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مانشستر سيتي على بعد نقطة من دوري األبطال بعد فوزه على وست بروميتش في «البرمييرليغ»

أرسنال يبقي على آماله في بلوغ املربع الذهبي بثنائية في شباك سندرالند

جيرو يواصل تألقه مع أرسنال

حافظ فريق أرسنال على فرصه في التأهل للعب
بدوري أبطال أوروب��ا املوسم املقبل بعدما تغلب على
سندرالند  ،0-2الثالثاء ،في مباراة مؤجلة من اجلولة
الرابعة والثالثني ل��ل��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة
القدم.
ويدين آرسنال بالفضل في هذا الفوز لالعبه أليكسيس
سانشيز الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتني  72و.81
وج��اء الهدف األول عندما لعب مسعود أوزي��ل كرة
عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة الست ياردات

قابلها سانشيز بتسديدة متقنة إلى داخل املرمى .وجاء
الهدف الثاني ،عندما لعبت كرة عرضية من الناحية
اليمنى قابلها أوليفييه جيرو بتسديدة من داخل منطقة
اجلزاء ،تصدى لها حارس سندرالند ،جوردان بيكفورد،
لترتد أمام سانشيز الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل
املرمى.
ورفع آرسنال رصيده إلى  72نقطة في املركز اخلامس،
بفارق نقطة عن ليفربول صاحب املركز الرابع ،املؤهل للعب
في الدور املؤهل لدور املجموعات بدوري أبطال أوروبا .فيما

توقف رصيد سندرالند عند  24نقطة في املركز األخير ،علما
بأنه كان هبط من الدوري املمتاز في وقت سبق من املوسم.

سيتي على بعد نقطة
وعاد مانشستر سيتي إلى املركز الثالث وضمن إلى
حد كبير التأهل ل��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم بعد
ف��وزه  1-3على ضيفه وس��ت بروميتش ألبيون في
استاد االحتاد يوم الثالثاء.

توتنهام يفتقد روز حتى نهاية
املوسم بعد جراحة في الركبة

راشفورد يحظى بدعم مورينيو

كان سيتي محبطا ملدة نصف ساعة تقريبا قبل
أن ينتشي بتسجيل هدفني في دقيقتني حيث افتتح
جابرييل جيسوس التسجيل مستغال متريرة
كيفن دي بروين ثم تبادل الالعبان األدوار ليصنع
جيسوس هدف دي بروين التالي.
وعزز يايا توري تقدم سيتي بهدف ثالث في الدقيقة
 57بعد تبادل للكرة مع سيرجيو أجويرو.
ويحتاج سيتي لنقطة واحدة من مباراته األخيرة أمام
مضيفه واتفورد ليضمن مكانا باملربع الذهبي للدوري.

ون��ال بابلو زاباليتا مدافع سيتي حتية كبيرة عند
نزوله كبديل لديفيد سيلفا حيث أعلن سيتي أن الالعب
األرجنتيني البالغ من العمر  32عاما سيترك النادي
بنهاية املوسم بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق وتوج
معه بالدوري مرتني.
ولكن عكر صفو األج��واء تقليص وس��ت بروميتش
للفارق بهدف هال روبسون كانو في وقت متأخر.
وقبل مباراة واحدة على ختام املسابقة ميلك سيتي
 75نقطة مقابل  73نقطة لليفربول رابع الترتيب.

تيري :مواجهة سندرالند األخيرة في مسيرتي

أعلن توتنهام هوتسبير املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز
لكرة القدم يوم الثالثاء خضوع ظهيره داني روز جلراحة في
الركبة اليسرى سيغيب بسببها عن املنافسات حتى بداية املوسم
املقبل .وغ��اب روز عن املنافسات منذ أصيب في الركبة أمام
سندرالند في نهاية يناير املاضي ولكن كان من املتوقع أن يعود
للمالعب قبل نهاية املوسم اجل��اري .وقال توتنهام عبر تويتر
«نؤكد أن داني روز خضع جلراحة استكشافية في ركبته اليوم».
وأض��اف «عاد مؤخرا إلى التدريبات ولكن املشكلة لم تنته
متاما لذا تقرر خضوعه للجراحة .سيعود للمنافسات املوسم
املقبل» .وشارك روز ( 26عاما) في  21مباراة مع توتنهام هذا
املوسم بينها  18في ال��دوري املمتاز .وسيحل توتنهام ثاني
الترتيب ضيفا على ليستر سيتي يوم اخلميس قبل أن ينهي
موسمه خارج قواعده أمام هال سيتي يوم األحد املقبل.

