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دوري ابطال اوروبا:

مانشستر سيتي يضع قدمًا في ربع النهائي ويوفنتوس يفرط في الفوز
بازل  -روما -وكاالت :قس���ا مانشس���تر س���يتي االنكليزي على مضيفه بازل
السويس���ري عندما تغلب عليه -4صفر ووضع قدما في الدور ربع النهائي أمس
الثالث���اء في بازل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمس���ابقة دوري ابطال اوروبا
لكرة القدم.
وس���جل االلماني إيلكاي غوندوغان ( 14و )53والبرتغالي برناردو سيلفا ()18
واالرجنتيني سيرخيو أغويرو ( )23االهداف.
ويلتقي الفريقان ايابا في  7آذار المقبل في مانشستر.
وحس���م مانشستر سيتي النتيجة في الشوط االول بتسجيله ثالثية قبل ان
يعزز بهدف رابع فوزه الكبير الذي ساهم فيه غوندوغان بشكل كبير بتسجيله
ثنائية.
ونجح مدرب مانشس���تر س���يتي ،االسباني جوس���يب غوارديوال في تكرار ما
حققه على ملعب "س���انت جاكوب بارك" في بازل موسم  2009-2008عندما قاد
فريقه حينذاك برشلونة الى الفوز على بازل -5صفر ذهابا في عقر داره في دور
المجموع���ات ،قبل ان يتعادل معه ايابا  1-1على ملعبه كامب نو ،وحقق حينها
الثالثية بعد فوزه باللقب االوروبي ولقبي الدوري والكاس المحليين.
ويس���عى غوارديوال الى تحقيق باكورة ألقابه مع س���يتي في موسمه الثاني
معه ،وينافس على أربعة ألقاب هي الدوري والكأس وكأس الرابطة في انكلترا،
ودوري أبطال أوروبا.
وع���اد القائ���د المدافع الدول���ي البلجيكي فنس���ان كومباني الى تش���كيلة
مانشس���تر س���يتي في المس���ابقة القارية بعد غياب منذ مباراة ريال مدريد
االسباني في مدريد في  4ايار  650( 2016يوما).
وجلس جون س���تونز والوافد الجديد الفرنس���ي أيميريك البورت على مقاعد
البدالء على غرار صانع االلعاب االس���باني دافيد س���يلفا وااللماني لوروا سانيه
العائد للتو الى المالعب بعد تعافيه من اصابة في الكاحل.
وضغط مانشس���تر س���يتي منذ البداية ،وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما
مرر برناردو سيلفا كرة عرضية تابعها غوندوغان برأسه لكن الحارس التشيكي
توماس فاتشليك ابعدها بصعوبة الى ركنية (.)3

مفكـرة "

"

دوري أبطال أوروبا
45ر :21بورتو (البرتغال)  -ليفربول (إنجلترا)
45ر :21ريال مدريد (أسبانيا)  -سان جيرمان (فرنسا)

نيمار يختار إنريكي لتدريب سان جيرمان
باريس – (د ب أ) :كش���فت تقارير صحفية إس���بانية ،عن اس���م الم���درب الذي يرغب
البرازيلي نيمار دا سيلفا ،نجم باريس سان جيرمان ،في قدومه لقيادة الفريق الباريسي
ً
خلفا ألوناي إيمري ،في الصيف المقبل.
ً
تقاريرا
وبحسب ما نش���رته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ،فإن نيمار أرسل
إيجابية ألنتيرو هنريك ،المدير الرياضي لباريس س���ان جيرمان ،بشأن لويس إنريكي،
المرش���ح لقيادة العمالق الفرنس���ي في الموس���م المقبل .وأب���رزت الصحيفة أن نادي
تشيلسي اإلنكليزي ينافس باريس سان جيرمان على خدمات لويس إنريكي.
ُيش���ار إلى أن لويس إنريكي قرر الحصول على راحة من التدريب في الموسم الجاري،
بع���د الرحيل عن برش���لونة في الصيف الماض���ي .وعمل نيمار مع لوي���س إنريكي في
برش���لونة لمدة  3مواس���م ،توج فيهم بالدوري مرتين ،ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس
ملك إسبانيا  3مرات ،وكأس السوبر المحلي واألوروبي وكأس العالم لألندية.

