
بعد أن حسم يوفنتوس وب��اري��س سان 
جيرمان لقبي إيطاليا وفرنسا تواليا ومع 
اقتراب برشلونة من تتويجه بطال في إسبانيا 
للمرة الثامنة منذ 2009، ستكون بطولة إنكلترا 
على موعد م��ع مواجهة ستحدد بشكل كبير 
وجهة اللقب، وذلك عندما يحل مانشستر سيتي 
ضيفا على جاره اللدود مانشستر يونايتد اليوم 

األربعاء في مباراة مؤجلة.
وعلى غ��رار ال��دوري األملاني ال��ذي يتصّدره 
بايرن ميونيخ بفارق نقطة عن غرميه بوروسيا 
دورمتوند قبل 4 مراحل على ختام املوسم، من 
املرجح أن يبقى التنافس قائما في إنكلترا بني 

سيتي وليفربول حتى األمتار األخيرة.
وف��ي ظل تصدر ليفربول للترتيب بفارق 
نقطتني عن سيتي، يدرك فريق املدرب اإلسباني 
جوسيب غوارديوال أن مباراة اليوم في »أولد 
ت��راف��ورد« واملؤجلة من املرحلة 31، ستكون 
مفتاح ال�«سيتيزينس« لالحتفاظ بلقب الدوري 
املمتاز الذي سيشكل أفضل تعويض عن خيبة 
اخل��روج من ال��دور ربع النهائي ل��دوري أبطال 

أوروبا على يد الغرمي احمللي توتنهام.
وسيكون جمهور ليفربول أمام واقع لم يعتقد 
بأنه قد يجد نفسه فيه، وهو مساندة الغرمي 
التقليدي يونايتد، على أمل أن ينجح األخير في 
إسقاط سيتي ما سيعزز حظوظ فريق »احلمر« 

بإحراز اللقب للمرة األولى منذ 1990.
وعكس العب سيتي السابق وليفربول احلالي 
جيمس ميلنر التناقض بني املشاعر ورغبة الفوز 
باللقب، حني قال أنه سيشجع الغرمي الشمالي 

يونايتد للمرة األولى في حياته.
وردا على س��ؤال لالعب ال��ذي داف��ع خالل 
مسيرته عن أل��وان أندية غرمية ليونايتد، هي 
ليدز ومانشستر سيتي وليفربول، عما إذا كان 
سيشجع فريق »الشياطني احلمر« األربعاء، 
ق��ال ميلنر )33 عاما( »ستكون امل��رة األول��ى 
في حياتي«، مؤكدا في الوقت ذاته »لن أشاهد 

املباراة«.
أضاف »ال ميكنني القيام بشيء حيالها. رمبا 
سأضع هاتفي بعيدا عني لبضع ساعات وأتفقد 

النتيجة الحقا رمبا أخرج لشراء الطعام«.
وتابع »علينا الفوز في مبارياتنا املتبقية إذا 
قمنا بذلك ولم يكن األمر جيدا مبا يكفي )إلحراز 
اللقب(، حينها سيكون علينا أن نرفع أيدينا 
ونهنئ سيتي. هم فريق ممتاز، وقاموا بذلك 

)الفوز باللقب( سابقا«.

وشّدد على أنه »من احملبط أن نفكر بأننا قد 
ننهي املوسم مع خسارة واحدة فقط، وأن ذلك 
قد ال يكون كافيا إلح��راز اللقب. كل ما ميكننا 
القيام به هو الفوز مببارياتنا املتبقية ووضعهم 

)العبو سيتي( حتت الضغط«.
لكن املستوى الذي يقدمه يونايتد في اآلونة 
األخ��ي��رة ال يدعو إل��ى التفاؤل وال يوحي بأن 
رجال املدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
ق��ادرون على الوقوف بوجه سيتي، وذلك ألن 
»الشياطني احلمر« ق��ادم��ون من هزمية مذلة 
األحد في ال��دوري على يد إيفرتون )صفر4-(، 
ه��ي السادسة لهم ف��ي آخ��ر 8 مباريات ضمن 

جميع املسابقات.
وترتدي مواجهة اليوم أهمية بالغة ليونايتد 
ليس ألن��ه��ا م��ب��اراة درب���ي وح��س��ب، ب��ل ألنها 
ستعزز حظوظه باملشاركة في دوري أبطال 
أوروبا، املسابقة التي وّدعها هذا املوسم من ربع 
النهائي بخسارته ذهابا وإيابا أمام برشلونة 

