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صـري من الـغر { الـقـاهرة - وكـاالت : سـخر عـبـد اللـه جمـعـة ظهـيـر أيسـر الـزمـالك ا
التقليدي األهلي أثناء االحتفاالت بالفوز على الترجي التونسي 1-3 اول امس اجلمعة في
كأس السـوبر اإلفريقي بالعاصمة القطرية الـدوحة.  فخالل مقطع فيديو انتشر على مواقع
سـكًـا بكـأس الـبطـولـة وهو يـقول الـتـواصل االجتـمـاعي ظهـر حـازم إمام العب الـزمـالك 
ساخرًا: "أسـهل مباراة للتـرجي الزمالك!" ليرد علـيه عبد الله جمعـة صارخًا أكثر من مرة:
"اضــرب يـا بــدري".  وجـاء تــعـلــيق جــمـعــة في إشــارة لـهــدف الـتــرجي الـثــالث في شــبـاك
األهلــــي  0-3 الذي سـجله النجم التـونسي أنيس البدري خالل مـباراة إياب نهائي دوري
أبـطال إفريـقيا عام .2018 وتعـرض جمعـة النتقـادات عبـر مواقع التـواصل االجتمـاعي بعد
محـاولـته اسـتـفـزاز جـمـاهيـر األهـلي بـهـذه اجلـمـلـة قـبل لـقاء الـقـطـبـ  في كـأس الـسـوبر

صري باإلمارات. ا
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{ مــــدن - وكــــاالت: رســـمـت عـــقــــوبـــة
شـاركة حـرمـان مانـشسـتر سـيـتي من ا
ــوســمــ ــســابــقــات األوروبــيــة  في ا
مــتــتــالــيـ عـالمـات اســتــفــهــام حـول
مــسـتـقـبل الـفـريـق الـذي سـيـعـاني بـكل
تـأكيد للحفاظ على أبرز جنومه في ظل
ـؤسفة. وكـان اليويـفا قد هـذه األنباء ا
أعـلن مسـاء اول امس اجلـمعـة حرمان
مـانشسـتر سيـتي من خوض مـنافسات
ـــوســـمـــ ـــســـابــــقـــات األوروبـــيـــة  ا

ه 30 مــتــتـــالــيــ إضــافــة إلى تــغــر
مـلـيون يـورو على خـلـفيـة خرق قـانون
ـالي الـنـظيـف. ويعـتـبـر الـفوز الـلـعب ا
بـــلـــقب دوري أبــطـــال أوروبـــا حــلـــمــا
يـداعب مخيلـة أنصار مانشـستر سيتي
ومالك الـنـادي مـنـذ مدة طـويـلـة ولـهذا
الـسبب أقـدمت اإلدارة علـى التعـاقد مع
ـدرب اإلسـبـاني بـيب جـوارديـوال قـبل ا
أكـثـر من ثالثـة أعـوام من أجل حتـويل
احلـــلم إلـى واقع مـــلــمـــوس. وفي وقت
ـكانه يـحـتـفظ فيـه مانـشـسـتر سـيـتي 
ــوسم حــيث فـي دوري األبـطــال هــذا ا
يـلـعب أمـام ريـال مـدريـد في الـدور ثمن
سابقة شاركة في ا النهائي فإن عدم ا
ـثابة ـقبلـ أمر جاء  ـوسم ا في ا
ضــربــة مــوجــعـة لــطــمــوحــات الــنـادي
اإلجنــلــيــزي الــثــري. الــغــيــاب الــقـاري
ـــوســمـــ عــلى الـــتــوالـي ســيـــجــعل

جـوارديوال يفكر كثـيرا في مستقبله مع
درب الذي لم مـانشـستـر سيـتي فهـو ا
ــســابــقـــة طــوال مــســيــرته يــغـب عن ا
الـتدريبية علما بأنه أحرز لقبها مرت