رئيس االتحاد األرجنتيني يطلب من
ميسي ان يلعب بشكل أقل مع برشلونة
بوينس ايرس – رويترز :قال رئيس االتحاد األرجنتيني لكرة القدم ،كالوديو تابيا ،إنه
وجه طلبا إلى ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو ونادي برشلونة اإلسباني.
وصرح تابيا "نتمت���ى أن يصل جميع الالعبين إلى المونديال بالمس���توى الذين هم
عليه اآلن ،هذا األمر مهم بالنسبة لمسؤولي الجهاز الفني".
وأضاف "مستوى س���يرجيو أجويرو رائع للغاية ،وميسي دائما في القمة ،نتحدث مع
ليو كي يراعي ذلك األمر ويلعب بشكل أقل مع برشلونة" ليصل منتشيا إلى المونديال،
حسبما نقلت صحيفة (ماركا) اإلسبانية.
من ناحية أخرى ،أشار تابيا إلى أنه تلقى عرضا األسبوع الماضي للمشاركة في مباراة
ودية أمام كتالونيا في برشلونة ،في الرابع من حزيران المقبل.
وأضاف "خورخي (سامباولي) قال لي إن األمر سيكون جيدا بالنسبة لنا على المستوى
الكروي كما أنه مهم على المستوى االقتصادي ،لم ننه االتفاق بعد".

هاجس رونالدو وراء تفكيره
في االنضمام لسان جيرمان

				
رونالدو.

(ا ف ب)

مدريد – وكاالت :كشفت تقارير صحفية عن أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد فكر
في االنضمام للعمالق الفرنسي باريس سان جيرمان عام .2012
ووفق���ا لمجلة فرانس فوتبول الش���هيرة فإن الدون البرتغالي في ه���ذا الوقت كان غاضبا جدا من
إدارة ريال مدريد ،حيث أكد لرئيس النادي فلورنتينو بيريز أن الملكي لم يفعل ما هو ضروري لتلبية
طموحاته سواء من حيث األلقاب الجماعية أو الجوائز الفردية ،خاصة بعد أن خسر وقتها سباق الكرة
الذهبية لصالح غريمه األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ،للمرة الرابعة على التوالي.
وفي نفس الس����ياق قالت الصحيفة أن رونالدو بعث برس����الة لنصية ألحد أصدقائه
المقربين قال فيها "أريد الذهاب الى باريس ،أعتقد أنهم س����يحبونني كثيرا هناك،
طبيعة البطولة ووس����ائل اإلعالم س����تعطيني األفضلية في س����باق الكرة الذهبية".
واعنبرت الصحيفة أن الفوز بالكرة الذهبية كان يمثل هاجسا بالنسبة لرونالدو خالل
هذه الفترة.

واهدر ديميتري اوبرالن فرصة ذهبية الفتتاح التس���جيل عندما استغل كرة
طويلة خلف الدفاع االنكليزي من البارغوياني بالس ريفيروس فانفرد بالحارس
البرازيلي إيدرس���ون الذي خرج لمالقاته خارج المنطقة لكنه س���ددها برعونة
فتدخل المدافع االرجنتيني نيكوالس اوتامندي وابعد الخطر (.)7
ومنح غوندوغان التقدم لمانشس���تر سيتي بضربة رأسية من مسافة قريبة
أس���كنها الزاوية اليمنى للحارس فاتشليك بعد ركلة ركنية انبرى لها الدولي
البلجيكي كيفن دي بروين (.)14
وعزز برناردو سيلفا بالهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة
من رحيم س���ترلينغ هيأها لنفس���ه على صدره وسددها بيس���راه في الزاوية
اليمنى البعيدة للحارس فاتشليك (.)18
وأضاف اغويرو الهدف الثالث بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على
يمين الحارس فاتشليك الذي لم يحرك لها ساكنا (.)23
واضاف غوندوغان هدفه الش���خصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة
خارج المنطقة من اغويرو فتالعب باحد المدافعين وس���ددها بيمناه من خارج
المنطقة واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (.)54
وكاد اوبرالن يسجل هدف الشرف الصحاب االرض من رأسية من مسافة قريبة
م���رت بجوار القائم االيس���ر ( ،)67ثم انقذ الحارس ايدرس���ون مرماه بتصديه
لتس���ديدة قوية للنروجي المغربي االضل محمد اليونسي ( ،)68وأخرى بعيدة
الوبرالن (.)69

يوفنتوس)2( :
توتنهام)2( :

العبو يوفنتوس يحتفلون بهدف االرجنتيني غونزالو هيغواين .

