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إعصار مانشستر سيتي يضرب شالكه بسباعية في دوري األبطال
�أجن��ز مان�ش�سرت �سيتي املهمة وبلغ
الدور ربع النهائي من م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم بفوزه الكا�سح
على �شالكه بنتيجة « ،»0-7على ملعب
«االحتاد» يف �إياب ثمن النهائي.
و�سجل �أهداف مان�ش�سرت �سيتي كل من
�سريجيو �أغويرو « 35من ركلة جزاء
و »38ول�ي�روي �ساين « »42ورحيم
�سرتلينغ « »56وبرناردو �سيلفا «»71
وفيل فودين « »78وغابريال جي�سو�س
«.»84
وكان لقاء الذهاب يف جيل�سينكري�شن،
قد انتهى بفوز مان�ش�سرت �سيتي ،2-3
ليت�أهل العمالق الإنكليزي مبجموع
اللقاءين «.»2-10
و�أج��رى مان�ش�سرت �سيتي  3تعديالت
على ت�شكيلته الأ�سا�سية التي تغلبت
على واتفورد « ،»1-3م�ساء ال�سبت
املا�ضي� ،ضمن اجلولة  30من الدوري
الإنكليزي املمتاز.
�أم��ا �شالكه ف�أجرى  4تعديالت على
ت�شكيلته التي خ�رست �أم���ام فريدر
برمين « ،»4-2يف الدوري الأملاين يوم
اجلمعة املا�ضي ،ف�شارك الأوك��راين
ييفني كونوبوليانكا مكان امل�صاب
دانييل كاجليوري.
وف�ضل امل��درب دومينيكو تيدي�سكو،
�إ��ش�راك ���س��وات ���س�يردار على ح�ساب
�ستيفن �سكريزيبي�سكي ،و�شارك �ساليف
�ساين يف عمق الدفاع واحلار�س رالف
فاهرمان بني اخل�شبات الثالث.
وكعادته بد�أ مان�ش�سرت �سيتي املباراة
ب�سيطرة وا�سعة ،وكانت �أول فر�صة
خطرية له يف الدقيقة  ،13عندما مرر
كايل ووكر كرة بينية �أنيقة �إلى اجلناح
�سرتلينغ ال��ذي �أر�سلها ب��دوره داخل
منطقة ال�ست ياردات �إلى �أغويرو ،لكن
الأخري �ضل طريق املرمى من م�سافة
ق�صرية.
وا�ستمرت �سيطرة مان�ش�سرت �سيتي على
الأح���داث ،وا�ستقرت ر�أ�سية �أغويرو
ال�ضعيفة يف �أح�ضان احلار�س فاهرمان
بالدقيقة  ،30واحت�سب احلكم ركلة
ج��زاء ملان�ش�سرت �سيتي بعد �إعاقة
برناردو �سيلفا داخل املنطقة ،وجنح

�أغويرو يف تنفيذ الركلة على طريقة
مهديا التقدم لفريقه يف
«بانينكا»
ً
الدقيقة .35
ومل مت�ض �سوى  3دقائق حتى �أ�ضاف
�أغ��وي��رو الهدف الثاين عندما قابل
متريرة مميزة من �سرتلينغ لي�سدد رغم
م�ضايقة الدفاع له بني �أقدام احلار�س.
ث��م ج��اء ال���دور على �ساين لي�ضيف
الهدف الثالث يف الدقيقة  ،42عندما
قابل متريرة من �أولك�سندر زينت�شينكو
ليتحطى وي�ستون ماكيني وي�سدد
يف ال�شباك ه��دف��ه الـ 14يف جميع
امل�سابقات هذا املو�سم.
وق��ب��ل نهاية ال�شوط الأول� ،أه��در
�سرتلينغ فر�صة خطرية �إث��ر تبادل
ناجح للكرة مع دانيلو ال��ذي و�ضع
زميله �أمام املرمى لكن فاهرمان �أنقذ
املوقف.
و�أ�ضاع �ساين فر�صة �سهلة يف الدقيقة
 51عندما تلقى مت��ري��رة مميزة من
جوندوجان ،لكنه �سدد بجانب القائم
البعيد ،ثم ع��اد وعو�ض ب�صناعته
الهدف الرابع ال��ذي جاء من توقيع
�سرتلينغ بلم�سة واح���دة متقنة يف
الدقيقة .56
وبعدها دخل الإنكليزي ال�شاب فيل
فودين مكان دافيد �سيلفا ،والربازيلي
غابريال جي�سو�س مكان �أغويرو.
وعاد �ساين ليقوم بدور �صانع الأهداف،
وهذه املرة ا�ستفاد الربتغايل �سيلفا من
متريرة متقنة لالعب �شالكه ال�سابق
لي�سدد كرة �أر�ضية على ي�سار احلار�س
يف الدقيقة  ،71معلنًا الهدف اخلام�س
لأ�صحاب الأر�ض.
ثم مرر الأملاين كرة �أنيقة �إلى فودين
ال��ذي راوغ فاهرمان ،قبل �أن ي�ضع
ال��ك��رة يف ال�شباك اخلالية م�سجلاً
الهدف ال�ساد�س لفريقه والأول له على
امل�ستوى القاري يف الدقيقة .78
وت�صدى فاهرمان النفراد من فودين
يف الدقيقة  ،80لكنه مل ي�ستطع منع
ال�سيتيزنز من ت�سجيل الهدف ال�سابع
الذي جاء عن طريق جي�سو�س ،الذي
�أطلق ت�سديدة مرت من حتت يد احلار�س
�إلى داخل ال�شباك يف الدقيقة .84

