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{ مــدن وكـاالت  وضع مـانــشـسـتـر
ســيـتـي اإلنـكــلــيــزي قـدمــا في ربع
نــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا إثـر
فـــوزه  0-4 عـــلـى مـــضـــيـــفه بـــازل
الـســويــســري اول امس الــثالثـاء
عـلى مـلـعب سـانت جـايـكـوب بارك
في ذهـاب دور الـ .16أحـرز أهـداف
مـانــشـســتـر ســيـتي كل مـن إلـكـاي
جـــونـــدوجـــان  14و 53وبـــرنــاردو
ســيــلــفـا  18وســيــرجـيــو أجــويـرو
.23وتــــقــــام مـــــبــــاراة اإليــــاب في
قـبل على مـلعب السـابع من آذار ا
االحتـاد. وأشـرك مـدرب مـانـشـسـتر
سـيـتـي بـيب جـوارديـوال تـشـكـيـلة
قـويـة واعـتـمـد عـلى قـائـد الـفـريق
كــــومـــبــــاني فـي خط الــــدفـــاع إلى
جـانب نيـكوالس أوتـامـينـدي فيـما
جلس كل من لـيروي سـاني وديـفيد
سيلفا على مقاعد البدالء.أما مدرب
بــــازل رفــــايــــيل ويــــكـي أجـــرى 3
تــعــديـالت عــلى تــشــكــيــلــته الــتي

تغلـبت على ثون في مـباراة الفريق
األخيرة بالدوري السويسري.

وأشـــرك ويـــكي لـــيـــو الكــرويـــكس
وفــابـيـان فـري وبـيـاس ريـفـيـروس
وجـــلس الــــهـــولـــنــــدي ريـــكي فـــان
فـولـفـسفـيـنـكـل وراوول بتـريـتـا عل
مـقـاعـد البـدالء.وانـطـلق مانـشـسـتر
ســيــتي بــحــثــا عـن هــدف الــتــقـدم
واقترب من حتقيق ذلك في الدقيقة
الـثـانـية بـعـد عرضـيـة من بـرناردو
سيـلفـا على رأس جـوندوجـان لكن
احلـارس تـومـاس فـاسـلـيك أبـعـدها
فوق الـعارضـة.رد بازل في الـدقيـقة
ـيـتري اخلـامـسـة عـندمـا تـلـقـى د
أوبرل كرة طويـلة من ريفيروس
وكـاد يـنفـرد بـاحلارس إيـديـرسون
الذي أبعد محـاولته بخروج موفق
مـن مـــرمــــاه.وافــــتــــتح الــــســـيــــتي
الـتـســجـيل في الــدقـيـقـة  ?14عـبـر
رأسـيـة من جــونـدوجـان إثــر ركـلـة
ركـنــيـة نــفـذهــا كـيـفــ دي بـروين

وكــاد بـازل أن يـدرك الـتـعـادل عـبـر
فـالـنـتـ سـتـوكـر لـكن إيـديـرسـون
ــــوقـف مــــجــــدّدا.وســــجل أنــــقــــذ ا

الـسيـتي هـدفه الثـاني في الـدقيـقة
 18بعدمـا رفع رحيم ستـرلينج كرة
عــرضـيــة حــاول الـدفــاع قــطـعــهـا

لـتـصـل إلى بـرنــاردو سـيـلــفـا عـلى
الـنـاحـيـة الـيـمـنى وسـدد بـحـكـمة
حـاول احلـارس فـاسـلـيك إبـعـادها