كوسيلني :العبو أرسنال يرغبون
في بقاء سانشيز

ماركوس راشفورد

قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد
املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم إنه سعيد
باحلصول على ثقة جوزيه مورينيو وأك��د أنه عمل
بجدية من أجل الدخول في حسابات املدرب البرتغالي.
ويحتل راشفورد ( 19عاما) املركز الثاني في قائمة
هدافي يونايتد هذا املوسم برصيد  11هدفا في كل
املسابقات وحظي بإشادة من مورينيو وقال إنه من
أكثر الالعبني الذين يثق فيهم بالفريق.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن راشفورد قوله «أمر
رائع أن يقول امل��درب ذلك .أفضل شيء هو احلصول

على هذه اإلشادة ..يجعلنا املدرب نعمل بجدية من أجل
احلصول على ثقته وتقديره» .وأضاف «أحيانا تكون
األمور صعبة وأحيانا تكون أسهل لكن التنافس مستمر
بني الالعبني ..ميكن متابعة كيف يقاتل اجلميع هذا
العام» .وخسر يونايتد  1-2أمام توتنهام هوتسبير
يوم األحد املاضي ليتأكد إنهاء املسابقة خارج املربع
الذهبي في الدوري املمتاز للعام الثاني على التوالي.
ولذلك بات يونايتد مطالبا بضرورة الفوز على أياكس
أمستردام في نهائي الدوري األوروبي إذا كان يرغب
في املشاركة في دوري األبطال باملوسم اجلديد.

أكد مدافع آرسنال ،لوران كوسيلني ،أن العبي الفريق يرغبون
في بقاء أليكسيس سانشيز في املوسم اجلديد ،وسط تكهنات
بقرب رحيل العب منتخب تشيلي عن النادي اللندني.
وسجل سانشيز  28هدفا في  49مباراة هذا املوسم ،رغم أنه ال
يلعب كمهاجم صريح ،لكن ذكرت تقارير أنه ال يشعر بالسعادة في
النادي .ويتبقى عام واحد على نهاية عقد الالعب ( 28عاما) ،وربطت
تقارير بني إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد ،أو مانشستر
سيتي ،أو عدة فرق أوروبية أخرى .وقال كوسيلني لشبكة سكاي
سبورتس« :أوال هو يسجل الكثير من األه��داف لكن مركزه ليس
املهاجم الصريح ..هو يلعب في وسط امللعب بشكل أكبر لكنه صاحب
إمكانيات هائلة ..يحب القتال وحتقيق أفضل نتيجة للنادي».
وأض��اف« :عند وجود مثل هذا الالعب في الفريق فهذا يظهر مدى
رغبتنا في التطور ..أعتقد أن معظم الالعبني يحاولون اإلبقاء عليه».

جون تيري

ي��درس قائد تشيلسي ،ج��ون تيري ،اعتزال
كرة القدم على املستوى االحترافي ،بعد مواجهة
سندرالند األحد املقبل ،في آخر مباراة يخوضها
بطل ال��دوري اإلجنليزي املمتاز باملسابقة هذا
املوسم .وأبلغ تيري وسائل إع�لام بريطانية:
«أع��رف أنني أبديت رغبتي في االستمرار في
املالعب ..ولكنني ال أستبعد أن تكون مباراة األحد
هي األخيرة وبعدها أعتزل ..يتوقف األمر على
تلقي العرض املناسب ..ولكنني لم أتخذ أي قرار
بعد وأدرس خياراتي».

وأضاف الالعب اإلجنليزي« :ال أرغب مطلقا في
أن أكون هذا الالعب الذي تتوق الناس للتخلص
منه أو أن أحول دون تطور العب صاعد» .وقال
تيري إن «التأقلم مع دوره الثانوي بعض الشيء
هذا املوسم كان صعبا ،ولكنه أشاد بدور املدرب
أنطونيو كونتي في ه��ذا األم���ر» .وأض��اف قائد
«البلوز»« :كان بارعا في التعامل معي ..إبقائي
على مقاعد البدالء رمبا كان قرارا صعبا ..ولكنه
كان رائعا معي في األمانة واالحترام والتواصل
وهذا كل ما أريده كالعب».

