
ي�ست�سيف اأر�سنال مناف�سه مان�س�سرت �سيتي اليوم 
الأح��د، يف و�س��ع غري معت��اد كونه خ��ارج اأول 4 
مراك��ز بالدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، ما 

يعني اأنه يف حاجة ما�سة للفوز على �سيفه.
  ويحتل فري��ق اجلانرز املركز ال�ساد�س يف جدول 
الرتتي��ب بر�سي��د 50 نقطة، فيما ياأت��ي مان�س�سرت 

�سيتي يف املركز الثالث ب�57 نقطة.
 5 اأب��رز  عل��ى  ال�س��وء  الت��ايل  التقري��ر  وي�سل��ط 

مواجهات بني الفريقني:
   دي�سم��ر/ كانون الأول 2013 )مان�س�سرت �سيتي 

اأر�سنال(  6-3
لن يكون على اأر�سني فينجر مدرب اأر�سنال العودة 
بالذاك��رة بعي��دا ليع��رف ما ق��د يح��دث اإذا �ساءت 
الأم��ور اأمام مان�س�سرت �سيتي. اأظهرت تلك املباراة 
الت��ي اأقيم��ت عل��ى ا�ست��اد الحت��اد عندم��ا كان 
اأر�سن��ال يت�سدر الدوري بف��ارق 5 نقاط عن اأقرب 
مالحقي��ه بعد 15 مباراة ما ينتظ��ره اأمام الفريق 

الذي توج يف نهاية املطاف بالدوري.
وا�سته��ل �سريجي��و اأجويرو لعب �سيت��ي الت�سجيل 
واأ�ساف األفارو نيجريدو وفرناندينيو غلة الفريق 

م��ن الأهداف يف ال�س��وط الأول، ولكن ثيو والكوت 
اأبقى عل��ى اآمال اجلانرز يف املب��اراة بثنائية من 
الأه��داف، وا�ستع��اد �سيت��ي زم��ام الأم��ور بهديف 
ديفي��د �سيلف��ا وفرنانديني��و، قب��ل اأن ي�سي��ف بري 
مرت�ساك��ر لعب اأر�سنال هدفا، وي�سجل يايا توريه 
هدف��ا م��ن ركلة ج��زاء يف الوق��ت املحت�س��ب بدل 

ال�سائع.
 1-3 �سيت��ي  )مان�س�س��رت   2006 اآي��ار  ماي��و/   

اأر�سنال(
قب��ل 11 عاما كان اأر�سنال يع��اين للتاأهل لدوري 
اأبط��ال اأوروب��ا رغ��م اأن��ه تاأهل للنهائ��ي يف وقت 
لح��ق من �سه��ر مايو/ اآيار من ذل��ك العام. وكان 
الف��وز عل��ى �سيتي، ال��ذي مل يكن هناك م��ا ي�سعى 
لتحقيقه، �سي�سم��ح لأر�سنال بتقلي�س الفارق الذي 
يف�سل��ه ع��ن توتنه��ام هوت�سب��ري غرمي��ه املحلي 
�ساحب املركز الرابع اإىل نقطة وحيدة قبل اجلولة 

الأخرية.
وب��ث فريدي ليوجنرج بع�س الطماأنينة يف قلوب 
م�سجع��ي اأر�سن��ال بهدفه الأول يف اأك��ر من عام، 
ورغم اأن ديفيد �سوميل اأدرك التعادل فاإن خو�سيه 

انطوني��و ريي�س حل بديال لي�سجل هدفني. وبعدها 
ب���3 اأيام تغل��ب اأر�سنال على ويج��ان يف املباراة 

الأخرية لينه��ي املو�سم يف املركز الرابع، وتنطلق 
الحتفالت بني جماهريه.  فراير/ �سباط 2003 

)مان�س�س��رت �سيت��ي 5-1 اأر�سن��ال( ع��ادة ما كان 
اأر�سن��ال يتف��وق على �سيت��ي يف ال�سن��وات الأوىل 
من حقبة فينج��ر. ويف هذا اليوم كانت واحدة من 
اأف�س��ل ت�سكي��الت الفريق حتت قي��ادة املدرب يف 
اأف�س��ل حالته��ا ليتقدم -4�سفر باأه��داف دني�س 
بركام��ب وروب��ري بريي���س وتيريي ه��ري وكيفن 