• �أغويرو يحاول التخل�ص من مدافع �شالكه

زيدان مطالب بعالج التراجع
التهديفي لريال مدريد

ليروي ساني يعادل

إنجاز ريبيري

�ساهم الدويل الأملاين لريوي �ساين ب�شكل
فاعل يف فوز فريقه مان�ش�سرت �سيتي على
�ضيفه �شالكه ب�سباعية دون رد.
و�سجل �ساين ،الهدف الثالث لفريقه
ال�سماوي يف ال�شوط الأول ،قبل �أن
علما
ي�صنع � 3أهداف يف ال�شوط الثاينً ،
ب�أنه �أحرز ً
هدفا يف مرمى فريقه ال�سابق
�شالكه ،يف لقاء الذهاب.
وذك���رت �شبكة �أوب��ت��ا للإح�صائيات،
�أن ل�يروي �ساين ب��ات �أول الع��ب يقدم
 3مت��ري��رات حا�سمة يف م��ب��اراة واحدة
بالأدوار الإق�صائية لدوري �أبطال �أوروبا،
منذ �أن فعل العب بايرن ميونيخ ،فرانك
ريبريي ،الأم��ر نف�سه يف مار�س 2012
�أمام بازل يف دور الـ .16

• لريوي �ساين

يف الوقت الذي يت�أهب فيه زين
الدين زيدان ،ملباراته الأولى مع
ريال مدريد ،بعد عودته لتدريب
الفريق مرة �أخرى� ،أمام �سيلتا
فيغو ،ال�سبت املقبل� ،سيكون
على علم ب ��أن وظيفته احلالية
ميكن �أن تكون �أكرث �صعوبة هذه
املرة.
وعندما ت��ول��ى زي���دان تدريب
الفريق يف يناير  ،2016كان
يتواجد كري�ستيانو رونالدو،
الذي �سجل متو�سط هدف واحد
يف امل���ب���اراة ،ب�ين خياراته
الهجومية ،ومل تكن التوقعات
مثلما هي الآن.
ومل يحقق زي�����دان ،النجاح
املطلوب عندما كان مدربا لفريق
ال��ردي��ف بالريال «كا�ستيا»،
وكانت مهمته هي تقدمي �أداء
�أف�ضل من رافائيل بينيتيز ،الذي
حل بديال له.
وبعد الفوز بـ � 3ألقاب لدوري
�أب��ط��ال �أوروب���ا ولقب للدوري
الإ�سباين ،يف �أقل من  3اعوام،
�أ�صبح م�ستوى التطلعات �أعلى
بكثري.
ويف البداية ،يتعني على زيدان،
�أن يحاكي الإجن��ازات ال�سابقة
ب��دون رون��ال��دو ،بعدما رحل

الالعب الربتغايل �إلى يوفنتو�س
الإيطايل.
وهذا املو�سم ،عانى ريال مدريد
�أمام املرمى .و�سجل الفريق هدفا
وحيدا يف �آخر ثالث مباريات على
�أر�ضه.
ول��ع��ل الأن���ب���اء ال�����س��ارة على
امل�ستوى القريب �أن الريال
�سيواجه ال�سبت املقبل� ،أحد
�أ�سو�أ الفرق يف الدوري الإ�سباين
هذا املو�سم.
و�سيخو�ض �سيلتا فيغو ،املباراة
مع مدربه الثالث هذا املو�سم،
ويف غياب الهداف �إيغاو �أ�سبا�س،
ال��ذي �أ�صبح �ضحية الإ�صابات
الطويلة ،كما �أن الفريق يندفع
نحو الهبوط من دوري الدرجة
الأولى.
وينبغي �أن يحقق ريال مدريد،
مريحا مع بداية زيدان،
ف��وزً ا
ً
كما �أنه ميكن �أن يتوقع ترحيبا
�إيجابيا يف ملعب �سانتياغو
برنابيو.
كما �أن الأنباء ال�سارة على املدى
الطويل ،هي �أن النادي امللكي
على الأرجح �سوف ينفق كثريا مع
نهاية املو�سم مل�ساعدة زيدان،
يف �إع����ادة ال��ف��ري��ق الإ�سباين
للطريق ال�صحيح.

