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{ لــنــدن - وكـاالت: وجه الــدولي الــفـرنــسي بــول بــوجـبــا مــتـوسط مــيــدان فـريق
ـديـر الفـني اجلـديد لـريال ـواطـنه زين الـدين زيدان ا مـانـشسـتـر يونـايتـد صـدمة 
مدريد.  ووفـقًا لصحيفة "صن" البريطانيـة فإن بوجبا أخبر النرويجي أولي جونار
قبل.  وأشارت سولـسكاير أنه ال ينـوي مغادرة قلـعة "أولد ترافورد" في الـصيف ا
ـوسم احلـالي أثـنـاء تـواجـد الـصـحـيـفـة إلى أن بـوجـبـا كـان يـخـطـط لـلـرحـيل في ا
ـدرب الــبــرتــغـالـي جـوزيه مــوريــنــيـو قــبل أن يــعــود إلى قــمـة تــألــقه حتت قــيـادة ا
يـركاتو الصيفي سولـسكاير.  ويعد بـوجبا أحد أبرز أهداف الـفرنسي زيدان في ا
ـقـبل كـما أن الـالعب يحـظى بـاهـتـمام بـاريس سـان جـيـرمـان ويوفـنـتـوس.  وقال ا
مصـدر مطلع في "أولد ترافـورد": "بوجبا حتـدث طويلًا مع سولـسكاير وأكد له أنه

قرر البقاء مع مانشستر يونايتد".
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{ مـدن  –وكـاالت :  شـدد الـتـركي هـاكان
كـالهاجنولو جنم ميالن أن فريقه يعيش
حـالـة جـيـدة قـبل خـوض ديربـي الغـضب
أمـــام اإلنـــتـــر الـــيـــوم األحــد  فـي إطــار
اجلولة الـ  28من عـمر الدوري اإليطالي.
 وقـال هــاكــان في تــصــريـحــات نــشــرهـا
مـوقع كالـتشـيو مـيركـاتو "هـناك تـوقعات
كـبيـرة اجلـمـيع ينـتـظـر الديـربي نـشـعر
بـالقـوة لكـنـنا نـحتـرم إنـتر مـيالن األمر
سـيكـون صعـبًا يـجب عـليـنا تـقد 150
ئـة من مسـتوانـا".  وأضاف "إيـكاردي بـا
مــهم بــالــنــســبــة لــهم لــكن هــذه أمـور ال
ـسـاعــدة بـتـقــد تـمـريـرة تـهـمـنــا أود ا
حـاسـمـة إلى بـيــونـتـيك".  وتـابع "أتـمـتع
ـدرب جـاتـوزو الـذي بـعالقـة جـيـدة مع ا
يـحاول نقل طاقة إيجابـية كبيرة للفريق
ـــا في حــيــاتي لــقـــد ســاعــدني شـــخــصــيً
اخلـاصة".  ونوه "أعرف أن بعض األندية
ـيـركـاتو كـانت تـريـد الـتـعـاقـد مـعي في ا
اضي أتمنى البقاء في ميالن الـشتوي ا
ــهم هــو ــدة طــويــلـــة".  وأردف "األمــر ا
الـعـمل لـلـفـريق وأال أكـون أنـانـيًـا. أشـعر
بأنني جيد وأركض  12أو  13كيلو مترًا
ــبــاراة الـــواحــدة". وواصل هــاكــان في ا
كــالــهــاجنـــولــو "الــعــمل أمــام مــالــديــني
ولـيوناردو يضع بعض الضـغوط علينا".
وأ "يـجب على نـابولي أن يـحرص على
ــزيـد من الــنـقــاط لـســنـا عـدم خــسـارة ا
ــونــتـادا بــعــيــدين عـن الــلـيــالـي مــثل ر

يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد".
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وأسـفـرت قـرعـة ربع نـهـائي دوري أبـطال
أوروبـا عن مـواجهـة إجنـلـيزيـة خـالـصة
سـتجمع ب مانشسـتر سيتي وتوتنهام
ــــبـــاراة الـــتـي تـــعـــيــــد لألذهـــان وهي ا
ـواجهـات الـعـديدة الـسـابـقة بـ أنـدية ا
ـيـرلـيـج في الـبـطـولـة األعـرق عـلى الـبـر
صـعــيــد الــقـارة الــعــجــوز.  وكــانت آخـر
ـواجهات اإلجنليزية في دوري األبطال ا
تـلك الـتي جمـعت بـ مـانـشسـتـر سـيتي
اضي وسم ا وليفربول في ربع نهائي ا
وحـيـنـهـا فـاز الـريـدز ذهـابًـا عـلى مـلـعـبه
بــثالثــيــة نــظــيـفــة وكــرر االنــتــصـار في
اإليـاب عـلى ملـعب االحتـاد بـنتـيـجة 2-1
ــبــاراة ووصل في تــلك الـــنــســخــة إلى ا
الـنهائـية التي خـسرها أمـام ريال مدريد.
واعـتـادت اجلــمـاهــيـر اإلجنــلـيـزيــة عـلى
مـواجـهة لـيـفـربول وتـشـيـلسي في دوري
ــبــاراة الــتي تــكــررت 5 األبــطــال تــلك ا
مـرات من قبـل وكانت الـبدايـة في نصف
نــهــائي مــوسم  2005 -2004وحــيــنــهـا
ا في سـتامفـورد بريدج بدون تـعادال ذهابً
أهــداف وفــاز الــلــيــفـــر في اإليــاب عــلى
أرضه بـهدف نـظيف وهي الـبطـولة التي
تـوج ليفـربول بلـقبـها على حـساب ميالن
باراة النهائية.  ووقع الفريقان معًا في ا
ـوسم التـالي مبـاشرة في اجملـموعة في ا
ـبــارتــ بـدون الـســابــعـة وتــعــادال في ا

أهـــداف وصـــعـــدا مـــًعـــا إلى دور الـ 16
حـيث ودع البـلوز أمـام برشـلونـة وخرج
الــريــدز عــلى يــد بــنــفــيـكــا.  وفي مــوسم
تـــواجـــهـــا مـن جـــديـــد في 2006-2007
نـصف الـنـهـائـي وفـاز حـيـنـهـا كل فـريق
عـلى اآلخر بهدف نـظيف على أرضه قبل
أن يـحــسم لــيــفــربــول الــصـدام بــركالت
بـاراة الـنـهـائـية الـتـرجـيح وتأهـل إلى ا
الـتي خــســرهـا أمــام مـيـالن.  ولـلــمـوسم
الـرابع عــلى الـتــوالي تـواجـه لـيــفـربـول
وتــشــيـــلــسي في دوري أبـــطــال أوروبــا
ــواجــهــة في نــصف الــنــهـائي وجـاءت ا
أيـضًا وحينـها تعـادال ذهابًا في األنـفيلد
بـهــدف لــكل فــريق وفــاز تــشــيـلــسي في
اإليـاب عـلى ملـعبه  2-3بـعـد اللـجوء إلى
الـوقت اإلضافي وخسر تشيلسي نهائي
تــلك الــنــســخــة بــركالت الــتــرجـيـح أمـام
مـواطـنه مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد.  أمـا آخر
مـواجهة جمعت ب ليـفربول وتشيلسي
كــــانت في ربـع نــــهــــائي مــــوسم -2008
وحـيـنــهـا فـاز تــشـيـلــسي ذهـابًـا ?2009
بـنــتـيـجـة  1-3خــارج أرضه وتـعـادال في
اإليـاب  4-4لـيــتــأهل الـبــلــوز إلى نـصف
الـــنــهـــائي ويـــودع الـــبــطـــولـــة عـــلى يــد

برشلونة. 
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ـواجـهـات اإلجنـلـيـزيـة األخرى في ومن ا
دوري األبـطال صدام مانـشستر يـونايتد
وآرســــنـــال فـي نـــصـف نـــهــــائي مــــوسم

