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عقلة: موقعة التعادل.. 
لهيب »بيسوونها رجال زيدان«

عبدالمحسن األيوبي

من منا لم يحلم مبشــاهدة املعركة 
احلامية بني ريال مدريد وبرشلونة، فأسماء 
كبيرة مرت على الناديني العريقني صنعت 
أمجاد الكرة األوروبية والعاملية على مر 
الزمن، كالســيكو األرض والذي يعتبر 
من األكثر مشاهدة ها هو يقترب وقلوب 
األنصار تخفق.. »األنباء« كعادتها تعيش 
حاليا أجواء املنازلة املنتظرة وخصصت 
صفحات ملعرفة آراء وتوقعات جنومنا.

في احللقة اخلامسة واالخيرة حتدثنا 
مع أحد جنوم االزرق في نهاية تسعينيات 
القرن املاضي ومطلع االلفية وصانع العاب 

العميد ســابقا عادل عقلة فقال: انا من 
انصار وعشاق ريال مدريد فهو العمالق 
في اسبانيا واوروبا واراه مرشحا لبطولة 

الليغا هذا املوسم.
وبني عقلــة ان »ريال زيدان« يذكره 
بيونايتد الســير فيرغسون من حيث 
الروح القتالية وعدم االستسالم وتسجيل 

االهداف بالثواني االخيرة.
واضاف جنم نادي الكويت السابق: 
برشلونة اآلن ليس كما كان زمان فالعناصر 
املهمة بالفريق هبط مستواها قليال ورغم 

ذلك »اشوف التعادل« بالكالسيكو. 
أما مرعب احلراس وصاحب الرقصة 
الشــهيرة بأوملبياد سيدني فرج لهيب 

فبدا متحمســا ملوقعة املاليني بسبب 
اميانه بفريقه ريال مدريد القوي على 

حد تعبيره.
وأكد مهاجم منتخبنا الوطني السابق 
أن املنازلة ستنتهي مللوك اسبانيا بهدفني 
مقابل هدف، ال سيما وان املرينغي لديه 
القادرة على ارعــاب جميع  االســماء 

املنافسني مبن فيهم غرميه التاريخي.
واختتم لهيب حديثه قائال: لقب الليغا 
من نصيب رجال املــدرب زيدان فهم 
االحق واالجدر حلصــد اللقب الغائب 
منذ عهد مورينيو، فمن يلعب بقتالية 
وال يعتمد على نتائج الغير يستحق ان 

يفرح بالنهاية.

عادل عقلةفرج لهيب

»اخلونة« في تاريخ الكالسيكو
سامي الحسن

طاملــا اكتســت مباريات 
الكالسيكو بالطابع احلماسي في 
ظل التنافس األزلي بني الغرميني 
ريال مدريد وبرشلونة، ومن 
الطبيعي أن يكون انتقال أحد 
العبي الفريق إلى الغرمي شيئا 
غير مقبول من اجلماهير، وهو 
ما يفتح البــاب إلطالق أقبح 
املنتقل  الالعب  الصفات على 
وأشــهرها »اخلائن« خليانته 
»العيــش وامللــح« واالنتقال 
ملعسكر األعداء الكرويني. وفي 
هذه السطور نستعرض بعض 
»اخلونة« الذين ساروا عكس 
التيار وحملوا قميص الفريقني 

في الكالسيكو:
الالعبني  لويس فيغو: أشهر 
املنتقلني إلى الغرمي هو جنم كرة 
القدم البرتغالية السابق لويس 
الدفاع  لهم  الذي سبق  فيغو، 
عن ألوان قطبــي كرة القدم 
اإلسبانية، حيث انتقل صانع 
ألعاب فريق برشلونة األسبق 
في عام 2000 إلى صفوف نادي 

ريال مدريد اإلسباني.
لويــس إنريكــي: ولم يكن 
»فيغو« هو الالعب الوحيد الذي 
دخل ضمن قائمة »اخلونة« كما 
تسميها جماهير ريال مدريد 
وبرشلونة، فقد سبقه في ذلك 
املدير الفنــي احلالي للفريق 
إنريكي،  الكتالوني، لويــس 
الذي فاجأ اجلميع في عام 1996 
عندما انتقل آنذاك إلى صفوف 
فريق برشــلونة في صفقة 
مجانية، أثارت دهشة اجلماهير، 