كامبل بعد 20 دقيقة.
واأ�س��اف باتري��ك فيريا اله��دف اخلام���س قبل اأن 
يح��رز نيكول اأنيل��كا لعب اأر�سن��ال ال�سابق هدف 

�سيتي الوحيد يف الدقائق الأخرية.
  اأبريل/ ني�س��ان 1991 )اأر�سنال 2-2 مان�س�سرت 

�سيتي(
عندم��ا التق��ى الفريق��ان يف 1991 كان اأر�سنال 
يف ال�س��دارة وي�سعى لتحقي��ق اللقب للمرة الثانية 
خ��الل 3 موا�سم ولكن هذا التع��ادل املفاجئ اأثار 
قلق��ا ب�ساأن م�سريت��ه. وبدا اأن ه��ديف كيفن كامبل 
وب��ول مري�سون �سيح�سمان الف��وز، لكن ركلة جزاء 
�سجلها م��ارك وارد اأ�سعلت �سح��وة �سيتي، واأدرك 
ديفي��د واي��ت التع��ادل بعدم��ا توق��ف ت��وين اآدمز 
معتق��دا اأن لع��ب �سيتي مت�سلال م��ن على بعد 20 

م��رتا عن املرمى. وا�ستطاع وايت ت�سديد الكرة 
لتمر من احلار�س ديفيد �سيمان نحو ال�سباك.

وبه��ذه النتيجة بات اأر�سنال على بعد 6 نقاط عن 
ليفرب��ول. وح�س��م فريق امل��درب ج��ورج جراهام 
لق��ب ال��دوري بعد حتقيق 3 انت�س��ارات يف اآخر 4 

مباريات.
 فراي��ر/ �سب��اط 1971 )مان�س�س��رت �سيتي 1-2 

اأر�سنال(
دائم��ا ما �سيق��رتن ا�سم ت�ساريل ج��ورج يف ذاكرة 
اجلماه��ري به��دف الف��وز ال��ذي �سجل��ه يف نهائي 
كاأ���س الحت��اد 1971 اأمام ليفرب��ول، لكنه �سجل 
اأي�س��ا ثنائية يف الف��وز على مان�س�س��رت �سيتي يف 

الدور اخلام�س.
تع�سق��ه  موح��ل  ملع��ب  عل��ى  املب��اراة  واأقيم��ت 
اجلماه��ري. و�سج��ل ج��ورج اله��دف الأول من كرة 
ثابتة هزت �سباك احلار�س جو كوريجان، وبعدها 
اخرتق بركا م��ن املياه من خط املنت�سف لي�سجل 
هدف الفوز. و�سجل كولني بيل هدف �سيتي الوحيد 
ولك��ن اأر�سن��ال م�س��ى يف طريق��ه ليف��وز بثنائية 

