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شاكير يدير املباراة
قرر االحتاد األوروبي تعيني التركي جونيت شاكير 
حكما ملباراة مان س��يتي وري��ال مدريد في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وأعلن ريال مدريد 
اإلسباني في موقعه الرسمي على اإلنترنت أن صاحب 

ال�39 عاما سيقود لقاءه املنتظر أمام مان سيتي اإلجنليزي في أرض األخير 
اليوم. وكان شاكير قاد العديد من املباريات الصعبة آخرها مواجهة ليڤربول 
اإلجنليزي وبوروسيا دورمتوند األملاني في إياب ربع نهائي اليوروبا ليغ 3-4، 
كما قاد نهائي األبطال في املوسم الفائت بني برشلونة اإلسباني ويوفنتوس 
اإليطال��ي 3-1. ويعود آخر لقاء قاده الدولي الترك��ي لفريق ريال مدريد إلى 
دور املجموعات على أرض ماملو السويدي هذا املوسم وانتهى بثنائية بيضاء 
للفريق اإلسباني. ويتذكر عشاق ريال وسيتي هذا احلكم جيدا ألنه قاد إحدى 
املباري��ات املثيرة للجدل بني م��ان يونايتد اإلجنليزي وضيفه ريال في إياب 
ثمن نهائي موسم 2012-2013 حيث أسهمت قرارته )طرد البرتغالي ناني 56( 

في تأهل ريال لربع النهائي بعد الفوز 1-2.

توريه أبرز الغائبني
أكد مدرب مان سيتي مانويل بلليغريني 

غياب متوسط ميدانه يايا توريه عن 
مواجهة ريال مدريد، وذلك لعدم تعافيه 

من إصابته في الفخذ.
وتعرض قائد املنتخب اإليفواري لتلك 

اإلصابة أثناء مشاركته أمام ستوك 
سيتي، ليصبح أبرز الغائبني عن 

مواجهة الريال، بعد فشل احملاوالت 
التي قام بها الطاقم الطبي لتجهيزه 

للمباراة املرتقبة.
وحني سئل بلليغريني عن موقف توريه 
أجاب: »لسوء احلظ لن يكون معنا، إنه 

لم يتعاف من إصابته في العضالت، 
سنرى خالل هذا األسبوع كيف 

سيتحسن، 
وال أعتقد أنه 
سيكون الئقا 
ملباراة األحد 

)ساوثامبتون في البرمييرليغ(«.
وأضاف: »مشاركته في اإلياب غير 

معروفة، دعونا ننتظر ماذا سيحدث 
معه هذا األسبوع، ومشاركته في لقاء 

اإلياب ستتوقف على استجابته للعالج، 
من الواضح أننا سنعتمد على فرناندو 

وفرناندينيو في الوسط، هذا الثنائي 
لعب مباريات جيدة جدا في دوري 

األبطال، لذلك أن واثق بأننا لن نتأثر 
بغياب توريه«.

هنري: »الدون« ظاهرة كروية
خصص العب كرة القدم الفرنسي املعتزل تيري هنري 
عم��وده الذي يكتبه في جريدة )ذا صن( البريطانية 
أيام األحد للحديث ع��ن نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، كما امتدح جنم امللكي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو. وكتب هنري »مان س��يتي ميكنه أن يفعل 
كل ما في وس��عه حتى يضمن مراقبة كريس��تيانو 
رونالدو، ولكن إذا قرر فجأة أن يسجل هدفا من على 
بعد أكثر من 30 مترا، ال ميكن ألي مدافع أن مينعه، 

وإمنا ميكنه أن يقول )لقد أحسن صنعا(«.
وأضاف هنري »يدهشني أن البعض مازال يتساءل 
عما إذا كان )كريستيانو( من عظماء اللعبة. إنه ظاهرة«. 
وتابع »ال يوجد ش��ك في أن كريس��تيانو هو العب 
أفض��ل عندما يكون بجانبه ك��رمي بنزمية« مواطن 
هنري الذي تعرض إلصابة أمس في مباراة الريال أمام 

راي��و فاليكانو في اجلولة 
بالليجا وخرج على  ال35 
إثرها )ق42( من الش��وط 

األول للقاء.
ومن ناحية أخرى أشار هنري إلى أن أداء ريال مدريد 
حتسن بعد تولي مواطنه وزميله السابق في املنتخب 
الفرنس��ي زيد الدين زيدان منص��ب مديره الفني، 
مش��يرا أن »زيزو حظي باحترام اجلمهور والفريق 

منذ وصوله ملا كان عليه كالعب«.
وع��ن كون ريال مدريد ه��و األوفر حظا للفوز في 
نصف النهائي بني غالبية اجلماهير، أشار هنري إلى 
أن »ترجيح فوز ريال مدريد يقوم بشكل أساسي على 
تاريخه في املنافس��ة«، حيث انه يعد الفريق األكثر 

حصدا للقب التشامبيونز ليغ بواقع 10 ألقاب.