مع برشلونة في عامي  2009و.2011
WOÐ—Ëô« WIÐU *« sŽ »UOG «

ـــدرب اإلســبـــاني يــعـــلم تـــمــامــا أن ا
سـابقـة األوروبيـة األغلى الـغيـاب عن ا
لـن يـــشـــبع طـــمـــوحـه وفي ظل رغـــبـــة
الـعديد من األندية في الـتعاقد معه مثل
يـوفـنـتـوس وبـايـرن مـيـونخ فـإن فـكـرة
الـرحيل عن مانشستر سيتي لن تفارق
مــخـــيــلــته خــصـــوصــا في حــال فــشل
الـفـريق فـي اجـتـياز ريـال مـدريـد بـثـمن
ـوسـم. الـفـوز ــسـابــقـة هــذا ا نــهـائي ا
ـوسم احلـالي سيـكون ضرورة بـلقب ا
مـلحـة في السيـتي خصوصـا وأنه فقد
األمل مــنــطــقــيــا في االحــتــفــاظ بــلــقب
ـمــتــاز بــعــدمـا الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
ــتــصــدر اتــسـع الــفــارق بــيــنـه وبــ ا
لـيفربول إلى  22نـقطة. أي نـتيجـة غير
إحـراز الـلقب األوروبـي قد تـدفع جنوم
مــانــشـســتـر ســيــتي إلى الــتـفــكــيـر في
مـستـقبلـهم مع الفريق وهـذا بالتـأكيد
سـيشجع جوارديوال عـلى اتخاذ خطوة
الــرحـــيل. ويــنــتــهـي عــقــد جــوارديــوال
ـــوسم احلــــالي مع الـــســــيـــتي عــــقب ا
قبـلة ستعد دة ا الـقادم ما يعـني أن ا

ـــدرب اخـــتــــبـــارا حـــقـــيــــقـــيـــا لـــوالء ا
الـكتـالوني لـفريـقه احلالـي الذي تـعهد
بـــإحــراز الـــلــقب األوروبي مـــعه. األمــر
الـالفت حـــقـــا هـــو أن جـــوارديـــوال لم
يــسـبق له أن خــرق عـقـدا في مــسـيـرته
دة الـتـدريبـيـة فكـان مـلتـزمـا بإكـمـال ا
الـزمـنـيـة لـعـقـده مع بـرشـلـونـة وبـايـرن
مــــيـــونخ فـــهـل يـــفـــعـل األمـــر ذاته مع
مـانـشـسـتر سـيـتي? يـتـمنـى مانـشـسـتر
ســيــتي إلــغــاء أو تــأجــيل أو تــقـلــيص
الـعقوبة من خالل استئناف سيتقدم به
إلى محكمة التحكيم الرياضية ورفض
االسـتئناف سيضعه أمام حقيقة مهمة
مـــفــادهــا أن االحـــتــفــاظ بـــجــوارديــوال
ســــيـــصـــبـح في غـــايــــة الـــصــــعـــوبـــة.
يـوفـنتـوس مـسـتعـد لـدفع أموال طـائـلة
مـن أجل التـعـاقـد مع جوارديـوال رغـبة
مـنه في بـنـاء فـريق يسـتـطـيع الهـيـمـنة
قـبلة. وفي عـلى أوروبا في الـسنـوات ا
حـــال قـــدم الــنـــادي اإليــطـــالي عـــرضــا
رســمــيــا فــإنه ســيـصــعب عــلى "بــيب"
جتاهله ال سيما وأن تدريب يوفنتوس
والـفوز بلقب الكالتشيو بعد رفع كأس
ـــــــــاني الـــــــــدوري اإلســـــــــبـــــــــانـي واأل
واإلجنـلـيـزي فـكرة مـشـجـعـة بالـنـسـبة
عـطيـات احلالـية. أما في إلـيه في ظل ا
حـال قــرر الـبـقـاء واسـتـطـاع االحـتـفـاظ
ـقبل فإن وسم ا بـأغلـبية جنـومه في ا

اســــتــــعـــادة ســــيــــتي لــــلـــقـب الـــدوري
ــمــتــاز قـد تــتــحـول إلى اإلجنــلــيـزي ا
مــســـألــة وقت ال أكــثــر بــســبب جــدول

مباريات أقل ازدحاما للفريق.
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ورد مـــانـــشــســـتــر ســـيـــتي عـــلى قــرار
ــشـاركـة في "الــيـويـفــا" بـحــرمـانه من ا
ـدة مــوســمـ دوري أبــطــال أوروبــا 

