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غاب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب اإلصابة 
فعجز ريال مدريد اإلسباني عن التسجيل في مرمى مضيفه مان 
سيتي )0-0(، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم أول من امس على ملعب »االحتاد« أمام 52 ألف متفرج.

فتأجل احلسم إلى مواجهة اإلياب األربعاء 4 مايو املقبل على 
ملعب »سانتياغو برنابيو«.

وستكون الفرصة متاحة لريال، حامل الرقم القياسي بعدد 
األلقاب )10 آخرها في 2014( بالتأهل إلى املباراة النهائية، بحال 
فوزه بأي نتيجة على س����يتي، فيما سيحجز الفريق اململوك 
اماراتيا أول بطاقة بتاريخه إلى نهائي املسابقة القارية األولى 

إذا فاز أو تعادل بأية نتيجة إيجابية مع خصمه امللكي.

ولم يغب ريال مدريد عن نصف النهائي منذ موسم 2010-
2011 )عادل رقم مواطنه برشلونة(، لكنه لم يصل إلى النهائي 
سوى مرة واحدة عام 2014 حني توج باللقب على حساب جاره 

اللدود اتلتيكو مدريد.
وحل لوكاس فاسكيز أساسيا في تشكيلة املدرب الفرنسي 
زندين زيدان، إلى جانب املهاجمني الفرنسي كرمي بنزمية والويلزي 
غاريث بايل، فيما غاب عن سيتي العب وسطه العاجي يحيى 

توريه بسبب اصابة عضلية.
وجاء الشوط األول متوازنا وسريعا بني الطرفني من دون 
فرص خطيرة، لكن س����يتي خس����ر قبل انتهائه بخمس دقائق 
صانع األلعاب اإلسباني دافيد سيلفا فدفع بلليغريني بدال منه 

بالشاب النيجيري كيليتشي ايهياناتشو )19 عاما( ليلعب إلى 
جانب الهداف االرجنتيني سيرخيو اغويرو.

وكان خيس����ي أول من يهدد مرمى اخلصم بفرصة خطيرة 
عندما استقبل عرضية الظهير األمين دانيال كارباخال برأسية 
من داخ����ل املنطقة هطبت على عارضة احل����ارس الدولي جو 

هارت )71(.
وفتحت رأسية خيسي شهية الباقني، فاطلق العب الوسط 
الكرواتي لوكا مودريتش تسددية قوية بعيدة علت العارضة )73(، 
ثم سدد الويلزي غاريث بايل، العائد إلى اجلزيرة البريطانية، 
كرة لولبية بيس����راه مرت قريبة بجانب القائم األمين لهارت 

.)75(

دفع بلليغريني برحيم سترلينغ بدال من خيسوس نافاس 
في آخر ربع ساعة، لكن ريال بقي األقرب إلى املرمى فصد هارت 

كرة خطيرة للبرازيلي كاسيميرو اثر ضربة ركنية )79(.
وخالفا لبداية املباراة احلذرة، اشتعلت األجواء في الدقائق 
األخي����رة، وقام هارت بصدة خارقة أمام قلب الدفاع البرتغالي 
بيبي الذي اطلق كرة صاروخية عن بعد سنتيمترات من املرمى، 
أبعدها احلارس الدولي ببراعة في أخطر فرص املباراة )82(.

وفي اللحظات األخيرة حصل سيتي على ضربة حرة على 
مشارف املنطقة نفذها البلجيكي كيفن دي بروين جميلة أبعدها 
احلارس الكوستاريكي كيلور نافاس ببراعة إلى ركنية )3+90(، 

لتنتهي املباراة بتعادل سلبي.

التعادل خيم على مواجهة ريال مدريد ومان سيتي في »االحتاد«

احلسم في »سانتياغو برنابيو«

٭ مانويل بلليغريني: »ال نخشى الذهاب إلى 
البيرنابيو وسنرى أي فريق سيلعب أفضل 

في تلك الليلة، لن نذهب من أجل التعادل، 
سنرى من سيكون أفضل من أجل الوصول 
إلى املباراة النهائية«. وأضاف: »ريال مدريد 
جاء يبحث عن نتيجة معينة، لقد رضي من 

البداية بالتعادل، من املنطقي بعض الشيء أن 
تلعب بهذه الطريقة في مباراة الذهاب«.

٭ زين الدين زيدان: »لقد كانت مباراة صعبة، 
كان بإمكاننا أن نكون أفضل ولكننا قدمنا 

مباراة جيدة وبشكل أفضل في الشوط 
الثاني، أهم شيء هو أننا حققنا نتيجة جيدة، 
سنحت لنا بعض الفرص ولكن لم نتمكن من 
التسجيل«. وأضاف: »أنا ال أتفق مع قول اننا 

سعينا للتعادل، لقد حاولنا دائما أن نحقق 

الفوز، على األرجح جلأنا قليال إلى الدفاع 
في الشوط األول ولكننا دائما ما نسعى إلى 

الفوز«.

