
تلقت آمال مانشستر يونايتد في 
بلوغ دوري أبطال أوروب���ا ضربة 
قوية بخسارته 2 -صفر أمام ضيفه 
بيرنلي في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة ال��ق��دم أول م��ن أم��س إذ صبت 
اجلماهير غضبها على مالكي النادي.

وس���ج���ل ك���ري���س وود وج���اي 
رودريجيز هدفي فريق املدرب شون 
دايك في ليلة بدا أن يونايتد ليس من 

بني ”الستة الكبار“.
وهتفت جماهير يونايتد احتجاجا 
ضد عائلة جليزر، التي متلك النادي 
منذ 2005، وه��ي تشاهد هزمية 

فريقها للمرة الثانية على التوالي.
وب��ع��د ال��ه��زمي��ة ي��وم األح���د أم��ام 
ليفربول املتصدر في ظل االنتقادات 
للنادي بعد الفشل في ضم أي العب 
جديد خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

ألقت األزمات بظاللها على يونايتد.
وم��ع ت��راج��ع ال��ن��ادي منذ رحيل 
أليكس فيرجسون عقب الفوز بآخر 
ألقابه الفريق في الدوري املمتاز في 
2013 يبدو أنه ال سبيل لقلب ذلك 
وألقت اجلماهير بوضوح باللوم على 
عائلة جليزر وإد وودوارد الرئيس 
التنفيذي أكثر من املدرب أولي جونار 

سولشار.
لكن املدرب النرويجي تقبل حتمله 
”املسؤولية“ ملا يحدث على أرض 
امللعب واعترف أن ما حدث لم يصل 

إلى مستوى التوقعات.
وق��ال سولشار ال��ذي يغيب عن 
فريقه الثنائي بول بوجبا وماركوس 
راشفورد بسبب اإلصابة لكنه يتمنى 
ضم العبني آخرين ”الليلة لم تكن 
جيدة لفريق مانشستر يونايتد. 
يجب أن نرفع أيدينا ونعترف أنها لم 

تكن جيدة.
”جنتهد من أجل التطور والتعاقد 
م��ع الع��ب��ني وأمت��ن��ى أن نفعل ذل��ك. 
أعتقد أن اجلميع ي��رى أن الالعبني 

مرهقون“.
وت��رك��ت اآلالف م��ن اجلماهير 
م��درج��ات أول��د ت��راف��ورد قبل نهاية 
املباراة بينما فضلت مجموعة أخرى 

البقاء والتعبير عن غضبها.
وقال ريو فرديناند مدافع يونايتد 
السابق في حتليل امل��ب��اراة بشبكة 

بي.تي سبورت ”)في( الدقيقة 84 
شاهدت اجلماهير تترك املدرجات. 
هذا لم يحدث من قبل في هذا امللعب. 
رؤي��ة اجلماهير ترحل واالزدراء 
يظهر على وج��وه��ه��ا. ه��ذا مخجل. 
ال��ت��راج��ع ف��ي س��ب��ع��ة أع����وام ك��ان 

واضحا“.

وتركت الهزمية يونايتد في املركز 
اخل��ام��س م��ت��أخ��را بست ن��ق��اط عن 
تشيلسي ال��ذي يحتل آخ��ر املراكز 

املؤهلة لدوري األبطال.
ووض��ع وود بيرنلي في املقدمة 
في الدقيقة 39 بتسديدة مباشرة 
بعدما هيأ ب��ن م��ي ال��ك��رة لزميله 

النيوزيلندي. وض��اع��ف بيرنلي، 
الذي قفز إلى املركز 13، الفارق بعد 
سبع دقائق من بداية الشوط الثاني 
بتسديدة قوية من رودريجيز في 
ال��زاوي��ة العليا بعد تبادل لتمرير 

الكرة مع وود.
وألغى احلكم ه��دف ل��وك شو في 

الدقيقة األخيرة بعدما دفع الظهير 
األيسر ليونايتد أحد مدافعي بيرنلي 
لكن الفريق لم يصنع سوى عدد قليل 
م��ن ال��ف��رص إذ حافظ بيرنلي على 
انتصاره األول في أولد ترافورد منذ 
1962. وقال رودريجيز املولود في 
بيرنلي ”هذا جنوني. ه��ذا شعور 

رائ��ع. الالعبون احتفلوا بشدة في 
غرفة املالبس. جنتهد من أجل هذه 
اللحظات. منعنا املنافس من اللعب. 
أظهرنا كفاءتنا في احلفاظ على الكرة 

والتسبب مبشاكل للمنافس“.
وأض����اف ”فارق ال��ه��دف��ني ك��ان 
جيدا للفريق. ه��ذه النتيجة تعني 

كل شيء“. وتراجع بيرنلي، الذي 
اس��ت��ح��ق ال��ف��وز ع��ن ج����دارة، نحو 
منطقة الهبوط بعد الهزمية في أربع 
مباريات متتالية لكن هذا الفوز مع 
ان��ت��ص��اره على ليستر سيتي يوم 
األح���د امل��اض��ي سيعيد االس��ت��ق��رار 

للفريق.
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يونايتد يسقط أمام بيرنلي وسط احتجاج اجلماهير ضد مالكي النادي

راشفورد سيعود للمالعب
قبل نهاية املوسم

ق���ال امل��ص��اب م��ارك��وس راش��ف��ورد 
مهاجم مانشستر يونايتد واملنتخب 
اإلجنليزي إن��ه سيعود للمالعب قبل 
نهاية املوسم ملساعدة فريقه في احتالل 
أحد املراكز األربعة األولى في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وق��ال املهاجم البالغ عمره 22 عاما 
عبر حسابه على تويتر ردا على رسالة 
من رابطة الدوري املمتاز تتمنى له فيها 

