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 األورغوياني لويس سواريز يأمل في استمرار عروضه القوية مع ليڤربول اإلجنليزي

 أعضاء فريق فزاع مستعدون لرالي الكويت الدولي الشيخ دعيج الفهد الصباح

 كشفت صحيفة «ماركا» االسبانية أمس ان 
املهاجم االوروغوياني دييغو فورالن قد يكون 
في طريقه لترك اتلتيكو مدريد واالنتقال الى 
تيريك غروزني الشيشاني الذي حضر عرضا 
مغريا جدا ألفضـــل العب في مونديال جنوب 
افريقيا ٢٠١٠. واشارت «ماركا» الى ان تيريك 
غروزني الذي يشـــرف عليه النجم الهولندي 

السابق رود غوليت، سيدفع ٥ر٧ ماليني يورو 
لفورالن كراتب سنوي وملدة موسمني وقد يرتفع 
املبلغ الى ١٠ ماليني استنادا الى عدد االهداف التي 
يسجلها وملساهمته في قيادة الفريق للمشاركة 
االوروبية. كما سيقدم الفريق الشيشاني املشارك 
في الدوري الروسي املمتاز، الى فورالن سيارتني 

ومنزال، اضافة الى حراس شخصيني. 

 عرض مغر من غروزني لفورالن
 ذكرت صحيفة «اس» الرياضية االســـبانية أمس ان ريال مدريد 
ثاني الدوري احمللي لكرة القدم يأمل ان يتخلص من صانع االلعاب 
البرازيلي كاكا في نهاية املوسم احلالي رغم بقاء ٤ اعوام على انتهاء 
عقـــده مع النادي امللكي. ويعاني النجـــم البرازيلي الذي انتقل الى 
ريال عام ٢٠٠٩ من ميالن االيطالي مقابل ٦٥ مليون يورو، من لعنة 
االصابة التي تالحقه منذ وصوله الى العاصمة االسبانية ما صعب 

من مهمته في تقدمي املستوى الذي ظهر به في الدوري االيطالي.

 «الريال» يريد التخلص من كاكا

 الفهد يعلن انطالق رالي الكويت الدولي اليوم 
 ينطلق رالــــي الكويت الدولي 
(اجلولة الثانية لبطولة الشــــرق 
األوســــط للراليات) في ٦ مساء 
اليوم من أمام فنــــدق «هوليداي 
ان» في الســــاملية بحضور راعي 
البطولــــة نائب رئيــــس مجلس 
الــــوزراء للشــــؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشــــؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشــــؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد الرئيس الفخري 
للنادي الدولي الكويتي للسيارات 

(KT) العم جواد بوخمسني.
  كما يحضر حفل االفتتاح نائب 
الدولي ورئيس  رئيس االحتــــاد 
االحتــــاد اإلماراتــــي للســــيارات 
البطل العاملي الســــابق محمد بن 
ســــليم، اضافة الى نائب رئيس 
االحتاد الدولي للدراجات ورئيس 
االحتاد القطري للسيارات ناصر 
املدير  العطية، وكذلك  بن خليفة 
اإلقليمي االول في االحتاد الدولي 
سابقا السويسري بيتر ديكويالر 
ممثال عــــن رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات جان تود، على ان يصل 
غدا رئيــــس االحتاد الســــعودي 
للسيارات األمير سلطان بن بندر 
آل ســــعود للمشــــاركة في حفل 
اخلتام الذي يقام الســــبت املقبل. 
ويسبق االفتتاح اجتماع الفهد مع 
املتسابقني الكويتيني، فيما يسبقه 
في الـ ٤ مؤمتــــرا صحافيا حملمد 
بن سليم وناصر العطية يشارك 

الوصيف السابق للسائق اللبناني 
نيكوالس جورجيو ضمن منافسات 
«بيريللــــي  أو  بيريللــــي  كأس 
ســــتار درايفر» للشرق األوسط. 
ويجلس الى جانب مشاري مالحه 
الظفيري على منت  املعتاد مبارك 