القمة في أرقام
ريال مدريد

٭ ليس هناك فريق في دوري أبطال 
أوروبا هذا املوس��م حقق انتصارات 

أكثر من ريال مدريد: 8.
٭ ريال مدريد إلى جانب بايرن ميونيخ 
وبرشلونة هم فقط أصحاب أقل عدد من 

الهزائم في املسابقة هذا املوسم: 1.
٭ ش��باك ريال مدريد اس��تقبلت 5 
أهداف، أفضل خط دفاعي في املسابقة 

مناصفة مع جاره أتلتيكو مدريد.
٭ ريال مدريد ميتلك ثاني أقوى خط 
هجوم في املسابقة ب� )26( هدفا بعد 

بايرن ميونيخ األول ب� )28( هدفا.
٭ تفاصي��ل أهداف ري��ال مدريد: 6 
بالقدم اليسرى، 16 بالقدم اليمنى و4 

بالرأس.
٭ 23 م��ن أهداف ريال مدريد جاءت 
من داخل منطقة جزاء اخلصم، مقابل 

3 من خارج املنطقة.
٭ ليس هناك فريق سدد على مرمى 
اخلصوم أكثر من ريال مدريد ب� 221 

تسديدة.
٭ تفاصي��ل تس��ديدات العبي ريال 
مدريد: 78 بني اخلش��بات الثالث، 83 

خارج اإلطار و60 معترضة.

٭ 4 من تسديدات ريال مدريد ارتطمت 
بالعارضة والقائمني، رقم يتشارك به مع 
ڤالنسيا، دينامو زغرب، بورتو وسان 

جيرمان.
٭ أمت العب��و ريال مدري��د 90% من 
متريراته��م، ثالث أفضل نس��بة في 
املس��ابقة بعد بايرن ميونيخ وس��ان 

جيرمان.
٭ حتصل ريال مدريد على 70 ركلة 
ركني��ة ف��ي املس��ابقة بينما حتصل 

خصومه على 28.
٭ ليس هناك العب قطع مسافات أكثر 
من رونالدو ب��ني العبي ريال مدريد 

أوروبيا هذا املوسم: 92.6 كم.
٭ بني العبي الوس��ط أوروبيا الذين 
قاموا بأكثر من 300 متريرة، كروس هو 

األكثر جناحا بدقة وصلت ل� %95.
 

مان سيتي

٭ مان س��يتي خاض 10 مباريات في 
دوري األبطال حتى اآلن انتصر في 6 

منها مقابل تعادلني وهزميتني
٭ مان سيتي هو رابع أقوى خط هجوم 
في املس��ابقة األوروبية هذا املوس��م 
مرافقة مع س��ان جيرمان برصيد 18 

هدفا )1.8 هدف في املباراة(
٭ تفاصيل أهداف السيتي: 9 بالقدم 

اليمنى، 6 بالقدم اليسرى، 1 بالرأس
٭ مان س��يتي اس��تفاد م��ن هدفني 
سجلهما العبو اخلصم في مرماهم.. 
األكثر اس��تفادة من أخطاء اخلصوم 

رفقة تشلسي وأستانا.
٭ شباك الس��يتي استقبلت 11 هدفا 
في املسابقة.. خط الدفاع رقم 12 من 

حيث الضعف في املسابقة.
٭ مان سيتي هو خامس أكثر فريق 
حاول العبوه على مرمى اخلصم بواقع 

151 تسديدة.
٭ 49 من تس��ديدات العبي السيتي 
وجه��ت بني اخلش��بات الث��الث، 67 
خ��ارج اإلط��ار و35 اعترضها العبو 

اخلصوم.
٭ أمت العبو مانشس��تر سيتي %87 
من مجمل متريراتهم.. كسابع أفضل 

فريق في املسابقة.
٭ حتصل مانشستر سيتي على 70 
ركلة ركنية فيما حتصل خصومه على 

28 ركلة ركنية.
٭ قام العبو مان سيتي بإرسال 178 
كرة عرضي��ة.. فقط 49 منها وصلت 

بنجاح لالعب الفريق.
٭ أوتاميندي ثاني أكثر من قطع مسافة 
بني العبي فريقه يليه يايا توريه ومن 

