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 ي�سييتعد فريييق ت�سيل�سييي، للدخييول يف �ييراع �سيياخن مييع نظييره 
مان�س�سييرت يونايتييد، للظفر ب�سييفقة جديييدة، خالل فرتة 
االنتقاالت ال�سيييفية اجلارية.  وذكرت �سحيفة "ديلي 
�سييتار" الربيطانية، اأن اإدارة ت�سيل�سييي، على ا�سييتعداد 
للقتال �سييد مان�س�سييرت يونايتد، للح�سييول على توقيع 
الويلييزي جاريث بيل، جنم ريال مدريد االإ�سييباين.  
وارتبييط جاريييث بيييل، موؤخييرا بالرحيييل عيين 
�سييانتياجو برنابيييو، مع وجييود تقارير تفيد 
بحر�ص الربتغييايل جوزيييه مورينيو، مدرب 
ال�سييياطني احلمر، على �سييمه خالل ال�سيف 
اأن  التقارييير،  بع�ييص  وذكييرت  اجليياري.  
االإيطييايل اأنطونيييو كونتييي، مييدرب البلوز، 
ي�ستطيع اإحباط حماوالت اليونايتد للتعاقد 
مييع بيييل.  وتعر�ص جاريث بيييل، النتقادات 
�سديدة من م�سييجعي ريال مدريد، بعد تراجع 
م�سييتواه لتعر�سييه لالإ�سييابة اأكرث من مرة يف 
املو�سم املا�سي.  واأ�سارت تقارير �سابقة، اإىل اأن ريال 
مدريييد، يدر�ييص بيع جاريييث بيل، من اأجل دعم �سييفقة 
الفرن�سييي كيليان مبابي، جنم موناكو، خالل املركاتو 
احلييايل. ووجييه جنييم الكييرة الويلزية ال�سييابق واأ�سييطورة 
ليفربييول اإيييان را�ص، ن�سيييحة غالية ملواطنييه جاريث بيل، 
جنم ريال مدريد االإ�سييباين، ب�سيياأن اهتمام مان�س�سرت يونايتد 
بالتعاقييد معه. ونقلت �سييحيفة "مرور" عن را�ييص قوله "اإذا 
كان جاريث بيل �سييعيدا فعليييه البقاء يف اإ�سييبانيا، لقد تطور 
كالعب وحوله عظماء مثل كري�سييتيانو رونالدو، ال توجد اأندية 
كثييرة يف العييامل بجودة ريال مدريد". واأ�سيياف "اأعييرف اأنه اإذا 
قييرر بيييل، االنتقييال اإىل اإجنلرتا فاإنه �سيح�سييل علييى اهتمام كافة 
االأندية املرموقة، اليونايتد وال�سيييتي وت�سيل�سي واأر�سنال وليفربول 

�سيحاولون التعاقد معه".

جرمييان  �سييان  باري�ييص  العييب  األفي�ييص،  داين  الربازيلييي  اأكييد   
بر�سييلونة  عيين  �سيييلفا،  دا  نيمييار  مواطنييه  رحيييل  اأّن  الفرن�سييي، 
االإ�سييباين، �ربة موجعيية للنادي الكتالييوين، ولكنها مل تكن ب�سييبب 

لييو االأمييوال.  وقييال األفي�ييص، يف حييوار مييع �سييحيفة  "
باري�سيييان" الفرن�سييية: "بالطبع مغادرة نيمار 
�ربة لرب�سلونة، ولكن النادي الكتالوين يفعل 
ال�سيء ذاته مع اأندية اأخرى بالتعاقد مع اأف�سل 
العبيهييا".  وتابع: "نيمار جيياء لباري�ص الأجل 

خو�ص حتييد جديد كما فعلييت اأنا، ولي�ص 
املال هو ال�سبب يف ذلك، فدائًما اللعبة 

هييي مييا حتركنييا، والعييامل ال يتوقف 
فقييط عند بر�سييلونة، هنيياك حتديات 

موجييودة يف العديييد ميين الفييرق".  
واأ�سيياف: "بر�سييلونة فريييق عظيم 
ولكننييا  كبييًرا،  تاريًخييا  وميتلييك 
ل�سنا م�سطرين للبقاء هناك لالأبد، 