اول امـس اجلــــمــــعــــة. وقــــرر االحتــــاد
األوروبـي اول امس اجلـمـعــة حـرمـان
ــشــاركـة في مــانــشــسـتــر ســيــتي من ا
ـدة موسـم مع دوري أبـطـال أوروبا 
ه  30مــلـيــون يـورو وذلـك بـعـد تــغـر
الي الـنظيف. اخـتراقه لـقواعد الـلعب ا
وأصـدر السيـتي بيانـا رسميـا قال فيه:
"يـشـعر الـنـادي بخـيـبة أمل لـكـنه ليس
مـتـفـاجـئـا بـالـقـرار لـقـد طـالـبـنـا دائـمًـا
بــوجـود هـيـئـة مـسـتــقـلـة حتـقق في كل
األدلــة بــشــكل مــحــايــد". وأضــاف: "في
ديـسمبـر/ كانون األول  2018قـام كبير
ــعــايــنـة مــحــقــقي االحتــاد األوروبي 
عـلـنـيـة لـلنـتـائج والـعـقـوبـات الـتي كان
ـانشـستـر سيـتي قبل يـنوي تـسلـيمـها 
بــدء أي حتــقــيــقـات". وتــابع: "عــمــلــيـة
الــتـحــقـيق من االحتــاد األوروبي كـانت
خاطئة وشهدت العديد من التسريبات
وهـــذا يــعــنـي وجــود بــعـض الــشك في
الــنـــتــيــجــة الــتـي كــان يــنــوي احملــقق

سـيـتي اللـجوء حلـكم مـحايـد في أسرع
ـرحــلــة األولى ســتـكــون بــبـدء وقـت وا
اإلجـــراءات في مـــحـــكــمـــة الـــتـــحــكـــيم

الرياضي في أقرب فرصة".
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وظيـفتي الـتي أحـبهـا كحـكم محـترف
لـكرة الـقـدم بـسبـب أفعـالي الـسـاذجة
والغـبـيـة التي أنـدم عـليـهـا". وأضاف
"وأنـا سـعــيـد حلـصـولـي عـلى فـرصـة
لـــلـــعـــودة لــلـــتـــحـــكــيـم في بـــطــوالت
احملـــتــــرفـــ في إجنــــلـــتـــرا". وأردف
مـــادلـي "تــعـــامـــلـت رابـــطـــة احلـــكــام
احملــرفــ مع مــا اعــتــبــرتـه تــصــرفـا
عـــنــــصـــريـــا بـــأقـــوى صـــورة.. وأنـــا
أستـطـيع أن أوجه الـشكـر إلـيـهم على
قـــدرتـــهم عـــلى الـــصــفـح وعــلـى عــدم
احلكم نـهـائيـا عـلى شخص من خالل
تــصــرف ســاذج عــابـر وعــلـى مـنــحي
ـا أحب القـيام فرصـة ثـانيـة للـقيـام 
بـه". وأكــــــد مــــــادلـي أنه وافـق عــــــلى
حضـور ورشة عـمل تنـظمـها الـرابطة
ـكـافـحـة الــعـنـصـريـة. كـمـا سـيـتـولى
مـادلي إدارة مـبـاريـات في مـنـافـسـات
ـوسم أقل درجـة خالل مـا تـبـقى من ا
احلالي وهـو يقـول إن ذلك سيـساعده
عـلى الـعـودة من جـديـد وبشـكل كـامل

إلى أجواء اللعبة في إجنلترا.

أرسل فيـديـو ألحد أصـدقـائه يتـضمن
ســخــريــة من شــخص مــعــاق. وبــعــد
محادثات مع رابطة احلكام احملترف
قبل مادلي عرضا يسمح له بالتحكيم
فـي دوري الــــقـــــسم الـــــثــــالث ودوري
الــقـــسم الــرابـع في إجنــلـــتــرا. وقــال
مــادلـي عــبــر أحــد مـــواقع الــتــواصل
االجــتـمــاعي "قــبل  18شــهــرًا فــقـدت

