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صراع قطبي مدريد يتجّدد في »األبطال«
يوڤنتوس وموناكو بذكريات »98«

ليون يواجه أياكس أمستردام في نصف النهائي

مان يونايتد - سلتا فيغو األبرز في قرعة »يوروبا ليغ«
أوقعت قرعة نصف نهائي 
مســابقة الــدوري االوروبــي 
»يوروبا ليغ« لكرة القدم التي 
ســحبت امس في نيون، مان 
يونايتد االجنليزي مع ســلتا 
فيغو االسباني، وليون الفرنسي 
ضد اياكس امستردام الهولندي.

وتقام مباراتــا الذهاب في 
امستردام وفيغو في الرابع من 
مايو املقبل، ومباراتا االياب في 
ليون ومانشستر في احلادي 
عشر منه. ويخوض املتأهالن 
من دور األربعة املباراة النهائية 
في الرابع عشر من الشهر ذاته 

في ستوكهولم.
وتأهل مان يونايتد بفوزه 
على اندرخلت البلجيكي ٢-١ 
بعــد التمديد اول من امس في 
اياب ربع النهائي )تعادال ١-١ 
ذهابا(، وسلتا فيغو بتعادله 
مــع غنك البلجيكــي ١-١ )فاز 
ذهابا ٢-١(، وليون على حساب 
بشيكتاش التركي بعد أن حسم 
مبــاراة االيــاب ٧-6 بركالت 
الترجيح )لتعادلهما ٢-١ ذهابا 
وايابا(، في حني تخطى اياكس 
شالكه االملاني ٢-١ بعد التمديد 

)خسر ذهابا ٢-3(.
ويشارك بطل يوروبا ليغ 
مباشرة في بطولة دوري أبطال 

أوروبا املوسم املقبل.
وكان اشــبيلية االسباني 

نيدفيد: التتويج هدفنابوتراغينيو يحذّر من األخطاء فيالفيردي: سنقصي الريال
في وداع »الكالديرون«

جيولي: ال يوجد ما نخسره
أمام »اليوفي« قال مدير العالقات املؤسسية بنادي ريال مدريد اإلسباني، 

إميليــو بوتراغينيو، إن أتلتيكو مدريد، الذي أوقعته قرعة 
نصف نهائي دوري األبطال األوروبي أمام امللكي، سيخوض 

هذا الدور وهو في حالة جيدة جدا مثله مثل امليرينغي.
وفي تصريحات أدلى بها أمس عقب انتهاء القرعة، أشار 
بوتراغينيو »نحن نعرفهم جيدا جدا. هذا املوسم الرابع على 
التوالــي الذي نواجه فيــه أتلتيكو مدريد في دوري األبطال 
األوروبــي. إنه منافس بالغ الصعوبــة، دفاعه صلب وجيد 
جــدا، ولكن تأهلنا لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة أمام 

بايرن ميونخ يجعلنا سعداء«.
وأضاف »تنقصنا خطوة وهي األصعب، وسنبذل قصارى 
جهدنا لكي نتأهل إلى النهائي الذي نتوق له كثيرا«. كما يرى 
أن »أتلتيكو يخوض هذا الدور وهو في حالة جيدة جدا ونحن 

كذلك أيضا«، رغم أن الفريقني 
مازال أمامهما خوض مباريات 
في الليغا قبيل ذهاب نصف 
النهائي املقرر أن يقام أوائل 

الشهر املقبل.
التشــامبيونز  أن  وأبرز 
ليغ متثــل منافســة عريقة 
ومهمة، لــذا علــى الالعبني 
بذل كل ما في وســعهم لكي 
يتمكنــوا من حتقيق الهدف 
املتمثل في التأهل للنهائي، 
على أمل أن يتوج ريال مدريد 
بلقب البطولــة للمرة الـ ١٢ 

في تاريخه.