وحـيــنــهـا فــاز الــشـيــاطـ 2008-2009
ــا في أولـد تــرافـورد بــهـدف احلـمــر ذهـابً
نـــظــــيف وكـــرر االنـــتــــصـــار في اإليـــاب
بـنتيجة  ?1-3لـيتأهل إلى الـنهائي الذي
خـسـره أمـام بـرشــلـونـة.  كـمـا سـبق وأن
تــواجه آرســـنــال مع لـــيــفـــربــول في ربع
نـــهــــائي مـــوسم  2008-2007وتـــعـــادال
ــا بــهـــدف لــكل فـــريق عــلـى مــلــعب ذهـــابً
اإلمـارات وفاز الريدز إيابًا بنتيجة .4-2
ا عن األنـديـة اإلجنــلـيـزيــة شـهـد وبـعـيــدً
دوري أبــــطـــال أوروبـــا طـــوال تـــاريـــخه
ـبـاريـات بـ أنـديـة الـدولـة الـعـديـد من ا
الـواحـدة ومن أشــهـرهـا نـهــائي نـسـخـة
الــــذي شــــهــــد مــــواجــــهـــة 1999-2000
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دة ألنني لن لكن علي البقاء في هذه ا
أكـون أفـضل عــنـدمــا أذهب آلرسـنـال".
تـابع: "بـعـد هـذه احملـادثة مـع جـيرارد
قـررت الـبـقـاء وأخــبـرت وكـيـلي أنـني
اتخذت القـرار وسأبقى مع لـيفربول".
ــــهــــاجم األوروجــــويــــاني:  وواصل ا
"كــلـمــات جــيــرارد أقــنــعـتــني فـي هـذا
الــتــوقــيت ألنــهــا جــاءت من شــخص
يـهتـم بـأمري الـذي يـريـد األفـضل لي
ويــــــراني وأنــــــا أبــــــذل اجلــــــهــــــد في
الــتـــدريـــبـــات ويــرانـي وأنــا حـــزين".
سواريـز اخـتتم تـصـريحـاته بـاإلشادة
بجـيرارد قـائال: "هـذه الكـلمـات جاءت
من قائد حقـيقي كان له تـأثير في تلك
الـــلـــحـــظـــة وســـاعــــدني كـــثـــيـــرا في
مـسيـرتـي".  وكان سـواريـز عـلى وشك
االنتقال إلى آرسـنال مقابل  40مليون
إسـتــرلــيــني في صــيف  ?2013لـكــنه
فــضل الــبـــقــاء مع لــيـــفــربــول في ذلك
التوقيت لـينتـقل بعدها إلى بـرشلونة
مـقابـل مـا يقـرب من  80مـلـيـون يورو

في صيف .2014

بــطـــريـــقــة ســـيـــئــة كـــنت عـــلى وشك
االنـتــقــال إلى آرســنـال لــكن ســتــيـفن
جـيـرارد وعــدني بـاالنـتــقـال إلى فـريق
أكبر".  أضاف: "جيـرارد أخبرني أنني
إذا بقيت موسمـا إضافيا سأذهب إلى
ناد كـبيـر مثل بـرشـلونـة ريال مـدريد
أو بـايرن مـيـونخ أو أي فـريـق أريده

{ لـــنــــدن - وكــــاالت:  كـــشـف لـــويس
سواريـز مهـاجم برشـلونـة عن بعض
كــوالـيس حــقــبــته مع لــيــفــربــول قـبل
االنـتـقــال إلى الـفــريق الـكـتــالـوني في
صــــيف .2014 وقــــال ســـــواريـــــز في
تـصــريـحـات نــقـلــتـهـا شــبـكــة "سـكـاي
ســبــورتـس": "أنــهــيـــنــا مــوسم 2013
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نتدب ألتلتـيكو مدريد اإلسباني خيل مارين { مدريد  –وكاالت : أكـد العضو ا
اول امس اجلـمـعـة ثـقـته الـكـامـلـة في مـدرب الـفـريـق األرجـنتـيـنـي ديـيـجـو بـابـلو
سـيـمـيـوني و"مـشـروعه الـريـاضي" رغم اإلقـصـاء من ثـمن نـهـائي دوري األبـطال
ـوقـعه ـسـاهـمـ في الـنـادي في تـصـريـحـات  عـلى يـد يـوفــنـتـوس.  وقـال أكـبـر ا
الرسمـي "أثق بصورة كاملة في مشروعنا الـرياضي وفي سيميوني. لقد عرضت
تنا بـرباعية نظيفـة من بروسيا دورتموند". عليه الـتمديد في األسبوع التـالي لهز
وأردف "لـيس جملـرد السيـر ضد الـتيـار أو لشـكره عـلى سنـواته السـبع معـنا بل
قـبلـة كمـا استـمتـعنـا حتى لقـناعـتي التـامة بـأنـنا سـنسـتمـتع بالـسنـوات الثـالث ا
اآلن".  وأضاف مـارين "كلي ثقة من أن سيميوني سيكمل  10سـنوات مع أتلتيكو
سؤول عن اإلقصاء أمام يوفنتوس اإليطالي مدريد وسيغير تاريخنا".  وحتدث ا
من ثـمن نـهـائي دوري األبطـال حـيث قـال "صحـيح أن فـوزنـا في الـذهاب بـهـدف
وضـوع بصـورة خاطـئة".  وأضاف نـظيـف قـد جعل أنـصارنـا يتـفهمـون ا