{ لـــــنــــدن  –وكـــــاالت: قــــال احلـــــكم
اإلجنلـيزي بـوبي مـادلي إنه سيـعود
لــلــتــحـــكــيم في بــطــوالت كــرة الــقــدم
قبل أي وسم ا بإجنلترا في بـداية ا
بعد عام من خسارة وظيفته بسبب
فيديو مثير للجدل. وأقيل مادلي (34
ــــا) من مــــنــــصـــــبه في الــــدوري عـــــامً
متاز في  2018 بعد أن اإلجنليـزي ا
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{ لـنـدن  –وكـاالت: انـتـقـد جـوزيه مـوريـنـيـو مـدرب
تــوتـنــهـام هــوتــسـبــيـر عــدم تــوفـيــر رابـطــة الـدوري
ـنـافـسة في ـمـتاز "احلـمـايـة" لألنـديـة ا اإلجنـلـيـزي ا
أوروبا إذ يـستـعـد فريـقه خلوض  3مـباريـات كبرى
خالل  7أيـام. ويـحل تــوتـنـهـام ضـيــفـا عـلى أسـتـون
فيال الـيوم األحد في الـدوري ثم يسـتضـيف اليبزيج
يـوم األربعـاء في ذهاب دور الـ 16بـدوري أبطـال أوروبا

اني وبعدهـا يزور تشيلسي وسـيلعب اليبزيج في الدوري األ
واجهـة توتنـهام. وقال لـذا سيحـصل على راحة لـيوم إضـافي لالستعـداد 
ـبـاريـات في إجنلـتـرا خالل مـؤتـمر موريـنـيـو الـذي ينـتـقـد دائـما جـدول ا
ثالي سأقول اللعب صحفي اول امس اجلـمعة "إذا سألتني عن الـوضع ا
ضـد فـيال في وقت مـبكـر لـلحـصـول علـى ثالثة أو أربـعـة أيام لالسـتـعداد
باراة اليبزيج". وتابع "يلعب اليبزيج لذا لن يكون مثاليا بالنسبة لنا اللعب
الـيـوم األحـد.. لــكـنـني هـنـا فـي إجنـلـتـرا مـنـذ  2004وأعــرف كـيف تـسـيـر
األمور وال تـوجـد حمـاية لـلـجمـيع قـبل مبـاريـات دوري األبطـال". وإذا فاز
تـوتـنهـام للـمـباراة الـثالـثـة على الـتوالي فـي الدوري ألول مـرة منـذ وصول
ـاضي سـيقـلص الـفارق إلى نـقـطة مـورينـيـو في نوفـمـبر تـشـرين الـثاني ا
ركـز الرابع الـذي يسـتضـيف مـانشـستر واحدة مع تـشيـلسي صـاحب ا
. لـكن مـورينـيـو يـتـوقع مواجـهـة شـرسـة مع فيال يونـايـتـد يـوم غدا االثـنـ
ـيـرليج مـنذ أن هـزم حامل ـهدد بـالهـبـوط في أول لقـاء لتـوتـنهـام بالـبر ا

اللقب مانشستر سيتي في الثاني من فبراير شباط اجلاري. 

أخبار النجوم
ËdOLOÝU  WHOKš —U² ¹ b¹—b  ‰U¹—

qOŠd « VKÞ√ r  ∫f¹b¹—UÐ

ÊU dOł ÊUÝ sŽ

{ مدريد - وكاالت : كشـفت تقارير صحفية إسبـانية اول امس اجلمعة عن استقرار
ريال مـدريد عـلى اخللـيفة احملـتمل لـنجم وسط الـفريق الـبرازيلي كـاسيـميـرو. وبحسب
صحـيفـة "مـاركا" اإلسـبانـية فـإن إدارة ريال مـدريد اخـتـارت الالعب الفـرنسي الـشاب
ه مسـتـويـات رائعـة مع رين رغم صـغـر سنه.  وأوضح إدواردو كـامـافـينـجـا بعـد تـقـد
لك التقريـر أن مسؤولي ريال مدريد يعلمـون أن كاسيميرو مازال صغيرًا ( 27سنة) و
الكثيـر ليقدمه للميرجني لكنـهم يرغبون في ضم كامافينجا ( 17سنـة) باعتباره موهبة
ـركز.  ويـستعـد ريال مـدريد لتـقد عـرض رسمي لرين شـابة واعـدة ونادرة في هذا ا
قـبل لـضم كـامـافـيـنـجـا وعدم االنـتـظـار مـوسم آخـر حـتى ال يـزداد سـعره الـصـيف ا
وتـتنـافس عـليه أنـديـة أخرى.  ويـعتـبـر كامـافـينـجا أحـد الـدعائم األسـاسـية لـرين حيث
وسم وجنح في إحراز هـدفًا وصـناعة سابـقات هـذا ا شارك في  32مـباراة بـجميـع ا

آخر.

