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ينتظر م��ون��اك��و م��ت��ص��در ال���دوري 
الفرنسي لكرة القدم واملتأهل إلى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا فرصة الثأر 
من باريس سان جيرمان محتكر األلقاب 
احمللية، عندما يلتقيان في باريس اليوم 

األربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا.
وحسم باريس سان جيرمان الفصل 
األول من معركته مع موناكو هذا املوسم 
وتوج بطال ملسابقة كأس رابطة األندية 
الفرنسية احملترفة بفوزه الكبير عليه 
4-1 في املباراة النهائية في األول من 

الشهر اجلاري.
ويتنافس الفريقان بشراسة على 
ص��دارة ال��دوري الفرنسي هذا املوسم، 
ويتصدر موناكو الترتيب برصيد 80 
نقطة، بفارق األه���داف فقط عن سان 
جيرمان، لكن لفريق اإلم���ارة مباراة 
مؤجلة ضد سانت إتيان أرجئت من 
امل��رح��ل��ة احل��ادي��ة وال��ث��الث��ن، بسبب 
انشغاله ب��امل��ب��اراة النهائية لكأس 

الرابطة.
ويتميز م��ون��اك��و ع��ن غ��رمي��ه هذا 
املوسم باستمرار حلمه األوروبي بعد 
بلوغه نصف نهائي دوري األبطال 
على حساب دورمتوند األملاني بفوزه 
عليه 3-2 و3-1 ذهابا وإيابا، مؤكدا 
جناعته الهجومية محليا وقاريا، في 
حن كان مشوار سان جيرمان توقف 
في الدور ثمن النهائي أمام برشلونة 

اإلسباني.
ويتألق في صفوف موناكو مهاجماه 
الكولومبي رادام��ي��ل فالكاو والشاب 
كيليان مبابي )18 عاما( اللذان سجال 

هدفي الفوز على ليون األحد في املرحلة 
الرابعة والثالثن من ال��دوري، بعد أن 
كانا لعبا دورا بارزا في وصول الفريق 

إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي للتلفزيون الفرنسي »كل 
ش��يء ميكن أن يتغير من م��ب��اراة إلى 
أخ��رى، وبالتالي يجب علينا معاودة 

العمل مباشرة ملباراتنا التالية«.

تتجه األنظار اليوم األربعاء ايضا إلى مباراة 
مؤجلة أخ��رى م��ن األس��ب��وع 28 ب��ن ارسنال 
وليستر سيتي بطل املوسم املاضي حيث يسعى 
األول ال��ى االستفادة من املعنويات املرتفعة 
لالعبيه بعد بلوغ نهائي مسابقة الكأس األحد 
للمرة العشرين في تاريخه )رقم قياسي(، من 
أجل محاولة الدخول مجددا في صراع التأهل 

إلى مسابقة دوري األبطال املوسم املقبل.
وتنفس امل���درب الفرنسي أرس���ن فينغر 
الصعداء بعض الشيء بعد تأهل فريقه الى 
ن��ه��ائ��ي ال��ك��أس بفضل التشيلي اليكسيس 
سانشيس الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 
100 من املباراة التي افتتح فيها سيتي التسجيل 
ف��ي الدقيقة 62 عبر األرجنتيني سيرخيو 
أغويرو، قبل أن يعادل اإلسباني ناتشو مونريال 

في الدقيقة 71.
لكن التأهل إل��ى نهائي ال��ك��أس، ال يخفف 
الضغط ع��ن فينغر السيما أن آرس��ن��ال ال��ذي 
ي��خ��وض األح���د م��واج��ه��ة صعبة للغاية في 
معقل جاره توتنهام قبل أن يستضيف غرميه 
مانشستر يونايتد بعدها ب��أس��ب��وع، مهدد 
بالغياب عن دوري ابطال اوروبا للمرة االولى 