صفر1- وصفر- 3.
ويحتل يونايتد حاليا املركز السادس بفارق 
ثالث نقاط عن تشيلسي صاحب املركز الرابع 
األخير املؤهل إل��ى دوري األب��ط��ال، ما يعطي 
مباراة األربعاء أهمية بالغة لرجال سولسكاير 
ال��ذي��ن ينافسون ث��الث��ي ل��ن��دن على بطاقتي 
املركزين الثالث والرابع، مبا أن توتنهام يحتل 
املركز الثالث بفارق األه��داف أم��ام تشيلسي، 

وأرسنال اخلامس )66 نقطة( مع مباراة مؤجلة 
من املرحلة 31 يخوضها األرب��ع��اء أيضا في 

ضيافة ولفرهامبتون.
الفوز على اجلار من أجل مصلحة اخلصم!

ورأى سولسكاير بعد خسارة األح��د أمام 
إيفرتون »ضد سيتي على أولد ترافورد األربعاء، 
إنه )الدربي( أكبر حافز ميكن أن نحصل عليه. 
أولد ترافورد في أرضنا، أمام مشجعينا الرائعني 
الذين ال يتذمرون من الالعبني، مع أنه يحق لهم 
ذلك، لكنهم كانوا مساندين لنا وأنا متأكد من 

أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى األربعاء«.
 املعضلة أم���ام ج��م��ه��ور ي��ون��اي��ت��د أن ف��وز 
فريقهم على جاره أو حتى إجباره على االكتفاء 
بالتعادل، سيمهد الطريق أمام الغرمي ليفربول 
الذي سيصبح على بعد ثالث مباريات فقط من 

الفوز بلقبه األول منذ 29 عاما.
وي��درك غوارديوال أهمية مباراة اليوم ضد 
يونايتد الذي خسر ذهابا على ملعب »االحتاد« 

بنتيجة 3-1.
وأقر املدرب اإلسباني الذي أحرز هذا املوسم 
لقبي درع املجتمع وكأس الرابطة ووصل إلى 
نهائي كأس إنكلترا ملواجهة واتفورد في 18 
مايو، بأن »مع فريق مثل ليفربول احلالي، يعلم 
فريقنا أين ستؤول األم��ور في حال خسارتنا. 
ليفربول فريق كبير... في نصف نهائي دوري 

األبطال مجددا، إنه فريق قوي جدا«.

وف��ي ح��ال جنح سيتي األرب��ع��اء في حتقيق 
فوزه احلادي عشر تواليا في الدوري، سيصبح 
الطريق ممهدا أمامه ليكون أول فريق يحتفظ 
باللقب منذ 2009 ح��ني ت��وج اجل��ار يونايتد 

باللقب للموسم الثالث تواليا.
ومن املؤكد أن غوارديوال كان ميني النفس 
بالدخول إلى مباراة اليوم وفريقه ال يزال في 
دائ��رة ال��ص��راع على رباعية تاريخية، إال أن 
توتنهام حرمه من ذلك بإخراجه من ربع نهائي 
دوري األبطال بعد الفوز عليه ذهابا -1صفر 

واخلسارة أمامه إيابا 4-3.
ورّد رجال غوارديوال اعتبارهم بعض الشيء 
من الفريق اللندني بالفوز عليه السبت في 
الدوري بهدف للشاب فيل فودن )18 عاما( في 
مباراة خسر سيتي خاللها جهود صانع ألعابه 
البلجيكي كيفن دي بروين املرجح غيابه عما 

تبقى من املوسم بسبب إصابة عضلية.
ورغ��م خيبة اخل���روج م��ن دوري األب��ط��ال، 
أع��رب غ��واردي��وال عن إعجابه وحبه لالعبيه، 
مشددا »لن أنتقدهم بسبب خروجنا )من دوري 
األبطال(. أرى كل يوم ما حققناه )من تطور( 
خالل املوسمني األخيرين. يظهرون معدنهم كل 
ثالثة أيام«، في إشارة إلى مباريات الروزنامة 
املزدحمة لفريقه، خالفا لليفربول الذي انحصر 
تركيزه على ال���دوري ودوري األب��ط��ال بعد 

خروجه باكرا من مسابقتي الكأس احملليتني.