لـــكـــنـــهـــا تـــهـــادت من فـــوقه داخل
ــــــرمى.وســــــرعــــــان مــــــا ســــــجّل ا
األرجـنــتـيــني سـيــرجـيــو أجـويـرو
الـــهـــدف الــثـــالـث لـــلــســـمـــاوي في
الدقـيقة  23عبر تـسديدة من خارج
ــــ مــــنـــــطـــــقــــة اجلـــــزاء عــــلـى 
فـاسـلــيك.وأهـدر سـتـرلــيـنج فـرصـة
الـــهـــدف الــرابـع في الـــدقــيـــقــة 33
بــعــدمــا أبـعــد فــاســلــيك الــكـرة من
أمامه ومرّر فابيان ديلف الكرة من
الــنـاحـيـة الـيـسـرى إلى دي بـروين
الــــذي ســـدد مـــبــــاشـــرة من حـــدود
ـرمى بـقـليل مـنـطـقـة اجلـزاء فـوق ا
في الـدقـيـقـة .37 ولم يــتـغـيّـر األمـر
في الــشــوط الـــثــاني واقــتــرب دي
بــــرويـن من إحــــراز هــــدف جــــديـــد
للسيتي في الدقيقة 47 بعدما تلقى
كـرة من جونـدوجـان قبل أن يـسدّد
في مـــكــان وقـــوف احلـــارس.وبــرع
إيـديـرسون في الـتـصـدي لتـسـديدة
من محمد اليـونسي في الدقيقة 49

قـبل أن يـضـيف جـونـدوجـان هدفه
ــبـاراة بــالـدقــيـقـة 53 الـثــاني في ا
بتسديدة ملتفة استقرت على يسار
احلارس التـشيكي. واسـتسلم بازل
جملريات الـلعب رغم فـرصة أهدرها
أوبـرلـ بـعـد تـمـريـرة مـن سـتـوكر
في الـــدقـــيـــقــة  56 ودخل لـــيـــروي
ـلعب سـاني وديفـيد سـيلـفا أرض ا
بــــدال من رحـــيم ســــتـــرلـــيـــنج ودي
بــــرويـن.واخــــتــــرق أجـــــويــــرو من
رر كرة الناحـية اليسـرى قبل أن 
ذكـيـة لـلـمـتـحـفـز ج أكـد الـبلـجـيـكي
فـيـنـسـنت كـومـبـاني قـائـد ومـدافع
مـانـشـسـتـر سـيـتي اإلنـكـلـيـزي أنه
غـــيـــر مــســـمـــوح بـــالـــتـــراخي في
مــواجــهـــة اإليــاب أمــام بــازل عــلى
مـــلــعـب (االحتــاد) بـــدايــة الـــشــهــر
ـقـبـل. وحـقق مـانــشـسـتــر سـيـتي ا
فـوزًا مـريحًـا خـارج أرضه بربـاعـية
نـظـيـفـة أمـام بـازل الـيـوم الـثالثاء
في ذهاب ثـمن نـهائي دوري أبـطال
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يير ليج.وعن أسباب موافقته بالبر
ـركز على تـدريب واتـفورد صـاحب ا
في اجلدول قال "مسابقة الدوري 11
اإلجنــلـيــزي ووجـودي فـي نـاد بــهـذا
ـنـاخ ــسـتــوى وبـهــذا الـتـنــظـيـم وا ا
األســري بــداخـله وكــذلك إمــكــانــيـاته
االقتـصـاديـة".وأكد أن أهـداف الـنادي
هي احتالل أفـضل مركـز في الدوري
خــاصــة وأنه لم يــلــعب فـي األضـواء
سوى لعام مشـيرًا: "نعلم أن هناك
ستة فرق هي األفضل ونحن بعيدون
عنها لـكننا سـنحاول االبتـعاد بأكبر

عدد من النقاط عن القاع".
وعـاد للـحـديث عن مـوقـعة تـشـيـلسي
وبـرشـلونـة قـائـلًـا: "برشـلـونـة دائـمًا
ـرشحـ للـفـوز في أي مـسابـقة من ا
يـخـوضـهـا خـسـر مـباراة واحـدة في
الكـأس وكـذلك في الـسوبـر اإلسـباني
رشح لـلفوز على ـوسم هو ا بداية ا
تــشـيــلــسي أو أي فــريق غــيـره".وعن
ـتـلـكـون قدرات "الـبـلـوز" أكـد أنـهم "
هجومـية كبـيرة برشلـونة لن يواجه
ـيير فريـقًا دفـاعيًـا فهم أبـطال الـبر
ــتــلــكــون اجلـودة ــاضي و الــعــام ا
والقـوة ليكـونوا خـطيـرين للـغاية في

التشامبيونز".