منذ موسم 2000-1999.
ويحتل أرس��ن��ال امل��رك��ز السابع ب��ف��ارق 7 
نقاط عن املركز الرابع األخير املؤهل إلى دوري 
األبطال وال��ذي يحتله مانشستر سيتي، لكن 
فريق فينغر لعب مباراة أقل من األخير وثالثا 
أقل من ليفربول الثالث الذي يتقدم على النادي 
اللندني بفارق 9 نقاط فقط بعد اخلسارة التي 

تلقاها األحد أمام كريستال باالس.
ويأمل أرسنال االستفادة من تقهقر ليستر 
مجددا وفشله في حتقيق الفوز في مبارياته 
الثالث األخ��ي��رة )بينها التعادل مع أتلتيكو 
مدريد اإلسباني في دوري أبطال أوروب��ا( بعد 
أن استهل م��ش��واره م��ع م��درب��ه اجل��دي��د كريغ 
شكسبير بخمسة انتصارات متتالية، من أجل 
محاولة العودة بقوة الى صراع دوري األبطال 
السيما أن قطبي مانشستر، يونايتد اخلامس 
وسيتي الرابع، يتواجهان اخلميس على ملعب 
األخيرة في مباراة مؤجلة من املرحلة السادسة 
والعشرين. ويلعب ال��ي��وم أيضا ف��ي مباراة 
مؤجلة من املرحلة ال�28، ميدلزبره وسندرالند 
في مواجهة القاع بن فريقن في ذيل الترتيب 
ويتخلفان بفارق 9 و12 نقطة على التوالي عن 

منطقة األمان.

غوارديوال يرسب في االختبار اإلجنليزي
حتى الدقيقة 71 م��ن م��ب��اراة فريقه أم��ام 
آرسنال في نصف نهائي بطولة كاس االحتاد 

اإلجن��ل��ي��زي، األح����د، ك���ان اس���م امل��دي��ر الفني 
ملانشستر سيتي، اإلسباني جوسيب غوارديوال، 
يتردد بن جنبات ملعب وميبلي، وذلك عندما 

كان فريقه متقدما 0-1.
»غوارديوال من الرائع أن نحظى بك«، هكذا 
صدحت جماهير مانشستر سيتي خ��الل تلك 
امل��ب��اراة، إال أن الهزمية التي جترعها الفريق 
خ��الل الوقت اإلضافي للمباراة أعلنت نهاية 
موسم املدرب اإلسباني نظريا، بدون حتقيق أي 

ألقاب للمرة األولى خالل مسيرته.
ويحتاج غوارديوال إلى انتفاضة إعجازية 
لفريقه في الدوري اإلجنليزي لتفادي اخلروج 

من املوسم اجلاري خاوي الوفاض.

وبعد أن خرج من دور ال�16 لبطولة دوري 
أبطال أوروبا، ومن بطولة كأس رابطة األندية 
اإلجنليزية، وم��ن نصف نهائي ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي، لم يتبق ملانشستر سيتي سوى 
ال��ص��راع على لقب ال���دوري، لكن موقفه ليس 
باجليد على اإلط��الق، إذ تفرقه 11 نقطة عن 
املتصدر تشيلسي قبل 6 ج��والت على نهاية 
امل��س��اب��ق��ة. وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي م��ي��ل« 
البريطانية: »غوارديوال بدون ألقاب يرسب في 

االختبار اإلجنليزي«.
فيما اتبعت صحيفة »ذي صن« أسلوبا أكثر 
سخرية وتهكما ف��ي حديثها ع��ن غ��واردي��وال، 
وقالت: »متي كانت املرة األخيرة التي خسر فيها 

فريق كبير أم��ام آرسنال في نهاية املوسم؟«. 
وترك غوارديوال بايرن ميونخ األملاني في املوسم 
املاضي لتدريب مانشسترسيتي، حامال معه 
سيرة ذاتية رائعة، حيث فاز امل��درب اإلسباني 
مع برشلونة في الفترة )2008 و2012( وبايرن 