لقطة من مباراة ديربي مانشستر في الدور األول
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بوغبا: سنصالح اجلماهير بهزمية السيتي
أك����د جن���م وس����ط م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د 
اإلجنليزي، الفرنسي الدولي بول بوغبا، أن 
جماهير فريقه تستحق رد فعل قوياً خالل 
مباراة »الديربي« أمام مانشستر سيتي اليوم 

األربعاء.
وتعرض مانشستر لهزمية ساحقة على يد 
مضيفه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد األحد.

ولكن مانشستر ال ميلك رفاهية الوقت 
وعليه االستعدد جيداً، قبل املواجهة املرتقبة 
أمام سيتي على ملعب أولد ترافورد، والتي قد 
تكون مصيرية في صراع سيتي مع ليفربول 
املتصدر على لقب ال���دوري اإلجنليزي، غذ 

تفصل بينهما نقطتني فقط.
وب��دا مانشستر يونايتد مستسلماً أمام 
إيفرتون، في الوقت الذي أكد فيه مدرب الفريق 
أولي جونار سولشار، إنه »فوجئ باملستوى 

الهزيل لفريقهط.
وات��ف��ق م��ع��ه ب��وغ��ب��ا، ال���ذي أك���د ب���دوره: 
»اجلماهير ترغب في رد فعل من الالعبني، 
والطريقة الوحيدة لالعتذار هي تقدمي كل 
م��ا بوسعنا داخ��ل امللعب، علينا أن نعتذر 
للجماهير بهذه الطريقة، أن نعطي كل شيء 
للنادي، للقميص، للزمالء وألنفسنا ألننا ال 
ميكننا أن نظهر مبثل الصورة التي ظهرنا 

بها«. وأش��ار الالعب الفرنسي: »ميكننا أن 
نخسر مباريات، ولكن بأداء جيد وبعزة نفس، 
عندما ترتدي ه��ذا القميص فعليك أن تعمل 
وحتترم ثقافة وتاريخ هذا النادي وأن تعطي 

كل ما بوسعك«.
وش���دد بوغبا على أن الع��ب��ي مانشستر 
عليهم اآلن أن »يثبتوا أحقيتهم بارتداء قميص 

مانشستر«.
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول: »ل��م نحترم أنفسنا، أو 
النادي أو اجلماهير، ما فعلناه داخل امللعب 
أم��ر غير جدير باالحترام للزمالء وللجهاز 

الفني وللناس وللجميع«.

أص��ب��ح غ��اري��ث بيل مشكلة بالنسبة 
ل��ري��ال م��دري��د، تلخص ه��ذه ال��ع��ب��ارة كل 
ش��يء، خاصة بعد املوسم األخير لالعب، 
ذلك ال��ذي طالب فيه باحلصول على دور 
قيادي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، الذي يفترض أن ظله كان يقيده، 
لكن على عكس التوقعات، أو رمبا متاشياً 
مع بعضها، قدم الويلزي مستوى متذبذب 
ال يرقى لتطلعات اجلمهور الذي نفد صبره، 
لذا أصبح الالعب قريباً من رحيل محتوم 

بنهاية املوسم.
وشكل نهائي كييف العام املاضي نهاية 
حقبة ثالثي ال�«بي بي سي«، إذ لم يسبق 
في تاريخ ري��ال مدريد أن خلف احتفال 

بلقب تهديدات بهذه الكثرة.
ال��ب��داي��ة م���ع رح��ي��ل رون���ال���دو نحو 
يوفنتوس، واآلن مع وداع بيل احملتوم، في 
حني يظل بنزميا العنصر الوحيد الصامد 
من املشروع الذي حقق ثالثة ألقاب متتالية 

لدوري األبطال.
وتوقع الكل بعد مباراة كييف أن يكون 
بيل هو الراحل، خاصة في ظل تصريحاته 
واهتمام عدد من األندية اإلجنليزية بضمه 
فيكفي ما قاله بعد النهائي ل��دى تسلمه 
ج��ائ��زة أف��ض��ل الع��ب ف��ي امل���ب���اراة: »بكل 
وض��وح يجب أن ألعب أسبوعياً.. أحتاج 
لدقائق أكثر.. ال ميكنني فعل هذا في ريال 
مدريد ويجب علي التفكير في مستقبلي 
وحسمه«. وجاء رحيل كريستيانو املفاجئ 
عن ري��ال مدريد إل��ى يوفنتوس، فاضطر 
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شهراً على تصريحاته لم يفعل شيئاً سوى 
إحباط اجلماهير والنادي الذي وضع ثقته 
فيه وق��رر ع��دم اللجوء لسوق االنتقاالت 