ففي بع�ص االأوقييات البلوجرانا هو 
من يف�سييخ عقود الالعبني، ويبعدهم وما ح�سييل 

معييي هنيياك كان وح�سييًيا للغاييية )حينمييا رحلت 
ليوفنتو�ييص يف 2016( ولكن ال اأحد يتذكر، فنحن 

نحيياول دائًمييا احييرتام النييادي الكتالييوين، ولكيين 
ميين يحرتمنييا؟".  واختتييم: "نيمييار هو ميين اأقنعني 

باالن�سييمام لباري�ييص �سييان جرمان ولي�ييص العك�ص، 
وذلييك حينما عرف رغبتييي يف الرحيل عيين يوفنتو�ص 

االإيطييايل، ودائًمييا مييا اأقول لييه، عليييك اأن تكون �سييعيًدا، 
فمهمييا كان القرار الييذي اتخذته فهو الأجل �سييعادتك فقط". 

وان�سييم نيمييار، لباري�ص �سييان جرمييان، بعد ف�سييخ عقده مع 
اجلزائييي، النييادي الكتالوين، ودفع قيمة  ال�ييرط 

يورو، لي�سبح اأغلى والتييي بلغييت 222 مليون 
كييرة  تاريييخ  يف  القدم.�سييفقة 

 اأكييد بيييرت بو�ص، املدييير الفني لنادي برو�سيييا دورمتوند االأمليياين، اأّنه ال 
يخ�سييى رحيل الفرن�سييي عثمان دميبلي، اإىل �سفوف بر�سييلونة االإ�سباين، 
ليكون بدياًل للربازيلي نيمار دا �سيييلفا، املن�سييم حديًثا ل�سييفوف باري�ص 
�سييان جرمييان الفرن�سييي. وقييال بو�ييص، يف ت�ريحات نقلتها �سييحيفة 
"ميرتو" الربيطانية: "اأنتم ال تعرفون اأبًدا تاأثر �سدمة رحيل نيمار عن 
بر�سلونة، والتي تدفع الأحاديث حول بديله يف النادي الكتالوين". وتابع: 
"ال اأخ�سييى رحيييل دميبلي، فلو اأنني اأ�سييغل بايل بكل �سيييء من املمكن 
حدوثه يف امل�ستقبل، فلن اأ�ستطيع النوم مطلًقا، فكل �سيء ميكن اأن يحدث 
يف امل�سييتقبل". وان�سييم دميبلي، 20 عاما، ل�سييفوف برو�سيييا يف �سيف 
2016 مببلييغ 15 مليييون يييورو بعييد اأن كان قريبييًا من قلعيية "كامب 
نييو" قادًمييا ميين رين الفرن�سييي ليلعييب 49 مباراة يف املو�سييم املا�سييي 
م�سييجاًل 10 اأهييداف و�سييانًعا 21 اأخييرى. وكان الالعب اأعليين رغبته يف 
ارتييداء قمي�ييص البلوجرانا، بقوله: "من دواعي �ييروري اأن اأكون مرتبًطا 
بنيياٍد مثييل بر�سييلونة". وانتع�سييت خزانيية البلوجرانا مببلييغ 222 مليون 
يييورو بعد ف�سييخ الربازيلي نيمار دا �سيييلفا عقده مع النادي، وان�سييمامه 
لباري�ص �سييان جرمان. وكان تقارير قد اأكدت اليوم، اأن بر�سييلونة تو�سل 
التفاق مع دميبلي، واأن االتفاق مع دورمتوند على املقابل املايل، يف�سل 
الالعييب عن ارتداء قمي�ص البار�سييا. وكان بر�سييلونة قريبييًا قبل عام، من 
�سييم الالعب الفرن�سي الذي رحل يف نهاية املطاف اإىل دورمتوند، مقابل 
15 مليون يورو، لرتفع �سييعره بعدها مبو�سييم.   وخا�ص دميبلي، اأم�ص 
االول، كاأ�ص ال�سييوبر االأملاين، حيث تييوج بايرن ميونيخ باللقب بعد فوزه 

بركالت الرتجيح.