• زيدان يف تدريب الريال

كافاني يغيب عن رحلة
الصين لإلصابة

غوارديوال عن التتويج
بالتشامبيونزليغ :لسنا
ريال مدريد

�أع��رب بيب غ��واردي��وال ،املدير الفني ملان�ش�سرت
�سيتي ،عن �سعادته بفوز فريقه الكبري على �شالكه،
بنتيجة « ،»0-7يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،وبلوغ ربع نهائي البطولة.
وقال غوارديوال يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة
الربيطانية بي بي �سي :كانت نتيجة جيدة� ،أنا �سعيد
بالت�أهل ،مل نبد�أ املباراة ب�شكل جيد ،كنا متوترين
قليال ،لكن بعد ت�سجيل الهدف الأول ظهر الالعبون
على طبيعتهم».
و�أ�ضاف« :كانت مباراة �صعبة على �شالكه� ،أعلم
�شعور مدرب �شالكه الآن ،هو �شعور غري جيد مطلقا،
نحن جنحنا يف احلفاظ على م�ستوانا رغم �أن لدينا
العديد من الالعبني امل�صابني».
وتابع« :على الالعبني موا�صلة التناف�س مع بع�ضهم
البع�ض من �أجل حجز مكان يف الت�شكيلة الأ�سا�سية،
اجلميع يريد اللعب ،وكلهم يحاولون الدخول يف
الت�شكيلة».
وب�ش�أن توقعه لن�سبة فوز فريقه بدوري الأبطال،
�أجاب« :لقد ربحت لقبني مع بر�شلونة ،وخ�رست 7
مرات� ،أنا ل�ست ريال مدريد� ،سنوا�صل املحاولة،
هذا كل ما �أ�ستطيع قوله».
وب�ش�أن ا�ستخدام تقنية الفيديو ،وا�صل« :على احلكام
�أن يتخذوا القرار ب�شكل �أ�رسع ،احت�سبت علينا ركلتي
جزاء ب�سبب تقنية الفيديو يف �أملانيا ،لكنها حتقق
العدالة ،وهذا ما نريده جميعا».
و�أردف «�أمتنى �أن يتم ا�ستخدامها «التقنية» يف
الربمييريليغ املو�سم املقبل� ،أنا �سعيد بتواجدها،
لكن �أريد �أن تتطور �أكرث لتكون �أ�رسع».
واختتم «�أحب ت�أهل الفرق التي تفوز عن ا�ستحقاق،
يف بع�ض الأحيان ال تت�أهل ب�سبب قرارات خاطئة،
هذه التقنية ت�ساعد احلكام ،وجتعل قراراتهم �أكرث
عدالة».

�أع��ل��ن احت��اد �أوروغ����واي لكرة
ال��ق��دم� ،أن �إدين�سون كافاين،
م��ه��اج��م ف��ري��ق ب��اري�����س �سان
ج�يرم��ان� ،سيغيب ع��ن رحلة
املنتخب الوطني ،للم�شاركة
يف ك�أ�س ال�صني الودية ،ال�شهر
احلايل ،حتى يتعافى ب�شكل تام
من الإ�صابة.
و�أ���ص��ي��ب ك��اف��اين ،يف ع�ضالت
الفخذ اخللفية ال�شهر املا�ضي،
وعاد �إلى امل�شاركة يف الدقيقة
الأخرية من خ�سارة �سان جريمان
�أمام مان�ش�سرت يونايتد ،الأ�سبوع
امل��ن����صرم ،لكن امل�س�ؤولني
قالوا �إنهم يرغبون يف بقائه يف
باري�س ،للتعايف ب�شكل تام بدلاً

من ال�سفر �إلى �آ�سيا.
وي�سافر لوي�س �سواريز ،مهاجم
بر�شلونة� ،إلى ال�صني �ضمن 23
الع ًبا يف ت�شكيلة �أوروغ���واي،
التي مل ت�شهد مفاج�آت ،بوجود
العبني يف �أندية خارج البالد،
با�ستثناء جيوفاين غونزالي�س
مدافع بينيارول.
ويلعب منتخب ال�سيلي�ستي مع
�أوزبك�ستان يف املباراة الأولى
بك�أ�س ال�صني ،يف  22مار�س
احل��ايل ،قبل �أن تواجه ال�صني
امل�ضيف �أو تايلند بعد � 3أيام،
���ض��م��ن ال��ت��ح�����ض�يرات خلو�ض
نهائيات كوبا �أمريكا ال�صيف
املقبل.

• كافاين يالحق نيمار يف لقاء �سابق

