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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى حلجز بطاقة العبور من بوابة أندرخلت في «يوروبا ليغ»

جانب من تدريبات مانشستر يونايتد

ي��أم��ل مانشستر يونايتد اإلن��ك��ل��ي��زي ،في
االستفادة من «مسرح األح�لام» ملعبه «أولد
ترافورد» ،عندما يستقبل أندرخلت البلجيكي
اليوم اخلميس في إي��اب رب��ع نهائي ال��دوري
األوروبي «يوروبا ليغ».
وف��ي ظ��ل املنافسة ال��ش��دي��دة على امل��راك��ز
األربعة املؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا املوسم
املقبل ،واحتالل يونايتد املركز اخلامس بفارق
أربع نقاط عن غرميه مانشستر سيتي ،وضع
املدرب البرتغالي لـ «الشياطني احلمر» جوزيه
مورينيو نصب عينيه إح���راز لقب املسابقة
األوروبية ،ما يضمن له املشاركة في املسابقة
األم املوسم املقبل.
وك���ان يونايتد ف��ي طريقه حلسم م��ب��اراة
الذهاب اخلميس املاضي عندما تقدم في الشوط
األول بهدف األرميني هنريك مخيتريان ،بيد
أن أندرخلت بطل املسابقة بنظامها القدمي في
 1983ووصيفها في  ،1984عادل في الدقائق
األخيرة عبر الشاب لياندر ديندونكر.
لكن زمالء السويدي زالتان إبراهيموفيتش
تفرغوا األحد إلحلاق هزمية مرة بتشيلسي 2
-صفر ،والثأر خلسارتهم أمامه صفر 4 -في

ال��دوري في أكتوبر ،وصفر 1 -في الكأس في
مارس.
وش��رح أشلي يونغ ال��ذي حمل ش��ارة القائد
ضد تشيلسي «نثق بأنفسنا .أثق بكل الالعبني
ضمن املجموعة» .وتابع« :مع قليل من احلظ،
سيكون نصف النهائي بانتظارنا .إذا لعبنا مثل
مباراة تشيلسي ،أنا متأكد من تخطي أندرخلت
وبلوغ نصف النهائي».
وفي ظل إراحة مورينيو إبراهيموفيتش أمام
تشيلسي مفضال سرعة م��ارك��وس راشفورد
وجيسي لينغارد ،سيكون ال��ه��داف العمالق
جاهزا ملواجهة أندرخلت بعد خوضه الدقائق
العشر األخيرة في الدوري.
ورأى مورينيو الذي قاد فريقه إلى لقب كأس
الرابطة في فبراير ،أن يوروبا ليغ أصبحت
أولوية له« :الدوري األوروبي بات أساسيا لنا.
هذه املسابقة التي ال ي��زال مبقدرونا التتويج
بها».
واعتاد يونايتد املشاركة في مسابقة النخبة
منذ مطلع األلفية الثالثة ،إال أن حلوله خامسا
املوسم املاضي تساويا مع جاره اللدود سيتي،
نقله إلى املسابقة الرديفة.

وف��ي ح��ال تتويجه ،سينضم مانشستر
يونايتد إلى مجموعة من األندية التي أحرزت
البطوالت االوروبية الثالث ،وهي دوري األبطال
ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس األوروبية (ألغيت
بعد  .)1999وحقق ه��ذا االجن���از تشيلسي،
يوفنتوس اإليطالي ،أياكس أمستردام وبايرن
ميونيخ األملاني.
وت���وج يونايتد ب���دوري األب��ط��ال (1968
و 1999و ،)2008وكأس الكؤوس ( ،)1991إال
أنه لم يسبق له إحراز الدوري األوروبي.
وحتمل مواجهة رب��ع النهائي ذك��رى مؤملة
ألندرخلت ال��ذي تلقى أقسى خسارة أوروبية
في تاريخه أمام مانشستر بعشرة أهداف نظيفة
في الدور التمهيدي لكأس الكؤوس في سبتمبر
 .1956وه��ي في املقابل أكبر نتيجة للفريق
اإلنكليزي على الصعيد األوروبي.
ولم يخسر يونايتد في  16مباراة أوروبية
على أرض���ه ،وف��از ف��ي آخ��ر  3مواجهات على
أندرخلت ،من بينها خسارة  1956الساحقة.
وأش���ار ال��س��وي��س��ري رينيه فايلر م��درب
أندرخلت إلى أن هدف ديندونكر سيمنحهم األمل
في رحلة «أول��د ت��راف��ورد»« :وجدنا صعوبة

