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ليفربول ضيف ًا على بورتو ...والسيتي يستقبل توتنهام

مباريات اليوم
دوري �أبطال �أوروبا
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حفيظ دراجي

إنتر ميالن يدخل سباق التعاقد
مع نيكوالس بيبي

• ح�صار دفاعي من توتنهام على �أغويرو

تتجه الأن��ظ��ار ال��ي��وم �صوب
ملعب الدراجاو ،والذي �سيكون
م�رسحا ملباراة �إياب ربع نهائي
ً
دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا ،عندما
ي�ستقبل بورتو الربتغايل نظريه
ليفربول الإنكليزي.
وان��ت��ه��ى ل��ق��اء ال���ذه���اب بني
الفريقني الأ�سبوع املا�ضي على
ملعب الأنفيلد ،بفوز ليفربول
بهدفني دون رد ،لي�ضع الفريق
قدما يف ن�صف النهائي
الإنكليزي ً
للمو�سم الثاين على التوايل.
وعلى الرغم من �صعوبة املهمة،
�إال �أن ح��ار���س ب��ورت��و �إيكر
كا�سيا�س� ،أع��رب عن تفا�ؤله
بقدرة فريقه على حتقيق العودة
والت�أهل �إل��ى ن�صف النهائي،
م�شري ًا �إل��ى �أن النتائج التي
حتققت يف ثمن نهائي البطولة
هذا املو�سم ،ت�ؤكد �أن الأمور

مازلت ممكنة ،مطال ًبا زمالءه
بالتحلي بال�شجاعة والقتال
حتى اللحظة الأخرية.
ويبدو �أن الذكريات ال�سيئة تقف
حاجزً ا �أم��ام طموحات حار�س
ريال مدريد ال�سابق ،يف دوري
�أبطال �أوروبا.
ففي �آخر زيارة لليفربول مللعب
الدراجاو ،والتي �أتت املو�سم
املا�ضي يف ذهاب دور الـ،16
ح�سم الفريق الإنكليزي املواجهة
بخما�سية نظيفة ،بف�ضل ت�سجيل
ال�سنغايل �ساديو ماين لهاتريك،
�إلى جانب ت�سجيل الثنائي حممد
�صالح وروبرتو فريمينو هدفً ا
لكل منهما يف تلك املواجهة.
وقبل مواجهة املو�سم احلايل،
ت��واج��ه الفريقان  6م��رات من
قبل ،جميعها يف القرن الـ،21
وكانت املباراة الأولى يف ربع

نهائي ك�أ�س االحت��اد الأوروب��ي
مو�سم  ،2001 - 2000وحينها
خرج الريدز بنتيجة التعادل
ال�سلبي من مباراة الذهاب يف
الربتغال ،قبل �أن يحقق الفوز
إيابا بهدفني دون رد.
� ً
و�أتت املواجهة الثانية يف دور
املجموعات مل�سابقة دوري
�أبطال �أوروب���ا مو�سم - 2007
 ،2008وحينها تعادل الفريقان
 1-1يف الربتغال ،وفاز ليفربول
على �أر�ضه بنتيجة .1-4
ويف املو�سم املا�ضي يف دور
الـ ،16فاز ليفربول بخما�سية
يف الذهاب وتعادل �سلب ًيا يف
الإياب� ،أي �أن بورتو مل يتمكن
من حتقيق الفوز من قبل على
الريدز ،ويف  3مباريات �سابقة
بينهما على ملعبه مل ي�سجل
�سوى هدف وحيد.

وال تتوقف الذكريات ال�سيئة
عند حدود بورتو فقط ،بل ميلك
احلار�س الإ�سباين �إيكر كا�سيا�س
ذكريات �سيئة مع ليفربول هو
الآخ��ر ،وذلك عندما كان الع ًبا
يف �صفوف ريال مدريد.
وتواجه ريال مدريد مع ليفربول
يف دور الـ 16من م�سابقة دوري
�أبطال �أوروب���ا مو�سم - 2008
ذهابا
 ،2009وحينها فاز الليفر
ً
ب��ه��دف نظيف يف الربنابيو،
وحقق ف��وزً ا �ساحقًا يف الإياب
مبلعب الأنفيلد برباعية نظيفة
يف ح�ضور كا�سيا�س.
وم���ع ذل���ك ���س��ب��ق و�أن تغلب
كا�سيا�س على ليفربول من قبل،
وك��ان ذل��ك رفقة ري��ال مدريد
يف دوري �أبطال �أوروب��ا مو�سم
 2015 -2014وحتدي ًدا يف دور
املجموعات.

