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مانشستر يونايتد يقترب من نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية بثنائية في هال سيتي

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي

وضع مانشستر يونايتد قدما في املباراة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��س��اب��ق��ة ك���أس راب���ط���ة االن��دي��ة
االجنليزية احملترفة لكرة القدم بفوزه على
ضيفه هال سيتي - 2صفر الثالثاء على ملعب
«اولدترافورد» في مانشستر في ذهاب الدور
نصف النهائي.
وتقام مباراة االياب في  26يناير احلالي على
ملعب كينغستون كومونيكايشنز استاديوم في
مدينة هال.
ويلعب غدا في مباراة نصف النهائي الثانية

ساوثمبتون مع ضيفه ليفربول على ملعب
سانت ميريز في ساوثمبتون ذهابا ،على ان
يلتقيا ايابا في  25احلالي على ملعب انفيلد رود
في ليفربول.
وتقام املباراة النهائية في  26فبراير على
ملعب وميبلي في لندن.
وفرض مانشستر يونايتد الذي غاب عنه
عمالقه السويدي زالتان ابراهيموفيتش بسبب
اصابته بنزلة ب��رد ،سيطرته على مجريات
املباراة منذ البداية وكان بامكانه تسجيل اكثر

من هدف خصوصا في الشوط االول لوال تألق
ح��ارس مرمى ه��ال سيتي السويسري إلدين
ياكوبوفيتش الذي ابعد اكثر من كرة ابرزها
تسديدة االسباني خوان ماتا من مسافة قريبة
( ،)12واخرى للفرنسي بول بوغبا (.)28
واهدر االرميني هنريك مخيتاريان فرصة
ذهبية الفتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على
طبق من ذهب من ماتا داخ��ل املنطقة فسددها
بيمناه بجوار القائم االمين (.)19
وابعد احلارس تيديدة قوية لبوغبا (،)28

مورينيو يخشى جماهير ليفربول
حث مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو
اجلماهير على التشجيع ب��ق��وة عند استضافة
ليفربول في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم
األحد املقبل ،وأبلغهم «ال تأتوا فقط للمسرح» لكن
«العبوا معنا».
لكن املدرب البرتغالي لم يكن سعيدا باألجواء
ال��ه��ادئ��ة ف��ي ال��ش��وط األول وال��ت��ي عكست األداء
الباهت من العبيه في امللعب.
وأبلغ مورينيو وسائل إعالم بريطانية« :أعتقد
أنه في الشوط األول كان على الالعبني أن يؤدوا
بشكل أفضل ..يجب أن أؤدي بشكل أفضل وعلى
اجلماهير أيضا أن تؤدي بشكل أفضل» .وأضاف:

«رمبا لم أقم بعملي كما ينبغي ..رمبا كان يجب أن
أجلب بعض الشدة من أجل االستعداد للمباراة».
ويتوقع مورينيو أن ي��ش��ارك املهاجم زالت��ان
إبراهيموفيتش ضد ليفربول بعد غيابه عن مباراة
ه��ال بسبب امل��رض ،رغ��م أن شكوكا حت��وم حول
مشاركة املدافع ماركوس روخو بعد إصابته خالل
الفوز على ريدينغ في كأس االحتاد اإلجنليزي في
بداية األسبوع.
وتابع م��درب يونايتد« :زالت���ان مريض ل��ذا ال
أعتقد أن هناك مشكلة ..أعتقد أنه سيكون جاهزا
(ملباراة ليفربول) ،ال أدري ما هو موقف روخو ،ال
أقول إنه ليس الئقا للعب ..أقول إن هناك شكوكا».