{ بـاريس - وكـاالت: كـذب لـيـانــدرو بـاريـديس العب وسط بـاريس سـان
جــيـرمـان الــفـرنـسي األنــبـاء الـتـي تـرددت عن تـفــكـيـره فـي الـرحـيل عن
صـفوف الـفريق. وقال بـاريديس في تصـريحـات أبرزتهـا شبكـة "كانال
سابـورتر": "رغم اهتـمام عـدد من األنديـة بضمـي لم تراودني إطالقا
ــديــر الــفـني". فــكـرة الــرحــيل عن الــفـريـق سـواء أنــا أو الــنـادي أو ا
وأضاف الالعب األرجـنتـيني: "ارتـداء شارة قـيادة الفـريق شرف لي
ألن بي إس جي نـاد كبـيـر يضم بـ صفـوفه العـديـد من النـجوم كـما
حتـسنت في اللـغة الـفرنسـية حيث بـدأت أفهم مـا يقوله اجلـميع لكـنها
لـغة صعـبة في الـتحـدث بهـا وبشكل عـام أشعـر أنني أفـضل كثـيرا هذا
ــا يــشــاع عــني بــأنــني شــخص مــنــدفع أو ــوسم". وأشــار: "ال أهــتم  ا
حـمــاسي دوري دائـمــا بـذل أقــصى جـهــد من أجل الــفـريق وفـي مـبـاراة
مونبلـييه كنت حاضرا لـلدفاع عن نيمار عـندما تعرض لـهجوم شديد". ولفت
الالعب األرجنتـيني إلى أنه سـعيد بـبقـاء إدينسـون كافاني مع بي إس جي

ألنه ركيزة مهـمة بصفوف الفريق مؤكدا أن العالقة بـينهما قوية للغاية.
وعن مـواجهـة بـوروسيـا دورتـمـوند في دوري األبـطـال قال لـيـاندرو
بـاريــديس: "ال أعـتـقـد أنـنــا فـريق يـفـتــقـد لـقـوة الــشـخـصـيـة بل
األجــواء فـــيه رائــعــة ولـــكن تــنـــتــظــرنــا مـــبــاراة في الــدوري
الفرنسي ضـد أميان علينا أن نؤديها بـتركيز قبل التفكير
ــانـي". يــذكــر أن لــيــانــدرو ــنــافس األ في مــواجــهـــة ا
باريـديس انضم لصـفوف باريس سـان جيرمان في
ينـاير/ كانون الثاني  2019 قـادما من زينيت سان

بطرسبرج الروسي مقابل  47 مليون يورو.
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احلكم اإلجنليزي بوبي مادلي

تـسـلـيـمهـا وقـد تـقـدم النـادي بـشـكوى
رســمـيـة لـلــهـيـئـة الــتـأديـبـيــة الـتـابـعـة
لـالحتــــاد األوروبـي و الــــتـــــأكــــد من
صـحـتهـا". وواصل: "ببـساطـة هذه هي

الـقضـية التي بـدأها االحتاد األوروبي
وحــقق فــيــهــا وأصــدر حــكــمـه فــيــهـا".
: "بـعـد انـتـهـاء تـلك الـعـمـلـية الـتي وأ
أضــرت بــالــنــادي يـنــوي مــانــشــســتـر

