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ليفربول يواجه هيدرسفيلد الليلة باالنفيلد

السيتي يستعيد صدارة الدوري بثنائية في اليونايتد
انتقلت �أف�ضلية �إح����راز ل��ق��ب ال���دوري
الإنكليزي� ،إلى مان�ش�سرت �سيتي ،بعد تغلبه
على م�ضيفه وجاره مان�ش�سرت يونايتد 0-2
 ،يف مباراة م�ؤجلة من اجلولة .31
�أح��رز هديف �سيتي كل من برناردو �سيلفا
« »54ولريوي �ساين «.»66
ومع تبقي  3جوالت على نهاية امل�سابقة،
يت�صدر مان�ش�سرت �سيتي ترتيب ال��دوري
بر�صيد  89نقطة ،بفارق نقطة واحدة عن
ليفربول ،فيما جتمد ر�صيد يونايتد عن
النقطة  64يف املركز ال�ساد�س.
وجل�أ مان�ش�سرت يونايتد �إلى طريقة اللعب
 ،2-5-3فلعب ماتيو دارميان �إلى جانب
كري�س �سمولينغ وفيكتور لينديلوف يف
اخلط اخللفي.
وتواجد �أ�شلي يوجن على الناحية اليمنى،
ول���وك ���ش��او على ال��ي����سرى ،وق���ام فريد
بدور العب االرتكاز مب�ساندة من �أندريا�س
برييرا ،فيما حترك بول بوغبا وراء ثنائي
الهجوم امل��ك��ون م��ن ماركو�س را�شفورد
وجي�سي لينغارد.
�أم���ا مان�ش�سرت �سيتي ،فلعب بطريقته
املعتادة  ،3-3-4ووقف القائد فين�سنت
كومباين �إلى جانب �إميريك البورت يف عمق
الدفاع ،ب�إ�سناد من الظهريين �أولك�سندر
زينت�شينكو وكايل ووكر ،و�أدى فرناندينيو
دور العب االرتكاز ،فيما تواجد الأملاين
�إلكاي جوندوجان �إلى جانب �صانع الألعاب
دافيد �سيلفا ،وراء ثالثي الهجوم املكون من
برناردو �سيلفا ورحيم �سرتلينغ و�سريجيو
�أجويرو.
�شهدت الدقائق الأول��ى ح��ذرا مطلوبا من
الفريقني ،قبل �أن يك�رس بوغبا اجلمود يف
الدقيقة  12من ت�سديدة على م�شارف منطقة
اجلزاء مل يجد احلار�س �إيدير�سون �صعوبة
يف التعامل معها.
ورد �سيتي بعد دقيقتني عندما توغل
�سرتلينغ يف الناحية قبل �أن يحاول �إر�سال
كرة �إلى �أجويرو لكن �سمولينغ وقف �أمامها
لرتتد باخلط�أ منه نحو مرماه ،فتدارك
احلار�س الإ�سباين دافيد دي خيا املوقف.
وج��رب فريد حظه بت�سديدة ابتعدت عن
املرمى يف الدقيقة  ،17وبعدها بلحظات
�أه��در لينجارد فر�صة يف غاية اخلطورة
عندما تابع بلم�سة واح��دة عر�ضية قوية
لتمر الكرة بجانب القائم البعيد.
ورد مان�ش�سرت �سيتي بعد دقيقتني عندما
�سدد بريناردو �سيلفا بعنف لكن دي خيا
�أبعد الكرة ،ثم منع �إيدر�سون را�شفورد