وضم العب يرفع من قدرة الهجوم للفريق.
واآلن، يغير بيل من استراتيجيته ويبلغ 
النادي برغبته البقاء في النادي رغم غياب 
ثقة املدرب زين الدين زيدان الواضح فيه 
واس��ت��ي��اء جماهير سانتياجو برنابيو 
الواضح منه، لكن األمر يتعلق غالباً بأن 

يباع بسعر معقول.
ورغ��م أن الريال يأمل في بيع الالعب 
ب�130 مليون يورو، إال أن قيمته السوقية 
وفقاً ملوقع ترانسفير ماركيت ال تتخطى 80 

مليون يورو.
وي��ب��دو أن زي���دان غير مقتنع بجدوى 
إشراكه أساسياً لرفع قيمة انتقاله احملتمل، 
إذ إن الالعب كان احتياطياً في ثالث من 
أصل آخر أربع مباريات للنادي »امللكي«، 
ويبلغ إجمالي الدقائق التي لعبها أمام 
ليغانيس وأتلتيك نصف ساعة فقط كثرت 

فيها صافرات استهجان اجلماهير ضده.
وكانت آخر حلظات تألق الويلزي هي 
ثالثيته في كاشيما الياباني في نصف 
نهائي مونديال األندية، إذ تعرض في أول 
مباراة في ال��دوري أم��ام فياريال إلصابة 
ج��دي��دة ف��ي ال��س��اق ال��ي��س��رى، التاسعة 
والعشرين منذ انتقاله، وهكذا ع��ادت كل 

مخاوفه وحينما ظهر مجدداً لم يبد واثقاً.
صحيح أنه سجل هدفاً في 76 يناير أمام 
إسبانيول لدى عودته حينما كان سانتياغو 
سوالري مدرباً للفريق، إال أنه بعدها شارك 
أساسياً في مباراتني من أصل ثمانية إلى أن 
جلس على الدكة في مباراتي »الكالسيكو« 

أمام برشلونة.
وح��ت��ى ح��ي��ن��م��ا ش����ارك ب��ع��د إص��اب��ة 
فينسيوس أمام أياكس الهولندي في دوري 
األبطال لم يقدم شيئاً، الطلقة األخيرة لم 
تصب شيئا، تالشت أحالم اجلماهير، وبات 
جلياً أنه ال ميكن أن يصبح قائداً للمشروع 

وخسر الريال بأربعة أهداف لواحد.

غاريث بيل

تشيلسي يتعادل مع بيرنلي ويقلص 
فرصه في بلوغ دوري األبطال

مني تشيلسي بانتكاسة في مساعيه لنيل 
مكان في دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
املوسم املقبل عندما تعادل 2-2 على أرضه 
أمام بيرنلي في ال��دوري االجنليزي املمتاز 

أول من أمس.
وض��ع جيف هندريك فريقه بيرنلي في 
املقدمة مبكرا قبل أن يسجل جنولو كانتي 
وجونزالو هيجوين ألصحاب األرض بحلول 
الدقيقة 14. لكن الفريق اللندني فشل في 
احلفاظ على تقدمه ليتعادل اشلي بارنز 

للضيوف بعدها بعشر دقائق.
وع��ق��ب خ��س��ارة ت��وت��ن��ه��ام هوتسبير 

ومانشستر يونايتد وأرس��ن��ال مطلع هذا 
األسبوع، امتلك تشيلسي الفرصة لتعزيز 
قبضته على مكان ضمن األربعة األوائل في 

الترتيب.
لكن بيرنلي، الساعي إلى جتنب املزيد من 
التراجع نحو منطقة الهبوط، هو من سجل 
في البداية عندما أطلق هندريك تسديدة 
مباشرة في الشباك في الدقيقة الثامنة بعد 
أن ذهبت إليه الكرة في مساحة بعد إبعادها 
اثر ضربة رأس ليسدد من على حافة منطقة 

اجلزاء.
ورد تشيلسي بهدفني في غضون دقيقتني. 