المبارد :تيري أعظم مدافعي الدوري اإلجنليزي
أثنى فرانك المبارد العب وسط
تشيلسي السابق على جون تيري
باعتباره أعظم مدافعي ال��دوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم على
االطالق بعدما أعلن النادي رحيل
قائده بنهاية املوسم.
وخ������اض الع�����ب اجن��ل��ت��را
السابق البالغ عمره  36عاما،
ال��ذي لعب مباراته األول��ى مع
تشيلسي في  ،1998أكثر من
 700م��ب��اراة لصالح الفريق
اللندني وكان أجنح من ارتدى
شارة قيادته.
وفاز تيري مع تشيلسي بدوري
أبطال اوروب���ا ع��ام  2012ولقب
ال��دوري املمتاز أربع مرات وكأس
االحت���اد االجنليزي خمس م��رات
وكأس رابطة األندية االجنليزية
ث�لاث م��رات وال���دوري االوروب��ي
مرة واحدة.
والم���ب���ارد ،ال����ذي ل��ع��ب 106
مباريات مع منتخب اجنلترا ،هو
هداف تشيلسي على مر العصور
برصيد  211هدفا في أكثر من 400
مباراة بجميع املسابقات.
وك��ت��ب الم���ب���ارد ف���ي حسابه
على ان��س��ت��ج��رام «اخ���ر الالعبني
املتبقيني من حقبة رائعة في تاريخ

جون تيري

تشيلسي .اللعب مع أعظم مدافع
في تاريخ ال��دوري املمتاز مصدر
سعادة كبيرة».
وأضاف «قاد الفريق سواء داخل
امللعب أو خارجه منذ مشاركته
األول���ى .ك��ان مقياسا للجميع..
س���واء تعلق األم���ر بالسعي إلى
املثالية في املران أو القتال لتحقيق
الفوز في كل مباراة أو تقدير كم

االحتاد األملاني
يرفض إقامة نهائي
الكأس في الصني
ق��ال راي��ن��ه��ارد غريندل رئيس االحت��اد
األمل��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ث�لاث��اء إن امل��ب��اراة
النهائية لكأس أملانيا سيستمر إقامتها في
العاصمة برلني ولن تنقل إلى خارج البالد.
وذكر غريندل عبر موقع شبكة التواصل
االجتماعي (فيسبوك) «إقامة نهائي كأس
أملانيا في مكان ثابت ،وبالتحديد في برلني،
يشكل قصة جن��اح رائ��ع��ة ،فقد أصبحت
مبثابة عالمة مميزة».
وج��اءت تعليقات غريندل بعدما اقترح
كاسبر رورستد رئيس شركة التجهيزات
الرياضية األملانية «أدي��داس» ،إقامة مباراة
نهائي ك��أس أملانيا في شنغهاي بالصني،
ألسباب مالية.
ورفض غريندل الفكرة قائال إن االستاد
األوملبي بالعاصمة برلني ،والذي يستضيف
نهائي ك��أس أملانيا منذ ع��ام  ،1985بات
مبثابة نسخة أملانية من استاد وميبلي في
العاصمة البريطانية لندن.

نحن محظوظون باللعب لصالح
ناد عظيم كهذا».
وشارك تيري أساسيا في أربع
م��ب��اري��ات فقط ف��ي ال����دوري هذا
امل��وس��م بقيادة امل���درب أنطونيو
كونتي بينما يتصدر تشيلسي
الترتيب ب��ف��ارق أرب���ع ن��ق��اط عن
أقرب منافسيه قبل ست مباريات
على نهاية املوسم.