٭ سيرخيو راموس: »أخطاء صغيرة ميكنها أن 
حتسم الصعود للنهائي ولهذا كان هناك 

احترام متبادل بني الطرفني«. 
وأضاف: »وجود رونالدو في امللعب أمر 

مهم للغاية بالنسبة للجميع، إذا لم يتمكن 
من التواجد في اإلياب سنسعى أيضا إلى 

االنطالق إلى األمام«.

٭ جو هارت: »سنستعد ملباراة جيدة وصراع 
شرس في برنابيو، ال نشعر بإحباط بسبب 

النتيجة. 
نحن على استعداد. لدينا تشكيلة رائعة بدأت 

تؤتي ثمارها. ببساطة نحن في انتظار مباراة 
كبيرة األسبوع املقبل«.

٭ بيبي: »هارت خرج بسرعة كبيرة وقام 
بتغطية املرمى أمامي بشكل جيد«. وأضاف 

»الفريق أظهر أنه صاحب شخصية قوية 
ومن املؤكد أننا سنفوز مع جماهيرنا«.

٭ فنسن كومباني: »التعادل بدون أهداف نتيجة 
خطيرة. من اللحظة التي سننجح فيها في 

هز الشباك في إسبانيا ستكون املواجهة 
مختلفة متاما«. وأكد »أداؤنا خارج أرضنا 

بالتشامبيونز جيد جدا. إذا كنت أنا من 
تعادل سلبيا خارج أرضي لشعرت بعدم 

الراحة«.

٭ مارسيلو: »من الصعب اللعب أمام فريق قوي 

يرغب في االستحواذ على الكرة«. وأضاف: 
»حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا وفي الشوط 

الثاني انطلقنا في الهجوم بشكل أكبر وسنحت 
لنا فرص أكثر من تلك التي سنحت لهم«.

٭ ريو فرديناند: »تألق هارت أمام الريال ذكرني 
ببيتر شمايكل، لقد أثبت أنه حارس كبير بعد 

إنقاذه ملرمى السيتي مرتني«. وأضاف: »في مثل 
هذا الدور أنت بحاجة إلى حارس جيد، حتى 
تعبر إلى النهائي، هارت حارس مليء بالثقة«.

٭ إمييليو بوتراغينيو: »كنا نستحق الفوز في هذه 
املباراة«. وتابع: »علينا االستفادة من إقامة 

مباراة اإلياب في أرضنا وبني جماهيرنا 
واستغالل هذه النقطة لصاحلنا كي نعبر لنهائي 

املسابقة«.

إحصائية املباراةردود الفعل بعد القمة

ذهاب نصف نهائي »يوروبا ليغ« الليلة

»ليڤربول كلوب« في امتحان »الغواصات«
يبدو ليڤربول االجنليزي مرشحا لتخطي ڤياريال اإلسباني 
في الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري األوروبي )يوروبا 
ليغ( لكرة القدم، عندما يحل عليه اليوم ذهابا، فيما يريد اشبيلية 
البناء على تاريخه اجليد في املسابقة عندما يحل على شاختار 

دانييتسك األوكراني.
ويبح����ث ڤياريال ع����ن التأهل إلى نهائ����ي احدى البطوالت 
االوروبية الكبرى ألول مرة في تاريخه. وس����قط أمام مواطنه 
ڤالنس����يا في نصف نهائي كأس االحتاد االوروبي 2004 وأمام 
ارس����نال االجنليزي في نصف نهائي دوري األبطال 2006، كما 
تفوق عليه بورتو البرتغالي بسهولة في نصف نهائي الدوري 

األوروبي 2011.
في املقابل، يحتل ليڤربول املركز السابع في الدوري االجنليزي 

ولم يخسر في آخر 5 مباريات في البرميييرليغ.
ويغيب عن تشكيلة احلمر املهاجم البلجيكي كرييستيان بنتيكي 
)ركبة(، األملاني اميري جان )كاحل(، جو غوميز )ركبة(، جوردان 

هندرسون )ركبة( والبلجيكي ديفوك اوريجي )كاحل(.
ويغيب عن ڤياريال البرازيلي ليو باتيستاو ويحوم الشك 

حول مشاركة خاومي كوستا واالرجنتيني ماتيو موساكيو.
وكان ليڤربول تأهل على حساب بوروسيا دومتوند االملاني 
)1-1 و4-3(، وفياريال على سبارتا براغ التشيكي )2-1 و2-4(، 

وهما يلتقيان ألول مرة في املسابقات األوروبية.
ويبحث ليڤربول عن لقبه القاري الثاني عشر، والثالث في 

هذه املسابقة بعد 1973 و1976 و2001.
والتقى ليڤربول ثالث مرة مع اندية اسبانية في نصف نهائي 
املسابقة، آخرها خسارته أمام اتلتيكو مدريد اإلسباني في 2010 
بفارق األهداف املسجلة خارج ارضه. وتغلب على برشلونة في 

1976 و2001 عندما جنح في إحراز اللقب.