باراة الـتي قدمناهـا في تورينو كانـت يوما سيئـا وقد انتهت. ما "ا
صنع الـفارق في هذا الدور أمام فريق يفوقنا في األرباح

بـ 200ملـيون يـورو هي ضربة جـزاء في الدقـيقة
 وتابـع "علـينـا اآلن أن نسـتمـر في ما."82
نحـن علـيه ونـركز في مـا لـدينـا وهو في
رأيي مـــســتـــقــبـل عــظـــيم مع مـــحــاولــة
االستـمتـاع بالـنادي وفـرقه خاصة وأن
ـــراكــز فـــريـــقــنـــا األول يـــأتي ضـــمن ا

األولى في التصنيفات األوروبية".

أخبار النجوم
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{ لندن  –وكـاالت:  حصل السنغالي ساديو ماني العب ليفربول على لقب
ـيـز خالل مـبـاريـات إيـاب دور الـ 16بـبـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا.  ووفـقًا
للـحـسـاب الرسـمي لـلـبطـولـة عـلى مـوقع التـواصل االجـتـماعي "تـويـتـر" فإن
هــدف مـانـي األول في شـبــاك بـايــرن مـيــونخ حـصل عــلى لــقب األفـضل في
مـباريـات جـولة اإليـاب.  وتفـوق هـدف مانـي في التـقـييم عـلى كل من الـهدف
الثـاني لليونـيل ميسي جنم برشلـونة في شباك ليـون وهدف دوسان تاديتش
العب أيـاكس في شـباك ريـال مـدريد بـاإلضـافة إلـى هدف زمـيـله السه شونه
يرجني أيضًا.  وكان مـاني أحرز هدف للـريدز في شباك الفريق في مـرمى ا
باراة الـبافـاري خالل لقـاء اإلياب بدور الـ 16لـيتمـكن من قيـادة فريـقه للـفوز بـا

بنتيجة  1-3 والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
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حـــقـق االنـــتـــصـــار في  4مـــبـــاريـــات
وتعرض لـ  3هـزائم وحسم التعادل 4
واجهات 3 مـواجهات.وحسـمت هذه ا
ألـقاب  2مـنهـا لصـالح البـارسا ولقب
واحـد للشياط احلمر.  البداية كانت
في ربـع نـــــهـــــائـي كـــــأس الـــــكـــــؤوس
ـوسم  1984-1983وفـاز األوروبـيـة 
بـرشلـونة في الـذهاب بـهدف دون رد
وخـســر في الـعـودة بـثالثــيـة نـظـيـفـة
لـيودع البلوجرانا الـبطولة.  وتواجها
مـجـددا في نهـائي نـفس الـبطـولـة عام
وفـاز وقـتـهـا مـانـشـسـتر 1990-1991
يـونـايتـد بـاللـقب بـاالنـتصـار بـنتـيـجة
ـواجهات في دوري2-1 وكـانت باقي ا
أبــطـال أوروبـا فـفـي دور اجملـمـوعـات
لـنـسـخـة  1995-1994حـسـم الـتـعادل
اإليـجابي بنـتيجة   2-2 لـقاء الذهاب
وانـتـصـر بـرشـلـونـة بـنـتـيـجة 0-4 في
لــقــاء الــعــودة بــإســبـانــيــا.  وفي دور
ـــوسم 1998-1999 مــــجـــمـــوعــــات 
الــتـــقى الــفـــريــقــان وكـــانت نــتـــيــجــة
مــواجـهــتي الــذهـاب واإليــاب واحـدة
وهي الـتعادل اإليجابي 3-3 بـينما في
نـــصف نـــهـــائي مـــوسم 2007-2008
حــسم الـــتــعــادل الــســلـــبي مــواجــهــة
الـذهـاب وفاز مـانشـستـر يـونايـتد في
الـــعـــودة بـــهــدف نـــظـــيـف لــيُـــقـــصي

اضي ـوسم ا الـفريـقان آخـر مرة في ا
بـدور الـ16 واسـتـطاع لـيـفربـول عـبور
بـورتـو بـاكـتـسـاحه ذهـابًـا بـخـمـاسـيـة
نــظـيـفــة في مـلـعب الــدراجـاو قـبل أن