• �سول�سكاير

من االنفراد باملرمى بعدما �أبعد الكرة من
�أمامه ،ومرت ت�سديدة قوية بعيدة املدى
من الأخري فوق عار�ضة �سيتي يف الدقيقة
.23
تبادل الفريقان الهجمات يف الن�صف الثاين
من ال�شوط الأول ،و�أبعد فرناندينيو كرة
عر�ضية مر�سلة م��ن ي��وجن قبل �أن ت�صل
را�شفورد يف الدقيقة  ،28وهد�أت الأمور قليال
مع �سيطرة على املجريات من قبل �سيتي،
حتى الدقيقة  ،44عندما قام دافيد �سيلفا
بجهد مميز قبل �أن ير�سل الكرة �إلى �أجويرو
الذي بدوره مررها �إلى �سرتلينغ ،فتخطى
الأخري  3مدافعني قبل �أن ي�سدد كرة افتقدت
للقوة و�سيطر عليها دي خيا ب�سهولة.
و�أرغمت الإ�صابة فرناندينيو على اخلروج
من امللعب يف بداية ال�شوط الثاين ،ليدخل
مكانه اجلناح الأملاين لريوي �ساين ،فزادت
خطورة الفريق ال�ضيف فور ًا ،وهو ما �أثمر
عن هدف ال�سبق يف الدقيقة  ،54عندما
اقتحم بريناردو �سيلفا من الناحية اليمنى،
قبل �أن ي�سدد كرة زاحفة على ي�سار احلار�س
دي خيا.
مل يتوقف �سيتي عند ذلك ،ف�أ�صاب �أجويرو
القائم من بعد  20ياردة يف الدقيقة ،56
ومرت عر�ضية را�شفورد من �أمام كومباين،
لكن لينجارد ف�شل مبتابعتها بغرابة من
م�سافة قريبة للمرمى بالدقيقة .58
و�أتى الدور على �ساين لي�ضيف الهدف الثاين
يف الدقيقة � ،66إث��ر هجمة مرتدة انطلق
من خاللها �سرتلينغ بالكرة قبل �أن ميرر
للخايل من الرقابة �ساين الذي �سدد نحو
القائم القريب ،وحاول دي خيا الت�صدي
للكرة لكنها ارتدت من قدمه �إلى ال�شباك.
و�أج���رى يونايتد تبديله الأول ب�إ�رشاك
املهاجم روميلو لوكاكو مكان برييرا،
و�أه���در الفريق امل�ضيف فر�صة خطرية
يف الدقيقة  ،76عندما �سدد بوغبا كرة
نحو زاوي��ة �ضيقة �صدها �إيدر�سون لرتتد
�إلى لينجارد الذي ف�شل يف متابعتها من
م�سافة قريبة ،ليخرج من امللعب ويدخل
مكانه �أنطوين مار�سيال الذي دخل امللعب
�إلى جانب الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز يف
الدقائق الأخرية ،دون �أن يحدث �أي تغيري
على املجريات.
ويلعب اليوم ليفربول يف املرحلة ال�ساد�سة
والثالثني �أمام هيدر�سفيلد ويف حال متكن
من انتزاع الفوز �سيعود جمداد �إلى �صدارة
الرتتيب العام للبطولة يف انتظار مواجهة
ال�سيتي �أمام برينلي.

• بريناردو �سيلفا مير بالكرة برباعة

سولسكاير :خسرنا أمام فريق
أفضل منا بكثير

�أكد �أويل جونار �سول�سكاير ،مدرب مان�ش�سرت يونايتد� ،أنه خ�رس �أمام فريق
�أف�ضل منه يف كافة النواحي ،بعدما �سقط بهدفني نظيفني �أمام مان�ش�سرت
�سيتي ،يف مباراة م�ؤجلة من اجلولة الـ 31بالدوري الإنكليزي املمتاز.
وهذه ثالث خ�سارة على التوايل ملان�ش�سرت يونايتد يف كافة امل�سابقات،
بعد عرو�ض خميبة من قبل الالعبني الذين تعر�ضوا النتقادات عنيفة
حول تخاذلهم وعدم قدرتهم على االرتقاء مل�ستوى الآمال املعقودة
عليهم.
وقال �سول�سكاير يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س» عقب
انتهاء املباراة« :ح�صلنا على رد فعل ،ويف النهاية خ�رسنا
�أم��ام فريق �أف�ضل ،لكننا ح�صلنا على رد الفعل من
اجلمهور والالعبني ،ميكنك مالحظة �أن معدل
رضا ،لكن مل يكن جي ًدا مبا فيه
اجلهد كان حا� ً
الكفاية».
و�أ�ضاف« :هناك اختالف يف اجلودة ،ولهذا ف�إنهم
«مان�ش�سرت �سيتي» على قمة الرتتيب ونحن
يف املكان الذي نحتله حاليا ،لقد و�ضعوا
املعايري ،ومبا �أننا نعي�ش يف مان�ش�سرت ،فال
ميكن �أن ن�شعر بال�سعادة لهذا ،الأمر يتعلق
بنا من �أجل �سد الفجوة والتقدم عليهم».
وداف��ع �سول�سكاير عن العبيه رغ��م الهزمية
بقوله« :اليوم ال ميكنك القول �أنهم مل يرك�ضوا،
ب�إمكانك ر�ؤي��ة نواياهم وتركيزهم بو�ضوح،
نحتاج فقط لأن نوا�صل العمل على ذلك».
واعرتف املدرب الرنويجي بالفروقات الوا�ضحة
بني الفريقني بقوله�« :سيتي يريد اال�ستحواذ على
الكرة جم��ددا ،ومن خالل رغبته هذه يتم ارتكاب
الأخطاء� ،إنهم يحتفظون بالكرة يف الأمام وي�شعرون
بالنهم لل�سيطرة ،لقد �أوقفونا ب�شكل جيد».
وختم �سول�سكاير« :قام دافيد دي خيا بت�صديات
رائعة ،عندما منر بوقت كهذا علينا االحتفاظ
بتما�سكنا ،ع��دم االلتفات للعوائق وموا�صلة
العمل ،علينا �أن نعود للقتال يوم الأحد».