في الشوط األول .كان مانشستر يونايتد قويا
ومؤثرا جدا .مارسنا ضغطا عاليا في الشوط
الثاني ،تابعنا الضغط ألننا أدركنا أنه مبدقورنا
تسجيل هدف التعادل .هذا الهدف منحنا حافزا
إضافيا».

إسطنبول تنتظر ليون
ويستقبل بشيكتاش التركي ليون الفرنسي
بعد خسارته أمامه ذهابا  ،2-1في مباراة
شهدت أحداث شغب.
ودخل العشرات من مشجعي ليون أرض
امللعب قبيل انطالق املباراة ،في ما قال النادي
الفرنسي إنها كانت محاولة لالحتماء من إلقاء
املشجعني األتراك مقذوفات عليهم.
وأرج���ئ ان��ط�لاق امل��ب��اراة  45دقيقة مع
محاولة املسؤولني إخالء أرض امللعب ،بعدما
شهدت املنطقة احمليطة بامللعب مناوشات بني
املشجعني اضطرت الشرطة خاللها الستخدام
الغاز املسيل للدموع .وكانت املباراة حتت
مجهر ق��وات حفظ األم��ن لتصنيفها في أعلى
مستوى املخاطر ( 4من أصل .)4

رئيس برايتون :لن ننفق
الكثير من املال بعد
الترقي للدوري املمتاز

قال توني بلوم رئيس برايتون آند هوف البيون
إن ال��ن��ادي يجب أن يدعم تشكيلته عقب ترقيه
للدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم لكنه سيقاوم
اغراء انفاق الكثير من املال على االنتقاالت.
وهز جلني م��وراي وسولي م��ارش الشباك في
الفوز  1-2على ويجان أثليتيك في دوري الدرجة
الثانية ي��وم االثنني ليضمن ال��ن��ادي ال��ق��ادم من
الساحل اجلنوبي العودة ل��دوري األض��واء بعد
غياب  34عاما.
وسيعطي الترقي للدوري املمتاز دفعة مالية
ضخمة لبرايتون .لكن بلوم ق��ال إن��ه سيلتزم
بسياسة معقولة في االنفاق .وأبلغ بلوم وسائل
اع�لام بريطانية «حجم امل��ال في ال��دوري املمتاز
يجعل األمور متعادلة إلى حد ما».
وأضاف «يجب أن ندعم الفريق ..هذا غير قابل
للنقاش .لكننا ال نتطلع النفاق الكثير من املال.
«سنفعل األمور بطريقة تدريجية .منتلك العبني
جيدين بالفعل ..ونرغب في دعم التشكيلة من هذه
النقطة ».وأشاد بلوم أيضا باملدرب كريس هوتون
ال��ذي عني في  2014عندما كان برايتون يعاني
بالقرب من مؤخرة ترتيب الدرجة الثانية .وتابع
رئيس برايتون «كنا في موقف سيء عندما حضر.
املرحلة األولى كانت جتنب الهبوط .وفعلنا ذلك.
األم��ر لم يكن سهال« .أحترمه كثيرا .الكل منبهر
بالعمل الذي قام به في برايتون».

وقال مدافع ليون الدولي كريستوف جاليه
إن��ه ليس خائفا م��ن اللعب ف��ي إسطنبول،
معتبرا أن املباراة «ستكون سهرة معقدة .هناك
سياق معني بسبب االنتخابات (االستفتاء
على توسيع صالحيات الرئيس رجب طيب
أردوغان الذي أجري األحد) في تركيا .نعرف
أن األجواء ستكون كبيرة واحلماسة الشعبية
ه��ام��ة ...نأمل في أال حتصل جت���اوزات مثل
األيام األخيرة ..ال أعتقد أن األمر سيتكرر بهذه
الطريقة».
أضاف «لست خائفا على سالمتي» ،قائال
ع��ن اخلصم التركي «»ف��ي ال��ذه��اب واجهنا
فريقا لم نكن نعرفه كثيرا ،لكننا درسناه في
األسابيع التي سبقت املباراة .هذا فريق تقني
جدا ميلك كتلة متماسكة .لديهم مواهب فردية
قوية جدا خصوصا في املقدمة».
وعن أهمية املواجهة تابع« :في هدف إحراز
لقب هذا املوسم ،يبقى لنا ال��دوري األوروبي
وبالتالي هذه املباراة األهم (هذا املوسم) على
أمل الفوز في مباراتني أو ثالث».
وك��ان ليون أزاح روم��ا اإليطالي من ثمن
النهائي (ف��از عليه  2-4ف��ي ليون وخسر