أحرز خاللها 40 هدفا، صوب 
فريق ريال مدريد، الذي لعب 
له ملدة سنتني، شارك خاللهما 
في 62 مباراة وسجل 12 هدفا.
رونالــدو: حظي جنم كرة 
الســابق،  البرازيلية  القدم 
رونالدو لويس نازاريو دي 
ليما، املعروف باسم رونالدو، 
بدوره بشرف ارتداء قميصي 
قطبي كرة القدم اإلسبانية، 
برشلونة وريال مدريد، فقد 
انتقل »الظاهرة« لصفوف 
الكتالوني موســم  الفريق 
1996-1997، حيث لعب مع 
فريق البالوغرانا 49 مباراة 
ســجل فيها 47 هدفا، لكنه 
انتقل بعد ذلك إلى نادي ريال 
مدريــد، الذي لعب له خالل 
الفترة ما بني )2007-2002( 

ال سيما وأن »إنريكي« لم يظهر 
بشكل رائع خالل 5 سنوات 
قضاها داخــل جدران ملعب 
»ســانتياغو بيرنابيو« معقل 

الفريق امللكي.
فاجــأ  الودروب:  مايــكل 
الدمناركــي مايكل الودروب 
اجلميع بعدمــا قرر االنتقال 
التاريخي  إلى صفوف الغرمي 
اللدود ريال مدريد  واخلصم 
في صيف عــام 1994، وذلك 
بعدما كان قد عاش فترة من 
التألق مع فريق األحالم بقيادة 
يوهان كرويف منذ انتقاله إلى 
صفوف الفريق الكتالوني قادما 
من يوڤنتوس اإليطالي في عام 
القدم  1989. ورحل جنم كرة 
الدمناركية، الذي دافع عن ألوان 
فريق برشلونة في 167 مباراة 

أحرز فيهــا 104 أهداف في 
177 مباراة.

بيرند شوســتر: ال ميكن لنا 
احلديث عن أبرز األسماء التي 
سبق لها الدفاع عن ألوان فريقي 
ريال مدريد وبرشلونة، دون 
التطرق إلى اسم جنم كرة القدم 
األملانية السابق، بيرند شوستر، 
الذي كان جزءا مهما في فريق 
برشلونة خالل ثمانينيات القرن 
املاضي، باعتباره قد لعب في 
صفوف الفريق الكتالوني ملدة 
ثماني سنوات، شارك خاللها 
في 170 مباراة، سجل فيها 63 
هدفا. لكن الثعلب األملاني أثار 
جدال كبيرا فــي صيف عام 
1988 بعدمــا قرر الرحيل إلى 
صفوف فريــق ريال مدريد، 
الغرمي التقليدي لفريق البارسا.

نصف نهائي كأس إنجلترا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة الـ 34(

5beIN SPORTS 8HDهال سيتي - واتفورد
٧HD 5beIN SPORTSسوانزي سيتي – ستوك سيتي

5beIN SPORTS 9HDبورمنوث - ميدلزبره
5beIN SPORTS 4HDوست هام- إيڤرتون

اسبانيا )املرحلة الـ 33(
٢beIN SPORTS 3HDملقة - ڤالنسيا

5:١5beIN SPORTS 3HDڤياريال - ليغانيس
٧:3٠beIN SPORTS 3HDأوساسونا - خيخون

9:45beIN SPORTS 3HDإسبانيول - أتلتيكومدريد
ايطاليا )املرحلة الـ 33(

٧beIN SPORTS 4HDأتالنتا - بولونيا
9:45beIN SPORTS 4HDڤيورنتينا - انترميالن

أملانيا )املرحلة الـ 30(
4:3٠هيرتا برلني - ڤولفسبورغ
4:3٠فرانكفورت - أوغسبورغ
4:3٠هامبورغ – دارم شتات
4:3٠beIN SPORTS 5HDبايرن ميونيخ - ماينز

4:3٠إنغولشتات- فيردربرمين
٧:3٠beIN SPORTS 5HDمونشنغالدباخ - دورمتوند

فرنسا )املرحلة الـ 34(
6beIN SPORTS 6HDسان جرمان - مونبلييه

١٠HD 9beIN SPORTSلوريان - ميتز
9كان - نانت

٧HD 9beIN SPORTSليل - غانغون
9beIN SPORTS 6HDبوردو - باستيا
9ديغون - أجنيه

تشلسي Vs توتنهام .. معركة في »وميبلي«

يجتمــع األســبوع املقبــل كل من الالعــب الدولي 
األرجنتينــي ليونيل ميســي ووالده مــع إدارة نادي 
برشلونة اإلسباني من أجل مناقشة جتديد عقد أفضل 
العب في العالم والذي حتصل على الكرة الذهبية 5 مرات.