أكد التشيكي بافيل نيدفيد، جنم يوڤنتوس السابق ونائب 
رئيس النادي، أن البيانكونيري يحلم بالتتويج بلقب دوري 
أبطال أوروبا هذا املوســم، مدافعا عن ماســيمليانو أليغري، 
املدير الفني للفريق. وأسفرت القرعة، التي أجريت في مدينة 
نيون السويسرية عن مواجهة يوڤنتوس وموناكو الفرنسي، 
بالــدور نصف النهائي للبطولة. وقال نيدفيد، عقب القرعة، 
في تصريحاته لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، »الالعبون في 
قمة تركيزهم، والهدف هو السير ألقصى مدى ممكن«. وأضاف 
جنم اليوفي الســابق »في دوري األبطــال، ال ميكنك ارتكاب 
األخطاء، وسنقدم أقصى ما لدينا«. وأمت »الالعبون يريدون 
التتويج باللقب، ونقدر أليغــري، وعمله الرائع مع الفريق، 

واالنتقاد الذي تعرض له كان سابقا ألوانه«.
من جهته، أبدى أليسيو تاكيناردي، جنم يوڤنتوس السابق، 

ســعادته الغامــرة مبواجهــة 
موناكو. وقال تاكيناردي، في 
تصريحات لشبكة »مدياسيت 
برمييــوم«: »إنها قرعة رائعة 
للغاية. موناكو أضعف الفرق 

الثالثة«.
واســتدرك صاحــب الـ 4١ 
عاما: »بالطبع، موناكو يستحق 

كل االحترام«.
وتابــع: »مواجهــة العودة 
ســتكون مهمــة، خاصــة أن 
موناكــو ال ميتلــك اخلبــرة 
الكبيــرة، وامللعب قــد يكون 

عامال حاسما«.

حتدث العب اتلتيكو الســابق ومديره احلالي كليمنتي 
فيالفيــردي الذي مثل النادي في القرعة، عن مواجهة ريال 
قائال »مشــجعونا والعبونا اختبروا خسارتني في النهائي 
ويدركــون ما يحتاجه األمر للوصــول الى هناك )النهائي(: 
الكثير من العمل«. أضاف »نأمل في ان مننح )ملعب( فيسنتي 
كالديرون الوداع الذي يستحقه«، ألن مواجهة االياب ستكون 
اللقاء القاري األخير ألتلتيكو على ملعبه احلالي، إذ سيتركه 
فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني في نهاية املوسم 
بعدما كان معقله 5٠ عاما. واشترى اتلتيكو ملعب »ال بينيتا 
ستاديوم« مقابل 3٠ مليون يورو، وسينتقل اليه املوسم املقبل 
وباسم جديد هو »واندا ميتروبوليتانو«، على اسم الشركة 
الصينيــة العقاريــة الراعية 
للنادي »داليا واندا غروب«. 
واالسم اجلديد الذي سيطلقه 
اتلتيكو علــى امللعب مرتبط 
بامللعــب األول الــذي اعتمده 
النــادي »ميتروبوليتانــو« 
قبــل االنتقال عــام ١966 الى 
الواقع  »فسينتي كالديرون« 

جنوب العاصمة.
وســيكون مصيــر ملعب 
»فيســنتي كالديــرون« الذي 
يستضيف نهائي كأس اسبانيا 
فــي ٢٧ مايو، التدمير بعد ان 
يخليه اتلتيكو نهاية املوسم.

أكد لودوفيتش جيولي، جنم موناكو السابق، صعوبة مواجهة 
يوڤنتوس، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيقام لقاء الذهاب، في ملعب »لويس الثاني« معقل موناكو 
3 مايو املقبل، على أن يقام اإلياب 9 مايو في »يوڤنتوس أرينا« 

معقل البيانكونيري في 9 من الشهر ذاته.
وقــال جيولي، في تصريحات نقلتهــا صحيفة »الغازيتا 
ديللو سبورت« اإليطالية: »نحن بالفعل متحمسون لوجودنا 
في نصف نهائي دوري األبطال، ونعرف أن يوڤنتوس فريق 
قوي جدا«. وأضاف جنم برشلونة، وروما السابق: »مفتاحنا 

في هذه املواجهة هو الثقة.
سنقدم أفضل ما لدينا للذهاب لكارديف«. وتابع: »ال يوجد لدينا ما 
نخسره، ونحن سعداء ملواجهة 
فريق بحجم يوڤنتوس، وقوتنا 
تكمــن فــي جــودة املجموعة 
احلالية مــن الالعبني، وعلينا 
أن نتعاون لتحقيق نتائج جيدة، 
ومســاعدة اجلهاز الفني الذي 