شنايدرلني يقترب من إيفرتون
ذك���رت ت��ق��اري��ر بريطانية ي���وم ال��ث�لاث��اء أن
مانشستر يونايتد واف��ق على بيع العب الوسط
مورجان شنايدرلني إلى إيفرتون مقابل  22مليون
جنيه إسترليني ( 26.76مليون دوالر).
وك���ان يونايتد تعاقد م��ع ال��دول��ي الفرنسي
البالغ من العمر  27عاما من ساوثامبتون مقابل
 25مليون جنيه إسترليني في  2015لكنه سقط
من حساباته حتت قيادة املدرب جوزيه مورينيو
وشارك في ثماني مباريات فقط هذا املوسم.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن قيمة الصفقة
ق��د ترتفع إل��ى  24مليون جنيه إسترليني مع
إضافة حوافز أخرى.
وبعد فوز يونايتد 2-صفر على هال سيتي في
ذهاب كأس رابطة األندية اإلجنليزية قال مورينيو
إن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي

أبلغه بقرب انتقال شنايدرلني إلى إيفرتون.
وأضاف «أنا حزين وسعيد .حزين ألني أحبه
وكنت أراه مينحنا خيارا وسعيد ألن هذا ما يريده
بخوض كل املباريات وأن يصبح مهما لفريقه».
وت��أت��ي األن��ب��اء بعد أي��ام م��ن مناشدة رونالد
ك��وم��ان م���درب إي��ف��رت��ون مجلس إدارة ال��ن��ادي
مساندته في سوق االنتقاالت بعد اخل��روج يوم
السبت من ك��أس االحت��اد االجنليزي على أرضه
أمام ليستر سيتي.
وأه����در إي��ف��رت��ون ت��ق��دم��ه ب��ه��دف ع��ل��ى ملعب
جوديسون ب��ارك ليسجل أحمد موسى ثنائية
في الشوط الثاني ويفوز ليستر  1-2في الدور
الثالث.
ولم يكن شنايدرلني ضمن تشكيلة يونايتد أمام
هال يوم الثالثاء.

واخرى لراشفورد فوق العارضة بسنتمترات
قليلة (.)29
وانتظر مانشستر يونايتد الشوط الثاني
لترجمة افضليته ال��ى ه��دف سجله ماتا في
الدقيقة  56عندما استغل كرة رأسية ملخيتاريان
من داخ��ل املنطقة فتابعها بيسراه من مسافة
قريبة داخل املرمى ،قبل ان يضيف بديله الدولي
البلجيكي مروان فاليني الهدف الثاني بضربة
رأسية من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية من
االيطالي ماتيو دراميان (.)87

نابولي يفوز على سبيتسيا بثالثية
ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
بلغ نابولي الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا ،بفوزه على
ضيفه سبيتسيا من الدرجة الثانية  1-3على ملعب سان
باولو في نابولي في الدور ثمن النهائي.
وتقدم نابولي عبر البولندي بيوتر زييلينسكي في
الدقيقة الثالثة ،لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد  32دقيقة
بواسطة أنتونيو بيكولو (.)35
وحسم نابولي النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله
هدفني في  3دقائق عبر إميانويلي جاكيريني ( )55ومانولو
غابياديني (.)57
ويلعب الثالثاء املقبل إنتر ميالن مع بولونيا ،واألربعاء
ساسوولو م��ع تشيزينا م��ن ال��درج��ة الثانية ،والتسيو
مع جنوى ،على أن يختتم في  19احلالي بلقاء روم��ا مع
سمبدوريا.

موناكو يهزم سوشو ويبلغ
نصف نهائي كأس فرنسا
تأهل موناكو إل��ى نصف نهائي ك��أس راب��ط��ة األندية
الفرنسية لكرة القدم ،بالتفوق  3-4بركالت الترجيح على
سوشو املنتمي لدوري الدرجة الثانية ،بعد التعادل  1-1في
مباراة مثيرة.
وسجل العب موناكو ،جبريل سيدي بيه ،ركلة الترجيح
احلاسمة لالنتصار ،بعدما أهدر العب موناكو جيدو كاريو،
والعب سوشو موسى ساو ،الركلة الـ 5لكل فريق.
وأدرك العب موناكو ،جواو موتينيو ،قبل  6دقائق من
نهاية الوقت األصلي ،بعدما تقدم فانيفا أندرياتسيما بهدف
لسوشو في الشوط األول.
وجلأ الفريقان إلى ركالت الترجيح مباشرة ،بعد إلغاء
الوقت اإلضافي ألول مرة عقب نهاية الوقت األصلي.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه
البرتغالي جوزيه مورينيو الى الفوز بلقب
كأس الرابطة للمرة االولى منذ عام .2010
وكانت االنظار شاخصة نحو واين روني
ال��ذي لعب اساسيا حيث ك��ان يسعى ال��ى هز
الشباك ليصبح افضل هداف في تاريخ النادي
ك��ون��ه ي��ت��س��اوى حاليا م��ع «ال��س��ي��ر» بوبي
تشارلتون برصيد  249هدفا.
وخ��اض ه��ال سيتي اللقاء الثاني بقيادة
مدربه اجلديد البرتغالي ماركو سيلفا الذي