الدوري وكاأ�س الحتاد.
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ع��ر قائ��د املنتخ��ب الأرجنتين��ي وجن��م دفاع 
بر�سلونة »خافي��ري ما�سكريانو« عن امتعا�سه 
ال�سح��ف  يف  حول��ه  اأث��ري  مل��ا  ال�سدي��د 
الأرجنتيني��ة عق��ب اخل�س��ارة املذل��ة اأم��ام 
بوليفي��ا يف ت�سفيات كاأ���س العامل 2018، 
اإذ اأُته��م من قبل م��درب اللياقة ال�سابقة يف 
املنتخب باأن له تاأثري ملمو�س على قرارات 
املدراء الفنيني الذين تعاقبوا على تدريب 
التاجن��و يف ال�سن��وات املا�سي��ة، وه��ذا 
���ر ف�سله��م م��ن دون ا�ستثن��اء. وق��ال 
كارلو���س ديبو�س يف حديث��ه مع قناة 
TYC �سبورت���س، اأن ما�سكريان��و من 
بني عدة لعب��ني يوؤثرون على قرارات 
املدراء الفنيني للمنتخب الأرجنتيني، 
وا�سًف��ا اإياهم ب��� »ن��ادي الأ�سدقاء«. 
كل  دح���س  ق��رر  ما�سكريان��و  اأن  بي��د 
تل��ك الإدع��اءات يف ت�ريح��ات كتبه��ا 
عل��ى ح�ساب��ه الر�سم��ي مبوق��ع توي��رت للتوا�س��ل 
الجتماع��ي. وق��ال ما�سك��ي »من الع��ار على كرة 
القدم الأرجنتينية اأن يديل رجل حمرتف مثل ال�سيد 
ديبو���س الذي عم��ل معن��ا يف املنتخ��ب الأرجنتيني 
مبث��ل ه��ذه الت�ريح��ات، وُيحملن��ي م�سوؤولي��ة اأ�سي��اء 
خط��رية مثل تلك التي ذكرها، ميكنن��ي قبول اأي نوع من 
النق��د على م�ست��وى اللعب، لكني ل اأقبل مثل هذا النوع من 
التهامات«. واأ�ساف »اأتعامل ب�سمري وب�سفافية، ول اأتدخل 
ق��ط يف قرارات املدير الفني، والأ�سياء التي اأ�سارك فيها تكون 
اآراء احرتافي��ة تعر عن نف�سي فقط«. وخت��م حديثه »اأنا اآ�سف جًدا 
لأن كرة الق��دم الأرجنتينية لديها اأ�سخا�س به��ذا امل�ستوى، اأتاأ�سف 

لأن هذا النوع من الب�ر هنا يف الأرجنتني«.

 خ�س��ع �سانع الألع��اب الإ�سباين »خوان مانويل مات��ا« لعملية جراحية يف 
الفخ��ذ �ستبع��ده عم��ا تبقى م��ن مباريات ه��ذا املو�سم، ح�س��ب تاأكيد املوقع 

الر�سم��ي لن��ادي مان�س�س��رت يونايتد. وا�ستك��ى ماتا م��ن اإ�سابة مفاجئة 
يف الفخ��ذ خ��الل التدريب��ات ال�ستعدادي��ة ملب��اراة و�س��ت بروميت���س 
�سم��ن اجلول��ة ال 30 من الرميريلي��ج. وقرر الأطب��اء ادخال الالعب 
غرف��ة العملي��ات ي��وم اخلمي�س املا�س��ي لتخلي�سه من ه��ذا الأمل كي 

ل ي�ستم��ر مع��ه للمو�س��م املقب��ل.  ومل يفوت مات��ا اأي مباراة 
خ��الل م��ع مان�س�س��رت يونايت��د ب�سبب  الإ�ساب��ة 

متتالي��ة،  �سن��وات  لكن��ه ث��الث 
�سيغيب عما تبقى من 
مباري��ات للفريق هذا 

بينه��م  وم��ن  املو�س��م، 
�سه��ر  يف  مباري��ات  ي��ل ت�س��ع  بر اأ

فقط. واأدى غياب ب��ول بوجبا لالإ�سابة اإىل ت�سعيد الالعب 
ال�س��اب »ماثي��و ويلوك« م��ن فري��ق ال�سباب للم��رة الأوىل 
ه��ذا الأ�سبوع، ومن املحتم��ل م�ساركته كبديل اأمام و�ست 
بروميت���س اإذا م��ا �سم��ن اليونايتد الفوز بع��دد وافر من 
الأهداف قبل نهاية ال�سوط الثاين ب� 15 دقيقة. وباإ�سابة 
مات��ا، تتفاقم م�ساكل مان�س�سرت يونايتد الذي ُتوج ال�سهر 

املا�سي بلق��ب كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة، 
فق��د اأك��د املدير الفن��ي للفري��ق »جوزيه موريني��و« غياب 

ثنائ��ي خ��ط الدفاع »في��ل جون��ز وكري�س �سمولين��ج« ملدة 
طويل��ة ب�سبب تعر�سهم��ا لالإ�سابة اأثن��اء التوقف الدويل مع 