يقدم أداء جيدا«.
العديــد  اهتمــام  وعــن 
من كبار األنديــة األوروبية 
بجوهرة موناكو كليان مبابي، 
علــق: »هل نحن في ســوق 
االنتقاالت؟ من الطبيعي أن 
تهتم كبار األندية بالالعبني 

الصغار في السن«. التشيكي بافيل نيدفيد والفرنسي لودوفيتش جيولي إميليو بوتراغينيو و كليمنتي فيالفيردي

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا التي سحبت أمس في نيون 
السويسرية، عن جتدد املوعد بني ريال مدريد 
اإلسباني وجاره اللدود اتلتيكو اللذين تواجها 
املوســم املاضي في املباراة النهائية وحسمها 

األول بركالت الترجيح.
في املقابل، ســيجمع نصف النهائي الثاني 
يوڤنتــوس االيطالي وموناكو الفرنســي، في 
استعادة لنصف نهائي املسابقة نفسها عام ١998.

وسبق لريال أن تواجه مع أتلتيكو في نهائي 
٢٠١4 وفاز عليه 4-١ بعد التمديد.

وتواجه الفريقان في نصف نهائي املسابقة 
بصيغتهــا القدمية )كأس األنديــة األوروبية 
البطلة( خالل موسم ١958-١959 حني فاز ريال 
ذهابــا ٢-١، ورد اتلتيكو ايابــا ١-٠، فاحتكم 
الطرفــان الى مباراة فاصلــة )لم يكن معتمدا 
حينها فارق األهداف املسجلة خارج القواعد(. 

وفاز النادي امللكي في حينه ٢-١.
ويأمل ريال، صاحب الرقم القياســي بعدد 
األلقــاب )١١(، في تخطي جاره حملاولة دخول 
التاريخ كأول فريق يحتفظ باللقب بالصيغة 
احلالية للمســابقة. وكان ميالن االيطالي آخر 
فريــق يحقق هذا االجناز عــام ١99٠، علما ان 

املسابقة كانت التزال وفق صيغتها القدمية.

موناكو للثأر من يوڤنتوس
وســيكون املوعد 
الثانــي بــني موناكو 
املتأهل على حســاب 
بوروسيا دورمتوند 
االملاني، ويوڤنتوس 
الذي أطاح بالعمالق 

اإلسباني برشلونة.
ويعود يوڤنتوس 
وموناكــو الذي يبلغ 

دور األربعة للمرة األولى منذ ٢٠٠4، بالذاكرة 
الى ١998 حني تواجها في نصف النهائي وفاز 
الفريق االيطالي 6-4 مبجمل الذهاب واإلياب، 
وبلــغ النهائي حيث خســر أمــام ريال مدريد 
بهدف سجله املونتينغري )يوغوسالفي سابقا( 
بــردراغ مياتوفيتش الذي منح النادي امللكي 

لقبه األول منذ ١966.
كما التقى موناكو ويوڤنتوس في ربع نهائي 
٢٠١4-٢٠١5 وفاز بطــل ايطاليا ١-٠ مبجموع 
املباراتني. وفي نصف نهائي ذاك املوسم، التقى 
يوڤنتوس مجددا مع ريال مدريد، وتفوق عليه 
3-٢ )مجموع املباراتني(، قبل أن يخسر أمام 

برشلونة في النهائي ١-3.
ويبحــث يوڤنتــوس عن لقبــه الثالث في 
املسابقة بعد ١985 و١996، لكن عليه أوال تخطي 
موناكــو املميز بأســلوبه الهجومي )١4١ هدفا 
في جميع املســابقات( مــع العبني مثل الواعد 
كيليــان مبابي والكولومبــي راداميل فالكاو، 
لبلوغ النهائي للمرة التاسعة في تاريخه )خسر 
أعوام ١9٧3 و١983 و١99٧ و١998 و٢٠٠3 و٢٠١5(.