ميونخ )2013 و2016( ب�21 لقبا.
وبعد أن ف��از مببارياته ال�10 األول���ى مع 
مانشستر سيتي، اعتبر الكثيرون ه��ذا األمر 
إش��ارة إلى على بداية حقبة جديدة لتألق هذا 
الفريق، لكن بعد السقوط أمام آرسنال بقيادة 
امل��درب الفرنسي آرس��ن فينغر، لم يتبق لهذا 

الفريق سوى الشعور باإلحباط.
وجاءت تصريحات غوارديوال تلك في الوقت 

الذي كان يعاني فيه من صعوبات في الدوري 
اإلجنليزي، لكنه كان ال يزال ينافس في بطولتي 

دوري أبطال أوروبا وكأس االحتاد.
وبعد أن انتفت كل حظوظه تقريبا في حتقيق 
أي لقب هذا املوسم، عدل غ��واردي��وال عن رأيه 
ال��ق��دمي وط��ال��ب باملزيد م��ن ال��وق��ت للعمل مع 
الفريق، قائال: »سنحسن من أداء الفريق من أجل 

املوسم املقبل، سنكون أكثر قوة«.
وي��س��ع��ى غ���واردي���وال ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن 
للحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة لفريقه، وهي 
اخلروج من املربع الذهبي للدوري اإلجنليزي، 
وم��ن ثم ع��دم التأهل إل��ى بطولة دوري أبطال 

أوروبا في املوسم املقبل.

أرسنال في مهمة صعبة أمام ليستر سيتي

لقطة من مواجهة سابقة بن باريس وموناكو

موناكو يسعى للثأر من سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا

غوارديوال يرسب في االختبار اإلجنليزي مع خروج السيتي مبوسم خالي الوفاض 
 أرسنال يسعى للعودة إلى صراع دوري األبطال أمام ليستر سيتي في »البرمييرليغ«

يأمل بوروسيا دورمتوند في إحباط حلم غرميه 
بايرن ميونيخ في احراز الثنائية احمللية مجددا عندما 
يحل ضيفا عليه ال��ي��وم األرب��ع��اء ف��ي نصف نهائي 

مسابقة كأس املانيا لكرة القدم.
ويحمل اللقاء طابعا ثأريا بالنسبة الى دورمتوند 
الذي خسر نهائي املوسم املاضي أمام بايرن بالذات 

3-4 بركالت الترجيح إثر تعادلهما سلبا.
وتأتي املباراة بن الغرمين بعد أن لقيا املصير ذاته 
بخروجها من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا منتصف 

االسبوع املاضي.
وتفرغ بايرن الى معاركه احمللية بعد أن فقد فرصة 
احراز الثالثية، وهو ميضي بهدوء نحو لقبه اخلامس 
على التوالي في ال��دوري إذ يتصدر برصيد 70 نقطة 
برغم سقوطه في فخ التعادل مع ماينتس 2-2 السبت، 
ألن مطارده اليبزيغ فشل في تقليص الفارق بتعادله 
ب��دوره مع شالكه 1-1 األحد ليبقى الفارق بينهما 8 

نقاط.  
ويتطلع ب��اي��رن بقيادة م��درب��ه االيطالي كارلو 
انشيلوتي الى الثنائية احمللية، لكن يتعن عليه تخطي 
العقبة األصعب املتمثلة بدورمتوند، في طريقه الى 

نهائي الكأس.
ويؤكد جنم الفريق توماس مولر »بالطبع، فإن 
مباراتنا مع ري��ال ال ت��زال تزعجنا«، مضيفا »ولكن 
فضال عن لقب الدوري، فان وصولنا الى نهائي الكأس 
في برلن هو هدفنا االكبر، وهذا يعني أن تظهر انك 

تستحق أن تكون هناك«.
ويتعن على انشيلوتي اجراء التغييرات املطلوبة 

في اداء فريقه الذي فشل في حتقيق الفوز في مبارياته 
االرب��ع االخيرة في جميع املسابقات، كما ان��ه حقق 
ف��وزا واح��دا في آخر ست مباريات عندما تغلب على 