ثم باكاري سانيا.
٭ كيفن دي بروي��ن هو هداف مان 
سيتي أوروبيا بواقع 3 أهداف، يتشارك 

معه رحيم ستيرلينغ بذات العدد.
٭ فيرنانديني��و هو أكثر العب قطع 
مس��افة في دوري أبطال أوروبا بني 

العبي السيتي: 102.4 كم.
٭ فيرنان��دو هو صاحب أفضل دقة 
في التمريرات بني زمالئه بواقع %94 
حيث جنح في 282 متريرة من أصل 

299 قام بها.

اإلجنليز لـ »سيتي«: تكفون سووها
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ريال مدريد مان سيتي

لن تكون مهمة مان س���يتي الطموح سهلة في مواجهة 
ريال مدريد صاحب الباع الطويل في مسابقة دوري ابطال 
اوروبا وحامل الرقم القياسي في عدد االلقاب فيها )10 مرات( 
عندما يستضيفه على ملعب االحتاد في مدينة مانشستر 

اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي.
وستكون املواجهة ثأرية للتشيلي مانويل بلليغريني 
مدرب مان سيتي والذي اشرف على ريال في موسم 2009-

2010 قبل ان يقال من منصبه.
ول���م يغب ريال مدريد عن نصف النهائي منذ موس���م 

مواطنه برشلونة(، 2010-2011 )عادل رقم 
النهائي سوى مرة لكنه لم يصل الى 

حني توج باللقب واحدة عام 2014 

على حساب جاره اللدود اتلتيكو مدريد.
والتقى ريال مع سيتي مرتني اوروبيا، ففاز مرة وتعادل 
مرة. وكانت املواجهتان في دور املجموعات لدوري ابطال 
اوروبا 2013 ففاز ريال ذهابا 3-2 على ارضه عندما سجل 
رونال���دو الهدف الثالث في الوق���ت القاتل، ثم تعادال ايابا 

1-1 في مانشستر.
من جهته، يبحث مان سيتي عن تكرار اجناز يوڤنتوس 
االيطالي املوسم املاضي عندما فاجأ اجلميع ببلوغه النهائي 

قبل ان يخسر امام برشلونة.
فبعد اقصاء مان يونايتد وتشلسي وارسنال، بقي مان 
س���يتي، الذي بلغ ربع النهائي ثم نصف النهائي الول مرة 

في تاريخه، املمثل الوحيد للبرمييرليغ.

اطاح الفري���ق اململوك اماراتيا بباريس س���ان جرمان 
القوي )2-2 ذهابا و1-0 ايابا(، فبلغ نصف نهائي بطولة 
اوروبية الول مرة منذ موسم 1970-1971 في كأس الكؤوس 

االوروبية.
واستعاد س���يتي توازنه في اآلونة االخيرة خصوصا 
بعد عودة العبيه املصابني وهم البلجيكي كيفن دي بروين 
ومواطنه قطب الدفاع وقائد الفريق فنسان كومباني والفرنسي 

سمير نصري واالجنليزي رحيم سترلينغ. 
ويدخل الس���يتيزن املباراة مبعنويات عالية بعد الفوز 

على ستوك سيتي برباعية نظيفة في الدوري احمللي.
يذكر انه سبق لبيليغريني ان درب ريال مدريد في موسم 
2009-2010 قبل ان يقال من منصبه، حيث انتقل الى ملقة 

االسباني حتى 2013، ثم تولى املهمة في مان سيتي.
اما ريال مدريد فيسعى الى بلوغ النهائي للمرة الرابعة 
عش���رة في تاريخه وهو يعتمد بدرجة كبيرة على ثالثي 
خط املقدمة املؤلف من رونالدو والفرنس���ي كرمي بنزمية 

والويلزي غاريث بايل.
وكان رونالدو تعرض الصابة عضلية طفيفة منتصف 
االس���بوع املاضي، ففضل مدربه زندين زيدان اراحته في 
املباراة ضد رايو فايكانو نهاية االسبوع، وفي تلك املباراة 
تعرض بنزمية الصابة ولم يكملها، ويحوم الش���ك حول 