أن "البلوز" لن يلجأون فقط للدفاع.
وفي مـقـابـلـة مع صـحـيـفـة (سـبورت)
الــكــتـالــونــيــة قـال مــدرب واتــفـورد:
"مـبــاراتـهم أمـام بــرشـلـونــة سـتـكـون
مخـتـلفـة فأمـامـنا لم يـدفع تـشيـلسي
هاجـم أمـثال جيـرو وموراتا بل
لــعب بــويــلــيــان وهــازارد إنه فــريق

{ مدريـد - وكـاالت - حذر اإلسـباني
خـــافي جــارســـيــا مـــدرب واتــفــورد
فـــريـق بـــرشـــلـــونـــة من خط هـــجـــوم
واجهته في تشيلسي الذي يـستعد 
ذهــــاب ثـــمن نـــهــــائي دوري أبـــطـــال
أوروبــــا يـــوم  20شــــبــــاط اجلـــاري
لعب ستامفورد بريدج مشيرًا إلى
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يــوفـــنـــتــوس في أول  9دقــائق عن
طـريق جــونــزالـو هــيــجـواين وذلك
بـــــــفـــــــضـل هـــــــدفي هـــــــاري كـــــــ
وكــريــســتــيـان إيــريــكــســ ثــنـائي
الــــــســـــــبـــــــيــــــرز. وواصـل مــــــدرب
الــبـيــانـكــونـيــري: "بـوفــون تـصـدى
لــلـــعــديـــد من الــكـــرات الــصـــعــبــة
تـوتـنــهـام فــريق بــدني وفـني رائع
وجنـحــوا في خــلق فــرص عــديـدة

{ رومـــــــــــا- وكــــــــــــاالت - يـــــــــــرى
ديـر الفني ماسـيملـيانو ألـيجري ا
لــنــادي يـــوفــنــتــوس اإليــطــالي أن
فـريـقه لــديه فـرصـة الــوصـول لـربع
نــهــائـي دوري أبـطــال أوروبــا رغم
الــتـــعـــادل عـــلى أرضه ( ?(2-2اول
امس الـثالثـاء في ذهاب دور الـ16
ـسابقة.وقـال أليجري في من عمر ا
ــيــوم تــصــريــحــات لــشــبــكــة "بــر
سـبـورت" اإليـطـالـيـة: "كـانت مـباراة
رائعة يوفـنتوس تقـدم مبكرًا وعاد
تـوتنـهام فـقـدنا الـكثـير من الـكرات
وذلك بـسـبب الـضغـط الكـبـيـر الذي
مـــارســوه عــلـــيــنـــا". وأضــاف: "من
الـــطــــبـــيـــعـي أن تـــعـــانـي في هـــذه
ـبــاريـات وبــعـد الـتــقـدم بــهـدفـ ا
توقفنا عن اللعب ولكن هذا بفضل
مــا فـعــله تــوتــنـهــام". وتــابع: "كـان
لـديـنـا فـرصة لـتـسـجـيل هـدف ثالث
وبـعـد ذلك أهـدرنـا ركـلـة جـزاء اآلن
عـلـينـا التـفـكيـر في مـباراة الـعودة
وسنحاول االنتصـار يؤسفني أننا
لم نـــفـــز ولـــكـن لـــديـــنـــا الـــفـــرصــة
لـــلــوصـــول لــربع الـــنــهـــائي".وعــاد
تـوتـنــهـام في الـنـتـيــجـة بـعـد تـقـدم
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أخبار النجوم

{ مدريـد- وكاالت - رشحت تـقاريـر صحفـية أربعـة العبـ للرحـيل عن صفوف
ـلكي جللب نيـمار جونيور ريال مـدريد اإلسباني في إطـار سعي إدارة النادي ا
وسم اجلاري ويعـد كريستيانو جنم باريس سـان جيرمان الفرنسي عـقب نهاية ا
يـرينـجي" بإدراجه رونالـدو أبرز األسـماء الـتي ارتـبطت بـالرحـيل عن جـدران "ا
دفوع لضم النجم البرازيلي من ناديه بلغ ا في صفقـة تبادلية مع نيمار لتقلـيل ا
البـاريسي. كما ذكـرت صحيفـة "إندبندنـت" البريطـانية أن ريال مـدريد يدرس بيع
العب آخرين من أجل تمويل صفقة التعاقد مع جوهرة السيلساو والذي من 3
توقع أن يـكلف التعاقد معه مبلغًا خيالـيًا . وقالت الصحيفة إن اجلناح الويلزي ا
رشحة التي ستعرض للبيع باإلضافة إلى جاريث بـيل يعتبر من أبرز االسماء ا
العب الوسط الـكرواتي لـوكا مـودريتش حـيث يحـظى هذا الـثنـائي باهـتمـام أندية
ـهاجم إجنلـيـزيـة عـديدة أبـرزهـا مـانشـسـتـر يـونايـتـدكـما تـضم الـقـائـمة أيـضًـا ا

ا. الفرنسي كر بنز
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مانشستر
سيتي يحقق
فوزا كبيرا
على بازل

œUFð‰∫ تمكن توتنهام من الظفر بنقطة مهمة من ارض يوفنتوس

مدرب
واتفورد
خافي
جارسيا

{ لـندن- وكـاالت - ركّزت الـصحف
اإلجنــلــيـزيــة الـصــادرة صــبـاح امس
األربـــعـــاء عــلـى مــشـــوار تـــوتــنـــهــام
هــوتـسـبـيـرز ومـانـشــسـتـر سـيـتي في
مــسـابــقـة دوري أبــطـال أوروبــا بـعـد
.وخرجت صحيفة يّزة للفريق لـيلة 
"مـيرور" بعنوان "لـقد فعلهـا توتنهام"
فـي إشارة إلى تـمكّن الـفريق الـلندني
مـن قلب تـأخـره بـهـدفـ مـبكّـرين إلى
تـعـادل  2-2فـي ذهـاب ثـمن الـنـهـائي

دينة تورينو.
 وقــالت في عــنـوان آخــر "ســيـتي في
نــزهــة ســـويــســريــة" بــعــدمــا تــمــكّن
مــانـشــسـتــر سـيــتي من حتـقــيق فـوز
كـــــاسـح خـــــارج أرضـه عـــــلى بـــــازل
بـرباعية نـظيفة.أمـا صحيفة "ذا صن"
فـأبرزت تعادل توتنهام على يوفنتوس
بــفـضل هــدف من ركـلــة حـرة أحـرزه
كـريـسـتيـان إريـكـسن في وقت أشاد
فـيه هدّاف الفريق هاري ك صاحب

الهدف األول بروح فريقه القتالية.
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انـشستـر سيتي اإلنـكليـزي عن سعادته الـكبيـرة بالفوز دير الـفني  { مدريد- وكـاالت - أعرب اإلسبـاني بيب غوارديـوال ا
الذي حـقـقه الـفـريق بربـاعـيـة نظـيـفـة أمام مـضـيـفه بـازل السـويـسـري اول امس الثالثـاء في ذهـاب ثـمن نـهائـــــــــي دوري

األبطال.
درب في الوقت ذاته أنـهم سيخـوضون مواجهـة اإلياب "بجـدية تامة" عـلى الرغم من ضمـان التأهل "تقـريبا" لدور وأكد ا
ـباراة في تصـريحات لشـبكة (بي تي سـبورت) البريـطانيـة: "الفوز  خارج ـدرب اإلسباني عقـب نهاية ا الثمانـية . وقال ا
ـلـعب نـتيـجـة رائـعـة لـقـد تـأهلـنـا تـقـريـبـا لـدور الثـمـانـيـة ولـكن هـذه هي الـتـشامـبـيـونـزلـيج ومـا زال هـناك  90 دقـيـقة ا
ييرلـيج حيث يعتـلي الصدارة بفارق  16نقطة نتهـى اجلدية مضيـفا موقف الفـريق جيد للـغاية في البـر سنخوضـها 
مكن أن عن أقرب مالحقيـه وتأهلنـا بالفعـل لنهائي كـأس الرابطـة ونحن على أعتـاب ربع نهائي دوري األبـطال ومن ا

بــدوري أبـــطـــال أوروبـــا.وافــتـــتح
هـيجـواين الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة
الــثـانـيــة قـبـل أن يـضـيـف الـهـدف
الـثـاني في الــدقـيـقـة الـتـاسـعـة من
ركــــلـــة جــــزاء.أنـــهى هــــاري كـــ

مــــهــــاجـم تــــوتــــنـــــهــــام صــــمــــود
جـانلـويـجي بوفـون حـارس مرمى
البـيـانـكـونيـري بـهـدفه خالل لـقاء
الـليـلة.ولـم تهـتز شـباك بـوفون في
أي مــبــاراة تــنــافــســيــة ســواء مع
دة نـتخب اإليـطالي  اليـوفي أو ا

.  694دقيقة وذلك قبل هدف ك
وغـاب الـتـوفـيق الـيـوم عـن هـوجو
لوريس حـارس توتـنهام ونـظيره
في يوفنتوس جـانلويجي بوفون
ـــقــدوره الـــتــصــدي فــاألول كــان 
لـهـدفي هـيـجـواين وكـذلك الـثـاني
كــان في مــقــدروه الـتــصــدي لــكـرة
كــريـســتــيـان إيــركــسن إذ المـست
الـكـرة فـي الـلقـطـات الـثـالث أيادي
احلـارســ ولـكـنــهـا بـدت وكــأنـهـا

إسفنجية.

ـدرب األرجـنـتــيـني اعـتـبـر أن أن ا
"األمور ما زالت مفتوحة".

ـكنه وأوضح: "يـوفـنتـوس فـريق 
الفـوز في أي ملعب مـباراة اإلياب
ـتــعـة سـتــكـون قــويــة لـلــغـايــة و
لـــــــلــــــــمـــــــشـــــــاهـــــــدة هــــــــذه هي
"التشامبيونز".كما أبدى بوكيتينو
ـــواطــــنه تـــقــــديــــره وإعــــجـــابـه 
جـــونــزالـــو هـــيــجـــواين مـــهــاجم
هاجم يوفنـتوس الذي وصـفه بـ"ا

." الكبير وأحد أفضل الالعب
ـهاجـمون األضواء بـقمة وخطف ا
يوفـنتـوس وتوتنـهام بـذهاب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا والتي
احــتــضــنـهــا مــلــعب "يــوفــنــتـوس
أريـنا"وجنح تـوتـنهـام في اخلروج
بــتــعــادل ثـمــ بــطــعم الــفـوز من
مـعــقل يــوفـنــتــوس بـهــدفــ لـكل
منهما لتصبح مهمته أسهل بكثير
في لـقــاء الـعـودة.سـجـل جـونـزالـو
هـيـجـواين مـهـاجـم اليـوفـي أسرع
ثنـائيـة في تاريخ الـسيدة الـعجوز

األرجـنـتـيـني جونـزالـو هـيـجواين
قـبل أن يـنـتـفـض الـفـريق الـلـنـدني
ويعود في الـنتيجـة بهدفي جنميه
هـــــاري كــــــ وكـــــريـــــســــــتـــــيـــــان
.وتصب هذه النـتيجة في إريكسـ
صــالح الــفـريـق اإلجنـلــيــزي الـذي
سـيــخـوض مــبـاراة اإليــاب يـوم 7
ـبـلي) ـقـبل عـلـى ملـعـبه (و آذار ا
ويكفـيه اخلروج بتـعادل سلبي من

أجل العبور لدور الثمانية.
وأكـد بــوكـيـتـيـنــو في تـصـريـحـات
تـلـيـفــزيـونـيـة عـقب الـلـقـاء: "بـدأنـا
ـبـاراة بـشـكـل سيء السـيـمـا في ا
لــقــطـــة الــهــدف األول وبـــعــد ذلك
الـهـدف الـثـاني من ركـلـة جزاء كل
األمـــور كــــانت تــــبـــدو فـي صـــالح
يــوفـنــتـوس ولــكن الــفـريق أظــهـر
شخـصية كـبيرة".وأضـاف "حاولنا
ـــعـــتــادة الـــلـــعب بـــطــريـــقـــتـــنــا ا
وسيـطرنـا على يوفـنتـوس في عقر
داره".وعـــلى الــرغـم من أفــضـــلــيــة
الـسـبـيـرز في مـواجـهـة اإليـاب إال

{ رومـــــا- وكـــــاالت -
ــــلـك األرجــــنـــــتــــيـــــني
جـــونــــزالـــو هـــيــــجـــواين
مــهــاجم نــادي يــوفــنــتـوس
اإليـطــالـي تــاريـخًــا حــافالً
بـإهـدار الــفـرص احلــاسـمـة
ســواء مع األنــديــة الــتي لــعب
لـهــا أو مـنـتــخب بالده. وأهـدر
هــــيــــجــــوايـن مــــســــاء اول امس
الـثالثـاء فـرصـة تـسـجـيل هـاتـريك
في مـرمى تـوتـنـهـام بـعـد إضـاعـته

لركلة جزاء مهمة قبل نهاية الشوط األول عندما
كانت الـنتـيـجة تـشيـر إلى تـقدم الـسيـدة العـجوز
2-1 وجنح توتنهام خالل الشوط الثاني في

إحراز هدف التعادل.
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{ لـنـدن- وكـاالت - قـال إيــدين هـازارد صـانع لـعب تـشـيـلـسي إن فـريـقه
ـربع الــذهـبي والـتـأهل سـيـكـافـح إلنـهـاء الـدوري اإلنــكـلـيـزي ضــمن فـرق ا
قبل وتألق هازارد وسجل هدف في فوز وسم ا لدوري أبـطال أوروبا في ا
تـشيـلسي -3صفـر علـى وست برومـيتـش ألبـيون لـيـحقق الـفـريق انتـصاره

سابقات ويبقى رابعًا في الثالث فقط في آخر  11مـباراة في كل ا
تصدر. الدوري بفارق  19نقطة عن مانشستر سيتي ا

ويـرغب هـازارد أن يـواصـل تـشـيـلــسي صـحـوته
ـوقع الرسمي قـبلة وقـال عبر ا في الـفترة ا
ــتـ لــنـاديه: "كــان الــرد جـيــدا بـعــد هـز
ــوث وواتـفـورد مــتـتــالـيــتـ أمــام بـور
لـديـنـا العـبـون رائـعـون ونـريـد إنـهـاء
ـسابـقـة ضـمن أول أربعـة مـراكز ا

وسم وهذا هدفنا. في نهاية ا
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ـــقـــبل.وأعــاد كـــ الـــذي ســجل ا
هـدف فـوز تـوتنـهـام عـلـى آرسـنال
فـي بـــدايــــة األســــبــــوع الـــفــــضل
لـزمالئه في الـتعـافي من اسـتقـبال
هـــدفـــ في أول تـــسع دقـــائق في
مــبـــاراة الــثالثـــاء بــعــدمـــا ســجل
جــونـــزالـــو هــيـــجـــوين ثـــنــائـــيــة

ليوفنتوس.
ـكن أن نسـتسلم : "كان  وقال كـ
بـــعـــيــدًا عـن مــلـــعـــبـــنــا في دوري
األبطال هـذا يوضح شخصـيتنا"
ـتـازًا بـعـد مـضـيـفًـا: "كـان األداء 
بلي بهدف ذلك وسنعود إلى و

خارج الديار إنها نتيجة رائعة".
ومن جـــانـــبه قـــال  مـــاوريـــســـيــو
بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه
كــان سـيــئـا فـي أول عـشــر دقـائق
ـفـترض لـكـنه شعـر بـأنه كان من ا
أن يــحــتــفل بــاالنــتــصــار بــعـد أن
اســتـفـاق لــيـســتـحـوذ عــلى الـكـرة
بــنـســبـة  %62أمـام فــريق ضـمت
تـشكيـلته األسـاسية سـبعـة العب
ـاضي ضد ـوسم ا بـدأوا نـهـائي ا
ريــال مـــدريـــد. واوضح  نـــظـــيــره
مــاســـيــمـــيــلـــيــانـــو ألــيـــجــري إن
يوفنتوس تراجع أمام رد توتنهام
الـســريع مـضـيــفًـا: "بـدأنــا بـشـكل
جـيـد جــدًا لـكن بـعــد ذلك واجـهـنـا
صـعـوبـات في االحــتـفـاظ بـالـكـرة

ألن توتنهام كان يلعب جيدًا".
وواصل مــــدرب الـــيــــوفي: "بــــعـــد
التـقدم  -2صـفر لم نـقـرر أن ندافع
من اخلـلف توتـنـهام أجـبرنـا على
ذلـك لكـن بعـد الـهـدف الـثـاني كـنا
الـــــــفـــــــريق األخـــــــطـــــــر".وأثـــــــنى
األرجنتيني ماوريسـيو بوكيتينو
ــديــر الــفـــني لــنــادي تــوتــنــهــام ا
هـوتسـبـر اإلجنلـيـزي على العـبيه
بــعـد إظـهـارهم شــخـصـيــة كـبـيـرة
عـقب التـأخر بـثنـائيـة نظـيفـة أمام
يوفنتوس اإليطالي اليوم الثالثاء
في ذهـــــاب ثـــــمن نـــــهـــــائي دوري
األبطال ليتعادلوا في النهاية (-2
.(2وكان بطل إيطاليا متقدما

بــثــنــائــيـة نــظــيــفــة في أول تــسع
باراة عن طريق دقائق من بدايـة ا

مع يــــوفــــنــــتـــوس فـي ذهـــاب دور
الستـة عشر لـدوري أبطال أوروبا
اول أمس الثالثاء. وكان هدف ك
في الـدقـيـقة  35هـو السـابع له في
وسم ليعادل الرقم البطولة هـذا ا
القيـاسي لالعب اإلجنلـيز وحققه
سـتيـفن جـيرارد عـندمـا سجل
 7أهداف مع ليفربول في

مـــــــــــــــــــــــــــــــوســـم -2008
.2009وليس هذا

فـــحــسـب بل إن أهــداف
كـــــ الــــتــــســـــعــــة في
مــــبـــاريــــاتـه الـــتــــسع
األولى تزيـد على أي
العب آخـر في تـاريخ
ــــســـابـــقـــة األبـــرز ا
لألندية في أوروبا
ويـــتــفـــوق بــهــدف
واحـــــــــــد عــــــــــلـى
الــــــــــــربـــــــــــــاعـي
رونـــالـــديـــنـــيـــو
وســــــيـــــمـــــوني
إنــــــــــــــــــــــزاجــي
وديـــــــــــديــــــــــيـه
دروجبا ودييجو

كوستا.
9 وأحـــــــرز كـــــــ 
أهـــداف في آخــر 8
لك سابقات و مباريات بجميع ا
وسم وهو ما يزيد  33هدفًا هذا ا
عـــلـى أي العب آخـــر في بـــطـــوالت
الــــدوري اخلــــمـس الــــكــــبــــرى في
ـهـاجم الـبالغ أوروبـا.كـان بـوسع ا
عـمـره  24عــامًـا الــذي سـجل هـذا
الـــشــــهـــر هـــدفه  100في الـــدوري
متاز في  141مباراة فقط زيادة ا
حــصـــيــلــتـه في مــبــاراة اول امس
الـثالثــاء لـكن حـارس يــوفـنـتـوس
اخملــضــرم جــيـانــلــويــجي بــوفـون
تصـدى لفرصتـ خطيـرت بشكل
رائع من أمام مـهاجم توتـنهام.لكن
ــسـتــوى احلـالي لــهـداف في ظل ا
الدوري اإلجنليزي مرت سيشعر
تـوتـنـهـام بــأنه قـادر عـلى الـتـفـوق
عــلى يــوفـنــتـوس فـي لـقــاء اإليـاب
ــــبـــــلي الـــــشــــهــــر بــــاســـــتــــاد و

{ مدن- وكاالت
واصل هاري ك
مـطـاردة األرقـام
الـــقــــيـــاســــيـــة
عـنـدمـا سـجل
هــــــــــــــــــــــــدف
تــــوتــــنــــهــــام
هـوتسب
ير األول
فــــــــــــــــــــي
تعادله 2-2
خـارج مـلـعـبه

أوروبـــــــا.وحــــــجـــــــز مــــــتـــــــصــــــدر
ييـرليج نظـريا بطـاقة عبوره البـر
لربع الـنهـائي قبـل خوض مـواجهة
اإليـاب أمـام جـمـاهـيـره عـلى مـلعب

قبل. (االحتاد) في  7آذار ا
وأكــد كــومـــبــاني في تــصــريــحــات
لـــــشــــــبـــــكــــــة (بي تـي ســـــبـــــورت)
ـبـاراة الـبـريــطـانـيـة عـقب نــهـايـة ا
الــتي احــتـــضــنــهــا مـــلــعب ســانت
جـــاكـــوب بــــارك: "أظـــهـــرنـــا أنـــنـــا
األفضل ولكن غير مسموح اآلن أال
تلك احلافز في مباراة العودة. ال
: "كنـا ندرك ـكنـنـا التـهـاون". وأ
أن األمـور سـتكـون صـعـبة السـيـما
ـــبــــاراة تـــقـــام وسط أجـــواء وأن ا
بــاردة لـلـغـايـة وعـلى مـلـعب صـعب
. وأمام فـريق يدافع بـخمسـة العب
إال أن األمــور ســارت بـــشــكل جــيــد
لـلــغـايــة".ونـدوجــان لـكن فــاسـلـيك
ـاني فـرصـة أفـســد عـلى الـدولي األ

الهاتريك في الدقيقة 74 . 

وبغض النظر عن تلك الفرص التي
تصدى لها بوفون استقبلنا هدف
من كـرات مــيــتـة".وعن عــودة بـلــيـز
مـاتويـدي وباولـو ديبـاال للـمشـاركة
في لقـاء اإلياب في لـندن قـال: "نعم
لكن ال يزال هناك شهر حتى مباراة
الـعـودة اآلن عـلـيـنــا الـتـركـيـز عـلى
مــبـاريــات الـدوري اإليـطــالي وعـلى

قبل". ديربي تورينو ا

 WK UJ « W öF « ŸUO{ V³Ý W²O*«  «dJ « ∫ÍdGO √

دير الفني لنادي يوفنتوس اإليطالي ماسيمليانو أليغري ا

قـوي في اخلــلف ولـديه طـريــقـة لـعب
مــعــروفــة لـكــني ال أعــلم بــأي خــطـة
درب سيواجهون بـرشلونة".وتولى ا
اإلسبـاني مـسؤولـية واتـفورد في 21
اضي وجنح في قيادته كانون ثان ا
لــفـــوز كــبـــيـــر عــلـى تــشـــيــلـــسي في
اخلــــامـس من هــــذا الــــشــــهـــر ((4-1