أتلتيكو مدريد يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا
حجز أتلتيكو مدريد أول��ى البطاقات املؤهلة لربع
نهائي كأس ملك إسبانيا ،رغم خسارته أمام الس باملاس
 ،3-2في إي��اب دور  ،16ال��ذي أقيم على أرض��ه ملعب
فيسنتي كالديرون ،حيث فاز ذهابا .0-2
ووض��ع الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه في
املقدمة بهدفه (ق ،)49قبل أن يعادل الكرواتي
ماركو ليفايا النتيجة بهدف لصالح الس باملاس
(ق ،)57ثم تقدم األرجنتيني آنخل كوريا لفريق

يسعى ري��ال مدريد لالنفراد بالرقم
القياسي للمباريات املتتالية دون
هزمية ،عندما يحل اخلميس ضيفا على
إشبيلية في إياب الدور ثمن نهائي كأس
ملك إسبانيا.
األم���ور ف��ي ال��ن��ادي امللكي معاكسة
مت��ام��ا ،فعلى ملعب رام���ون سانشيز
بيزخوان ،يسعى ري��ال مدريد متصدر
الدوري ،لتأكيد عودته القوية من إجازة
األعياد عندما يحل ضيفا على إشبيلية
وصيفه ،ف��ي ل��ق��اء سيتكرر األح���د في
املرحلة  18من الدوري.
واستهل النادي امللكي  2017من حيث
أنهى العام املاضي ،إذ سحق إشبيلية في
ذه���اب ه��ذا ال���دور م��ن ال��ك��أس بثالثية
نظيفة ،على رغم غياب جنمه البرتغالي
كريستيانو رونالدو والعبني بارزين.
ثم جنح فريق امل��درب الفرنسي زين
الدين زيدان في تخطي عقبة غرناطة 5-
صفر السبت في ال��دوري ،معادال الرقم
القياسي ال��ذي سجله برشلونة (39
مباراة متتالية دون هزمية) في موسم
.2016-2015
وب��ع��د ال��ف��وز على غ��رن��اط��ة ،اعتبر
زي��دان ال��ذي أمت األسبوع املاضي عاما
أول مثاليا مع ريال أحرز خالله ثالثة
ألقاب ،أن «ال حدود» لفريقه.

فرحة العبي ريال مدريد بهدف رودريغيز في مباراة الذهاب

العاصمة مجددا بهدف ثان (ق.)61
لكن الس باملاس انتفض في الدقائق األخ��ي��رة من
املباراة ،حيث عادل ليفايا النتيجة من جديد بهدف ثان
له ولفريقه (ق ،)89ثم أضاف األرجنتيني ماتيو إيثيكيل
غارثيا الهدف الـ 3لالس باملاس (ق.)90
ورغ��م الفوز ،إال أن الس باملاس ودع البطولة حيث
كان خسر ذهابا على أرضه  ،2-0لتذهب بطاقة التأهل
إلى «األتلتي».