ميتسوبيشي النسر إيفو٩.
  اخلامس: مفيد مبارك ومالحه 
ســــعد املليفــــي سيشــــاركان في 
املنافسات على منت ميتسوبيشي 

النسر إيفو١٠.
  السادس: يخطو الشيخ عبداهللا 
احلمود خطواته األولى في السلسلة 
اإلقليميــــة خلف مقود ســــيارة 
ســــوبارو إميبريزا ١٢، ويساعده 

عبداهللا خليفة.
  الســــابع: عيد فالح ويساعده 

احمد الضبيبي.
  الثامن: يعتبر عبداهللا الهاجري 
املنافس املعتاد في البطولة، ويبحث 
على منت ميتسوبيشي النسر إيفو٩، 

عن نتيجة جيدة.
  التاسع: مسعود الصالح على 

منت سيارته سوبارو إميبريزا. 
  ويكمــــل الئحــــة املشــــاركني 
فــــي  الكويتيــــني، أو املقيمــــني 
الكويــــت ممن يحملــــون رخص 
سباق كويتية كل من خلود عبد 
اللطيــــف (ميتسوبيشــــي) ايلي 
شاشــــاتي (ميتسوبيشي)، فادي 
كوميرا (سوبارو) وإبراهيم مدهكه 

(ميتسوبيشي).  

 دعيج الصباح: تعاون مثمر
  

  عبر رئيس اللجنة العليا املنظمة لرالي الكويت الدولي ٢٠١١ الشيخ 
دعيج الفهد عن ســــعادته للتعاون املثمر القائم بني النادي الكويتي 
 .(K.T) للربع ميل لسباق السيارات والنادي الدولي الكويتي للسيارات
وقال: «ان التعاون القائم بني الناديني له دور فاعل في عملية تنظيم 
الرالي، وترك أثرا إيجابيا في سير العملية التنظيمية بأفضل صورة 
ومنح دافعا قويا لتطوير مفهوم رياضة السيارات والدراجات»، مشيرا 

الى ان هذا التعاون فتح آفاقا جديدة ملستقبل الرياضة.

 القاسمي: رالي الكويت يمتاز بالسرعة
  

  أكد املتسابق اإلماراتي الشيخ عبداهللا القاسمي ان رالي الكويت 
ميتاز بالسرعة بحسب ما ملسه بعد ان قام باجلولة االستطالعية 

أول من أمس في املرحلة األولى بنادي الرماية.

 المطيوعي: نطمح للمنافسة
  

  قال عضو مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري محمد املطيوعي 
ان املؤسسة راع لفريق فزاع للراليات بتوجيهات ودعم من ولي 
عهد إمارة دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مشيرا 
الى ان الفريق يطمح الى املنافسة على لقب الرالي وإحراز املركز 
األول. وقال املطيوعــــي في املؤمتر الصحافي الذي عقد أول من 
أمس في فندق شاطئ النخيل ان فريق فزاع يشارك للمرة األولى 
حتت رعاية مؤسســــة الفيكتوري وان إحــــراز املركز األول هو 
الطموح األول الذي يتطلع اليه جميع أعضاء الفريق، موضحا 
ان الشــــيخ حمدان حريص على مشــــاركة اإلمارات في مختلف 
املجاالت الرياضية، وتنافس عليها من أجل ضمان مكان لها على 

منصات التتويج.

