز بلقب الدوري اإلسباني مع برشلونة«.
ومع مطاردة توتنهام املفعم بالشباب لتشيلسي 
متصدر ال��دوري املمتاز، وكذلك مواجهتهما املرتقبة 
السبت في نصف نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي، فإن 

جهود بوكيتينو مع الفريق تتحدث عن نفسها.
وبدأ البعض يربط بوكيتينو باحتمال تدريب أندية 
أوروب��ي��ة عمالقة أخ��رى بعد نهاية املوسم اجل��اري، 
ورمبا يكون برشلونة من بني هذه األندية، نظرا ملعرفته 
بتاريخ الرجل الذي فاز مرتني بكأس ملك إسبانيا مع 

إسبانيول املتواضع.
لكن الشيء الذي يبعث على الراحة جلماهير توتنهام 
أن املدرب األرجنتيني )45 عاما( يظهر دائما انطباعا 
بأنه وجد البيئة املثالية للعمل وحتقيق طموحه في 

النادي اإلجنليزي.
وردا على سؤال هل يقاس النجاح بالبطوالت؟ أجاب 
بوكيتينو بشكل مثير قبل املباراة على ملعب وميبلي: 

»أعتبر كل ما حتقق حتى اآلن جناحا هائال«.
وت��اب��ع ال��الع��ب ال���دول���ي األرج��ن��ت��ي��ن��ي ال��س��اب��ق 
للصحافيني: »بالنسبة لي أرغب في الفوز بألقاب لكن 
مع أي فريق؟ يكون من الطبيعي أن أفعل ذلك مع ريال 
مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ أو يوفنتوس. وهو 

نفس األمر مع كل مدرب يدرب هذه األسماء الكبيرة«.
وأض��اف: »أنظر إلى برشلونة مع بيب غوارديوال 
ومع فرانك ريكارد ومع تيتو فيالنوفا ولويس إنريكي. 
إنهم مدربون مختلفون لكنهم عملوا مع نفس مجموعة 
الالعبني. بالنسبة لي أعتبر أن إنهاء املوسم املاضي بني 
ال�4 األوائل كان جناحا كبيرا ورمبا أكبر من الفوز بلقب 

بوكيتينومع برشلونة«. 

بوكيتينو: إنهاء املوسم بني األربعة الكبار 
في »البرمييرليغ« أفضل من الفوز بـ »الليغا«