مورينيو وريال مدريد.. حكاية بدأت بعشق وتحولت إلى عداء

ليفربول يستسلم إلصرار برشلونة ويتخلى عن كوتينيو مقابل 100 مليون يورو
حييدد نييادي ليفربول االإجنليييزي، موقفه ميين اإمكانية رحيل 
العبييه فيليب كوتينيو، ل�سييفوف بر�سييلونة االإ�سييباين، خالل 
فييرتة االنتقيياالت ال�سيييفية اجلارييية. ورغييم اأن ليفربييول مل 
يرغييب يف رحيل كوتينيييو، اإال اأنه تراجع عيين موقفه، عندما 
تلقى عر�سا مبئة مليون يورو، مقابل العب �سمه يف 2012 
بي 10 ماليني جنيه اإ�سييرتليني. واأ�سييارت �سييحيفة �سبورت، 
اإىل اأن بر�سييلونة �سيييعود خييالل االأيام املقبليية اإىل ليفربول، 
الإمتام ال�سييفقة نهائيا، مدركا القييوة املالية التي يتمتع 
بهييا، بعدما دخلت خزائنه 222 مليون يورو، مقابل 
انتقال نيمار اإىل باري�ص �سييان جرمان الفرن�سي. 
وتو�سييل النادي الكتالييوين التفاق مع الالعب 

الربازيلييي، و�سييافر ممثلون عن الرب�سييا اإىل اإجنلييرتا 3 مرات 
يف حماوليية الإبييرام ال�سييفقة مييع ليفربييول. ومبييرور الوقت، 
اآتييى العمييل الذي قييام به ممثلييو النييادي الكتالييوين بثماره 
حيث و�سييفت ال�سييحيفة رئي�ص النادي االإجنليزي باأنه يهتم 
باالأمييوال واالأربيياح حتى اأنييه كان على اأعتاب بيييع النادي 
مل�سييتثمرين �سييينيني مببلييغ 900 مليون يييورو يف يناير/
كانون الثاين املا�سييي. وكوتينيو هي ال�سييفقة الكربى التي 
تعهييد بها ماريا بارتوميو رئي�ص النادي االإ�سييباين، وهو غر 
م�سييتعد لل�سييماح بيياأن تفلت من بييني يديه، بعدمييا اأخفق يف 
التعاقد مع ماركو فراتي من باري�ص �سان جرمان. وذهبت 
"موندو ديبورتيفو" اإىل اأكرث من ذلك عندما اأ�سييارت اإىل اأّن 

الالعب �سيخ�سييع للفح�ص الطبي غداً الثالثاء متهيداً لتوقيع 
عقده اجلديد مع الي"بر�سييا" الذي �سيمتد على 5 موا�سم حتى 
2022. وياأتييي هييذا التقييدم ال�ريع بعد �سيياعات من ن�ر 
موقعنييا )ا�سييتناداً اإىل م�سييادر �سييحيفة مونييدو ديبورتيفو 
اأي�سييًا( اأّن االتفاق النهائي للتوقيع مع كوتينيو بات و�سيييكًا 
للغاية، خا�سة مع وجود وكيل اأعماله جيوليانو برتولوت�سي 
يف لندن لت�سييّلم الرد االأخر ميين اإدارة الي"ريدز" على التفريط 
يف جنم الي"�سيلي�سون". و�سي�سارع بر�سلونة حل�سم اأمر ال�سفقة 
"ر�سميًا" مطلع هذا االأ�سبوع )قبل االأربعاء املقبل على اأق�سى 
تقدير وفق �سييحيفة �سييبورت( وذلك الإحليياق كوتينيو بركب 
التح�سييرات يف اأقرب وقت الأول موعييد كبر ومرتقب ينتظر 

الفريق يف نهائي ال�سييوبر االإ�سييباين اأمام غرميه ريال مدريد 
يف 13 اأغ�سييط�ص/اآب احلايل. ورف�ص املدرب االأملاين يورغن 
كلييوب التاأكيييد علييى رحيييل العبه ال�سيياب الربازيلييي فيليب 
كوتينيو ل�سييفوف بر�سييلونة.  وقال يورغيين كلوب عن غياب 
العبه عن �سييفوف الفريق يف لقاء ال�سبت الودي اأمام اأتلتيك 
بيلبيياو يف دبلن:" كوتينهو كان يعاين من م�سيياكل يف الظهر 
لذلك مل يكن لدينا �سبب للمخاطرة به، وهذا ينطبق اأي�سًا على 
جوردن هندر�سييون الذي تعر�ص اإىل وعكة �سييحية.". وتابع 
املييدرب االأملاين:" لعبنا الكثر ميين املباريات ومل نتلقى اأي 
خ�سييارة، ولكننييا تعادلنا يف مباراتييني وخ�رنا اإحداها عرب 

ركالت الرتجيح، ذلك اإ�سارة جيدة رغم كل �سيء".