في  مباراة اليوم.مشاركته 

بلليغريني: ال أريد االنتقام من الريال

»زيزو« يتسلح بأرقامه قبل املواجهة

قال مدرب مان سيتي مانويل بلليغريني إنه ال 
يحمل أي ضغينة جتاه فريقه السابق ريال مدريد. 
وأضاف بلليغريني: »كنت مستاء من عدم فوزي 
بلقب مع ريال مدريد رغم أننا لعبنا بشكل جيد، 
لقد سجلنا مئات األهداف«. وأردف »حتى عندما 
واجهنا برش��لونة لم نكن نستحق اخلسارة، لقد 
خسرنا بهدف ال يصدق من زالتان إبراهيموڤيتش«. 
وتابع »لم أكن مستاء من إقالتي ألنني كنت أعرف 
أن ذلك كان على وش��ك احلدوث، أدركت أنني لن 

أستمر أكثر من موسم واحد«.
وواصل »ما زلت سعيدا، ألني حظيت بشرف 
تدريب ريال مدريد، بغض النظر عما حدث، لقد مر 
على ذلك 6 سنوات، وأصبح احلديث عن رحيلي 
ال يهم اآلن«. وأمت »ال أريد ألحد أن يعتقد أنني ما 

زلت أتألم مما حدث، أو أني أريد االنتقام«. من جهة 
أخرى أكد بلليغريني ثقته على إيقاف كريستيانو 
رونالدو. وقال التشيلي: »لست مندهشا مما قام 
به رونالدو في ريال مدريد، كنت أعرفه جيدا قبل 
تدريب الري��ال، وذلك من خالل تدريبي لفياريال 
حي��ث واجهته عندما كان العبا في مان يونايتد«. 
وأض��اف »لقد لعبنا أمامهم أربع مرات في دوري 
أبطال أوروبا وانتهت جميعها بنتيجة 0-0، ولذلك 
على دفاعي أن يفعل الشيء نفسه«. وتابع »لم نواجه 
رونالدو وحده، فقد كان بجانبه واين روني وريان 
جيجز وبول سكولز، ورود فان نيستلروي«. وأمت 
»رونالدو وقته��ا كان العبا جيدا للغاية، لقد ترك 
مانشس��تر يونايتد في سن ال� 24 وهو لم يصل 

إلى قمة مستواه بعد«.

يتسلح مدرب ريال مدريد زندين زيدان بأرقامه 
املمي��زة في أول مهمة تدريب ل��ه عندما يواجه 

مضيفه مان سيتي في »األبطال«.
سجل املدرب الفرنسي زندين زيدان إجنازا 
فرديا جديدا اذ بات »زيزو« أول مدرب في تاريخ 
امليرنغي ينجح في الفوز ب� 80% من مبارياته بعد 
خوضه 20 مباراة رسمية في مختلف البطوالت، 
حيث اشرف على الفريق في مسابقتي الدوري 
اإلس��باني ودوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد 
تعرض لإلقصاء من بطولة كاس امللك قبل تعيينه 

على رأس اجلهاز الفني لألبيض امللكي.
ولم يخسر ريال مدريد حتت إشراف املدرب 
الفرنسي زيدان خالل العشرين مباراة الرسمية 
سوى في مباراتني فقط، جاءت األولى أمام اتلتيكو 
مدريد على السانتياغو بيرنابيو بهدف دون رد 
ضم��ن اجلولة ال� 26، فيما ج��اءت الثانية أمام 

فولڤسبورغ األملاني في ذهاب الدور الربع نهائي 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة، غير 
ان��ه جنح في التأهل للدور النصف النهائي بعد 
كس��به لضيفه األملاني في إياب البطولة بثالثية 

نظيفة. 
وتع��ادل الفريق م��ع زي��دان مبباراتني في 
الليغا ضد فريقي ملقة وريال بيتيس، وباملقابل 
بل��غ رصيد زيدان من االنتص��ارات مع الريال 
16 انتصارا، منها 13 في الدوري اإلس��باني و3 
انتصارات في دوري أبط��ال أوروبا ضد روما 
اإليطالي ذهابا وإيابا في الدور الثمن النهائي من 
البطولة ثم ضد فولفسبورغ األملاني. ومن امللفت 
في االنتصارات التي سجلها امليرنغي حتت إشراف 
زيدان انها متت بنتائج عريضة منها سداسية ضد 
إسبانيول وسباعية ضد سيلتا فيغو وخماسية 

ضد ديبورتيفو الكورونيا. 