منتخب اإجنلرتا. ويع���س مورينيو اأ�سابع الندم حالًيا 
لرتكه الثالثي »�سفاين�ستايجر و�سنايدرلني وديباي« 
مطلع هذا العام، فلم يتبق لديه الآن �سوى 25 لعًبا 
من بينهم اأك�سي��ل تونزيبي الذي مت ت�سعيده للفريق 
الأول موؤخًرا. ومل يعد اأمام مان�س�سرت يونايتد فر�سة 

قط��ع اإع��ارة لعب��ه الرازيل��ي املوه��وب »اآندريا�س 
برييرا« املعار لغرناطة الإ�سباين.

اآلرسنال يستقبل مانشستر سيتي في قمة األسبوع الـ30 من البريميرليغ اليوم  

الـ"BBC" والـMSN"" جاهزان لقيادة ريال مدريد وبرشلونة أمام آالفيس وغرناطة
�سلط��ت تقاري��ر �سحفية اإ�سباني��ة، ال�س��وء على عودة 
الثالث��ي الهجومي لفري��ق ريال مدريد، ك��رمي بنزمية، 
وجاري��ث بيل، وكري�ستيانو رونالدو "BBC"، للعب 
مًع��ا جم��دًدا ام��ام ديبورتيف��و الآفي�س بع��د �سهور 
من ع��دم اجتماعهم ب�سب��ب الإ�ساب��ات والإيقاف، 
فيم��ا اأ�س��ارت اىل جاهزي��ة ثالثي هج��وم بر�سلونة 
 "MSN" ليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز ونيمار

ملواجهة غرناطة اليوم.
الإ�سباني��ة:  "م��اركا"  �سحيف��ة  وقال��ت 
"كري�ستيان��و رونالدو عا�س فرتة رائعة 
خ��الل التوق��ف ال��دويل م��ع منتخ��ب 
بالده الرتغال، وجاريث بيل ا�ستعاد 

لياقت��ه بعدما خا�س ع��دة مباريات مع منتخب بالده 
ويل��ز، بينما ا�ستمت��ع بنزمي��ة باأ�سبوعني م��ن الراحة، 
بعدم��ا �سارع الإ�ساب��ات بداية هذا الع��ام". واأ�سارت 
ال�سحيفة، اإىل اأن الثالثي الهجومي جاهز لأهم فرتة يف 
املو�سم، وهو اخلر الذي ي�سعد زين الدين زيدان املدير 
الفن��ي للفريق، والذي دائًما اعتاد على العتماد عليهم 
عندم��ا يكونوا متاحني. واأمت��ت ال�سحيفة: "BBC يف 
كامل جاهزيتهم ملوا�سلة امل�سوار يف بطولتي الليجا، 
ودوري اأبط��ال اأوروب��ا". وي�ستع��د املريينجي خلو�س 
مواجه��ة اأمام ديبورتيف��و األفي�س م�س��اء اليوم الأحد، 
�سمن مناف�س��ات اجلولة ال�29 من الليجا، حيث يرتبع 
الفريق على �سدارة ج��دول الرتتيب بر�سيد 65 نقطة، 

حي��ث ياأمل الفريق امللكي مبوا�سل��ة ال�سري على طريق 
النت�سارات حمليًا من اجل التتويج باللقب الذي غاب 

عن الفريق منذ مو�سم 2011/2012.
ويف اجلان��ب الخر، ان�سم ثالثي خ��ط هجوم بر�سلونة 
املك��ون م��ن الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�س��ي والرازيلي 
نيم��ار والأوروجوائي لوي�س �سواريز، لتدريبات الفريق 
بقيادة لوي�س اإنريكي، ا�ستعدادا ملواجهة غرناطة اليوم 

الحد بالليجا.
وكان مي�س��ي قد عاد م�ساء الأربع��اء اإىل بر�سلونة بعد 
اإنته��اء التزامات��ه الدولي��ة مع منتخب ب��الده، لكنه مل 
ي�س��ارك يف تدريبات اأم�س، قب��ل اأن ي�سارك ام�س الول 

رفقة نيمار و�سواريز، اآخر الدوليني العائدين للفريق.