صحيفة ماركا اإلسبانية أشارت إلى أن والد الالعب 
قد وصل إقليم كاتالونيا خالل األيام املاضية من أجل 
حضور االجتماع رفقة جنله، كونه مدير أعماله، وذلك 
لبحث كل األمور اخلاصة بشأن بقاء ميسي في الكامب 
نــو أو عدمه. وأضافــت الصحيفة ان رئيــس النادي 
الكتالوني خوســيه ماريا بارتوميو سيبذل كل ما في 
وسعه من أجل إنهاء موسم االنتقاالت الصيفي وميسي 

متواجد داخل جدران القلعة الكتالونية.
وجتدر اإلشارة إلى أن عقد ميسي سينتهي مع نهاية 
موســم ٢٠١8، األمر الذي جعل اإلدارة تستهل التحرك 

مبكرا حلسم كل األمور املادية.

وفاة مدافع إجنلترا 
السابق ايهيوغو

رسمياً.. نيمار يغيب عن »قمة الليغا«
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اإلسبانية رسميا 
رفض طعن إدارة برشلونة على قرار إيقاف البرازيلي 
نيمار دا سيلڤا، العب الفريق، لـ 3 مباريات في بطولة 

الليغا، ما يعني غيابه عن مباراة الكالسيكو.
وتعــرض نيمار للطرد خــالل مواجهة ماالجا قبل 
أسبوعني في الليغا، وأقر االحتاد اإلسباني عقابه بسبب 
حديثه بسخرية مع احلكم الرابع أثناء طرده من املباراة.
وغاب نيمار عن مواجهة ريال سوسيداد املاضية، 
وسيغيب عن مواجهة الكالسيكو املرتقبة أمام املتصدر 
ريال مدريد غدا، إضافة لغيابه عن لقاء أوساسونا يوم 

األربعاء املقبل.

فاران يعود للتدريب

توفي املدافع الدولي اإلنكليزي السابق اوغو ايهيوغو 
عن 44 عاما بعد تعرضه ألزمة قلبية، وذلك بحسب ما 
أعلن أمس نادي توتنهــام الذي كان يتولى فيه مهمة 

اإلشراف على فريق دون ٢3 عاما.
وتعرض ايهيوغو ألزمة قلبية اول من امس خالل 
إشرافه على حصة تدريبية لفريقه وتلقى اإلسعافات 
األولية في أرضية امللعب قبل أن ينقل الى املستشفى، 
لكنــه فارق احلياة أمس بحســب ما أعلن توتنهام في 
بيان قال فيه »نعلن بحزن شديد وفاة اوغو ايهيوغو«.
وبــدأ ايهيوغو الذي خاض أربــع مباراة دولية مع 
املنتخــب اإلجنليزي، مســيرته الكروية عام ١989 مع 
وست بروميتش البيون، قبل االنتقال الى استون ڤيال 
الذي دافع عن الوانه من ١99١ حتى ٢٠٠٠، ثم ميدلزبره 
الذي بقي في صفوفه حتى ٢٠٠٧ )لعب موسما واحدا 

مع ليدز يونايتد على سبيل اإلعارة(.

تلقى اجلهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة الفرنسي 
زين الدين زيدان، نبأ سارا قبل خوض مواجهة برشلونة، 

في كالسيكو الليغا باجلولة الـ 33.
وخاض الفريق، املران الصباحي أمس والذي شهد 
تواجد املدافع الفرنسي رافائيل فاران، بعدما تعافى من 
اإلصابة. وتعرض فاران لإلصابة في عضلة الفخذ خالل 
مواجهة ديبورتيڤو أالفيس، باجلولة الـ ٢9 من الليجا.
ووفقا للموقع الرســمي للميرنغــي، فإن فاران قد 
شــارك في اجلزء األول من املران مــع زمالئه، قبل أن 

يقوم ببعض التدريبات اخلاصة مبفرده.

