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توقف املدرب اإلسباني بيب جوارديوال، عن حصد 
األلقاب خللال املوسم املاضي، لكنه ميتلك الفرصة 
الستئناف ذلللك، عندما يقود مانشستر سيتي أمام 
آرسنال، في نهائي كأس رابطة األندية اإلجنليزية 

احملترفة اليوم األحد.
وأحللرز املللدرب اإلسباني، 14 لقبا مع برشلونة، 
وأضللاف 7 ألقاب مع بايرن ميونخ، لكنه فشل في 
التتويج بللأي لقب في موسمه األول مع مانشستر 

سيتي في مفاجأة كبيرة.
لكن هذا املوسم، يبدو جوارديوال قادرا على النجاح 
بشكل كبير، حتى أنه منذ أيام، كان ينافس على إحراز 

رباعية ال سابق لها من األلقاب.
وأنهى ويجان، املنتمي للدرجة الثالثة، على آمال 
السيتي متصدر الللدوري املمتاز، وفللاز عليه بهدف 

نظيف، في الدور اخلامس لكأس االحتاد اإلجنليزي، 
اإلثنني املاضي، ليصبح ثالث فريق فقط يهزم السماوي 

في أي مسابقة، خال املوسم اجلاري.
وهذه الهزمية مبثابة إنللذار للسيتي، الذي سيبدأ 
املواجهة أمام آرسنال في استاد وميبلي، وهو املرشح 
األكبر إلحراز لقبه الثالث في 5 سنوات، بعدما توج 

مرتني باللقب حتت قيادة مانويل بليجريني.
وسيشعر السيتي باحلذر أيضا من آرسنال، 
الللذي ورغللم افتقاره للمنافسة على األلللقللاب في 
السنوات األخيرة، فإنه اعتاد التألق في املباريات 

النهائية.
وفاز آرسنال في آخر 3 مباريات نهائية في وميبلي، 
وكلها في بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي، على حساب 
هال سيتي )2014( وأستون فيا )2015( وتشيلسي 

العام املللاضللي، حيث كللان حينها أيضا غير مرشح 
لانتصار.

وبطولة كأس الرابطة، هي الوحيدة احمللية التي لم 
يحققها فينجر على مدار 22 عاما مع آرسنال، ولم يفز 

الفريق بهذا اللقب منذ 1993.
واعتاد فينجر، التعامل مع كأس الرابطة، لتجربة 
الاعبني الشباب، وانصب تركيزه على البطوالت 
األكبر، لكن املواجهة املرتقبة مع السيتي، ستمنح 
املدرب الفرنسي، الفرصة للرد على تعرضه النتقادات 

حادة في الفترة األخيرة.
ويقبع آرسنال، سادسا في الدوري املمتاز، بفارق 
8 نقاط عن املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما 
خللرج من كللأس االحتللاد اإلجنليزي أمللام نوتنجهام 

فورست، املنتمي للدرجة الثانية.

ورمبللا متثل بطولة الللدوري األوروبلللي، تعويضا 
آلرسنال هذا املوسم، لكن في حال إحللراز لقب كأس 
الرابطة، وعلى حساب السيتي، سيتلقى فينجر، دفعة 
كبيرة في األشهر املتبقية من املوسم، وسط تكهنات 

مستمرة حول مستقبله.
ومن املتوقع أن يبدأ كل فريق، بحارسه البديل، مع 
استمرار ثقة فينجر في احلللارس الكولومبي ديفيد 

أوسبينا، بعدما خاض املباريات السابقة في البطولة.
ومللن املللرجللح أيللضللا أن يعتمد جلللوارديلللوال على 
احلللارس كللاوديللو بللرافللو، الللذي يشارك في بطولة 
الكأس على حساب إيدرسون، الذي يلعب بانتظام في 

الدوري املمتاز.
وسيفتقد السيتي، العبه فابيان ديلف بسبب 

اإليقاف، بعدما تلقى بطاقة حمراء أمام ويجان.