أمامه  2-1في إيطاليا) ،فيما حجز بشكيتاش
بطاقته بفوز كبير على ضيفه أوملبياكوس
اليوناني  2-5( 1-4مبجموع املباراتني).
وي��ب��ح��ث ش��ال��ك��ه االمل���ان���ي ع��ن تعويض
خسارته بثنائية على أرض أياكس أمستردام
الهولندي.
وت��أه��ل أي��اك��س على ح��س��اب كوبنهاغن
الدمناركي بالفوز عليه 2-صفر إيابا بعدما
ك��ان خسر أم��ام��ه  2-1ذه��اب��ا ف��ي العاصمة
الدمناركية ،في حني تخطى شالكه مواطنه
بوروسيا مونشنغالدباخ بالتعادل معه 2-2
على أرض األخير بعدما كان تعادل معه 1-1
في غيلسنكيرشن ذهابا.
ويكفي غنك البلجيكي التفوق بهدف وحيد
على سلتا فيغو اإلسباني بعد خسارته 3-2
ذهابا.
وتأهل غنك على حساب مواطنه غنت
(الغ��ان��ت��واز) ب��ال��ف��وز عليه  2-5ذهابا
وت��ع��ادل��ه معه  1-1إي��اب��ا ،وسلتا فيغو
املمثل الوحيد لكرة القدم اإلسبانية في ربع
النهائي بفوزه على كراسنودور الروسي
 1-2ذهابا و- 2صفر إيابا.

فالفيردي يبلغ بلباو برحيله ويقترب من برشلونة
أبلغ م��درب أتلتيك بلباو أرنستو فالفيردي فريقه بأنه
سيتركه في نهاية املوسم ،في ظل تكهنات حول توليه تدريب
برشلونة بدال من لويس إنريكي الذي أعلن رحيله ،بحسب ما
ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الثالثاء.
وأش��ارت الصحيفة الكاتالونية إل��ى أن فالفيردي أعلم
فريقه الباسكي الذي يحتل املركز السادس في الدوري احمللي،
نيته تركه بعد انتهاء عقده في يونيو.
وكان اسم فالفيردي من بني املرشحني لتدريب برشلونة
إل��ى جانب أوزيبيو ساكريستان م��درب ري��ال سوسييداد
وخوان كارلوس أونزوي املساعد احلالي ألنريكي الذي أعلن
في مارس املاضي أنه سيترك فريقه في نهاية املوسم اجلاري
بعد ثالثة مواسم.
إال أن أوزيبيو كشف في الشهر نفسه أن��ه ليس مهتما
بتدريب برشلونة بعد تعرضه لإلهمال من فريقه السابق.

ويرصد إشبيلية أيضا فالفيردي في حال رحيل مدربه
األرجنتيني خورخي سامباولي لتولي تدريب منتخب بالده
خلفا إلدغاردو باوتسا امل ُقال من منصبه.
لكن الصحيفة الكاتالونية أكدت أن فالفيردي ( 53عاما)
الذي حمل ألوان برشلونة مهاجما بني  1988و 1990ودرب
أندية بلباو وإسبانيول وأوملبياكوس اليوناني وفياريال
وفالنسيا ،قريب من تدريب بطل أوروبا  5مرات املوسم املقبل.
وأح��رز فالفيردي لقب الكأس السوبر احمللية مع بلباو
على حساب برشلونة في  2015ليمنحه لقبه األول في ثالثة
عقود ،وقاد إسبانيول إلى وصافة كأس االحت��اد االوروب��ي
(يوروبا ليغ راهنا) في .2007
وارتبط اسم فالفيردي أيضا باحللول بدال من الفرنسي
أرسني فينغر في حال رحيله عن أرسنال اإلنكليزي نهاية
املوسم.