الفيس: نيمار أقنعني 
PSGباالنضمام للـ

مدرب دورتموند يعلق 
على رحيل ديمبلي

زفيريف يضرب موعدًا مع أندرسون في نهائي بطولة واشنطن للتنس

بولت: جسدي أبلغني بأنه حان وقت الرحيل

تاأهييل االأمليياين األك�سييندر زفريييف، اإىل نهائي 
بطوليية وا�سيينطن املفتوحيية للتن�ص، بعييد فوزه 
علييى اليابيياين كييي ني�سيييكوري، 3-6 و6-4. 
واحتيياج زفريف، الذي يتطلع حل�سييد لقبه الرابع 
هييذا العييام، اإىل 64 دقيقيية فقييط للتفييوق علييى 
ني�سيكوري، والو�سول اإىل النهائي يف وا�سنطن، 
حيث �سيواجه اجلنوب اأفريقي كيفن اأندر�سون 
الييذي تفييوق بالنتيجة ذاتها علييى االأمريكي 
جيياك �سييوك. وك�يير زفريييف )20 عاما(، 
الثيياين،  ال�سييوط  يف  ني�سيييكوري  اإر�سييال 
وتاألق يف اأ�سييواط اإر�سيياله، وح�سييد 94 
% من نقاط ال�سييوط االأول الإر�ساله. 

وا�ستفاد اأندر�سون، من �سالح �ربات االإر�سال القوية 
اأي�سييا وهزم �سييوك. ويعمييل الالعب اجلنييوب اأفريقي، 
البالييغ عمره 31 عامييا، بجدية من اأجل ال�سييعود يف 
جدول الت�سنيف بعدما تراجع اإىل املركز 80، ويقاتل 
ال�ستعادة م�ستواه بعد تعافيه من اإ�سابات يف الركبة 
والكاحل والكتف. وقال اأندر�سييون لل�سييحفيني: "هذه 
بداييية رائعة لل�سيييف، هييذه بطولة كبرة جييدا لذا اأنا 
�سييعيد بالو�سييول اإىل النهائييي". و�سييعدت االأملانية 
جوليا جورج، امل�سيينفة الرابعة، اإىل نهائي مناف�سات 
فردي ال�سيييدات يف بطولة وا�سيينطن املفتوحة للتن�ص، 
ال�سييبت، بعد الفوز على مواطنتها اندريييا بتكوفيت�ص. 
وا�سييتمرت املبيياراة �سيياعتني ون�سييف، وجنحت فيها 

جوليا جييورج، يف قلييب تاأخرها مبجموعيية اإىل فوز، 
بعييد اأن �سييددت 10 �ربات ار�سييال ميين النوع الذي 
ال يرد وك�رت ار�سييال بتكوفيت�ييص خم�ص مرات. ويف 
املبيياراة النهائييية يف وقييت الحييق االأحييد، �سييتلتقي 
جوليا مع مكاروفا، التي جتاوزت الفرن�سييية اأو�سيان 
دودين. وقالت مكاروفا لل�سييحفيني بعد الفوز "بداأت 
املبيياراة اليوم ب�سييورة بطيئيية بع�ص ال�سيييء، لكني 

يف املجموعيية الثانييية حاولت رفع م�سييتوى 
اأدائي قليال وال�سييغط عليهييا وجنحت يف 

ذلييك". واأ�سييافت مكاروفا التييي تاأهلت 
لقبل النهائي بعد ان�سييحاب الرومانية 

�سيييمونا هاليب امل�سيينفة االأوىل يف 

اأعرب اأ�سييطورة األعيياب القوى، اجلامايكي اأو�سييني 
مييرت   100 �سييباق  خل�سييارة  حزنييه  عيين  بولييت، 
وح�سييوله  لنييدن،  يف  القييوى  األعيياب  مبونديييال 
على امليدالييية الربونزية، يف ال�سييباق االأخر قبل 
االعتييزال. وتفييوق االأمريكيييان جا�سييتني غاتلني 
)9.92(، وكري�سييتيان كوملان )9.94( على بولت 
)9.95(، يف اآخيير �سييباق 100 مبونديييال األعيياب 
القييوى، لينهييي االأخر م�سييرته الفردييية احلافلة 

باحل�سول على ميدالية برونزية.
وكمييا جييرت العييادة اأعطييى بولييت وقتييًا طوييياًل 
للم�سييجعني وو�سييائل االإعييالم عقب ال�سييباق، رغم 
اأنه لي�ص معتاداً اأبداً على هذه النهاية، بعدما احتل 

املركز الثالث الأول مرة يف بطولة كربى.