غوارديوال :من يخسر اللقب
لن يشعر بالندم
يعتقد مدرب مان�ش�سرت �سيتي جو�سيب غوارديوال �أن
فريقه املت�صدر للدوري الإنكليزي املمتاز ،ومطارده
ليفربول ،ي�ستحقان الفوز بلقب امل�سابقة ،بعدما
و�صال �إلى هذه املرحلة املتقدمة من املناف�سة مع تبقي
 3جوالت على النهاية.
وحقق �سيتي فوز ًا مهم ًا م�ساء اول ام�س ،على م�ضيفه
مان�ش�سرت يونايتد  ،0-2ليت�صدر الرتتيب بفارق نقطة
�أمام ليفربول .وقال غوارديوال يف ت�رصيحات ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س» عقب انتهاء املباراة« :الفريقان
ي�ستحقان اللقب ،لكن هناك فائز واحد فقط ،الفريق
الذي �سيخ�رس ال يتوجب عليه ال�شعور بالندم لأنه قدم
كل �شيء ،عادة ما حتتفل كثريا بعد انت�صارات كهذه،
لكن يتوجب علينا التحلي بالهدوء».
وحت��دث غوارديوال عن مباراة الديربي قائال�« :أفهم
ال�ضغط الواقع علينا ،وجتلى ذلك هنا يف �أولد ترافورد
بوجود انطالقات ماركو�س را�شفورد وجي�سي لينغارد من
اخللف� ،أخربت الالعبني ب�أنه يتوجب علينا اللعب من
�أجل الفوز ،مل يكن مهما �أن نتلقى الأهداف».
و�أ�ضاف« :الآن نذهب �إلى برينلي «املباراة املقبلة»،
ونعلم كم �سيكون الأم��ر �صعبا ،من املهم التمتع
بالهدوء ،ل�سنا �أبطاال بعد مع تبقي  3ج��والت على
النهاية� ،أن نحظى مع ليفربول بهذا الكم من النقاط

�أم��ر ال ي�صدق� ،أخ�ب�رت الالعبني
ال ت��ق��ر�ؤوا غ���دا ،ال جتل�سوا �أم��ام
التلفاز ،فقط ارتاحوا وناموا كثريا
قبل ال��ذه��اب �إل���ى ب�يرن��ل��ي» .وبني
غ��واردي��وال �أن دخ��ول الأمل��اين لريوي
�ساين يف ال�شوط الثاين زاد من ديناميكية
فريقه ،وقال« :كنا ندرك �أنهم �سيقومون
بانطالقات �أكرث من اخللف مع غياب روميلو
لوكاكو ،الفر�ص التي حظوا بها جاءت بعدما
فقدنا كرات ب�سيطة يف الو�سط ،قمنا بتغيري
بع�ض الأمور يف ال�شوط الثاين ،مع تقدم �إلكاي
غوندوغان يف الو�سط وم�شاركة لريوي �ساين
�رصنا �أكرث ديناميكية» .ويف ت�رصيحات �أخرى
لهيئة الإذاع��ة الربيطانية «بي بي �سي» ،حتدث
غوارديوال عن الإ�صابة التي تعر�ض لها فرناندينيو
يف وقت مبكر من ال�شوط الثاين ،وقال« :رمبا «كان
ب�إمكانه �إكمال املباراة» ،لكنه عانى من م�شاكل يف كال
ال�ساقني بني ال�شوطني ،عندما �سقط على الأر�ض
قمنا بالتغيري ،كنت �أفكر يف �إ�رشاك لريوين
�ساين ،لنحظى بقدم ي�رسى يف الناحية
الي�رسى ،وقدم مينى يف الناحية اليمنى،
وقد �ساعدنا ذلك كثريا.