كاهيل :الهزمية أمام يونايتد جرس إنذار لتشيلسي
أكد مدافع تشيلسي ،ج��اري كاهيل ،أن هزمية «البلوز»
أمام مانشستر يونايتد كانت جرس إنذار ،مضيفا أن الفريق
اللندني أكثر من ق��ادر على الفوز بلقب ال��دوري اإلجنليزي
املمتاز لكرة القدم.
وأبلغ كاهيل صحيفة ستاندارد سبورت« :هذه الهزمية
أعطتنا جرس إنذار».
وأضاف« :نعرف أن الدوري لم ينته بعد ..لكننا نعرف أننا
أكثر من قادرين على الفوز به ..أعتقد أن بوسعنا الفوز بأخر

 6مباريات في الدوري».
ويلتقي تشيلسي مع توتنهام هوتسبير في نصف نهائي
كأس االحتاد اإلجنليزي بإستاد وميبلي ،في ظل فوز توتنهام
مرة واحدة في زياراته الثماني األخيرة لهذا امللعب.
وقال كاهيل« :مباراة السبت ليس لها عالقة بالدوري ..إنها
مباراة كأس خالصة ،بغض النظر عن املنافس نرغب في الفوز
بهذه املباراة ،نريد الفوز باملباراة ألننا نرغب في إحراز لقب
كأس االحتاد اإلجنليزي ..إنه أحد أهدافنا».

ماتودي يقود سان جيرمان للفوز على ميتز في الوقت القاتل بالدوري الفرنسي
س��ج��ل بليز م��ات��ودي هدفني
ليساعد باريس سان جيرمان في
خطف الفوز  2-3على مضيفه
م��ي��ت��ز ل��ي��واص��ل ال��ض��غ��ط على
موناكو متصدر دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم يوم
الثالثاء.
وأح��رز م��ات��ودي الع��ب وسط
منتخب فرنسا هدفا في الدقيقة
الثالثة من الوقت احملتسب بدل
الضائع ليحسم ال��ف��وز ليبتعد
باريس سان جيرمان ،الذي لعب
 33مباراة ،بفارق األه��داف فقط
خلف موناكو املتصدر الذي ميلك
م��ب��اراة مؤجلة ولكل منهما 77
نقطة.
وت��ق��دم س��ان جيرمان بفضل
هدفي ادينسون كافاني وماتودي
ف��ي ال��ش��وط األول ول��ك��ن ميتز
تعادل بفضل هدفي يان جوفري
وشيخ دياباتي.
وسريعا ما تفوق باريس سان
جيرمان املفعم بالثقة على ميتز

الذي يحتل املركز  15برصيد 36
نقطة.
وفي الدقيقة  33افتتح كافاني
هداف املسابقة التسجيل بضربة
رأس مستغال عرضية مكسويل.
وبعدها ب��ث�لاث دق��ائ��ق لعب
م��ك��س��وي��ل مت��ري��رة رائ��ع��ة إل��ى
م��ات��ودي ال���ذي سجل ه��دف��ا من
داخل املنطقة.
وأعطى جوفري ميتز بارقة
أمل في الدقيقة  78بهدف من ركلة
حرة نفذها ببراعة من على بعد
 25مترا وبعدها بعشر دقائق
أدرك دياباتي التعادل.
وك���اد ج��وف��ري يحسم الفوز
ل��ص��اح��ب ال��ض��ي��اف��ة ف��ي ال��وق��ت
احملتسب ب��دل ال��ض��ائ��ع عندما
اص��ط��دم��ت رك��ل��ة ح���رة س��دده��ا
بالعارضة ولكن س��ان جيرمان
فاز باللقاء عندما سجل ماتودي
من ضربة رأس مستغال عرضية
باستوري في الدقيقة الثالثة من
الوقت احملتسب بدل الضائع.

فرحة ماتودي والعبي سان جيرمان بعد الهدف القاتل في شباك ميتز