 مارادونا يتعلم األوكرانية
  

  أكدت وسائل اإلعالم األوكرانية أن أسطورة كرة القدم األرجنتيني 
دييغو مارادونا (٥٠ عاما) يتعلم اللغة األوكرانية. وضاعفت هذه 
األنباء من اجلدل الدائر بشأن إمكانية تولي مارادونا منصب املدير 
الفني للمنتخب األوكراني استعدادا لبطولة كأس األمم األوروبية 
القادمة (يورو ٢٠١٢) التي تستضيفها أوكرانيا بالتنظيم املشترك 
مع جارتها پولندا. وأوضح مسؤولو كرة القدم األوكرانية في وقت 
سابق أنهم بدأوا االتصال بالفعل مع مارادونا الذي تألق كالعب مع 
املنتخب األرجنتيني ليفوز معه بلقب كأس العالم ١٩٨٦ باملكسيك 
قبـــل أن يقود الفريق كمدير فني في بطولـــة عالم ٢٠١٠ بجنوب 
أفريقيـــا والتي خرج فيها الفريق من دور الثمانية بالهزمية ٠ـ  ٤ 
أمام املنتخب األملاني. ويتولى اإلشـــراف على املنتخب األوكراني 
حاليا املدرب املؤقت يوري كاليتفينزيف بينما لم يتول مارادونا 

تدريب أي فريق منذ رحيله من قيادة املنتخب األرجنتيني. 

 األزرق تراجع مركزين في تصنيف «فيفا»
  

  تراجع تصنيف األزرق مركزين في التصنيف الشهري الصادر 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واحتل املركز ١٠٣ بعد ان كان 
في املركز ١٠١. وبقي املنتخب املصري في املركز األول عربيا لكنه 
تراجـــع مرتبتني في الترتيب العام وأصبح في املركز ٣٥، وخلفه 
نظيره التونسي. عامليا، تقدمت األرجنتني على غرميتها وجارتها 
البرازيل، فيما حافظت إسبانيا بطلة العالم على الصدارة أمام هولندا 
وصيفتها وأملانيـــا ثالثة مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠. وصعدت 
األرجنتني الى املركز الرابع على حساب البرازيل وتصدرت قائمة 
منتخبات اميركا اجلنوبية بفارق نقطة واحدة فقط عن «سيليساو»، 

وذلك استنادا الى املباريات الودية التي أجريت مؤخرا. 

 بوتراغينيو: رونالدو «رمز» لريال مدريد
  

  أكد جنم كرة القدم األسطوري السابق إمييليو بوتراغينيو أن 
الالعب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو ميثل «رمزا» أو «عالمة 
مميزة» لفريق ريال مدريد االسباني حاليا رغم أن مباراة الفريق 
األخيرة أكدت أنه ميتلك «املوارد الكافية» التي يستطيع من خاللها 
حتقيق الفوز في غياب رونالدو. وقال بوتراغينيو أحد أبرز جنوم 
ريال مدريد على مدار التاريخ (رونالدو) العب متميز. ولكن املباراة 
أمام ريســـينج سانتاندر (التي فاز فيها ريال مدريد ٣ ـ ١) أكد أن 
الفريق لديه املوارد واملقومات التي تســـاعده على حتقيق الفوز 
بـــدون وجود رونالدو». وأضاف «الفريـــق ميكنه تقدمي عروض 
متميزة دون رونالدو ولكنه أصبح أيضا عالمة مميزة لفريق ريال 
مدريد حاليا». كما أشاد بوتراغينيو بأداء الالعب األملاني الدولي 
مسعود أوزيل الذي لعب دورا أساسيا في قيادة ريال للفوز على 

ريسينغ في غياب رونالدو. 

 النصر والهالل في «دربي الرياض»
  