وكان بولييت يتطلع اإىل الفوز ب�سييباق 100 مرت يف 
بطولة العامل للمرة الرابعة، ليعزز �سييجله الذي ي�سم 
4 ذهبيات يف �سييباق 200 مييرت، و4 ذهبيات يف 
�سييباق التتابييع و8 األقاب اأوملبية اأمييام حوايل 56 

األف متفرج، توقع معظمهم فوزه اليوم.
وقييال بولت، الذي يبلغ عامه 31 هذا ال�سييهر: "كنت 
اأحتيياج اإىل اأن اأكون يف موقع اأف�سييل بعد 30 مرتاً، 

لكني مل اأكن يف قمة امل�ستوى الذي اأريده".
واأ�ساف: "بذلت ق�سارى جهدي لكن ج�سدين اأبلغني 

اأنه حان وقت الرحيل".
ومل ينته كل �سيييء بالن�سييبة لبولت بعد، و�سي�سييارك 
يف �سييباق التتابع 4 يف 100 مرت االأ�سبوع املقبل، 
بجانب غاتلني اأي�سييًا، ومن املنتظر اأن ي�سم الفريق 

االأمريكي كوملان.
وقييال كوملان عيين بولت: "اإنييه الرجل 
اإىل  الريا�سيية  بهييذه  و�سييل  الييذي 
م�سييتويات جديييدة متامييًا. اإنييه مثلي 
االأعلى.. اإنه ل�رف كبر اأن اأنهي خط 

ال�سباق اإىل جواره".
و�سييجل بولييت الييذي نييال الربونزية 
لغاتلني   9،92 ثوان، مقابييل   9،95

و9،94 لكوملان.
االآالف  اأطلييق  غاتلييني  فييوز  وفييور 
بحييق  اال�سييتهجان  �سييافرات 
االأمركي، علمييًا باأنه اأوقف مرتني 

�سابقًا يف ق�سايا من�سطات.

يقييف الربتغييايل جوزيييه مورينيييو، املدييير الفني 
ملان�س�سييرت يونايتد، ندا اأمام فريقه االأ�سييبق، ريال 
مدريييد، الأول مييرة يف مبيياراة ر�سييمية، الثالثيياء 
املقبييل، حييني يطلييق احلكييم االإيطييايل جيانلييوكا 
لوكي �سييافرته معلنا بييدء ال�سييوبر االأوروبي. وال 
يخفييى علييى اأحييد اأن مورينيييو كان يف وقييت من 
االأوقييات اأحييد الرمييوز املدريدية، التييي وقفت يف 
وجييه ال�سيييطرة الكتالونييية، اإال اأن عالقيية املدرب 
امللقب بي"اال�ستثنائي" مع ريال مدريد وجماهره 
توتييرت تدريجيا، خ�سو�سييا بعد رحيلييه عن قلعة 
"�سييانتياجو برنابيو". وياأمل مورينيو يف تكرار 
الفييوز الييذي حققييه على كتيبيية زين الدييين زيدان 
)1-2 بركالت الرتجيييح( يف مباراة ودية جمعت 

الفريقني قبل نحو اأ�سبوعني.
و�سبق ملورينيو نف�سه اأن قاد ريال مدريد لالإطاحة 
باملانيو من دوري اأبطال اأوروبا مو�سييم -2012
2013، حييني تعييادل الفريقييان يف ذهيياب دور 

الي16، 1-1، قبل اأن ينت�ر امللكي اإيابا 2-1.
والية مورينيو يف مدريد

مورينيييو، املولييود يف 26 يناييير/ كانييون الثاين 
ميين العييام 1963، مبدينيية �سيييتوبال الربتغالية، 
تييوىل قيادة الفريق امللكي ملدة 3 اأعوام، بداأت يف 
مايييو/ اآيييار 2010، وانتهييت يف يونيو/ حزيران 