وف���رط فريق يوفنتوس اإليطالي في فوز كان في متناول يديه وس���قط في
ف���خ التعادل  2/2أمام ضيفه توتنهام اإلنكليزي خالل المباراة التي جمعتهما
أمس.
وتق���دم يوفنت���وس بهدفي���ن نظيفين س���جلهما جونزال���و هيجواين في
الدقيقتين الثانية والتاس���عة من ركلة ج���زاء  ،قبل أن يتمكن فريق توتنهام

من العودة في النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 35
ثم كريستيان إيركسن في الدقيقة 71.
وشهدت المباراة إهدار هيجواين لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت
المحتسب بدال من الضائع للشوط األول.
ويحت���اج يوفنتوس للتعادل بأكثر من هدفين أو الفوز بأي نتيجة في مباراة
اإلياب التي س���تقام ي���وم  7آذار المقبل للتأهل ل���دور الثمانية  ،فيما يكفي

(إ.ب.أ)

توتنه���ام التعادل الس���لبي أو  1/1أو الفوز بأي نتيجة ليضم���ن التأهل للدور
التالي مباشرة.
وكان يوفنتوس قد صعد لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة
الرابعة برصيد  11نقطة بفارق ثالث نقاط خلف برشلونة  ،فيما تأهل توتنهام
لهذا الدور بعد احتالله صدارة المجموعة الثامنة برصيد  16نقطة بفارق ثالث
نقاط أمام ريال مدريد.

اليوم في دوري األبطال:
ريال مدريد وسان جرمان في مواجهة انقاذ الموسم
مدري���د( -أ ف ب)  :نهائي مبكر ف���ي دوري ابطال اوروبا
لكرة القدم س���يجمع ريال مدريد االسباني حامل لقب آخر
س���نتين مع ضيفه باريس س���ان جرمان الفرنسي الحالم
بلقب اول ،اليوم االربع���اء ،في ذهاب ثمن النهائي ،فيما
يعود ليفربول االنكليزي الى االدوار االقصائية لمواجهة
بورتو البرتغالي.
تشكل المسابقة القارية االولى هدفا رئيسا في مشوار
ريال وس���ان جرمان هذا الموس���م .فمن جهة ،يريد ريال،
وخصوصا مدربه الفرنس���ي زين الدي���ن زيدان ،تعويض
فقدانه االمل منطقيا بمطارده غريمة برشلونة في الدوري
المحلي وخروجه المذل من مسابقة الكأس.
ام���ا س���ان جرمان ،ورغ���م تفوق���ه الواضح ف���ي الدوري
الفرنس���ي ،اال ان ادارته القطري���ة ال تزال الهثة وراء لقب
اوروبي أول ،تعززت امكانية احرازه مع استقدام المهاجم
البرازيلي نيمار من برش���لونة الصيف الماضي مقابل 222
مليون يورو.
ولم يكن أحد في ملعب "سانتياغو برنابيو" يود مواجهة
خصم من العيار الثقيل في هذا الدور المبكر من مسابقة
توج فيها "الملك���ي"  12مرة (رقم قياس���ي) ،لكن القرعة
فرضت مواجهتي���ن من ذهاب واياب هم���ا االقوى ضمن
برنامج ثمن النهائي.
ول���م يفز اي فري���ق بلقب المس���ابقة القارية األم ثالث
مرات متتالية منذ منتصف الس���بعينات حين حقق ذلك
بايرن ميونيخ ،ما يجعل انجاز الفوز به مرة أخرى بالنسبة
لري���ال كبيرا ج���دا ،في حال نجح في تخطي س���ان جرمان
ومواصلة مشواره نحو نهائي  26أيار في كييف.
ويملك ري���ال مدريد الذي بلغ نص���ف النهائي في آخر
سبع س���نوات ،ما هو الزم الضافة انجاز اللقب الثالث على
التوال���ي ،الى ذلك ال���ذي حققه ف���ي  2017حين فاز على
يوفنت���وس اإليطالي  1-4في النهائ���ي وأصبح أول فريق
يحتفظ بلقب المس���ابقة بصيغتها الجديدة ،واألول على
اإلط�ل�اق بالصيغتين الجديدة والس���ابقة (كأس االندية
األوروبي���ة البطلة) منذ أن حقق ذل���ك ميالن اإليطالي عام
.1990
وال ي���زال خروج س���ان جرمان من ثمن نهائي النس���خة
الماضية عالقا ف���ي اذهان مش���جعيه ،عندما تقدم على
برش���لونة االس���باني -4صف���ر وكان في طريق���ه الى ربع
النهائي ،قبل ان يسقط بشكل مروع ايابا خارج ملعبه ،6-1
سجل منها نيمار هدفين.
وحقق س���ان جرمان افضل نتيجة ل���ه في دوري االبطال
قب���ل الحقبة القطرية ،عندما بلغ نصف النهائي في 1995
وخرج امام ميالن االيطالي.
وتجذب هذه المباراة منذ ش���هرين انظار متابعي الكرة
االوروبية ،نظرا لتداعياتها الس���لبية على الخاس���ر فيها،
خصوصا زي���دان الذي يتعرض النتقادات ش���ديدة برغم
جلبه  8القاب من  11ممكنة في موسمين فقط ،واالسباني
اوناي ايمري مدرب سان جرمان المطالب بتعويض سقوط
الموسم الماضي.
ونظرا لمستوى الفريقين راهنا ،هناك أفضلية بسيطة
لس���ان جرم���ان ،اذ يتصدر ال���دوري ويناف���س على باقي

الك���ؤوس المحلية ،لكنه يفتقد للحس���م في المواجهات
الكبرى على غرار مواجهة برش���لونة الموس���م الماضي او
بايرن ميونيخ االلماني ( )3-1في كانون االول الماضي.
ولرفع حدة الضغوط عل���ى الفريق الزائر ،دعا قلب دفاع
ريال الدوري س���يرخيو راموس مشجعي "الميرينغي" الى
القدوم باكرا الس���تقبال س���اخن لحافلة سان جرمان لدى
وصولها الى الملعب.
وتشهد المباراة مواجهة جديدة بين رونالدو ( 33عاما)
ونيمار ( 26عاما) اللذين احتفال االس���بوع بعيد ميالدهما
في يوم واحد.
صحي���ح ان رونال���دو يقدم موس���ما عادي���ا مقارنة مع
انجازات���ه التهديفية الس���ابقة ،اال ان���ه يتصدر ترتيب
هدافي دوري االبط���ال ( )9بفارق ثالثة اهداف عن نيمار.
ويتصدر رونالدو ترتي���ب هدافي البطولة تاريخيا مع 114
هدف���ا ،بينه���ا  19في آخ���ر  11مباراة ،وهو س���جل في كل
مباريات هذا الموسم.
وس���رت تقارير كثي���رة في االونة االخي���رة عن امكانية
انتقال نيم���ار الى ريال ،ليك���ون خليفة رونال���دو وقائد
حملة تجديد النادي الملكي ،بيد ان سان جرمان ورئيسه
القطري ناصر الخليفي نفوا مرارا هذا االحتمال.
لكن من س���يفوز؟ الخبرة أم الطموح؟ التاريخ ام الصعود
الصاروخي؟
كما ستكون مواجهة بين الثالثي الهجمي لريال "بي بي
سي" المؤلف من رونالدو ،الويلزي غاريث بايل والفرنسي
كري���م بنزيمة ،ومن جه���ة اخرى ثالثي س���ان جرمان "أم
سي ان" المؤلف من نيمار وكافاني واليافع كيليان مبابي
القادم الصيف الماضي أيضا من موناكو.
ويغيب عن ريال ظهيره االيمن داني كارباخال الموقوف،
ليبدأ اليقظ ناتشو المباراة ويتحمل عبء مراقبة نيمار.
ولدى باريس ،يغيب العب الوس���ط االيطالي تياغو موتا
الصابت���ه ،وس���تكون اليمري خي���ارات عدة ف���ي المهمة
الدفاعية في الوس���ط بين العب ريال السابق السانا ديارا
واالرجنتيني جيوفاني لوسيلسو وااليطالي ماركو فيراتي.
والتق���ى الفريقان مرة وحيدة ف���ي دوري االبطال ،ففاز
ري���ال مدريد على ارض���ه -1صفر بهدف ناتش���و في دور
المجموع���ات ع���ام  2015بعدما تعادال س���لبا في باريس.
كم���ا ان ريال اقصى خصمه من رب���ع نهائي كأس االتحاد
االوروبي  1993وكأس الكؤوس االوروبية .1994
وفي مب���اراة ثاني���ة ،يلتقي ليفرب���ول االنكليزي حامل
اللق���ب خمس مرات مع مضيفه بورت���و البرتغالي المتوج
مرتين للمرة الرابعة.
ويمل���ك الفري���ق اإلنكلي���زي األفضلية كون���ه فاز في
مواجهتي���ن في ربع نهائي كأس االتح���اد االوروبي 2001
ودور المجموع���ات ل���دوري االبط���ال  ،2007وتع���ادل في
األخريين.
وبل���غ فريق الم���درب االلماني يورغن كل���وب والهداف
المصري محمد صالح ،االدوار االقصائية للمرة االولى منذ
 .2009ويق���دم صالح مس���تويات رائعة من���ذ انتقاله من
روما االيطالي ،ويحتل المرك���ز الثاني في ترتيب هدافي
ال���دوري االنكلي���زي ( )22بف���ارق هدف عن ه���اري كاين