وحينها ف��از يف مباراة الدور
الأول على ملعب الأنفيلد بثالثية
نظيفة ،وكرر ريال مدريد الفوز
يف م��ب��اراة ال���دور ال��ث��اين يف
الربنابيو بهدف نظيف ،وهي
الذكرى الوحيد اجليدة التي
ميلكها كا�سيا�س �أمام الريدز،
وي�أمل يف حتقيق ذك��رى طيبة
�أخرى يوم الأربعاء املقبل.
ويف مباراة اخرى لن تكون اقل
اثارة وحما�سية �سيكون توتنهام
يف اختبار �صعب للغاية عندما
يحل �ضيفا على مان�ش�سرت �سيتي
يف م��ل��ع��ب االحت����اد ويت�سلح
توتنهام بالفوز ذهبا بهدف
مقابل ال �شيء ولكنها تبقى
نتيجة غ�ير م�ضمونة يف ظل
القوة الكبرية التي يتمتع بها
فريق مان�ش�سرت �سيتي يف الوقت
الراهن.

ان�ضم �إن�ت�ر م��ي�لان الإي��ط��ايل،
ل�سباق جديد ح��ول �ضم �أحد
�أهداف بايرن ميونيخ الأملاين،
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة.
و�أف������ادت �صحيفة «ليكيب»
الفرن�سية ب����أن الإن��ت�ر دخل
ع��ل��ى خ���ط امل��ف��او���ض��ات مع
ليل الفرن�سي ،ل�ضم جناحه
الإيفواري نيكوال�س بيبي.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إل��ى تقدم
النرياتزوري بعر�ض يبلغ 60
مليون يورو ،نظري جلب الدويل
الإيفواري �إلى ملعب «جوزيبي
مياتزا».
عاما �أنظار
وجذب �صاحب الـً 23
م�س�ؤويل الإن�تر يف ظل ت�ألقه
مع ليل هذا املو�سم ،بت�سجيل
ً
هدفا و�صناعة  13خالل 32
19
مباراة.
وكانت تقارير �صحافية قد �أفادت
م ��ؤخ� ً�را ب��اق�تراب البايرن من
�ضم بيبي ،بعدما �أملح جريارد
لوبيز ،رئي�س النادي الفرن�سي،
لو�صول عر�ض ال مُيكن رف�ضه
نظري بيع الالعب.
يذكر �أن التقارير ك�شفت عن تقدم
بايرن ميونيخ بعر�ض قيا�سي،
يبلغ  80مليون ي���ورو ،ل�ضم
بيبي ،ال��ذي قد ي�صبح الالعب
الأغلى يف تاريخ �أفريقيا ،حال
�إمتام ال�صفقة.
كما اق�ت�رب �إن�ت�ر م��ي�لان ،من
ح�سم �صفقة مميزة ،من الدوري

الإ�سباين ،حيث من املنتظر �أن
تكون تلك ال�صفقة جمانية.
وق��ال امل��دي��ر التنفيذي لإنرت
ميالن ،جو�سيبي م��اروت��ا� ،إن
النادي ي�ضع الرتو�ش الأخرية
على �صفقة التعاقد مع مدافع
�أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د الإ���س��ب��اين،
الأوروغواياين دييجو جودين.
وينتهي تعاقد جودين مع الأتلتي
يف  30يونيو املقبل.
وق���ال م��اروت��ا يف ت�رصيحات
لإذاعة «راي» الإيطالية« :رغبة
عائلة زاجن املالكة لإن�تر هي
حت�سني النتائج عاما تلو الآخر.
ثمة �أم��ور يجب حت�سينها على
�صعيد اخلربة وثقافة الفوز».
و�أ���ض��اف امل�����س ��ؤول «يجب �أن
يتحلى الالعبون الذين �سينتقلون
�إلينا بقيم الفوز هذه».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن �إن�تر يف حاجة
لالعبني لهم �شخ�صية من �أجل
رفع م�ستواه و«�إحداث �أثر �إيجابي
داخل غرفة املالب�س».
و�أو�ضح �أن �إن�تر لن يتمكن من
ا�ستثمار �أموال كما يحب ب�سبب
قواعد اللعب امل��ايل النظيف،
والتي قد حتد من حريته.
و�إذا ما انتقل جودين « 33عاما»
لإن�تر �سينهي م�شوارا امتد 9
�سنوات م��ع الأتلتي ف��از فيها
بلقب الدوري والدوري الأوروبي
«مرتني» وك�أ�س امللك وك�أ�س
ال�سوبر الإ�سباين وك�أ�س ال�سوبر
الأوروبي «ثالث مرات».