مانشستر يونايتد يتوقع إيرادات سنوية قياسية ..سيتكلف  50مليون إسترليني إذا خسر «اليوروبا ليغ»
رفع مانشستر يونايتد االجنليزي لكرة
القدم الثالثاء توقعات ايراداته السنوية
ورقم أعماله التي ستبلغ رقما قياسيا بعد
ربع العام املالي املمتد من يناير إلى مارس
والذي شهد خسائر ناجمة عن التضخم في
األجور.
وق��ال النادي اإلجنليزي في بيان أنه
يتوقع أن يحقق ربحا سنويا بني 185
و 190مليون جنيه استرليني (من 218
إلى  230مليون ي��ورو) ،بينما كان يعول
في فبراير على نحو  170إلى  180مليون
جنيه أسترليني.
ورف���ع امل��س��ؤول��ون ف��ي ال��ن��ادي رق��م
األعمال الذي قد يتراوح بني  560و570
مليون جنيه إسترليني للعام املالي املمتد
من األول من يوليو  2016إلى  30يونيو
 ،2017بينما كانت التوقعات األولية بني
 630و 540مليون جنيه.
وتشكل هذا التوقعات رقما قياسيا بالنسبة
إل��ى مانشستر يونايتد رغ��م أن��ه لم يشارك
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب���ا واكتفى باللعب
في ال��دوري األوروب��ي (يوروبا ليغ) حيث
سيخوض النهائي ضد أياكس أمستردام
الهولندي في  24مايو في ستوكهولم.
وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ف��از رج��ال امل��درب
البرتغالي جوزيه مورينيو بكأس رابطة
األندية اإلجنلزية احملترفة.
وفي الربع الثالث للعام املالي (من يناير
إلى مارس) ،صعد رقم أعمال النادي بنسبة
 3,1%ووصل إلى  127,2مليون جنيه بفضل
ارتفاع حقوق النقل التلفزيوني مع بدء تطبيق
االتفاق الهائل املوقع بني الدوري اإلجنليزي
وناقلي املباريات.

لكن النفقات قفزت بنسبة مماثلة في
نفس الفترة لتصل إلى  130مليون جنيه،
كما هبطت األرب���اح التشغيلية للنادي
بنسبة الثلث إلى  30مليونا مع عجز صاف
وص��ل إل��ى  3,8ماليني جنيه إسترليني
مقابل ربح صاف وصل إلى  14مليونا في
نفس الفترة من العام املاضي.
كما أعلن امل��دي��ر امل��ال��ي كليف ب��ات��ي ،أن
خسارة نهائي ال��دوري األوروب��ي في  24من
الشهر اجلاري أمام أياكس أمستردام وعدم
التأهل لدوري األبطال األوروب��ي في املوسم
املقبل ،سيكلف النادي اإلجنليزي  50مليون
جنيه إسترليني ( 58.2مليون يورو).
وكشف املدير املالي أن عدم حجز بطاقة
التأهل للتشامبيونز ليغ للموسم الثالث
على التوالي سيؤدي إل��ى تفعيل غرامة
قيمتها  21مليون إسترليني ( 24.4مليون
يورو) في عقده املمتد  10أعوام مع شركة
(أديداس) األملانية للمالبس الرياضية.
وأوض����ح ب��ات��ي« :ال���ه���دف الرئيسي
بالنسبة ل��ن��ا ه��و (أدي������داس) ودوري
األبطال».
وميثل مبلغ الـ 21مليون إسترليني ما
نسبته  30%من الدفعة السنوية املقدرة
بـ 70مليون إسترليني التي تدفعها الشركة
األملانية ملانشستر يونايتد.
كما أش��ار باتي ف��ي تقريره السنوي
إلى أن الفريق األحمر يحقق في «موسم
ع��ادي» ما بني  40و 50مليون إسترليني
نظير تواجده في التشامبيونز ليغ ،أما
الظهور في ال��دوري األوروب��ي فيدر على
الفريق مبلغ يتراوح بني  15و 20مليون
إسترليني.

مانشستر يونايتد يسعى للتويج بلقب الدوري األوروبي