لقطة أرشيفية من مباراة سابقة بني أرسنال ومانشستر سيتي
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الفيفا ينسحب من صراع 
نيمار وبرشلونة

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، اجلمعة، انتهاء دوره في 
نزاع املهاجم البرازيلي نيمار مع ناديه السابق برشلونة بشأن مكافأة 

قيمتها 43 مليون يورو )53.3 مليون دوالر(.
وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز إن هذا النزاع ُعرض على هيئات 
مختلفة، منها احملاكم اإلسبانية، ولم يكن الفيفا في وضع يسمح له 

بلعب دور الوسيط بني طرفي النزاع.
وأضللاف: »أبلغت إدارة الفيفا أطللراف النزاع بأنه استناًدا إلى 
اللوائح القانونية الراسخة لدى االحتاد الدولي، ال تبدو املنظمة في 

وضع يسمح له مبواصلة التحقيق في النزاع، لذلك أغلق التحقيق«.
وقال متحدث باسم نيمار الشهر املاضي إن الاعب البرازيلي، رفع 
دعوى قضائية ضد برشلونة لعدم حصوله على هذه املكافأة، قائًا 
إن العب باريس سان جيرمان، كان يستحق املبلغ املذكور فضًا عن 
%10 قيمة فوائد عقب توقيعه على عقد جديد مع النادي اإلسباني 

قبل عامني.
ومنح برشلونة الاعب البرازيلي الشريحة االولللى من املكافأة 
عقب موافقته على توقيع عقد جديد ملدة 5 سنوات في 2016، لكن في 
أغسطس/آب املاضي، أعلن النادي الكتالوني متصدر أنه سيقاضي 
نيمار ويطالبه برد األموال التي تلقاها قبل انضمامه إلى سان جيرمان 

مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو )273.13 مليون دوالر(.
ورفللض نيمار رد هللذه املبالغ ومنذ ذلللك احلللني بللدأ الللنللزاع بني 
الطرفني. وسجل نيمار )26 عاًما( 19 هدًفا في 19 مباراة بالدوري مع 
سان جيرمان، وساهم في قيادة الفريق لصدارة الترتيب بفارق 12 

نقطة عن أقرب منافسيه.
ويحتاج الفريق الفرنسي النتفاضة قوية لتعويض خسارته 1-3 
أمام ريال مدريد في ذهاب دور الل16 لدوري أبطال أوروبللا، إذا أراد 
االستمرار في املسابقة. وسيستضيف النادي الفرنسي ريال مدريد 
بطل أوروبللا 12 مرة في اإليللاب على ملعب »حديقة األمللراء« يوم 6 

مارس املقبل.

فياريال يوقف العبه سيميدو 
بعد اتهامه بالشروع في القتل

قللرر نللادي فياريال اإلسباني إيقاف الاعب البرتغالي روبن 
سيميدو وجتميد راتبه بعد حبسه احتياطياً، في اتهامه بعدة جرائم 
بينها االختطاف والشروع في القتل، حلني صللدور قللرار نهائي في 
قضيته. وأوضح النادي في بيان أنه اتخذ القرار مع »احترامه التام 

ملبدأ براءة املتهم حتى تثبت إدانته«.
وكللان القضاء اإلسباني وجلله اخلميس، لاعب تهمه الشروع 
في القتل واختطاف وإصابة شخص حتت تهديد الساح وتهديدة 
وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني والسرقة باإلكراه في واقعة تعود 

أحداثها ليوم 11 من الشهر اجلاري.
ويشتبه بأن الاعب شارك مع شخصني آخرين في احتجاز شخص 
حتت تهديد ساح واستولوا على مفاتيح شقته لدخولها وسرقة 
أمواله وأغراضه القيمة. ويقبع الاعب حالياً في سجن بيكاسنت 

مبدينة فالنسيا.

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت أرسنال في نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية


