
رياضة
اجلمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨

PDF 29ملشاهدة الصفحة

ريال مدريد قلب تأخره إلى فوز كبير على سان جرمان 3-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال

زيدان يدافع عن قيمة »امللكي« ويشيد بفريقه
باألرقام.. ليڤربول »البرتقالي« يواصل توهجه

»الريدز« يكتسح بورتو ويضع قدماً في ربع النهائي

ثالثي ليڤربول املرعب فيرمينو وصالح ومانيه  )أ.ف.ب(

وضع ليڤربول االجنليزي، حامل اللقب 
5 مرات، قدما وأكثر في ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد عودته فائزا 
من أرض بورتو البرتغالي بنتيجة ساحقة 
5-٠، بينها ثالثية للسنغالي ساديو مانيه.
وســجل أهداف الفائز مانيه )٢5 و53 
و٨5( واملصري محمد صالح، أفضل العب 
أفريقــي، بطريقة رائعة )٢9( والبرازيلي 

روبرتو فيرمينو )7٠(.
وتقام مباراة اإلياب في ٦ مارس املقبل 

على ملعب انفيلد.
وكان ليڤربول فاز في مواجهتني سابقتني 
على بورتو في ربــع نهائي كأس االحتاد 
االوروبــي ٢٠٠١ ودور املجموعات لدوري 

األبطال ٢٠٠7، وتعادل في األخريني.
ويخوض فريق املدرب األملاني يورغن 
كلــوب والهــداف املصري صــالح األدوار 

اإلقصائية للمرة األولى منذ ٢٠٠9.

»الليڤر« البرتقالي.. تألق مستمر
وواصل ليڤربول تألقه بقميصه الثالث 
بعــد انتصاره 5-٠ علــى بورتو، ليحقق 
انتصاره اخلامس في ٦ مباريات عند ارتداء 
القميص البرتقالي الالمع وأحرز ٢4 هدفا 

في هذه املباريات.
وكانت املبــاراة األولى فــي االنتصار 

الســاحق 7-٠ علــى ماريبــور فــي دور 
املجموعــات بــدوري األبطال وهــو أكبر 
فــوز للفريق خارج أرضــه في البطوالت 

األوروبية.
وواصــل ليڤربــول تألقــه بالقميــص 
البرتقالي بانتصارين برباعية على وست 
هام يونايتد، وثالثية على ستوك سيتي 

في الدوري اإلجنليزي.
وارتــدى الفريق القميــص مرة أخرى 
عندما حل ضيفا على آرسنال في الدوري 
في ديسمبر وأحرز ثالثة أهداف لكنه اكتفى 

بالتعادل مع منافسه العنيد.
وميلك محمد صالح رقما مميزا إذ أحرز 
٨ أهداف في خمس مباريات بهذا القميص 
وسجل هدفه الـ ٢٢ في الدوري في االنتصار 
٢-٠ على ساوثمبتون يوم األحد املاضي.

وهز مهاجم مصر الشباك مرة أخرى مع 
ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
في الفوز على بورتو حيث سجل الالعب 
الســنغالي ثالثية ليقتــرب ليڤربول من 

دور الثمانية.
ورغم وجود جدل بني املشجعني حول 
شــكل القميص البرتقالــي، فإنه ال يوجد 
شــك أن الفريق نفسه يشــعر بالراحة إذ 
بلغ معدله 4 أهداف فــي املباراة الواحدة 

عند ارتدائه.

قمة »سانتياغو برنابيو« 
في عيون الصحافة العاملية

تصدر انتصار ريال مدريد في معقله »سانتياغو 
برنابيو« على باريس ســان جرمان 3-١، اهتمام 
الصحف العاملية الصادرة أمس. وفيما يلي عناوين 

الصحافة العاملية بعد انتهاء مباراة القمة:

»ليكيب« الفرنسية: »لم 
ينته األمر بعد«.
الصحيفة الفرنسية 
توعدت بالثأر في لقاء اإلياب.

»فوسبال بيلد« األملانية:
»رونالدو.. ركلة جزاء 
وهدف بالركبة«.
مشيدة بالالعب البرتغالي 
ومساهمته الكبيرة في فوز 
فريقه.

»الغازيتا ديلو سبورت« 
االيطالية:
 »عرض رونالدو مؤلم«
البرتغالي يحسم مواجهته 
أمام نيمار

دافع الفرنسي زين الدين زيدان، املدير 
الفني لريال مدريد اإلســباني، عن القيمة 
الكبيــرة التي ميثلها ناديــه في عالم كرة 
القــدم بعــد فوزه أول من امــس 3-١ على 
باريس سان جرمان في ذهاب دور الستة 
عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا 
أن النادي امللكي فاز بـ ١٢ لقبا في البطولة 
األوروبية وأن هذا يجب أن يكون لسبب ما.
وقال زيدان في املؤمتر الصحافي الذي 
أعقب اللقاء: »الالعبون يعرفون ما ننافس 
عليه ونرغب فــي أن نبرهن دائما أن هذا 

النادي وهذا الفريق له قيمة ال تنتهي«.
وأضاف: »ميكننا اآلن أن نكون سعداء، 
لقد لعبنا بشــكل جيد منــذ البداية حتى 
النهايــة، حققنــا نتيجــة جيــدة ويجــب 
تهنئة الفريق كله«. وأشاد زيدان بالالعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 
ثنائيــة في املباراة حيث قال: »إذا حتدثنا 
عن كريستيانو رونالدو فقد أثبت أنه العب 

املباريات الكبرى«.
وأنقذ املهاجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو فريقه ريال مدريد اإلســباني من 
الكمني الفرنسي وسجل هدفني ليقود الفريق 
إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمني 

3-١ على باريس سان جرمان.
وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل 
١-١، حيث تقدم العب الوســط الفرنســي 
الشاب أدريان رابيو في الدقيقة 33 ليكون 
األول له في 7 مباريات خاضها مع الفريق 
في البطولة هذا املوسم، وتعادل البرتغالي 
كريستيانو رونالدو للريال من ضربة جزاء 
في الدقيقة 45 ليكون الهدف العاشر له في 
7 مباريات خاضها مع الفريق في البطولة 

هذا املوسم.
وفي الشــوط الثاني أضــاف رونالدو 

الهــدف الثاني له وللفريق في الدقيقة ٨3 
ليعزز صدارته لقائمة هدافي املسابقة في 
املوســم احلالي برصيد ١١ هدفا فيما أحرز 
البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث للفريق 
في الدقيقة ٨٦ ليقضي على طموحات سان 

جرمان في حتقيق التعادل.

ايمري يشن هجومًا الذعًا على التحكيم
أشار اإلسباني أوناي اميري، املدير الفني 
لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، بأصابع 
االتهام إلى حكم اللقاء اإليطالي جيانلوكا 
روتشــي، مؤكدا أنه كان الســبب املباشــر 
في ســقوط النادي الباريســي على ملعب 

سانتياغو بيرنابيو.
وأوضح اميري أن حكم اللقاء لم يتخذ 
قــرارات »متزنة«، وقال فــي بداية املؤمتر 
الصحافي الــذي أعقب املباراة: »لقد لعبنا 
مباراة جيدة ولم نســتحق هذه النتيجة، 
املباراة حسمت بتفاصيل صغيرة واحلكم 
لم يساعدنا، هذه النتيجة ستجعلنا ننظر 
إلى األمور بشكل مختلف، إنها نتيجة سيئة 
لكنها غير مستحقة وعلينا أن نكون متفائلني 

من أجل مباراة العودة«.
وأطلق اميري سهام انتقاداته ضد حكم 
اللقاء، حيث أشار قائال: »ركلة اجلزاء التي 
احتسبت ضدنا لم تكن واضحة وكانت هناك 
ملســة يد على سيرخيو راموس، لقد اتخذ 
)احلكم( قــرارات أضرتنا، لم تكن قراراته 
متزنة، سنرى ما إذا كانت األمور في باريس 

ستصبح مختلفة«.
وحتدث اميري عن خروجه أمام برشلونة 
في الدور نفسه من البطولة األوروبية املوسم 
املاضــي، وذكــر قائال: »إنها تتكرر، لســنا 
محظوظني، احلكم كان أقرب لريال مدريد، 

لم يتعامل بنفس املعايير«.

تشلسي يواجه هال سيتي 
في كأس إجنلترا اليوم

يقص تشلسي شريط انطالق 
الــدور اخلامــس مــن كأس 
االحتاد االجنليزي لكرة القدم 
اليوم أمام ضيفه هال سيتي.

ويبدو البلوز الذي عاد لطريق 
االنتصارات بفوزه على وست 
بروميتش في الدوري املفضل 
لفــارق اإلمكانيات  للتأهــل 

واخلبرة بني الفريقني.
وكذلك يلعب اليوم ليســتر 
ســيتي أمام ضيفه شيفيلد 

يونايتد في ذات الدور.
٭ فرنســا: يســعى موناكو 
الــى مواصلــة  الوصيــف 
انتصاراته عندما يستضيف 
ديغون فــي املرحلة ٢٦ من 

الدوري الفرنسي.
وسيكون اخلطأ ممنوع على 
نادي اإلماراة اذا ما أراد تثبيت 
وصافتــه اذ يحتــل موناكو 
املركــز الثانــي برصيــد 53 
نقطــة بفــارق ١٢ نقطة عن 
املتصدر سان جرمان. اال ان 

اي تعثر يعنــي تنازله عن 
الوصافة ملرســيليا صاحب 
املركــز الثالث والذي ميتلك 

5٢ نقطة.
 ٭ أملانيا: تفتتح املرحلة ٢3 
من الدوري األملاني مبواجهة 
هيرتا برلني بضيفه ماينز.

ويحتل هيرتا برلني املركز 
احلــادي عشــر برصيد 3٠ 
نقطة، بينمــا يعاني ماينز 

اذ يحتل  املهــدد بالهبــوط 
املركز السادس عشر برصيد 

٢٠ نقطة.
 ٭ إسبانيا: يفتتح جيرونا 
وليغانيــس املرحلة ٢4 من 

الدوري االسباني اليوم.
ويحتل جيرونا املركز العاشر 
برصيد 3١ نقطة. بينما يقبع 
ليغانيس فــي املركز الثاني 

عشر برصيد ٢9 نقطة.

شوبف ميدّد تعاقده مع شالكه حتى 2021

عائدات أندية البوندسليغا ترتفع 
للموسم الثالث عشر على التوالي

أعلن نادي شالكه األملاني لكرة القدم امس 
متديد تعاقده مع النمساوي أليساندرو شوبف 
حتى ٢٠٢١. وانضم شوبف )٢4 عاما( لشالكه 
في فترة االنتقاالت الشتوية ملوسم ٢٠١٦/٢٠١5 
قادما من نادي نورنبرغ. وكان مقررا أن ينتهي 

تعاقد شوبف مع شالكه في ٢٠١9 قبل أن ميدد 
تعاقده ملدة عامني. وخاض شوبف 49 مباراة 
في البوندسليغا مع شالكه، من بينهم ثماني 
مباريات هذا املوسم ليساعد فريقه الحتالل 

املركز السادس في جدول الترتيب.

ذكرت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم، 
أمس أن األندية املنافســة بالبوندسليغا 
حققت زيادة في عائداتها للعام الثالث عشر 
على التوالي لتصــل إلى 375. 3 مليارات 
يــورو )٢١ .4 مليارات دوالر( في موســم 
٢٠١7/٢٠١٦. وقد مت الكشف عن هذا الرقم 
في عرض تقرير الدوري األملاني السنوي 

في فرانكفورت حيث زادت العائدات بنسبة 
4.٢% عــن الـــ 3.٢4 مليارات يــورو التي 

حتققت في املوسم السابق.
وجاءت عائــدات أندية البوندســليغا 
والدرجة الثانية مجتمعات 4.٠١ مليارات 
يورو لتكســر حاجز الـ 4 مليارات يورو 

للمرة االولى.