  الرياض ـ خالد المصيبيح
  فرضت السرية تواجدها في تدريبات قطبي العاصمة في االيام 
الثالثة االخيرة التي سبقت لقاءهما في الـ ٨:٣٠ مساء اليوم ضمن 
الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي، ولم يستطع 
مدربا الفريقني االرجنتيني غابريال كالديرون في الهالل والصربي 
دراغان في النصر من الوصول الى التشكيل االنسب واملتوقع في 
الفريقني بســـبب حاالت االصابات التي لم تتأكد مشاركتها ورمبا 
مت الدفع بها حسب ظروف املباراة. ويشكل لقاء النصر والهالل في 
العاصمة حدثا رياضيا يحرص اجلميع على متابعته، خاصة اذا ما 
كان في مثل ظروف لقاء اليوم الذي سيتأهل الفائز منه الى نهائي 
الكأس ويغادر اآلخر، وكان الهالل قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على 
جنران برباعية ثم على االهلي بفارق ركالت الترجيح، بينما جتاوز 
النصر القادسية بخماسية ثم الرياض بهدفني. ويحمل الهالل لقب 
اكثر الفرق السعودية فوزا باللقب بواقع ٩ ألقاب حقق ٧ منها في 

العقد االخير، بينما فاز النصر باللقب مرتني. 

 بن همام يدرس الترشح لرئاسة «فيفا»
  

  أعلن رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد بن همام انه لم 
يتخذ قرارا نهائيا بشأن الترشح لرئاسة االحتاد الدولي. وقال بن 
همام خالل مؤمتر صحافي عقده مع رئيس االحتاد الفلســـطيني 
جبريـــل الرجوب في رام اهللا في الضفـــة الغربية «نحن اآلن في 
مرحلة جس النبض، واذا رأينا ان االمور مبشرة سنتخذ قرارا قبل 
نهاية هذا الشهر». واضاف بن همام «لم اتخذ قرارا نهائيا الى هذه 
اللحظة». وفي شـــأن آخر، دعا بن همام كافة املؤسسات الرياضية 
العربية واآلسيوية للعب على املالعب الفلسطينية في االستحقاقات 

الداخلية، معتبرا ان الرياضة في فلسطني «ليست تطبيعا».

 الزمالك يبدأ رحلته العربية
  

  القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  تغادر اليوم الى سورية بعثة الزمالك لكرة القدم برئاسة عضو 
مجلس ادارة النادي د.شـــيرين فوزي الذي سيرأس بعثة الفريق 
االبيض خالل رحلته العربية إلى سورية وتونس والسعودية.ومن 
املقرر دخول الزمالك في معسكر مغلق مبدينة الالذقية السورية 
ينتهي يوم الثالثاء املقبل، ويخوض خالله مباراتني وديتني أمام 
حطني واجليش أو الشـــرطة، على أن يتوجه مباشرة من سورية 
إلـــى تونس ملواجهة نظيره األفريقي في ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري 
أبطال أفريقيا، والتى بعد انتهائها سيتوجه الفريق إلى السعودية 
للمشاركة في مهرجان اعتزال الالعب السعودي محمد أبوعراد أمام 
فريق أبها. ومن املقرر سفر مهاجم الزمالك الدولي عمرو زكي إلى 
قطر للخضوع لفحوصات طبية هناك بعد اإلصابة التي تعرض لها 
أثنـــاء مباراة الزمالك والبنك األهلي الودية، على أن ينضم لبعثة 

الزمالك في تونس عقب انتهاء معسكر الفريق في سورية.

 الرياضي إلى نهائي سلة غرب آسيا
  

  بيروت ـ ناجي شربل
  تأهل النادي الرياضي بيروت للدور النهائي لبطولة دوري ابطال 
غرب آسيا لكرة السلة بحلتها اجلديدة بعدما تقدم على مهرام االيراني 
حامل اللقب وبطل آسيا ٢ - ٠ من ثالث مباريات ممكنة بينهما بفوزه 
عليه ٨٣ - ٧٣ (األشواط: ١٦ - ١٩، ٤١ - ٣٨، ٥٩ - ٥٠ و٨٣ - ٧٣) امام 
جمهور غصت به مدرجات صالة صائب سالم الرياضية في املنارة. 