يتعادال بدون أهداف في أنفيلد.
»uK  WÐö

ـاني يورجن كـلوب مدرب ويـحظى األ
ـاثل لـنـاديه أمام لـيـفـربـول بـتـاريخ 
ـواجـهـات الـتي خـاضـهـا بـورتـو فـي ا
ـيـزًا ضد ـلك كلـوب رقـمًا  ضـده.  و
فـريقـ فـقط لم ينـجحـا في هز شـباك
ــانـي بـدوري الــفــريق الــذي يــدربه األ
األبــطـال.  وال يــوجـد ســوى مـاريــبـور
الـسلوفيني وبورتو الـلذين لم يتمكنا
من غـزو شـباك فـريق كـلوب بـالـبطـولة

األوروبية حتى اآلن.
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ـهاجم ـلك ا ـسـتوى الـفـردي  عـلى ا
ـصري مـحمـد صالح جنم ليـفربول ا
تـاريـخًـا مـتـبـايـنًـا أمـام بـورتـو.وسـبق
صـري اللعب ضـد بورتو في لـلدولي ا
مــبـاريـات رسـمــيـة بـدوري األبـطـال 4
حـيث ذاق عـلى يـد الـفريق الـبـرتـغالي
مـــرارة اخلــروج.  وفـي مــوسم /2016
ودع رومـا اإليـطـالي الـذي كـان 2017
يـلـعب صالح ضمـن صفـوفه الـبطـولة
مـبكـرًا في الـتصـفيـات التـأهيـليـة على

مــواجــهـات مــثــيــرة ســتـكــون حــافــلـة
بـالندية.  وتأهل إلى ربع نهائي دوري
األبــطـال كل من يــوفـنـتــوس اإليـطـالي
وأيـاكس الهولـندي وبورتو الـبرتغالي
وبـرشـلـونة اإلسـبـاني بـجانب  4فـرق
من إجنـلــتـرا وهي مـانـشـسـتـر سـيـتي
ولــيــفــربــول ومـانــشــســتــر يــونــايــتـد
وتـوتـنـهـام.  وشـهـدت الـقـرعـة صـدامًا
ــا بــ بــرشـلــونــة ومــانــشــســتـر نــاريً
يــونـــايـــتــد كـــمــا حـــمـــلت مــواجـــهــة
إجنــلــيــزيــة خــالــصــة بــ تــوتــنــهـام

ومانشستر سيتي. 
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وأســفــرت قـرعــة ربع نــهـائي
دوري أبـطال أوروبا عن
مـواجهة سـهلة نـسبيًا
لــــــلـــــــيــــــفـــــــربــــــول
اإلجنــلـيــزي أمـام
بورتو البرتغالي.
 وأجــرى االحتــاد
األوروبـي لــــكــــرة
الـــقــدم "يــويــفــا"
قــــرعــــة الـــدورين
ربــع ونـــــــــــــصـف
الـــــنــــهـــــائي اول
امـس اجلــــمــــعــــة
لـيـتـجـنب لـيـفـربول
مــــواجــــهــــة الــــثالثي
اإلجنــلــيــزي تــوتــنــهــام
مـــــانــــشـــــســـــتـــــر ســــيـــــتي
ومـانـشـسـتـر يـونـايـتـد.  كـما
ابـــتــــعـــد الــــريـــدز عـن طـــريق
يـوفـنـتـوس اإليـطـالي لـيـصبح
حــال تـأهـلـه أمـام مـواجــهـة بـ
الـفـائــز من بـرشـلـونـة اإلسـبـاني
ومـانشستر يونـايتد اإلجنليزي.
 ويــخــوض لــيــفــربــول مــبــاراة
الــــذهـــاب فـي عـــقــــر داره عـــلى
مــلــعـب أنــفــيــلــد يــوم  9أبــريل
ـــــقــــبـل عـــــلى أن يـــــخــــوض ا
مـــواجـــهـــة اإليـــاب في مـــلـــعب
الــدراجــاو مــعــقل بــورتــو في
السابع عشر من الشهر ذاته. 