.2013
العا�سييمة  فريييق  يف  مورينيييو  والييية  وحفلييت 
االإ�سييبانية بالكثر من االإثييارة واجلدل، اإال اأنها مل 
تكن مليئة بنف�ص القدر من االألقاب. وقاد مورينيو 
كتيبيية ريال مدريييد يف 178 مباراة ر�سييمية، فاز 
يف 127، وتعييادل 28، وخ�يير 23 مييرة، �سييجل 
العبوه 476 هدفا، وا�سييتقبلت �سباك فريقه 171. 
وتوج املرجني حتت قيادة املدرب الربتغايل بي3 
األقاب حملية، ففي مو�سمه االأول اكتفى بلقب كاأ�ص 
امللك، قبل اأن يحقق لقب الدوري يف املو�سم الثاين، 
ورغم اأنه افتتح مو�سييمه الثالث بلقب كا�ص ال�سوبر 
االإ�سباين على ح�سيياب بر�سلونة، اإال اأنه مل يفز باأي 
لقب اآخر خييالل ذلك العام. وبعييد رحيله عن ريال 
مدريد، وجييد مورينيو الفر�سيية مواتية للعودة اإىل 
ت�سيل�سييي، ومتكن من التتويج بالدوري يف مو�سمه 

الثاين، اإال اأن املو�سم الثالث كان كارثيا، ما اأطاح 
به خارج "�ستامفورد بريدج"، وقرر بعدها خو�ص 

جتربة جديدة يف الدوري االإجنليزي مع ال�سياطني 
احلمر.

عقدة ن�سف النهائي
ومل متتييد بطييوالت ريال مدريييد مييع مورينيو اإىل 
دوري اأبطييال اأوروبا، حيث واجه املدرب عقدة يف 

البطولة القارية، متثلت يف ن�سف النهائي.
وعجييز جنييوم ريييال مدريييد بقيييادة مورينيو عن 
فييك �سييفرة هييذا الييدور، الييذي توقفت عنييده عجلة 
الدوران امللكية 3 مرات متتالية، ما دفع ال�سحف 
االإ�سييبانية وقتها لل�سييخرية من املدرب بت�سييميته 

"اال�ستثنائي"! "رجل ن�سف النهائي"، بدال من 
ال�راع مع بر�سلونة وجوارديوال

ال ميكن اإنكار اأن مورينيو كان اأحد اأ�سباب ا�ستعال 
املناف�سيية بني ريال مدريد وبر�سييلونة يف االأعوام 
نكهيية  الكال�سيييكو  ملباريييات  كان  اإذ  االأخييرة، 
خمتلفيية، خ�سو�سييا مييع وجييود بيييب جوارديييوال 

مدربا للبار�سا.
ويتذكيير مورينيو الهزمييية التاريخية التي تعر�ص 
لهييا يف اأول مبيياراة كال�سيييكو يقودها، حني خ�ر 
بخما�سييية نظيفيية، كما ال تن�سييى اجلماهيير لكمه 
تيتو فيالنوفا املدرب امل�سيياعد للبار�سا اأغ�سط�ص/ 

اآب 2011 خالل كاأ�ص ال�سوبر املحلي.
واعتيياد مورينيييو خييالل فرتتييه يف اإ�سييبانيا على 
اإطييالق الت�ريحييات املثييرة للجييدل، والتي كان 
معظمها موجها �سييد الغرمي الكتالييوين، ومدربيه، 

واحلكام.
عداء

�سيياءت العالقة بني مورينيييو وبع�ص العبي ريال 
مدريد، واأبرزهم رامو�ص، ورونالدو، وبيبي، ف�سال 

عن اأزمته ال�سهرة مع املخ�رم كا�سيا�ص.
ومل يتوقييف مورينيو عن احلديييث حول واليته مع 
املرجني حتى بعد رحيله، وقال يف اأحد احلوارات 
ال�سييحفية "رامو�ييص مل يكيين يعييرف دور الثمانية 
بدوري االأبطييال قبل قدومي اإىل ريال مدريد"، يف 
اإ�سييارة اإىل العقدة التي واجهييت امللكي لعدة اأعوام 

عند الدور ثمن النهائي.
وحمييل مورينيو العبيه يف ريال مدريد م�سييوؤولية 
الف�سل يف ح�سد االألقاب، كما و�سف بر�سلونة باأنه 
"الفريق االأقوى يف اإ�سبانيا"، ما حول عالقة احلب 

التي كانت جتمعه بجماهر امللكي لكراهية.

بيل يشعل صراعًا بين 
تشيلسي واليونايتد