البايرن متردد في ضم زانيولو ...ويقترب من بافارد
�أثار ح�سن �صالح حميديت�ش املدير الريا�ضي لنادي بايرن ميونيخ،
الغمو�ض ب�شكل كبري حول اهتمام النادي البافاري بالتعاقد مع �أحد
جنوم نادي روما الإيطايل ،يف نهاية املو�سم احلايل.
وي�ضع ن��ادي بايرن ميونيخ عينه على جنم روم��ا ال�شاب نيكولو
زانيولو الذي ان�ضم ل�صفوف اجليالورو�سي ال�صيف املا�ضي� ،ضمن
�صفقة رادجا ناينغوالن الذي انتقل بدوره �إلى �إنرت ميالن.
وقال حميديت�ش ،ر ًدا على �شائعات االهتمام بالتعاقد مع زانيولو،
خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «كالت�شيو مريكاتو»« :زانيولو؟ هناك
العديد من الالعبني الذين يعجبوننا ،لكننا ننتظر نهاية املو�سم،
ويف هذه املرحلة �سرنى ما �سنفعله».
وكانت �صحيفة «بيلد» الأملانية قد �أفادت �أن �إدارة بايرن م�ستعدة
لتقدمي عر�ض بقيمة  50مليون ي��ورو ل�ضم زانيولو ،حيث ينوى
البافاري �إحداث ثورة يف الفريق و�أعلن �أن لديه ميزانية �ضخمة يف
�سوق االنتقاالت.
و�سي�شتعل ال�رصاع على موهبة روما يف �سوق االنتقاالت ،حيث جذب �أنظار
�أندية يوفنتو�س ،مان�ش�سرت �سيتي ،ريال مدريد وباري�س �سان جريمان.
وعلى جانب �آخر بد�أ العد التنازيل لرحلة الفرن�سي بينجامني بافارد،
مع نادي �شتوتغارت الأملاين ،متهي ًدا الرتداء قمي�ص بايرن ميونيخ عقب
نهاية املو�سم احلايل.
و�أف��ادت �صحيفة «كيكر» الأملانية ،ب��أن ال��دويل الفرن�سي طار �إلى

ميونخ،للخ�ضوع للفحو�صات الطبية ،لإكمال �إجراءات ان�ضمامه
للفريق البافاري.
وت�أتي هذه الأخبار بعد �أ�شهر من �إعالن البايرن ،على ل�سان مديره
الريا�ضي ح�سن �صالح حميديت�ش ،التعاقد مع �صاحب الـ23
عام ًا.
ومن املقرر �أن ين�ضم بافارد �إلى بايرن ميونيخ
ر�سمي ًا عقب نهاية املو�سم احلايل ،بعدما
تو�صل النادي التفاق مع �شتوتغارت
على �ضمه مقابل  35مليون
يورو.
يذكر �أن البايرن �أبرم
�صفقتني دفاعيتني
ف��رن�����س��ي��ت�ين،
بالتعاقدمعبافارد
ومواطنه لوكا�س
ه�ي�رن���ان���دي���ز،
مدافع �أتلتيكو مدريد
الإ���س��ب��اين ،لين�ضما
�سوي ًا �إلى الفريق فور نهاية
املو�سم احلايل.