 بيكام ينتظر مولودة في يوليو
  

  ذكرت املجلة الفرنسية الشهيرة «باريس ماتش» أن جنم كرة 
القـــدم اإلجنليزية ديڤيد بيكام ينتظر ميـــالد طفلته من زوجته 

فيكتوريا في شهر يوليو املقبل.
  وكشفت الصحيفة أن فيكتوريا حتمل طفل بيكام الرابع حيث 

ان لديهم ثالثة أوالد، إال أنهم هذه املرة سيرزقون بطفلة.
  وأكدت الصحيفة أن فيكتوريا سعيدة للغاية بهذا احلمل حيث 
ستنظم حفال كبيرا في يوليو بقصر فخم مبدينة لوس اجنيليس 

االميركية الستقبال هذه الطفلة. 

فيه عدد من املتســــابقني وأبطال 
الراليات، ويحضره ايضا الشركات 
واملؤسســــات الراعيــــة للرالــــي. 
وسينطلق املتســــابقون بالتتابع 
حسب ترتيبهم باجلدول، وصوال 
الى املوقف املغلق في مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي بنادي 
الرماية اســــتعدادا لبداية مراحل 
اليــــوم األول من الرالي التي تقام 
غدا. وناشد مدير الرالي صالح بن 
عيدان اجلماهير احلضور ومتابعة 
انه  البطولة خصوصا  منافسات 
ســــيضم العديد من أبطال اللعبة 
على مستوى العالم، مشيرا الى ان 
حضور اجلماهير ومتابعتها السباق 
سيزيد من فرص جناحه. وأشاد 

بدعم شركة «زين لالتصاالت» من 
خالل توجيه الرسائل القصيرة الى 
مشتركيها من اجل متابعة الرالي، 
مثنيا على الدور الكبير الذي لعبته 
«زين» والشركات الراعية األخرى 
للرالي وبذل جميع اجلهود وتسخير 
جميع امكاناتها من اجل املساهمة 
في إجناح الرالي. وأكد بن عيدان 
التي  املتقلبة  ان األحوال اجلوية 
متر بها البالد حاليا لن تؤثر على 
سير السباق، مشيرا الى ان اللجنة 
العليا املنظمة وضعت خطة بديلة 
لتالفي أي أمور. ويشــــهد الرالي 
مشــــاركة ١٣ فريقا كويتيا تطمح 
الى انتزاع الفوز ومراكز الشرف 
مستفيدة من خبرة ومعرفة مسارات 

املراحل، كما تسعى هذه الفرق الى 
حتقيق نتائج الفتة ومنافسة الفرق 
األخرى. األول: عصام النجادي الذي 
يحتــــل املركز الثالث في الترتيب 
العام  العام املؤقت للسائقني هذا 
بعد احتاللــــه املركــــز الرابع في 
رالي قطر الدولي، باكورة جوالت 
السلسلة اإلقليمية.  وكان النجادي 
صاحب أفضل مركز في الترتيب 
العام النهائي للسائقني العام املاضي 
على منت ميتسوبيشي النسر إيفو٩، 
مع مالحه أنور الشراح، بحلوله 
رابعا خلف القطري ناصر العطية، 
واالماراتيــــان الشــــيخ عبــــداهللا 

القاسمي وراشد الكتبي.
الذي  النجادي    الثاني: مشعل 

سبق أن توج بطال لفئة السوبر١٦٠٠ 
أو الفئة اخلاصة بسيارات الدفع 
الرباعي التي ال تزيد سعة محركاتها 
غير املزودة بشاحن للهواء (تيربو) 
على ١٫٦ ليتر، واملعروفة اختصارا 
بـ الفورموال ٢، ويســــاعده املالح 
أحمد اخلرس على منت ميتسوبيشي 

النسر إيفو٩.
  الثالث: فهد أشكناني ويحتل 
الترتيب  حاليا املركز السابع في 
العام للنقاط في السلسلة اإلقليمية 
بعد جولة واحدة أقيمت في قطر، 
مع تصنيف مماثل ملالحه حسني 
غضنفر على منت ميتسوبيشــــي 