 dLŠ√ a¹—Uð
ـلك لـيـفـربـول تـاريـخًـا ناصع
الــبـيــاض أمــام بـورتــو الـذي لم
يـــســتـــطع حتـــقـــيق أي فـــوز عــلى
الـــفــــريق اإلجنــــلـــيــــزي عــــلى مـــدار
تــاريــخه.والــتــقى الــفــريــقـان  6مــرات
طـوال تاريـخهمـا حقق خاللهـا الريدز
انــتــصــارات وتـــعــادال في مــثــلــهــا. 3
ـواجهـات بواقع  4مـبـاريات وجـاءت ا
فـي دوري األبــــــــطــــــــال إلـى جـــــــــانب
مـواجهتـ في كأس االحتاد األوروبي
عـــام .2001 وعـــلـى مـــســـتـــوى دوري
األبــطـال حـقـق لـيـفــربـول انــتـصـارين
وتــعــادل في مــثــلــهــمـا حــيـث الـتــقى

{ لـندن  –وكـاالت: أكد يـورجن كلـوب مدرب لـيفـربول أن فـريقه يـعرف بـورتو
جـيـدا بـعـدما أسـفـرت قـرعـة الـدور ربع الـنـهـائي مـن دوري أبطـال أوروبـا عن
قبل. وقال كـلوب في تصريـحات للموقع مواجـهة مرتقـبة ب الفريـق الشهـر ا
وسم الرسـمي للـنادي: "مـاذا علي أن أقول? سـنواجه بـورتو ونحن لـعبـنا في ا
اضي مـعا ونـعرف بـعضنـا جيـدا لكن هـذه القـرعة جـيدة جدا بـالنـسبـة لنا ا
اضي كـيف أظهـر الفريق ـوسم ا لكـنهـا كانت غـريبـة بعض الشيء رأيـنا في ا
البـرتغالي شخـصية كبـيرة". وأضاف: "ال أستـطيع القول إنـني أفكر في أفضل
قرعـة هي مجـرد قـرعة ويـجب علـينـا االستـعداد جـيدا لـلخـصم وكل ما أفـكر
واجهـة لديـنا خبـير عن بـورتو وهو مـساعدي فيه هـو االستـعداد اجليـد لهـذه ا
ـعلـومات وهـذا ما نـحتـاجه".  وتابع بيب لـينـدرس سـيكـون لديـنا الـعديـد من ا
ـاضي حمـاسا وسم ا ئـة ستـعطي مـواجهـة ا اني: "بـنسـبة  100 بـا ـدرب األ ا
قـبل لـكنه اآلن إضافـيـا لـبورتـو وهـو لم يكـن الفـريق الـذي أتمـنـاه في الـدور ا
أصبح مـنافـسنا وعـليـنا مـواجهته وأول شيء عـليـنا الـتأكد مـنه هو أن نـحترم
ـمـيـزة لــديه".  واخـتـتم: "أنـا سـعـيـد من أجل مـنـافــسـنـا الـذي نـعـلم الـقـدرات ا
ـيـزة والـطقس فـيـها رائع اجلمـاهـير جـدا سـتـكون رحـلـة رائعـة في مـديـنة 
وهـذا ما أسـتـطـيع قـوله".  وكـان ليـفـربـول قـد واجه بـورتو في دور الـ 16من
اضيـة لدوري األبطال وفاز الـريدز في البرتغال  5ـ  0 قبل أن الـنسخة ا

يتعادال في إجنلترا سلبيا.

الـبلوجـرانا من الـبطولـة.  وفي نهائي
نــسـخـة  2009-2008 فــاز بـرشــلـونـة
ـواجـهـة األخـيـرة بـهــدفـ دون رد وا
بــيــنــهــمــا كــانـت في نــهــائي نــســخــة
وأيــضًــا تــوج الــبــارسـا 2010-2011

باللقب بنتيجة 3-1
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ــثـل لــيــونـــيل مــيــسـي العب وقــائــد
بــرشـــلــونـــة عــقـــدة كــبـــيــرة لـــلــفــرق
اإلجنــلــيــزيـــة حــيث جنح الــبــرغــوث
األرجـنـتيـني في تسـجيل  22هـدفا في
الـشباك اإلجنلـيزية في دوري األبطال
أكــثـر من أي العب آخـر مــنـهـا هـدفـ
في شــبــاك مـانــشــســتـر يــونــايــتـد في
ــبـاراة الـنــهـائـيــة بـنــسـخـتي 2009 ا
ــلك بـرشــلــونـة أفــضـلــيـة و.2011 و
ـــلـــعب مُــقـــارنــة فـــنــيـــة عــلى أرض ا
ــرشح األوفــر حـظـا بــخـصــمه وهـو ا
لـلـعبـور لنـصف الـنهـائي نـظرًا لـقوته
الـهـجـومـية وصالبـته الـدفـاعـيـة حيث
ــعـد الــبــارسـا الــفــريق الــوحـيــد هـذا يُ
ـة في ــوسم الــذي لم يـتــلق أي هــز ا