شاختار للثأر من إشبيلية

يحلم اش����بيلية بلقب ثالث على التوال����ي عندما يحل على 
شاختار دانيتسك األوكراني على ملعب »ارينا لفيف«.

وتأهل شاختار على حساب سبورتينغ براغا البرتغالي )1-2 
و4-0(، واشبيلية بطل املوسمني املاضيني على مواطنه اتلتيك 

بلباو بركالت الترجيح 5-4 )2-1 و2-1(.
ويبحث ش����اختار، بقيادة مدربه اخلبير الروماني ميرسيا 
لوشيسكو، عن الثأر من اشبيلية اذ التقى الفريقان في دور ال� 16 
من نسخة 2007، ففاز إشبيلية دراماتيكيا 5-4 مبجموع املباراتني 
في طريقه نحو إحراز اللقب. ويحمل اش����بيلية الرقم القياسي 
بعدد مرات احراز اللقب أعوام 2006 و2007 و2014 و2015، فيما 
يأمل شاختار دانييتسك تكرار جتربة 2009 عندما احرز اللقب 
على حس����اب فيردر بيرمن األملاني 2-1. وخس����ر شاختار آخر 
ثالث مواجهات أمام أندية اس����بانية، وهو ثاني ترتيب الدوري 
األوكران����ي بفارق 7 نقاط عن دينامو كييڤ. وأحرز اش����بيلية 
لقب املس����ابقة في كل مرة بلغ فيها ربع النهائي. وتقام مباراتا 
اإلياب في 5 مايو، والنهائي األربعاء 18 مايو على ملعب »سانت 

جاكوب بارك« في بازل السويسرية.

هل يوقَف ديلي حتى نهاية املوسم؟
أعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم توجيه تهمة السلوك 

العنيف لديلي الي العب وسط توتنهام.
ويتعلق االتهام بحادثة خالل مواجهة توتنهام ووست 
بروميتش البي���ون على ملعب االول »وايت هارت الين« 
في الدوري االجنليزي، عندم���ا لكم الي )20 عاما( العب 
اخلصم االرجنتيني كالوديو ياكوب. وبحال تثبيت االتهام 
سييواجه الي عقوبة االيقاف لثالث مباريات اي حتى نهاية 
املوسم.  وكان ياكوب اسقط الي مرتني في املباراة، وظهر 
االخير غاضب���ا عندما رد بلكمة على صدره. وقال مدرب 
توتنهام االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ان العبي الفريق 

اخلصم حاولوا استفزاز الي خالل املباراة.

هوكس وتورونتو األقرب 
للتأهل في »البالي أوف«

ميتلك كل من اتالنتا هوكس وتورونتو رابتورز املبادرة 
في بلوغ الدور الثاني من البالي اوف ضمن الدوري األميركي 
للمحترفني بعد أن تقدما على بوسطن سلتيكس وانديانا 
بيسرز بنتيجة 3 - 2. ويحسم املواجهة الفريق الذي يحقق 
اربعة انتصارات من اصل سبع مباريات. في املباراة األولى 
تغلب اتالنتا على بوسطن 110 - 83. وفي املباراة الثانية 
قاد دميار ديروزان فريق����ه تورونتو رابتورز الى الفوز 
على انديانا بيسرز 102 - 99 بتسجيله 34 نقطة. وكان 
انديانا في طريقه إلى حتقيق الفوز عندما تقدم 90 - 77 
في الربع الثال����ث، لكن تورونتو رد ب� 15 نقطة مقابل 2 
ملنافسه في الدقائق اخلمس األولى من الربع االخير قبل 
أن يدرك التع����ادل 92 - 92 بفضل دانك رائعة لنورمان 
باول. ثم لعب دي روزان دور املنقذ وسجل ثالثية ليمنح 

تورونتو التقدم للمرة االولى في املباراة.

العب اتالنتا جيف تيج يحاول املرور من العبي بوسطن

ڤياريال  -  ليڤربول

شاختار  -  إشبيلية
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