و�س��ارك اأي�س��ا يف م��ران اجلمع��ة لعب و�س��ط الفريق 
الرديف، كارلي�س األينيا.

وعاود البالوجرانا للتدرب �سباح ام�س ال�سبت، وعقب 
ذل��ك موؤمتر �سحف��ي لإنريكي ع�سي��ة مواجهة غرناطة 

على ملعب لو�س كارميني�س اجلديد.
ول��ن يتمك��ن مي�سي، املوق��وف عن اللعب م��ع منتخب 
الأرجنت��ني اأربع مباري��ات، من امل�ساركة م��ع الفريق 

الكتالوين اأمام غرناطة لرتاكم البطاقات ال�سفراء. 
ويطمح البار�سا ملوا�سلة الفوز من اجل ت�سييق اخلناق 
عل��ى ريال مدريد، وموا�سلة القتال على ال�سدارة حتى 
الرمق الخري. ويحل بر�سلونة و�سيفا يف جدول الليجا 

بر�سيد 63 نقطة وبفارق نقطتني خلف ريال مدريد.

عملية جراحية تقضي 
على موسم ماتا

بوتشيتينو: طبقت خطة تشيلسي قبل كونتي

نادال يضرب موعدًا مع فيدرر في نهائي ميامي

توتنه��ام  لن��ادي  الفن��ي  املدي��ر  ادع��ى 
هوت�سب��ري، موري�سي��و بوت�سيتين��و، قيام��ه بتطبي��ق 
طريق��ة 3/4/3 يف املو�س��م املا�س��ي، قبل و�سول 
امل��درب الإيط��ايل اأنطوني��و كونت��ي.   وتعت��ر هذه 
الطريق��ة كلمة ال�ر يف هيمنة ت�سيل�سي على �سدارة 
ال��دوري الإجنليزي، حيث جلاأ لها كونتي بعد نتائج 
�سلبي��ة حققه��ا فريق��ه يف بداي��ة املو�سم، م��ا جعله 
حمط اإ�سادة من قبل و�سائل الإعالم الريطانية، بيد 
اأن املدرب الأرجنتيني اأك��د اأنه �سبق وا�ستعان بتلك 
الطريق��ة قب��ل نظريه الإيطايل.  واأك��د بوت�سيتينو اأن 
طريقت��ه يف توتنهام �سممت للح�س��ول على اأف�سل 
النتائج من اإري��ك دير، الذي يتحول اإىل مدافع ثالث 

عندم��ا تكون الكرة يف حوزت��ه.  اأ�ساف "ا�ستخدمت 
كل الأدوات ليكون لئًقا للدوري الإجنليزي املمتاز. 
يف مبارات��ي الأوىل اأم��ام و�ست هام، ب��داأ دير كقلب 
دف��اع بجان��ب يون�س قاوب��ل، وعندم��ا ح�سل كايل 
نوت��ون على بطاق��ة حمراء، انتق��ل اإىل مركز الظهري 
و�سج��ل".  وتاب��ع "لقد خلق��ت طريق��ة تنا�سبه، كان 
يلع��ب يف خ��ط الو�سط عندم��ا نفقد الك��رة، ويتحول 
اإىل قلب دف��اع ثالث عندما تكون الكرة يف حوزتنا. 
ميكن��ك اأن ت��راه عندما خ��الل ا�ستحواذنا على الكرة 
وه��و يرتاجع ليكون بني قلبي الدفاع اأو بني الظهري 

وقلب الدفاع، دائًما نلعب بثالثة يف اخللف".
 ووا�س��ل "يق��ول البع���س الآن اأن ت�سيل�س��ي هو اأول 

م��ن طب��ق 3/4/3، ل، لعبن��ا دائًم��ا ب���3 مدافعني 
والك��رة يف حوزتن��ا، وعندم��ا ل تك��ون يف حوزتنا 

يتق��دم اإري��ك وي�سغط ويظه��ر كاأن��ه لعب خط 
و�س��ط".  واأمت "عندم��ا وقعنا م��ع فيكتور 

وانيام��ا، تعر�سنا لبع���س الإ�سابات 
يف الدف��اع مث��ل توب��ي األدرفيل��د، 

وي��ان فريتوتخ��ني، وكان اإري��ك 
الالع��ب املث��ايل ل�سغ��ل مرك��ز 
قلب الدفاع. من الرائع امتالك 
لعب مبق��دوره اللعب يف اأكر 
م��ن مركز، وي��وؤدي ب�سكل جيد 

يف كل مركز".