البطولة واألقل استقباال لألهداف.
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يـد بـورتـو.  وتـعـادل رومـا حـيـنهـا مع
بــورتــو 1-1 قــبل اخلــســارة بــثالثــيـة
نـظيفة إيابًا لـيفشل في التواجد بدور
اجملـمـوعـات.  ولم يـسـتـطع صـالح هز
ــبــاراتــ لــكــنه شــبــاك بــورتــو في ا
ســــاهـم في الـــــهــــدف الــــذي ســـــجــــله
اجلـيـالوروسي خالل تـعـادل الفـريـق

ـــــــاضي شــــــارك1-1 ــــــوسم ا وفـي ا
صالح بـهـدف وحيـد خالل فوز الـريدز
بـخمـاسـية بـعدمـا لعب زمـيله سـاديو
مـاني دور الـبـطـولـة بـتـسـجـيل ثالثـية

"هاتريك". 
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وأســفــرت قـرعــة الــدور ربع الــنــهـائي
لـبـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا ايـضا 
عن مــواجــهـــة قــويــة بــ بــرشــلــونــة
ومـانشسـتر يـونايتـد.وحسم برشـلونة
عـبـوره لـهـذا الـدور بـعـد تـخـطي لـيون
الـفــرنـسي بــيـنــمـا حـقـق مـانـشــسـتـر
ـونتادا" تاريـخية في ثمن يـونايتد "ر
الـنـهــائي ضـد بـاريس سـان جـيـرمـان.
واجهة في وسيواجه الفائز من هذه ا
دور نـــصـف الـــنـــهــــائي الـــفــــائـــز من
مواجهة ليفربول وبورتو البرتغالي. 

 WO½u U²  WOKC √
واجه بـرشلونة مانشـستر يونايتد في
الـبطـوالت األوروبية  11مـباراة حيث
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أسفرت قرعة ربع
نهائي دوري

أبطال أوروبا عن
مواجهات مثيرة
حافلة بالندية
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لويس سواريز وستيفن جيرارد

إســبـــانــيــة خــالــصـــة بــ ريــال مــدريــد
وفــالــنـســيــا وحـســمه الــريـال بــثالثــيـة

نظيفة.  
ـواجـهـات اإلسـبـانـيـة ب كـمـا تـكـررت ا
ريـال مدريد وأتلتيكو في نهائي نسختي
وحــــــــــسم 2016-2015و 2013-2014
ـباراتـ بنـتيـجة  1-4وبـركالت الـريال ا
الـتــرجـيح عــلى الــتـرتــيب.  كـمــا تـواجه
بـرشـلـونـة وريـال مـدريـد في الـكالسـيـكو
مـرتــ من قــبل بـدوري األبــطـال األولى
في نــصـف نــهــائي مــوسم 2001-2002
بـارات 3-1 ـجمـوع ا يـرجني  وفـاز ا
وتـواجها أيـضًا في نصف نـهائي موسم
وفـــاز الــبـــارســا حــيـــنــهــا 2010-2011

ـبـاراتـ  1-3أيــضًـا. ـجــمـوع ا
كـما تواجه ميالن ويوفنتوس في
مـباراة إيـطـاليـة بنـهـائي نسـخة
وحـــيـــنــــهـــا فـــاز 2002-2003
الــــــروســـــونــــــيـــــري بــــــركالت
الــــتـــرجــــيح وكــــان لـــلــــكـــرة
ـــانــيــــة نــصــيــبًــا أيــضًــا األ
ــواجــهــة بـايــرن مــيــونخ
وبـوروســــــــيـا دورتــمـونـد
فـي نـــــــهـــــــائـي مـــــــوســـم
والـــــــــــــذي 2012-2013
حـــــــســــــمـه الــــــعـــــــمالق

الـــــــبـــــــافــــــاري
بـنـتيـجة .2-1
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أولــدهـــام بـــعــدمـــا قــضـى مــعه 748
سـاعــة فــقط خـاض فــيــهـا الــفـريق 7