»الباڤاري« لتضميد جراحه األوروبية في »البوندسليغا«
تخوض األندية األملانية السباق األخير 
في الدوري احمللي بعد فشــلها بالتواجد في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ألول مرة 
منــذ ٢٠٠9، حيث يبحث بايرن ميونيخ عن 
االقتراب أكثر من مالمسة اللقب للمرة اخلامسة 
على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه. 
وخرج بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا 
في مباراة جدلية من الناحية التحكيمية أمام 
ريال مدريد االسباني بخسارته ٢-4 في اياب 
ربع النهائي )١-٢ ذهابا(، فيما ودع بوروسيا 
دورمتونــد من املرحلة عينهــا أمام موناكو 
الفرنســي )٢-3 و١-3(. ويحــل بايــرن في 
املرحلة الثالثني على ماينتس اخلامس عشر 
والذي حقق الفوز أخيرا بعد 5 خسارات، وهو 
مدرك أن أي نتيجة سلبية ملطارده اليبزيغ 
الــذي يبتعد عنه بفارق 8 نقاط، ســتجعله 
على مقربة من التتويج في املرحلة املقبلة. 
مــن جهته، يحل دورمتوند على بوروســيا 
مونشنغالدباخ التاسع. وفي باقي املباريات، 
يلعب هامبورغ مع دارمشتات، وهرتا برلني 
مع فولفسبورغ، واينتراخت فرانكفورت مع 
أوغسبورغ، وانغولشتات مع فيردر برمين.

إنجلترا
يسعى ايڤرتون ملواصلة نتائجه اجليدة 
عندما يحل ضيفا على وست هام في املرحلة 

الرابعة والثالثني من الدوري االجنليزي.
ويتصــدر تشلســي الترتيــب برصيد 
٧5 نقطــة، مقابل ٧١ نقطة لتوتنهام، و66 
لليڤربول، و64 ملانسيتي، و6٠ ملان يونايتد، 
و5٧ الرســنال. ولــكل مــن مــان يونايتد 
وارسنال مباراة مؤجلة. بينما يحتل ايفترون 
املركز السابع بـ 5٧ نقطة وميتلك 33 مباراة. 
ويلعب أيضا بورمنوث مع ميدلزبره، وهال 
سيتي مع واتفورد، وسوانسي سيتي مع 

ستوك سيتي.

إسبانيا
يحل اتلتيكو مدريد ضيفا على اسبانيول 
في املرحلة الـ 33 من الدوري اإلسباني..وقد 
أوقعــت قرعة نصف نهائــي أبطال أوروبا 
أتلتيكــو مبواجهة جــاره اللــدود ريال أن 
تواجها في نهائي ٢٠١4 و٢٠١6 حني فاز النادي 
املكي 4-١ بعد التمديد ثم بركالت الترجيح 
)تعادال ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي( 
على التوالي. وفي املباريات األخرى، يلعب 
ملقة مع ڤالنسيا، وفياريال مع ليغانيس، 

واوساسونا مع سبورتينغ خيخون.

إيطاليا
يدخــل كل مــن أتالنتــا وانتــر ميالن 
مواجهتهما ضد بولونيا وفيورنتينا على 

التوالي شــعار اخلطأ ممنــوع في املرحلة 
الثالثة والثالثني من الدوري اإليطالي.

ويتصدر يوڤنتوس الترتيب قبل ثماني 
مراحل على نهاية البطولة برصيد 8٠ نقطة، 

مقابل ٧٢ نقطة لروما و٧٠ لنابولي.
ويحتــل أتالنتا املركــز اخلامس بـ 6٠ 

نقطة خلف التسيو الرابع بفارق نقطة.
بينما يقبع انتر ميالن في املركز السابع 
بـــ 56 خلف غرميه األزلي ميالن بنقطتني 
وهو يسعى حلجز مقعد في بطولة يوروبا 

ليغ املوسم املقبل.

فرنسا
يستقبل سان جرمان الثاني على ملعبه 
ضيفه مونبلييه في املرحلة الرابعة والثالثني 

من الدوري الفرنسي.
ويتصدر موناكو فريق اإلمارة الترتيب 
برصيد ٧٧ نقطة وبفارق األهداف عن مالحقه 
باريس سان جرمان حامل اللقب، لكن األول 
ميلك مباراة مؤجلة ضد سانت اتيان أرجئت 
من املرحلة احلادية والثالثني، بسبب انشغال 
موناكــو باملباراة النهائيــة لكأس الرابطة 
والتي خسرها أمام خصمه الباريسي ١-4.
ويلعب أيضا بوردو مع باستيا، وليل 
مع غانغان، وديجون مع اجنيه، وكاين مع 

نانت، ولوريان مع متز.