• فرياتي

• نيكوال�س بيبي

الكشف عن حكام مباراتي اليوم
ا�سند االحت��اد الأوروب���ي لكرة
القدم ،للحكم الرتكي كونيت
�شاكري �إدارة مباراة مان�ش�سرت
�سيتي �أم��ام توتنهام ،كما قرر
تعيني الهولندي داين ماكيلي
لإدارة مباراة بورتو وليفربول،
حيث تلعب املباراتان اليوم
الأربعاء يف �إطار مناف�سات �إياب
دور الثمانية لبطولة دوري
�أبطال �أوروبا.
و�أدار �شاكري 42 ،عاما،
مباراة واحدة لتوتنهام هذا
املو�سم عندما فاز الفريق
الإنكليزي � - 1صفر على
�إنرت ميالن الإيطايل� ،ضمن
مناف�سات ال��دور الأول لبطولة

دوري �أبطال �أوروبا.
وي��خ��و���ض ت��وت��ن��ه��ام ،مباراة
الأربعاء متمتعا ب�أف�ضلية التقدم
يف م��ب��اراة ال��ذه��اب بنتيجة 1
 �صفر .وعلى اجلانب الآخر،يعود الهولندي ماكيلي لإدارة
م��ب��اراة ج��دي��دة ل��ب��ورت��و بعد
�أن تولى �إدارة مباراة الفريق
الربتغايل التي �سقط فيها �أمام
روما الإيطايل  2 - 1يف ذهاب
دور ال�ستة ع�رش للن�سخة احلالية
من بطولة دوري �أبطال �أوروبا.
ي�شار �إل��ى �أن ليفربول فاز يف
مباراة الذهاب التي ا�ست�ضافها
على ملعب «�أنفيلد» بثنائية
نظيفة.

• بافارد ي�سدد بقوة على املرمى

فيراتي يحسم أمره :سابقى
في باريس الموسم المقبل
ح�سم ماركو فرياتي العب و�سط باري�س �سان جريمان م�ستقبله مع
ريا يف الوقت ذاته �إلى �أنه مل ين�س �صدمة
الفريق الفرن�سي ،م�ش ً
اخلروج من دوري �أبطال �أوروبا �أمام مان�ش�سرت يونايتد.
و�رصح فرياتي عرب برنامج تيليفوت« :نعم �س�أكون يف �صفوف
باري�س املو�سم املقبل ،ولن يحدث �شي ًئا �إذا رف�ضت �إدارة النادي
اال�ستغناء عني ،لذا �س�أكون هنا يف املو�سم اجلديد».
وعن الإخفاق الأوروب��ي� ،أ�ضاف الالعب الإيطايل�« :أن��ا حمبط
للغاية ب�سبب ال�سيناريو الذي خرجنا به� .إذا �أعيدت مباراة
مان�ش�سرت يونايتد  10مرات �سنفوز بها  9مرات» .وتابع« :رمبا
�أكون غا�ض ًبا �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر ،لكن كرة القدم مثل احلياة،
ال ميكن �أن متنحك كل �شيء ،ويجب �أن نتطور .ال نحتاج لتعديالت
عدة ،لدينا مدرب رائع ،و�سان جريمان ي�ضم بني �صفوفه اثنني
من �أف�ضل  4العبني يف العامل ..نيمار ،وكيليان مبابي».

وخ����رج ب���ي �إ�����س ج���ي من
�أمام
دور ال������ـ 16ب��اخل�����س��ارة
ليهد ر
�ضيفه مان�ش�سرت يونايتد 3-1
ترافورد.
ذهابا  0-2يف �أولد
ف��وزه الثمني
ً
وتطرق الالعب الدويل للحديث عن زميله نيمار جونيور ،قائلاً :
«نيمار عا�ش فرتة �صعبة بعد الإ�صابة التي �أبعدته عدة �أ�سابيع.
لقد كان يتمنى ت�أهل الفريق �إلى دور الثمانية لدوري �أبطال
�أوروبا ،لكن للأ�سف مل نقدم له هذه الهدية».
ووا�صل« :م�سريتنا يف الدوري الفرن�سي هذا املو�سم رائعة ،مل
نح�سم اللقب بعد ،لكننا ن�ستحقه بجدارة».
و�أمت فرياتي ت�رصيحاته بالت�أكيد على ق��وة عالقة الالعبني
باملدرب توخيل ،م�شري ًا« :نتبادل ال�ضحك ،وامل��رح ،ودخلنا
�سويا عدة مراهنات».
ً

• احلكم الرتكي �شاكري