أرقام قياسية جديدة لـ »الدون«
حقــق أســطورة ريــال 
مدريد البرتغالي كريستيانو 
أرقامــا قياســية  رونالــدو 
جديدة، بعدما سجل هدفني 
لفريقــه أمام باريس ســان 

جرمــان. وذكــرت شــبكة 
»أوبتــا«، أن كريســتيانو 
رونالــدو، أصبــح بعد ذلك 
الهــدف أول العب في تاريخ 
دوري أبطال أوروبا، يسجل 
١٠٠ هدف مع فريق واحد في 

البطولة.
وأوضحت أن ريال مدريد، 
أصبح أكثر فريق حتتســب 
لــه ركالت جزاء فــي تاريخ 

دوري أبطال أوروبا، بواقع 4٦ 
ضربة، متفوقا على برشلونة 
)44 ركلــة(، وفقا حلســاب 

ميستر شيب.
وســجل رونالدو، ركلة 
اجلزاء الـــ ١4 له، في دوري 
أبطال أوروبا، كأكثر العب في 
تاريخ املسابقة، متفوقا على 
ميســي، صاحب الـ ١١ ركلة. 
وعزز كريستيانو رونالدو، 
بعد هدفيــه صدارته لقائمة 
هدافــي دوري األبطــال في 
النسخة احلالية، برصيد ١١ 

هدفا حتى اآلن.
وأشارت شــبكة »أوبتا« 
إلى إن كريستيانو رونالدو 
أصبح أول العب في تاريخ 
دوري أبطال أوروبا يسجل ١٠ 
أهداف أو أكثر في 7 مواسم 

متتالية في دوري األبطال.
الالعــب  ويأتــي خلفــه 
األرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي سجل ١٠ أهداف أو أكثر 
في 4 مواسم )غير متتالية( 
هاينكــس  هنــاك  أن  كمــا 
وريفالــدو ويــاردل وفــان 
نيستلروي وفالكاو سجلوا 
١٠ أهداف أو أكثر في موسمني 

من البطولة.

»اس« اإلسبانية: 
»كيف لنا أال نحبك«.
كريستيانو دخل عالم 
الـ ١٠٠ هدف مع الريال في 
»األبطال«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس اجنلترا )ثمن النهائي(

١٠:45beIN SPORTS HD4ليسترسيتي – شيفيلد يونايتد
١١beIN SPORTS HD٢تشلسي – هال سيتي

فرنسا )املرحلة 26(
١٠:45beIN SPORTS HD٦موناكو - ديغون

أملانيا )املرحلة 23(
١١:3٠beIN SPORTS HD5هيرتا برلين - ماينز

اسبانيا )املرحلة 24(
١١beIN SPORTS HD3جيرونا - ليغانيس

رجل الـ 3 ماليني يقهر الـ 400 مليون
أنفق باريس سان جرمان 4٠٠ مليون يورو )49٨ مليون دوالر( 
على التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مطلع املوســم، لكنه سقط 
أمام ريال مدريد 3-١. ولم يكلف اجلناح اإلسباني أسينسيو ريال 
مدريــد أكثر مــن 3.5 ماليني يورو من مايوركا في ٢٠١4 وشــارك 
كبديل في الدقيقة 79، لكنه لعب دورا حاسما في هدفي كريستيانو 
رونالدو ومارســيلو ليمنــح بطل أوروبا فــوزا متأخرا ويفرض 

سيطرته على املواجهة.
وبعد أقل من 3 دقائق من مشــاركته انطلق الالعب البالغ  ٢٢ 
عاما داخل منطقة اجلزاء من الناحية اليسرى ومرر إلى رونالدو 
الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال للمرة األولى 
في الدقيقة ٨3. وانطلق الالعب اإلســباني الدولي مرة أخرى من 
الناحية اليسرى ومرر إلى مارسيلو الذي هز الشباك محرزا الهدف 
الثالث. وبدا أن تعاقد ســان جيرمان مع نيمار من برشــلونة في 
صفقة قياســية بلغت ٢٢٢ مليون يورو هو مبنزلة إعالن واضح 

لرغبته في ترك بصمته في هذه البطولة القارية.
وهز الالعب البرازيلي الشباك ٢٨ مرة مع باريس سان جرمان 
هذا املوسم لكنه لم يكن مؤثرا وحصل على إنذار بعد تدخل ضد 
ناتشو مدافع ريال مدريد. وسيكلف مبابي فريقه مبلغ ١٨٠ مليون 
يورو عندما تنتهي فترة إعارته من موناكو في يونيو، لكنه أهدر 
فرصة خطيرة للتسجيل وإعادة التقدم لفريقه في الشوط الثاني 

بعدما سدد في احلارس كيلور نافاس بعد متريرة من نيمار.