{ لـــــنــــدن - وكــــاالت: يــــســــتــــهــــدف
تــشـــيــلـــسي ضم  3العـبـ في اخلط
ـقبل بعد الـتعاقد األمامي الصيف ا
ـــغـــربي حـــكـــيم زيــاش مع الـــدولي ا
قادمـا من أيـاكس أمـستـردام بـحسب
تـقريـر صـحـفي إجنـليـزي. فـقـد ذكرت
صـحـيـفـة "ذا صن" الـبـريـطـانـيـة اول
امس اجلــمــعـة أن الــبــلـوز يــســعـون
لـــلـــحـــصـــول عـــلـى خـــدمـــات كل من
جــــادون ســـــانـــــشـــــو (بـــــوروســـــيــــا
دورتــمــونــد) جــودي بــيــلــيــنــجــهــام
ـبلي (بـرمنـجـهـام سيـتي) مـوسى د
(لـيــون). وفي حــال الـتــعـاقــد مع هـذا
الثالثي لن يـتم جتديد عـقود ويـليان
وبـيدرو رودريـجـيـز وأوليـفـيه جـيرو.
ويعتـبر سـانشو ( 19عامًـا) أحد أبرز
الــصــفــقــات الــتي ســيــقــاتـل عــلــيــهـا
ــلــحـوظ تــشــيـلــسي في ظـل تـألــقه ا
بقـميص دورتـمـوند حـيث خاض 80
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عالمات استفهام حول مستقبل الفريق
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اني حتى اآلن مبـاراة مع الفريـق األ
وســـجل  29هـــدفًـــا وصـــنع .40لـــكن
الــنــادي الــلـنــدني ســيــواجه مــعــركـة
شرسـة عـلى سانـشـو في ظل اهتـمام
ـتوقع مانـشـستـر يـونـايتـد به. ومن ا
أال يــفـــرط دورتــمـــونــد في مـــوهــبــته
الـشابـة بـأقل من  120مـلـيـون جنـيه
إســـتــرلــيــنـي بــحــسب الـــصــحــيــفــة
الـبـريـطـانــيـة.  ومع اسـتـعـداد جـيـرو
ــا) لـلــرحـيل عـن سـتــامـفـورد ( 33عـامً
ــقـبل يــسـتــهـدف بــريـدج الــصـيف ا
ــهـاجـم الــفـرنــسي مــوسى الــبــلــوز ا
ـرجح أن ــا) ومن ا ـبـلي ( 23عـامً د
يطلب ليون  45مليون إسـترليني من
أجل بـيـعه. ويهـتم الـشـيـاطـ احلـمر
ا بـضم هـدف تـشـيـلـسي الـثالث أيـضً
قدر جودي بـيلـينـجهام ( 16عامًـا) ا
سـعــره من جـانـب نـاديه بــرمـنــجـهـام

مدرب توتنهام هوتسبيربـ 50مليون إسترليني.
جوزيه مورينيو

ـتـصدر بـنـظـام مـجمـوعـتـ يتـأهل ا
مـــنـــهـــمــا مـــبـــاشـــرة إلى الـــنــهـــائي
وبــالــتـالي لم يــكن هــنـاك في الــنـسخ
األولـى لـلـبــطـولـة دور الـ.16 وتــطـور
شـكل الـبـطـولة في الـسـنـوات التـالـية
حــــتى وصــــلـــنـــا إلـى مـــوسم -1999
واسم التي شهدت 2000 وهـو أول ا
ظهور دور الـ 16فـي البطولة لكنه لم
يـكن إقصائـيا بل دور مجـموعات يلي
ــثـل مــرحــلــة دور الـ 32الـــذي كــان 

اجملموعات األولى في البطولة.
‰uÐdHO  ·ËU

ومـع بــــــدايـــــة مــــــوسم 2003-2004
وصــــلــــنـــا إلـى الـــشــــكل احلــــالي من
الــبــطــولــة الــذي يــتــمــثل فـي بــدايـة
األدوار اإلقــــصـــائــــيـــة من دور الـ.16
ومـنـذ ظـهـور الـدور ثـمن الـنهـائي في
سماها بـطولة دوري أبطال أوروبـا 
اجلديد لم يودع حامل اللقب من هذا
الـدور سوى في  5مـرات سابقة وهو
ــــصــــيـــر الــــذي يـــأمل لــــيـــفــــربـــول ا
ـوسم اإلجنــلــيـزي في تــفـاديه هــذا ا
عـــنــد مـــواجــهـــة أتــلــتـــيــكـــو مــدريــد

اإلسباني.
U¹U×{ μ

وكـــانـت الــبـــدايـــة عـــبـــر بـــورتــو
الــبــرتــغــالي في مــوسم -2004
 عـــنــدمــا تــعــادل أمــام 2005
إنــتـر اإليــطـالي ذهــابًـا عـلى
أرضـه  1-1وخــــــــســـــــر في
اإليـاب في سـان سيرو -3 
ــــوسـم الــــتــــالي.1 وفـي ا
 شـــــــــــــارك 2005-2006
لــيــفـربــول في الــبـطــولـة
بـاعـتـباره حـامل الـلقب
وخــســر ذهــابًــا خـارج
أرضـه أمـام بـنــفـكـيـا
الـــبـــرتـــغــالي 1-0
قــبـل أن يــخــسـر
مـن جـــديــــد في
ـعـقـله اإليــاب 
أنـــــفــــيـــــلــــد -2
وأتـى الـــــدور.0
عــلى بـرشـلـونـة
اإلســـــبــــاني في
مــــوسم 2007-2006 الــــذي خــــســــر
ذهــابًــا عــلى مــلــعــبه كــامـب نــو أمـام
لـيفربول 1-2 قـبل أن يفوز في اإلياب
بهدف نظيف في األنفيلد إال أنه ودع
الـــبـــطـــولــة من دور الـ .16وتـــواصل
خـــروج حـــامل الـــلـــقب من دور الـ16
لــلـمـوسم الـرابع عـلى الـتـوالي وكـان