هنري يتمنى نهاية سعيدة لقصة صالح
باريس( -د ب أ) :أش���اد األس���طورة الفرنس���ي تييري هنري
بمحم���د صالح نجم فريق ليفربول ،بع���د تألق الجناح المصري
مع الريدز هذا الموسم.
ويحت���ل الدولي المص���ري حاليا المركز الثان���ي في ترتيب
هدافي ال���دوري اإلنكليزي الممتاز هذا الموس���م ،برصيد 22
هدفا ،متأخ���را بهدف واحد فقط عن ه���اري كين نجم هجوم
توتنهام هوتسبير.
وفي هذا الصدد أكد هنري أنه يتمنى أن يفوز صالح بالحذاء
الذهبي كهداف للبريمييرليج في نهاية الموس���م ،إال أنه في
نف���س الوقت اعترف بأنه ال يعتقد أن الفرعون س���يتمكن من
إزاحة هاري كين من على قمة ترتيب هدافي المسابقة.

وقال نجم آرس���نال الس���ابق "أتمنى أن يفوز صالح بالحذاء
الذهبي ،ألنها س���تكون قصة رائعة ،ال أعتقد أن أي العب تألق
بهذا الشكل من قبل في موسمه األول في البريميرليج".
وأض���اف "أعرف أن البعض س���يقول إن هذا ليس موس���مه
األول ،ألنه س���بق وأن لعب لصالح تشيلسي ،ولكن دعونا نقول
إن هذا هو أول موس���م له في إنجلترا يلعب فيه كأساسي مع
فريقه بشكل منتظم أسبوعيا".
وتابع "أحب أس���لوب صالح ،إنه يضيف الكثير لفريقه ،لكن
فوز ه���اري كين بالحذاء الذهبي س���يصبح أيضا قصة رائعة،
ألنها س���تكون المرة الثالثة على التوالي بالنسبة له ،أرى أنه
سيكون على القمة في نهاية المطاف".

مهاجم توتنهام.
وبع���د اعتم���اده عل���ى مبدأ الم���داورة بين الحارس���ين
البلجيكي س���يمون مينيوليه وااللماني لوريس كاريوس،
قال كل���وب "ألكون صريحا لم اقرر بعد ،لكن الحال اختلف

االن" ،في اش���ارة الى الدف���ع بكاريوس ال���ذي خاض كل
مباريات الحمر في  2018باستثناء واحدة.
ول���م ينجح بورتو في تخطي رب���ع النهائي منذ تتويجه
عام  2004على حساب موناكو الفرنسي.

جوتي يرفض انضمام نيمار
لريال مدريد إذا أدى لرحيل رونالدو
مدريد – وكاالت :يعتقد "جوتي" النجم السابق لريال مدريد
اإلسباني ،أن النادي الملكي سيحاول التعاقد في المستقبل مع
البرازيلي نيمار جونيور ،العب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وق���ال جوتي ،ف���ي تصريحات لبرنامج إل ش���يرينجيتو
اإلس���باني" ،نيمار العب كبير جدا ،أتمنى أن ينضم لريال
مدريد ،لك���ن إذا كان ذلك س���يعني رحيل كريس���تيانو
رونالدو ،فأنا أرفض هذه الصفقة".
وكانت تقارير أفادت مؤخ���را بأن ادارة الميرنجي تفكر
ف���ي إدراج الدون البرتغالي البالغ م���ن العمر  33عاما في

صفقة الحصول على نجم برش���لونة الس���ابق ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأضاف" نيمار س���ينضم لريال مدريد ،لكن ال أعتقد أن
كريس���تيانو س���يكون هو الالعب الذي تتم التضحية به
في الصفقة ،ربما كريم بنزيما هو من س���يتم استخدامه
للقيام بهذا الدور".
واختتم "ال أعتق���د أن مبادلة كريس���تيانو بنيمار قرار
صائب ،رغم أن رونالدو يعيش حاليا السنوات األخيرة في
مسيرته المهنية".