النسر إيفو٨.
الظفيري،    الرابــــع: مشــــاري 

 يشهد مشاركة ١٣ فريقاً كويتياً تطمح إلى انتزاع الفوز ومراكز الشرف 

 عالمية  متفرقات 

  قرر روما االيطالي التخلي عن مهاجمه البرازيلي 
ادريانو باتفاق ودي بني الطرفني، حســـبما أعلن األول، 
ويبدو ان روما عجل في رحيله بسبب األداء املتواضع 

الذي قدمه خالل املباريات القليلة التي شارك فيها.
    أعلن نادي ليڤربول االجنليزي ان مدافعه البرازيلي 
فابيو اوريليو سيغيب عن صفوفه ملدة شهر بسبب إصابته 
ــذه، وتعرض اوريليو لإلصابة أمام مان يونايتد ٣-١  في فخ

في الدوري احمللي.
    أصدرت محكمة ايطالية في جنوى الثالثاء املاضي 
حكما بسجن ٤ مشجعني صرب مبدد تتراوح بني عامني 
و٦ أشهر و٣ أعوام و٣ أشهر بسبب مشاركتهم في أحداث 
الشـــغب التي أدت إلى إيقاف مبـــاراة ايطاليا وصربيا 
في جنوى فـــي ١٢ أكتوبر املاضي ضمن تصفيات كأس 

أوروبا ٢٠١٢.
    ذكرت وكالة أنباء «سيد» الرياضية األملانية ان املدرب 
ارمني فيه سيترك نادي هامبورغ سابع الدوري األملاني نهاية 

املوسم بسبب اخلالفات داخل إدارة النادي.
    أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن نادي 
باريس ســـان جيرمان الفرنســـي مهتم باحلصول على 
خدمات الالعب اإلجنليزي الدولي شـــون رايت فيليبس 

خالل سوق انتقاالت الالعبني الصيفية املقبلة.
ــالكه األملاني أن  ــرت مصادر مقربة من نادي ش     ذك
ــيترك منصب املدير الفني للفريق نهاية  فيليكس ماغاث س

هذا املوسم قبل عامني من موعده ٢٠١٣. 

 ٦ أبطال سابقين يبحثون عن تخطي حاجز ثمن النهائي في «يوروبا ليغ»

 مهمة صعبة لمانشستر سيتي وليڤربول خارج الديار 

أبطال سابقني   ســـيكون ٦ 
في انتظار اســـتئناف سعيهم 
للحصول علـــى كأس الدوري 
االوروبي «يوروبا ليغ» لكرة 
اليوم  القدم عندما يخوضون 
النهائي،  الـــدور ثمـــن  ذهاب 
واثنان منهم يتواجهان وجها 
لوجه. فعلى ملعب «لوجنيكي» 
يتواجه سسكا موسكو الروسي 
مع ضيفه بورتو البرتغالي في 
مواجهة جتمع بني بطل ٢٠٠٥ 
وبطل ٢٠٠٣. ولم يذق صاحب 
األرض طعم الهزمية في املسابقة 
هذا املوسم لكن سيكون عليه 
ان يقدم كل مـــا لديه من اجل 
حتقيق نتيجة افضل من تلك 
التي قدمها في مواجهاته األربع 
الســـابقة مع متصدر الدوري 
البرتغالي ألنه فشل في حتقيق 
اي فوز او تســـجيل اي هدف 
خالل مبارياته األربع السابقة 
أبطال  معه في مسابقة دوري 
اوروبا آخرها يعود الى نوفمبر 
٢٠٠٦ (٠-٢). وســـيكون على 
الفريق الروسي ان يفرض رقابة 
لصيقة على املهاجم الكولومبي 
راداميل فالكاو امللقب بـ «النمر» 
الن األخير سجل ٧ اهداف في 
البطولة حتـــى اآلن ليتصدر 
ترتيب افضل الهدافني، وهو يأمل 
ان ينجح فريقه في تخطي عقبة 
سسكا موسكو بعد ان تخلص 
من اشبيلية االسباني في الدور 

السابق.