{ مـدن - وكـاالت: تعـود عجـلة دوري
أبـطال أوروبا للدوران من جديد  من
خـالل بـدايـة مــبـاريـات الــذهـاب لـدور
الـ 16حـيث تواصل األندية األوروبية
رحـلـتـهـا نـحو الـظـفـر بـالـلقـب األغلى
عـــلى صــعـــيــد الــقـــارة الــعــجــوز.
ـسـابـقـة األوروبـية وانـطـلـقـت ا
األعــرق عــلى صـعــيـد الــقـارة
الـعـجـوز لـلـمـرة األولى في
1955-1956 مــــــــــــــوسـم 
حتـت مــــــســــــمـى كـــــأس
أوروبـا أو كأس األندية
األوروبـــيــة الــبـــطــلــة
ومـع مـــــــوسم -1992
حتــــــــولـت إلى 1993
ـسـمى احلالي دوري ا
أبـــــطــــال أوروبــــا. وفي
الــنـسخ األولى من دوري
أبـــــطــــال أوروبــــا كــــانت
بـــــــدايـــــــة مـــــــرحـــــــلـــــــة
اجملـمـوعـات من
8 دور الـ

عـلى بـايرن أقرب مـالحقيـه بفارق 5
ـبــاراة تـســجـيل أهــداف. وشـهــدت ا
اإلجنــلــيــزي جــادون ســانــشــو هــدفًـا
لــدورتــمــونــد لــيـصل لـ 13هــدفًــا مع
وسم. الـفـريق بـالبـوندسـلـيجـا هـذا ا
وبـذلك بـلغ الـدولي اإلجنـلـيـزي أفضل
ـوسم واحـد على سـجل تـهـديفي له 
ـوسم اإلطـالق مـتــجـاوزًا مــا حـقــقه ا
ـــاضي الـــذي أنــهــاه بـــرصــيــد 12 ا
هـدفًـا. واسـتـطاع سـانـشـو أن يـسجل
وسم 13 هـدفاً ويـصنع مثـلهـا هذا ا
لـيـسـاهـم عمـلـيًـا في  26هـدفًـا بـشـكل
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وخـيم الـتـعـادل الـسـلـبي عـلى مـباراة
وولـفرهـامبـتون ولـيسـتر سـيتي اول
امـس اجلــمــعــة فـي مــعــقل الــذئــاب
ــيـرلـيج. ضــمن اجلـولـة الـ 26لــلـبـر

وبــــحــــسب شــــبــــكـــة "أوبــــتـــا"
لـإلحـــصــائـــيـــات فـــإن مـــبــارة

وولـفرهـامبـتو
ن ولــيـسـتـر

ذلـك عـبـر مــيالن اإليـطــالي في مـوسم
فـعلى الرغم من تعادله 2008 -2007
ذهــابًــا بــدون أهــداف خــارج مــيــدانه
أمــام آرسـنـال إال أنه ســقط إيـابًـا في
الــســان ســيـرو .0-2 وآخــر مـرة ودع
فـيها حامل اللـقب البطولة من دور الـ
اضي عبر ريال16 وسم ا كانت في ا
مـــدريــد اإلســبــاني فــعــلى الــرغم من
فوزه خارج ميدانه ذهابًا على أياكس
إلـى أنه ســـــقـط في اإليـــــاب في 2-1 
الـبـيرنـابـيو بـنتـيـجة ثـقيـلـة استـقرت