الدوري االنكليزي الممتاز

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

�سوانزي �سيتي

ريال مدريد

بي�سكارا

اآر�سنال

غرناطة

نابويل

ميدلزبره

اأالفي�س

ميالن

مان�س�سرت �سيتي

بر�سلونة

يوفنتو�س

15:30

17:15

16:00

18:00

21:45

21:45

مفكرة
    الجورنال 

�رب الإ�سباين رافاييل نادال امل�سنف خام�سًا 
يف البطولة موعداً مع ال�سوي�ري روجيه فيدرر 
يف املب��اراة النهائية ل��دورة ميامي الأمريكية 

للتن�س، ثاين بطولت املا�سرتز لالألف نقطة.
وبل��غ رافايي��ل ن��ادال ال��دور النهائ��ي دورة 
ميام��ي للم��رة اخلام�س��ة بف��وزه اجلمع��ة يف 
ن�سف النهائي على الإيط��ايل فابيو فونييني 
1-6 و5-7. واحت��اج ن��ادال اإىل 25 دقيقة 
فق��ط لكي يح�سم املجموع��ة الأوىل مل�سلحته، 
قب��ل اأن يتح�س��ن اأداء مناف�س��ه الإيطايل الذي 
بدا قادراً على ح�سم املجموعة الثانية واإدراك 
التع��ادل، لكن��ه ارتكب خط��اأ مزدوج��ًا و�سمح 
ملناف�س��ه الإ�سب��اين بانتزاع اإر�سال��ه ثم ح�سم 
املجموع��ة واملباراة يف ال�سوط التايل. وياأمل 

نادال ال��ذي حقق فوزه الثام��ن على فونييني 
من اأ�س��ل 11 مواجهة بينهما، اأن يفك النح�س 
ال��ذي لزمه يف ميام��ي حيث ف�س��ل يف اإحراز 
اللق��ب رغ��م و�سول��ه اإىل النهائي اأرب��ع مرات 
لكن��ه خ�ر اأم��ام غرمي��ه ال�سوي���ري روجيه 
في��درر )2005( والرو�س��ي نيكولي دافيدنكو 
دجوكوفيت���س  نوف��اك  وال�رب��ي   )2008(
)2011 و2014(. و�سيلتق��ي ن��ادال، الذي مل 
ي�سبق له التتويج بلقب ميامي، مع ال�سوي�ري 
روجي��ه في��درر امل�سن��ف رابع��ًا يف البطول��ة 
وال�ساعي اإىل لقب��ه الثالث يف 2017 والثالث 
و2006(،   2005 عام��ي  )بع��د  ميام��ي  يف 
ال��ذي ه��زم الأ�س��رتايل ني��ك كرييو���س الث��اين 
ع�ر مبجموعت��ني لواحدة بواقع 6-7 و6-7 

ال��دور  قب��ل  و6-7 يف مب��اراة 
ويتواج��ه  الأخ��رى.  النهائ��ي 
ن��ادال يف النهائ��ي الثال��ث له 

يف 2017 م��ع غرميه فيدرر 
ال��ذي تف��ّوق عل��ى الإ�سباين 

يف نهائي بطولة اأ�سرتاليا 
اأوائل املو�سم  املفتوحة 

احل��ايل، ث��م يف الدور 
ثم��ن النهائي لدورة 
ويل��ز  اإندي��ان 
يف  للما�س��رتز 

منت�سف 
ال�سهر 

احلايل.

ماسكيرانو: إدعاء مدرب 
اللياقة عار على األرجنتين