لعــــام ٢٠٠٨ والفريــــق الوحيد 
الذي فاز بجميع مبارياته الست 
في دور املجموعات. ولن تكون 
مباراة تونتي وزينيت املواجهة 
الوحيدة  الروسية  ـ  الهولندية 
في هذا الــــدور اذ يلتقي اياكس 
امستردام بطل ١٩٩٢ مع سبارتاك 

موسكو ١٩٩٨.
  أما بالنسبة ملمثل هولندا اآلخر 
ايندهوڤن فهو يبحث عن حتقيق 
فوزه األول ضد فريق اسكتلندي 
عندما يستضيف رينجرز الذي 
فاز في ثالث من اصل املباريات 
االربع التي جمعته سابقا بالفريق 
الهولندي لكن املهمة هذه املرة لن 
تكون سهلة خصوصا ان االخير 
يدخل الى اللقــــاء وهو لم يذق 
طعم الهزمية في املسابقة في ٩ 

مباريات على التوالي.
  واألمــــر ذاتــــه ينطبق على 
باريس ســــان جرمان الفرنسي 
الذي تخطى عقبة باتي بوريسوف 
البيالروســــي في الدور السابق 
بفارق األهداف املسجلة خارج 
قواعده، لكنه سيواجه خصما 
اقوى بكثير في ثمــــن النهائي 
متمثال ببنفيكا البرتغالي الذي 
يستضيف لقاء الذهاب مبعنويات 
مرتفعة جــــدا بعدما حقق رقما 
قياسيا من حيث عدد االنتصارات 
املتتالية في الدوري احمللي (١٢) 
بفــــوزه على براغــــا ٢-١ االحد 
املاضي. وتقام مباريات اإلياب 

اخلميس املقبل. 

  بــــدوره، ســــيكون ليڤربول 
االجنليــــزي الذي تــــوج بلقب 
كأس االحتاد األوروبي ٣ مرات 
واملنتشي من فوزه على غرميه 
مان يونايتد (٣-١) في الدوري 
احمللــــي، اختبارا صعبــــا امام 
مضيفه براغا البرتغالي، ويأمل 
فريق املدرب االسكتلندي كيني 
دالغليش ان يحافظ على سجله 
اخلالي من الهزائم في املسابقة 
هذا املوسم من اجل ان يعود الى 
ملعبه «انفيلد» بأفضلية كافية 
حلســــم تأهله وإنقاذ موســــمه 
املخيب جدا بعدما فقد األمل في 

املنافسة على اي لقب محلي.
  أما بالنسبة للفريق االجنليزي 
اآلخر مانشســــتر ســــيتي فهو 
ســــيزور اوكرانيا للمرة االولى 

من اجل مواجهة دينامو كييڤ 
الذي دك شباك بشكتاش التركي 
بـ ٨ اهداف خالل الدور السابق. 
املواجهة األبرز في  وســــتكون 
ثمن النهائي بني باير ليڤركوزن 
ثاني الدوري األملاني وبطل كأس 
االحتــــاد االوروبي عــــام ١٩٨٨ 
وضيفه ڤياريــــال رابع الدوري 
اإلسباني الذي كان أطاح بنابولي 

االيطالي في الدور السابق.
  ولن تكون مواجهة ليڤركوزن 
ـ ڤياريال املباراة املثيرة الوحيدة 
في هذا الدور، إذ يسعى تونتي 
انشكيده بطل الدوري الهولندي 
الى مواصلــــة عروضه اجليدة، 
وذلك عندما يواجه فريقا روسيا 
اخر هو زينيت سان بطرسبرغ 
بطــــل كأس االحتــــاد االوروبي 
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