على .4-1
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وتـــعــادل أتــلــتــيــكــو مــدريــد  2-2مع
مـضـيـفه فـالـنسـيـا اول امس اجلـمـعة
فـي اجلــولـة  24بــالــدوري اإلســبـاني
لـكرة القـدم. افتتح ماركـوس يورينتي
الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة  15لـألتـليـتي
ولـــكن جـــابـــريل بــاوتـــيـــســتـــا عــادل
الــنــتــيــجــة فـي الــدقــيــقـة .40 وأعــاد
ـقـدمة تـومـاس بـارتي أتـلـتيـكـو إلى ا
مـرة أخرى فـي الدقـيقة ولـكن جـيفري
كـوندجوبـيا أحرز التـعادل مجددا في

الــدقــيــقــة  59لــلــخــفــافــيـش. وبــهـذه
ركز الرابع الـنتيـجة يحتل أتـلتيكـو ا
مــؤقــتـا بــرصــيـد  40نــقـطـة في حـ
ــركــز الــسـادس يــحــتـل فــالــنــســيــا ا

برصيد  38نقطة.
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وتـــمــكَّن بــوروســيـــا دورتــمــونــد من
دهـس آيــنــتــراخت فــرانــكــفــورت4-0
اول امـس اجلـمـعـة ضمـن مـنـافـسات
ـــاني. اجلـــولــة الـ 22مـن الــدوري األ
ووفـقًـا لـشبـكـة "أوبـتا" لـإلحصـائـيات
فـــإنَّ دورتــمــونــد بــربــاعــيــة جنح في
تـقـاسم الرقم الـقيـاسي لعـدد األهداف
ــسـجــلـة بــعـد مـرور  22 جــولـة في ا
الــبــونـدســلـيــجـا مع بــايـرن مــيـونخ
وهـــــــامــــــبـــــــورج.  وســــــجَّـل أســــــود
الــفــيــسـتــيــفـال  63هــدفًــا حـتى اآلن
درب لـوسيان فـافر ما لـيكـرر رجال ا
حــــقـــقه بـــايـــرن مـــيـــونـخ في مـــوسم
" 1974-1973 وهـامبـورج في موسم
".1982-1981 ويــــعـــد دورتـــمـــونـــد
صـــــــــاحـب أفـــــــــضل هـــــــــجـــــــــوم في
ـوسم مـتـقـدمًا الـبـونـدسـلـيـجا هـذا ا

هـي األولى التـي تقـام لـيـلة اول امس
ـيـرلــيج وتـنـتـهي اجلــمـعـة في الــبـر
سـلـبيـة مـنذ  14عـامًـا عـندمـا الـتقى
مـانـشـستـر يـونايـتـد وسنـدرالنـد على
مــــــــلــــــــعـب أولــــــــد تــــــــرافــــــــورد في
أبـريل/نيسان .2006 وبـهذا التعادل
ارتـفـع رصـيد لـيـسـتـر سـيـتي إلى 50
ـركـز الــثـالث. كـمـا ارتـفع نــقـطـة في ا
رصـيد وولفرهـامبتون إلى  36نـقطة
ــــــــــــركــــــــــــز فــي ا

السابع.
{ الـــريــاض - وكـــاالت : وجه الــبـــرازيــلـي بــيـــتــروس العب
النصـر رسالة قوية لرئيس نادي الشباب خالد البلطان عقب
باراة الـتي جمعتهما مساء اول امس اجلمعة ضمن اجلولة ا
. قــال بـيــتـروس في 18 من الــدوري الــسـعــودي لـلــمـحــتــرفـ
تصريحـات تليـفزيونيـة عقب الفـوز الثم عـلى الشباب :4-2
رئيس نادي الـشباب يـتحدث كثـيرا ورسالـتي له يجب عليك
أن حتــتــرمـنــا فـالــنـصــر حــامل لـقب الــدوري أغــلق فـمك".
وأضـاف: "نــطـالب اجلـمــيع أن يـبــادلـوا الـنــصـر االحـتـرام
مثلـما نفعل فـنحن نلعب في دوري قوي وكـبير وردّنا كان
لعب". وختم بيتروس: "قاتلنا دون أن نتحجج بحديث في ا
لعب وحققنا ما نريده من مباراة الشباب. نشكر خارج ا
اجلـمـاهـيـر ونـطـلب مـنـهـم الـوقـوف مـعـنـا فـيـمـا هـو قـادم
ــاضي حـســمـنـاه في ـوسم ا فـالــدوري لم يـنـتـه بـعـد فــا

اجلولة األخيرة".
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