مباريات.  
من جـهــتـهــا أبـرزت صــحـيـفــة "ديـلي
ستار" فـوز آرسنال بـعنوان "أعـجوبة"
قـنع أوبا هـو بطل وأضافت "الـرجل ا
ــــري مــــدرب آرســــنــــال)". أونــــاي (إ
وحتدثت أيضا عن فوز تشيلسي على
ديـنــامــو كـيــيف بـخــمـاســيـة نــظـيــفـة
بـعـنـوان "عـرض  5جنـوم من سـاري"
كـمــا اسـتــعـرضت الــصـحــيـفــة أيـضـا
تصريحات العب ليفـربول جورجينيو
فينالدوم الـتي أكد فيهـا أنهم يهدفون
إلى زعـزعـة مـانـشــسـتـر سـيـتي.  ومع
صــورة كــبــيـر لــلــمــقــنع أوبــامــيـاجن
خرجت صحـيفـة "تيلـيجراف" بـعنوان
" فــيــمـا "بالك بــانــثــر يـســجل مــرتــ
ز" عنوانا يقول نشرت صحيفة "التا

"أوبامياجن لإلنقاذ".

{ لـندن  –وكاالت : اهـتـمت الـصحف
اإلجنليزيـة الصادرة صباح اول امس
اجلـمــعـة بــتــأهل آرسـنــال إلى الـدور
ربع الــنــهــائي من مــســابــقــة الــدوري
األوروبي إثــر تــغــلــبه عــلى رين 3-0
وذلك بـعدمـا خـسـر لـقـاء الـذهاب 1-3

اضي.   األسبوع ا
وقـالت صـحــيـفـة "مــيـرور" في عـنـوان
ـقــنـعـة" وأضـافت "أوبـا "األعـجـوبـة ا
(أوبامـياجن) بـطل سـوبر آلرسـنال في
أوروبــا" وذلك بــعـدمــا ســجل الالعب
باراة واحتفل اجلابوني هدف في ا
بالثـاني بارتداء قـناع شخـصية "بالك
بـانــثـر" الـتــابـعـة ألحــد أفالم "مـارفل"

الشهيرة.  
وفي عنوان آخر بعنوان "ذهب في 31
يـومـا" تـنـاولت الـصـحـيـفـة اسـتـقـالـة
جنم مانشـستـر يونايـتد الـسابق بول
سـكــولـز مـن مـنــصـبه كــمـدرب لــفـريق
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ديربي الغضب
ب ميالن واإلنتر
في إطار جولة
الدوري اإليطالي

{ باريس  –وكـاالت: كشف تقـرير صحـفي فرنسي اول
امس اجلـمــعـة أن إدارة بـاريـس سـان جـيــرمـان غـرمت
كيـلـيان مـبابي مـهـاجم الفـريق مثـلمـا فـعلت مع زمـيله

ومـواطنه أدريان رابيو.  فقد ذكرت صحيفة "ليكيب"
أن اإلدارة الـبـاريسـيـة غـرمت مـبابي  180ألـف يورو
حلـــضــوره مــتـــأخــرا إلى احملـــاضــرة الــتـي ســبــقت

ـــبــيـك مــارســـيـــلــيـــا يــوم 28 الــكـالســيـــكــو ضـــد أو
ـاضي.  وأشـارت إلى أن رابـيـو أكـتـوبـر/تـشــرين أول ا
عـوقب أيـضًـا لـنـفس الـسـبب حـيث ذهـبت أمـوال الـغـرامة
ــؤســسـة بي إس جي اخلــيـريــة كــمـا يــحـدث في مــثل هـذه
احلاالت.  ولفتت الصحيفة إلى أن توماس توخيل مدرب سان

جـيرمان عاقب الالعـب بإبـعادهمـا عن التشـكيل األساسي أمام
مارسيليا حيث أشرك مبابي في الدقيقة  62ليسجل هدفا بعد نزوله

بـقـلـيـل بـيـنـمـا دخل رابـيـو في الـدقـائق األخـيـرة. وسـيـسـتـضـيف سـان
ه مــارسـيـلـيــا الـيـوم األحـد  عــلى مـلـعب حــديـقـة األمـراء جـيــرمـان غـر

حلساب اجلولة الـ 29من الدوري الفرنسي.

{ مـدن  –وكـاالت:  أسـفـرت قـرعة ربع
نـــهــائـي دوري أبــطـــال أوروبـــا الــتي
أجــريت اول امـس اجلــمـعــة فـي مــقـر

االحتـــــــــــــــاد األوروبـي
داخـل مـــــديـــــنـــــة
نـــــــــــــــيـــــــــــــــون
الــسـويــسـريـة
عـــــــــــــــــــــــــــن

األرجنتيني دييجو
بابلو سيميوني