دورمتوند بالذات 4-1 في الدوري قبل ثالثة اسابيع.
واذا كان انشيلوتي ميلك العناصر القادرة على اعادة 
الفريق الى طريق الفوز وفي مقدمتهم املهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل في الدوري 26 هدفا 
حتى اآلن، فإن دورمتوند بقيادة املدرب توماس توخل 
ال يريد التفريط باللقب الوحيد الذي ميكنه احرازه 
هذا املوسم. ويضم دورمتوند املهاجم الغابوني بيار 
امييريك اوباميانغ متصدر ترتيب الهدافن بفارق 
هدف عن ليفاندوفسكي، واملهاجم الفرنسي عثمان 
دميبيلي، كما ع��اد جنمه ماركو روي��س من اصابة 
ابعدته ستة اسابيع بقوة وسجل في املباريات الثالث 
التي خاضها حتى االن. وقال توخل »االن نود أن نفسد 
موسم بايرن أكثر« وذلك بعد الفوز املتأخر لفريقه على 

مونشنغالدباخ في البوندسليغا السبت.
من جهته، قال املدير الرياضي في دورمتوند مايكل 
تسورك »الفوز مينحنا الثقة ملباراة االربعاء. أنا فخور 

بشخصية هذا الفريق«.
يفتقد الفريقان عددا من الالعبن املؤثرين لالصابة، 
فيغيب عن بايرن احلارس مانويل نوير الذي انتهى 
موسمه لكسر في قدمه اليسرى، واملدافع النمسوي 
دافيد االبا، ويأمل انشيلوتي بجهوزية جيروم بواتينغ 
وماتس هوملز، في حن سيخسر توخل جهود املدافع 
اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس والعب الوسط 

التركي نوري شاهن.

قمة متجددة بني بايرن ميونيخ وبوروسيا دورمتوند في نصف نهائي كأس أملانيا

جانب من املواجهة املاضية بن الفريقن في  البوندسليغا

ق��ال اي��ري��ك أول��ه��ات��س وك��ي��ل أع��م��ال ان��ط��وان 
غريزمان إن مانشستر يونايتد أب��دى »اهتماما 
حقيقيا« بالتعاقد مع الالعب ال��دول��ي الفرنسي 
مهاجم أتليتيكو مدريد الذي يبلغ الشرط اجلزائي 
ف��ي ع��ق��ده احل��ال��ي 85 مليون جنيه استرليني 

)108.79 مليون دوالر(.
ويحتل يونايتد املركز اخلامس حاليا في الدوري 
االجنليزي املمتاز وسجل أقل عدد من األهداف بن 
الستة األوائ��ل في الترتيب ولذلك يسعى لتعزيز 
خط هجومه بالتعاقد مع غريزمان الذي سجل 25 

هدفا مع أتليتيكو هذا املوسم.
وأبلغ أولهاتس برنامج تيليفوت الرياضي 
على التلفزيون الفرنسي »نحن في مرحلة جمع 

معلومات من أندية تبدي اهتماما حقيقيا«.
وت��اب��ع »ه��ن��اك ش��رط ج��زائ��ي ال ميكن جتنبه 
يبلغ 100 مليون ي��ورو )نحو 85 مليون جنيه 
استرليني( يؤدي الى تقليص عدد املرشحن. لدينا 
يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونة 

وريال مدريد.
»يونايتد أول من أبدى رغبته وهم األكثر جدية 

ورغبة حقيقية )في التعاقد مع غريزمان(«.
وتقلصت قوة يونايتد الهجومية بعد تعرض 
الهداف زالت��ان إبراهيموفيتش الصابة خطيرة 
في الركبة خ��الل مواجهة أن��درخل��ت في ال��دوري 

األوروبي ليبتعد حتى نهاية املوسم اجلاري.
والعب الوسط املصاب خوان ماتا هو ثاني أعلى 
هداف هذا املوسم مع يونايتد برصيد ستة أهداف 
بينما ميلك ماركوس راشفورد البالغ من العمر 19 

غريزمانعاما خمسة أهداف.

غريزمان  على رادار  مانشستر يونايتد
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