وج���اء ال��ه��دف األول بعد أن ت��الع��ب اي��دن 
هازارد بدفاع بيرنلي قبل أن يرسل متريرة 
لكانتي ليسدد األخير في الشباك. وسدد 
هيجوين بعدها في باطن العارضة لتسكن 

الشباك في الدقيقة 14.
وبعدها بعشر دق��ائ��ق، ت��ع��ادل بيرنلي 
ثانية بعد أن أفلت بارنز من رقيبه عند القائم 
البعيد ليالقي الكرة برأسه في الشباك بعد 

أن ملسها كريس وود.
وبعد إثارة شديدة خالل أول 45 دقيقة، 
سيطر تشيلسي على الكرة في الشوط الثاني 

لكنه فشل في اختراق دفاع بيرنلي.

بيرنلي وجه ضربة موجهة آلمال تشيلسي األوروبية

غاريث بيل والرحيل 
احملتوم عن ريال مدريد

ليفربول يترقب موقعة »ديربي مانشستر«

ليفربول يصارع بايرن ميونخ 
على ضم بيبي

ي��ؤدي الفيل اإلي��ف��واري الشاب 
نيكوالس بيبي موسماً رائ��ع��اً مع 
فريقه ليل الفرنسي، ويعد ثاني 
ه��داف��ي ال����دوري ال��ف��رن��س��ي خلف 
مبابي، ورغ��م أن لديه ع��ق��داً حتى 
2022، إال أن��ه ال محالة سيرحل 
عن ليل، لكن إلى أين وكبار أوروبا 
ي���ري���دون���ه؟. م��ن��ذ ش��ه��ور ي��ج��ري 
احلديث عن أن بايرن ميونخ يريد 
احل��ص��ول ع��ل��ى خ��دم��ات ال��الع��ب 
اإليفواري نيكوالس بيبي جنم نادي 
ليل، صاحب املركز الثاني بالدوري 
الفرنسي. لكن ليس بايرن ميونخ 
وح��ده ه��و م��ن يسعى للتعاقد مع 
الالعب، فهناك أندية عديدة كبرى 
في أوروب��ا، جتس النبض للتعاقد 
معه. وتبقى الوجهة املقبلة لالعب 
صاحب األع��وام ال�23 غير معلومة 

حتى اآلن، فهو لم يؤكد س��وى أنه 
سيرحل عن ليل هذا الصيف، حسب 

موقع سبورت 1 األملاني.
 وقال وكيل الالعب، سمير خياط، 
ل��رادي��و »آر ت��ي إل«: »ل��دي��ن��ا اآلن 
مفاوضات م��ع أن��دي��ة، ول��م نصدر 
قراراً بعد.. ال يوجد حتى اآلن فريق 
مفضل سواء كان بايرن ميونيخ أو 
ناد آخر.. ونحن لم نقرر بعد الدوري 
ال��ذي سينتقل إل��ي��ه.. وتبلغ قيمة 
الالعب السوقية حاليا 40 مليون 
ي��ورو«. بينما تدعي صحيفة دايلي 
ميل البريطانية نقالً عن مصادر من 
فرنسا أن »الريدز« حتدثوا مع ليل 
بشأن بيبي، وأن تشيلسي هو اآلخر 
لديه اهتمام بالالعب بل وعرض 80 
مليون يورو للحصول عليه، حسب 

موقع تي أونالين األملاني.

180 مليون يورو  .. و يحدد 
للتخلي عن صالح

أورد تقرير صحافي أن ليفربول 
حدد مبلغاً فلكياً أمام الفرق الراغبة 
في االستفادة من خدمات جنمه محمد 
ص���الح، فيما يفكر ف��ري��ق إسباني 
عمالق في فتح خزائنه وجعل النجم 
املصري ثاني أغلى الع��ب في عالم 

كرة القدم.
وب��ات معلوماً أن موهبة محمد 
ص���الح ُت��س��ي��ل ُل��ع��اب ع���دة أن��دي��ة 
أوروب��ي��ة عمالقة، فنجم ليفربول 
يستمر في نشر سحره الكروي فوق 

املستطيل األخضر، وقريب للغاية من 
مساعدة »الريدز« في حتقيق ثنائية 
تاريخية )ال��دوري احمللي ومسابقة 
دوري أبطال أوروب��ا(. ورغم تأكيد 
النجم املصري في أكثر من مرة رغبته 
بالبقاء ضمن ص��ف��وف ليفربول، 
وصناعة املجد مع واح��د من أعرق 
األندية اإلجنليزية، إالّ أّن احلديث 
عن مستقبل صاحب القدم اليسرى 
الساحرة رمبا لن يتوقف، السيما مع 

دخول أندية عمالقة على اخلط.
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