• غوارديوال

راشفورد للجمهور :انسوا التأهل
لدوري األبطال

• را�شفورد

اعرتف ماركو�س را�شفورد ،مهاجم مان�ش�سرت يونايتد ،ب�أن فريقه
ابتعد كثريا عن م�ستواه خالل اخل�سارة �أمام �ضيفه مان�ش�سرت �سيتي
« ،»2-0يف مباراة م�ؤجلة من اجلولة الـ 31بالدوري الإنكليزي
املمتاز.
أداء خميبا خالل اللقاء ،لتزداد مهمتهم �صعوبة
وقدم العبو يونايتد � ً
يف الت�أهل �إلى م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،بعدما
ا�ستقروا يف املركز ال�ساد�س مع تبقي  3جوالت على النهاية.
وقال را�شفورد يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س» عقب
انتهاء اللقاء« :اليوم مل نلعب مثل مان�ش�سرت يونايتد ،هذا �أمر
غري �صائب� ،أقل ما ميكن �أن نفعله هو العمل بجد وتقدمي كل ما
لدينا من �أجل ال�شعار وامل�شجعني والنادي و�أنف�سنا».
وع�بر را�شفورد عن �إحباطه لعدم متكن الفريق من تقدمي
الأداء نف�سه الذي قاده النت�صارات متتالية يف دي�سمرب ويناير
املا�ضيني.
و�أردف« :كان طريقا �صعبا للو�صول �إلى املكان الذي نحن عليه،
�أن ن�صل امللعب وال ن�ستطيع تقدمي الأداء نف�سه الذي قدمناه يف
يناير �أمر حمبط ،نعلم ما يحدث ب�شكل خاطئ� ،إنها العقلية
والإرادة للعمل من �أجل الفريق».
و�أردف بنربة غا�ضبة« :ان�سوا ال��دوري واملراكز الأربعة الأولى،
ال ميكن خ�سارة مباريات كهذه ،الأمر بهذه الب�ساطة بالن�سبة مل�شجع
مان�ش�سرت يونايتد ،ال يلقي كل منا اللوم على الآخر لكن يجب �أن نكون
�صادقني مع �أنف�سنا ،الأمر يتعلق مبحاولة حت�سني كل منا للآخر».

فرناندينيو ينضم إلى دي بروين
في قائمة اإلصابات
ت���ق���رر خ�����ض��وع ال�برازي��ل��ي
ف��رن��ان��دي��ن��ي��و ،الع���ب و�سط
مان�ش�سرت ���س��ي��ت��ي ،لك�شف
بالأ�شعة ،بعد تعر�ضه لإ�صابة
يف الركبة خ�لال ال��ف��وز على
مان�ش�سرت يونايتد ،يف الدوري
الإنكليزي ،م�ساء الأربعاء.
وق��ب��ل  3ج���والت م��ن النهاية
خرج العب الو�سط املدافع يف
الدقيقة � 51ضد يونايتد با�ستاد
�أول��د ترافورد ،ويواجه خطر
الغياب عن مواجهة برينلي يوم
الأحد.
وق���ال ف��رن��ان��دي��ن��ي��و «�سرنى
اخلمي�س� ،س�أخ�ضع لك�شف

ب��الأ���ش��ع��ة���� ،س����أحت���دث مع
الطبيب و�سيتخذ القرار الأف�ضل
للجميع ،عندما و�ضعت �ساقي
�أمام ت�سديدة بول بوغبا �شعرت
بالتواء يف الركبة .كان ميكنني
موا�صلة اللعب لكنني خرجت.
هذا ما حدث».
ويغيب عن �سيتي العب الو�سط
كيفن دي بروين ب�سبب �إ�صابته
يف الع�ضالت اخللفية للفخذ يف
الفوز على توتنهام هوت�سبري
يوم ال�سبت.
وي��ت��ق��دم ف��ري��ق امل���درب بيب
غوارديوال بنقطة واح��دة على
ليفربول يف �صدارة البطولة.