وحصل قائد يوڤنتوس وحارسه جانلويجي 
بوفون )39 عاما( على مبتغاه بتجنب أتلتيكو، 
الفريــق الوحيد الذي تخوف منه قبل القرعة 
ألنه فقد األمل في املنافســة على لقب الدوري 
احمللي وقد يريح العبيه في املباريات املقبلة.
واعتبــر بوفــون، 
الطامــح الــى إحــراز 
اللقــب الغائــب عــن 
خزائنه، أن اتلتيكو هو 
الفريق »األصعب«، اما 
»بالنسبة الى الفريقني 
اآلخرين فهما يقاتالن 
من أجل لقب الدوري 
احمللي، وهذا األمر قد 

يلعب دوره«.

بطــل يوروبا ليغ في النســخ 
الثــالث الســابقة خاض غمار 
دوري االبطــال هذا املوســم، 
لكن مشواره توقف في الدور 
ثمن النهائي أمام ليستر سيتي 
االجنليزي بعد ان فاز عليه في 
اسبانيا ٢-١ وخسر أمامه في 

اجنلترا ٠-٢.
ويولي مان يونايتد ومدربه 
البرتغالي جوزيــه مورينيو 
أهمية خاصــة بلقب البطولة 
للمشــاركة في دوري االبطال 
املوســم املقبــل، كونــه يجــد 
صعوبة في احتالل احد املراكز 

املؤهلة مباشــرة عبر الدوري 
االنكليزي الذي يحتل فيه حاليا 

املركز اخلامس.
ولــم تعــرف حتــى اآلن 
خطــورة إصابــة هــداف مان 
يونايتــد، الســويدي زالتــان 
ابراهيموڤيتش، التي تعرض 

لها أمام اندرخلت.
وتعرض ابراهيموڤيتش الى 
االصابة فــي الثواني االخيرة 
من الوقت االصلي عندما حاول 
ترويض كرة عالية على صدره 
لكنــه أصيب بالتواء قوي في 

ركبته اليمنى.

مباراتا الذهاب 
تقامان في 

أمستردام وفيغو 
٥/٤ واإلياب في 
ليون ومانشستر 

في ٥/١١

ٔاتلتيكو مدريد لتحقيق احللم ريال مدريد لتأكيد سطوته

يوڤنتوس للعودة إلى األلقاب األوروبية موناكو للثأر من »السيدة العجوز«

قرعة 
نصف 
نهائي 
أبطال 
أوروبا

Vs
الذهاب

 سانتياغو برنابيو ٥/٢
اإلياب

فيسنتي كالديرون ٥/١٠

الذهاب
 لويس الثاني ٥/٣

اإلياب
يوڤنتوس آرينا 9/٥

Vs

أتلتيكو لـ »فك« عقدة امللكي.. أوروبياً

الثأر.. شعار الفرنسيني أمام السيدة

تتجدد املواجهة بني قطبي العاصمة مدريد 
الريال وأتلتيكو في املنافسات األوروبية بعد 
أن أوقعتهما قرعة نصف نهائي دوري األبطال 
في مواجهة بعضهما البعض. وسبق لريال 
وأتلتيكــو مدريد أن التقيــا في ٧ مباريات 
بــدوري األبطال، 3 في القــرن املاضي، و4 

في البطولة بشكلها احلالي.
مواجهــة 59: املواجهــة األولــى التــي 
جمعــت الفريقــان تعود للعــام ١959 حني 
التقى الفريقان في نصف نهائي املســابقة 
األوروبيــة. في لقاء الذهــاب انتصر ريال 
مدريد ٢-١ على أرضية سانتياغو بيرنابيو، 
قبــل أن يعــود أتلتيكو مدريد فــي اإلياب 

ويفوز بهدف.
كان نظام املسابقة آنذاك يقود إلى مباراة 
فاصلــة في التعادل باألهــداف دون النظر 
ألفضلية التسجيل في أرض اخلصم فلجأ 

الفريقان إلى مباراة جديدة، انتهت لصالح 
ريال مدريد بنتيجة ٢-١.