التعافي سريعا ”شكرا. سأعود قبل 
نهاية املوسم. أمتنى مساعدة الفريق في 

احتالل أحد املراكز األربعة األولى“.
وتعرض راش��ف��ورد إلضافة بشرخ 
ف���ي ظ��ه��ره ع��ق��ب ف��ت��رة ق��ص��ي��رة من 
مشاركته بديال خالل مباراة اإلعادة أمام 
ولفرهامبتون واندرارز في الدور الثالث 
ل��ك��أس االحت���اد اإلجن��ل��ي��زي األس��ب��وع 
امل��اض��ي. وق��ال أول��ي جونار سولشار 

مدرب مانشستر يونايتد يوم الثالثاء 
إنه رمبا يغيب راشفورد هداف الفريق 
ع��دة ش��ه��ور قبل ال��ع��ودة للتدريبات 
مجددا. وزاد هذا املوقف املخاوف بشأن 
إمكانية غياب راش��ف��ورد عن تشكيلة 
إجنلترا في بطولة أوروب��ا 2020 التي 

تنطلق في يونيو حزيران املقبل.
وينتهي املوسم في 17 مايو املقبل.

وق��ال سولشار ”ماركوس سيغيب 

ال��ف��ت��رة ال��ت��ي يحتاجها للتعافي. لن 
نخاطر بالدفع به قبل تعافيه بنسبة 
مئة باملئة. عندما يعود سيكون بكامل 

لياقته“.
وسجل راشفورد 14 هدفا بالدوري 
هذا املوسم متقدما بفارق ستة أهداف 
ع��ن أنطوني مارسيال ال��ذي يليه في 
ترتيب هدافي مانشستر يونايتد هذا 

املوسم.

راشفورد

بلغ يوفنتوس ال���دور نصف 
النهائي ملسابقة ك��أس إيطاليا 
ل��ك��رة ال��ق��دم، وذل���ك ب��ف��وزه على 
ضيفه روما 3-1 أول من أمس في 

تورينو.
وي��دي��ن يوفنتوس بتجديده 
الفوز على ن��ادي العاصمة الذي 
خسر على أرضه 1-2 في الدوري، 
إلى النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي مهد الطريق أمامه 
بتسجيله الهدف األول في الدقيقة 
26 إث��ر هجمة م��رت��دة سريعة 
ومتريرة من األرجنتيني غونزالو 

هيغواين.
وحسم يوفنتوس اللقاء بشكل 
كبير بتسجيله ه��دف��اً ثانياً في 
الدقيقة 38 عبر األوروغوياني 
رودري���غ���و ب��ن��ت��اك��ور ال���ذي ق��اد 
هجمة مرتدة ثم تبادل الكرة مع 
البرازيلي دوغ��الس كوستا، قبل 

أن يتالعب بالدفاع داخل املنطقة 
ويسدد الكرة أرضية على ميني 

احلارس اإلسباني باو لوبيز.
ل��ك��ن ف���رح���ة ف���ري���ق امل����درب 
ماوريتسيو ساري لم تكن كاملة 
إذ خ��س��ر ب��ع��ده��ا ب��ث��وان جهود 
الظهير البرازيلي دانيلو ال��ذي 
أص��ي��ب واض���ط���ر ل��ت��رك مكانه 
للكولومبي خوان كوادرادو، دون 
أن يؤثر ذلك على أداء الفريق الذي 
ضرب بالثالث قبل ثوان معدودة 
ع��ل��ى ص���اف���رة ن��ه��اي��ة ال��ش��وط 
األول برأسية للمدافع ليوناردو 

بونوتشي )45+2(.
وع���ادت ال���روح إل��ى روم��ا في 
بداية الشوط الثاني بفضل هدف 
تقليص الفارق الذي سجله التركي 
جينغيز أوندر )50( بعد تصويبة 
قوية اصطدمت بالعارضة وملست 

في بوفون لتدخل املرمى.

يوفنتوس يزيح روما
ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

رأس سون متنح توتنهام
فوزًا صعبًا على نوريتش

ع��اد توتنهام هوتسبير ل��الن��ت��ص��ارات في 
ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد أن 
سجل سون هيوجن-مني هدفا متأخرا من ضربة 
رأس خالل فوز غير مقنع 2-1 على نوريتش 

سيتي متذيل الترتيب أول من أمس.
منح ديلي آلي التقدم لتوتنهام في الشوط 
األول لكن نوريتش تعادل بركلة ج��زاء نفذها 

تيمو بوكي وبدا قادرا على حتقيق فوز مفاجئ.
لكن على عكس سير اللقاء جنح سون مهاجم 

كوريا اجلنوبية في انتزاع أول فوز لتوتنهام 
خ��الل خمس م��ب��اري��ات ب��ال��دوري بهدفه من 
زاوي��ة ضيقة في الدقيقة 79. وك��ان هذا كافيا 
لفريق املدرب جوزيه مورينيو للصعود للمركز 
السادس برصيد 34 نقطة من 24 مباراة بفارق 
ست نقاط خلف تشيلسي صاحب املركز الرابع 

الذي يعاني من تراجع في املستوى.
ويبقى نوريتش، الذي أهدر العديد من الفرص 

اجليدة، على بعد ست نقاط من منطقة األمان.

فرحة العبي توتنهام