تتجه األنظار اليوم إلى ملعب »وميبلي« في لندن الذي ســيجمع 
مباراة القمة بني تشلسي وتوتنهام في نصف نهائي 
كأس إجنلترا لكرة القدم. وحذر مدرب توتنهام 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تشلسي بأن 
فريقه املتعطش جاهز لكي يعلن عن نفسه 
كقوة كبرى في الكرة اإلجنليزية، وذلك من 
خالل إقصاء متصدر الدوري املمتاز. وفرض 
الفريق الشــاب لبوكيتينو نفسه املنافس 
اجلدي الوحيد لتشلسي على لقب الدوري 
املمتاز، وفي مباراة السبت سيكون أمام حتدي 
تقدمي أوراق اعتماده عندما تنتقل املعركة بني 

اجلارين اللندنيني الى مسابقة الكأس.
والوصول الى نهائي املسابقة 
األعرق في العالم للمرة األولى 
منذ تتويجه األخير باللقب 
عام ١99١، سيعطي فريق 
بوكيتينــو دفعا معنويا 
هائال في األمتار األخيرة 
مــن املوســم وســيعزز 
حظوظه بالتتويج األول 
لــه فــي كافة املســابقات 
منذ تســعة أعــوام حني 

فاز بكأس الرابطة.
وجتديــد الفــوز علــى 
تشلســي الذي خســر اللقاء 
األخيــر أمام جــاره في الرابع 
من ينايــر )٠-٢( ضمن املرحلة 
العشرين، سيجعل توتنهام مؤمنا 
بقدرتــه على مزاحمــة فريق املدرب 
اإليطالي انتونيو كونتي ومحاولة إحراز 
لقبه األول في الدوري منذ ١96١. ويدخل توتنهام 
الى مباراته مع تشلســي على خلفية سبعة 
انتصــارات متتالية في الــدوري املمتاز، ما 
جعله على بعد أربع نقاط فقط من تشلسي 

الذي يبدو مهزوزا للمرة األولى هذا املوســم بعد سقوطه في املرحلة 
العشرين على أرضه أمام جاره كريستال باالس )١-٢( ثم في املرحلة 

األخيرة األحد املاضي في معقل جاره اللدود مان يونايتد )٠-٢(.
وسيحاول توتنهام جاهدا تكرار سيناريو لقاء الثاني 

من يناير حني سيطر متاما على مجريات املباراة وأوقف 
مسلسل انتصارات تشلسي عند ١3 مباراة متتالية، 
لكن فريق كونتي يعول على السجل السيئ جلاره 
على ملعب »وميبلي« الذي اعتمده هذا املوسم فريق 
بوكيتينو في مسابقتي دوري األبطال ثم »يوروبا 
ليــغ« ولم يفز عليه ســوى مــرة واحدة من أصل 
أربع مباريات ما تسبب بخروجه من املسابقتني.

وفي ظل غياب احلارس البلجيكي تيبوا كورتوا 
بسبب إصابة في كاحله، سيعتمد كونتي على احلارس 

البوسني ازمير بيغوفيتش للدفاع عن شباك 
الـ»بلوز« الساعني لبلوغ نهائي املسابقة 

للمــرة األولى منــذ ٢٠١٢ حني توجوا 
بهــا للمرة الســابعة فــي تاريخهم 
بتغلبهم على ليڤربول ٢-١. وحتدث 
بيغوفيتــش عن مشــاركته ضد 
توتنهــام، قائــال »مــن الرائع أن 
تلعب هذا النــوع من املباريات، 

نصف النهائي والنهائي. 
آمــل أن أكــون جــزءا )من 
الفريق الذي سيتوج باللقب(. 
هذا هو الســبب الذي يدفعك 
للعب مــع فريق مماثل. من 

املهم جدا بالنسبة لي أن 
أقدم أداء جيــدا في كل 
مبــاراة، علــى أمل أن 

أكســب ثقــة املدرب 
وهو األمر الذي 

سيســمح 
لي بالســير 

قدما«.
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