نهائي ٢٠١4: بعد 55 عاما من لقائهما األول 
أوروبيــا، كان القطبان على موعد أوروبي 
جديد، ولكن هذه املرة في نهائي نسخة ٢٠١4. 
نهائي لن ينســاه مشجعو ريال مدريد وال 
أتلتيكو مدريد على حد ســواء ما بني فرح 

لألول ودموع للثاني.
فــي تلك املباراة تفــوق أتلتيكو مدريد 
بهدف حتى الدقيقة 9٢ والثانية 48 عندما 
أدرك سيرغيو راموس التعادل لفريقه لتمتد 
املباراة لألوقات اإلضافية. وفي األشــواط 
اإلضافية حسم ريال مدريد القمة بتسجيل 
3 أهــداف إضافية وقــع عليها كل من بيل، 
مارسيلو وكريستيانو رونالدو ليحقق ريال 
مدريد لقبه العاشر أوروبيا. ربع نهائي ٢٠١5: 
املواجهة الثالثة بني الفريقني كانت بعد عام 

فقط وحتديدا في ٢٠١5 عندما التقى الفريقان 
في ربع نهائي املسابقة األوروبية. في لقاء 
الذهاب علــى أرضية فيســنتي كالديرون 

سيطر التعادل السلبي على مواجهتهما.
ومع لقاء العودة في سانتياغو بيرنابيو 
حسم ريال مدريد أمور هذه املواجهة بهدف 
يتيم سجله املكسيكي خافيير هيرنانديز.

نهائي ٢٠١6: عاد الفريقان للمقابلة مجددا 
فــي اإلطــار األوروبي مع عــام ٢٠١6 وهذه 
املــرة في كالكيت ثاني مــرة لنهائي ٢٠١4، 
حيث كان العنوان العريض نهائي عاصمي 
بألوان أوروبية. في هذه املواجهة استطاعت 
كتيبة سيميوني جتنب سيناريو مجنون 
فــي الدقائق األخيرة لكنها لــم تتمكن من 
جتنــب القاضية في ضربــات اجلزاء التي 
ابتســمت لريال مدريد مجددا وحقق معها 

لقبه الـ ١١ أوروبيا.

أســفرت قرعة الدور نصف النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي 
يوڤنتوس اإليطالي في مواجهة نادي موناكو 
الفرنســي. مواجهة ستتكرر للمرة الثالثة 
تاريخيا بني الفريقني في إطار مسابقة دوري 
أبطال أوروبا وستحمل شعار االنتقام من 
موناكو الذي أقصي في املناسبتني السابقتني 

على يد يوڤنتوس.
وكان الفريقني قد التقيا في ربع نهائي 
املسابقة األوروبية في ٢٠١5 العام الذي وصل 
فيه يوڤنتوس لنهائي البطولة قبل أن يطيح 
به برشلونة في اخلتام بنتيجة 3-١. وفي 

ذلك العام حقق يوڤنتوس االنتصار ذهابا 
على موناكو بهدف نظيف في تورينو سجله 
التشــيلي فيدال، العب يوڤنتوس السابق 
وبايــرن ميونخ األملاني حاليا. لقاء اإلياب 
بني الفريقني على ستاد لويس الثاني آنذاك 
انتهى بالتعادل الســلبي ليــودع أصحاب 

األرض واجلمهور البطولة.
وبالعــودة بالتاريخ ومزيد من األعوام 
جنــد أن املواجهــة األوروبيــة األولى التي 
أوقعت الفريقني وجها لوجه تعود ملوســم 
١99٧-١998. في ذلك املوسم حقق يوڤنتوس 
االنتصار ذهابا في األول من ابريل عام ١998 

مبدينة تورينو بنتيجة 4-١ في ليلة تألق 
فيه أليساندرو ديل بييرو وسجل هاتريك 
إضافــة لهدف بأقدام الفرنســي زين الدين 
زيدان. وفي لقــاء العودة الذي أقيم في ١4 
ابريــل عام ١998 مبوناكــو، انتصر النادي 
الفرنسي 3-٢ بيد أن انتصاره لم يكن كافيا 
له وذلك بسبب أفضلية التسجيل في أرض 
اخلصم التي ذهبت لصالح يوڤنتوس. يجدر 
الذكر إلى أن لقاء الفريقني سيتجدد هذا العام 
عندما يحل يوڤنتوس ضيفا على موناكو 
في ذهاب نصف النهائي على أن يلتقيا في 

لقاء العودة في يوڤنتوس أرينا.