اتهام سانيا بسوء السلوك بعد منشور على إنستجرام
تعرض بكاري سانيا العب مانشستر سيتي التهام
من االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بسوء السلوك بسبب
تعليقه عن التحكيم على حسابه في إنستجرام عقب
الفوز  1-2على بيرنلي في الدوري املمتاز في الثاني من
يناير كانون الثاني اجل��اري .وأشهر احلكم لي ماسون
البطاقة احلمراء لفرناندينيو الع��ب وس��ط سيتي في

الدقيقة  32بينما وجه االحتاد اإلجنليزي اتهاما لسانيا
حول تعليقه  -الذي مسحه من إنستجرام  -بالتشكيك
في نزاهة احلكم .وكتب سانيا أن سيتي فاز «بعشرة
العبني ضد  12العبا» في إش��ارة إلى وج��ود احلكم في
الفريق املنافس .ويبقى لسانيا ( 33عاما) حتى يوم
اجلمعة املقبل للرد على اتهام االحتاد اإلجنليزي.

كارفاخال يقترب من جتديد عقده مع ريال مدريد
أف��ادت تقارير إخبارية األرب��ع��اء ،بأن الظهير داني
كارفاخال ،اقترب من جتديد تعاقده مع فريقه ريال مدريد
اإلسباني.
وأش���ارت صحيفة م��ارك��ا اإلسبانية على موقعها
اإللكتروني ،إل��ى أن مفاوضات التجديد ب�ين الريال
وكارفاخال في مرحلة متقدمة ،علما بأن الالعب يرتبط
بعقد مع «امللكي» حتى عام .2020

ريال مدريد يخشى مفاجآت إشبيلية في إياب ثمن نهائي كأس إسبانيا
إال أن التحدي لن يكون سهال على
أرض إشبيلية ال��ذي استعاد توازنه
بعد مباراة الكأس أمام نادي العاصمة،
واكتسح ريال سوسييداد القوي 0-4
األحد في الدوري بفضل ثالثية للفرنسي
وسام بن يدر.
وسيسعى النادي املدريدي لتفادي
ت��ك��رار س��ي��ن��اري��و زي��ارت��ه األخ��ي��رة
إل��ى «رام���ون سانشيز بيسخوان»،
ح��ي��ث س��ق��ط امل��وس��م امل��اض��ي ،3-2
أوال لرغبته في كسر الرقم القياسي
للمباريات املتتالية دون هزمية،
وث��ان��ي��ا ل��ع��دم م��ن��ح الع��ب��ي امل���درب
األرجنتيني خورخي سامباولي دفعا
معنويا قبل املواجهة املقبلة معهم في
الدوري.
وستكون مباراة الفريقني في الدوري
األحد أكثر أهمية من الكأس.
فالتقدم امل��ري��ح للنادي امللكي في
ذه��اب الكأس ،يجعل مهمة التعويض
بالنسبة إل��ى إشبيلية أص��ع��ب .إال أن
الفارق بينهما في الدوري هو أربع نقاط
( 40لريال مقابل  36إلشبيلية ،علما ان
لألول مباراة مؤجلة).
وي��ل��ع��ب اخل��م��ي��س سلتا فيغو مع
فالنسيا ( 1-4ذه��اب��ا) ،وإي��ب��ار مع
أوساسونا (- 3صفر).

حقق بداية موفقة بالفوز السبت املاضي على
سوانسي سيتي 2-صفر في الدور الثالث من
كأس االحتاد.
وحافظ مانشستر يونايتد على سجله خاليا
من اخلسارة امام هال منذ  23نوفمبر 1974
(صفر )2 -حني كانا معا في دوري الدرجة
الثانية (االولى حاليا).
وف��از مانشستر في  21مباراة من  30ضد
ه��ال ،وخسر خمس مباريات .وتعود املباراة
االولى بينهما الى  1905في الدرجة الثانية.

وذكرت الصحيفة أن كارفاخال ال يخطط لشيء آخر
سوى مواصلة مسيرته في صفوف ريال مدريد ،بعد أن
أصبح من الالعبني الذين يعتمد عليهم مدرب الفريق زين
الدين زيدان.
يشار إلى أن كارفاخال ( 25عاما) انضم إلى ريال
مدريد صيف عام  2013قادما من باير ليفركوزن األملاني،
وكان قد جدد عقده مع امللكي في يوليو .2015

