
تتطلع أندية برشلونة ويوفنتوس 
إلى حسم التأهل اليوم الثالثاء إلى دور 
ال�16 من دوري أبطال أوروب��ا في كرة 
القدم، وذلك قبل جولتني على ختام دور 

املجموعات.
يسعى برشلونة إلى نسيان مشكالته 
احمللية حيث تعرض لثالث هزمية في 
ال���دوري اإلسباني أم��ام أتلتيكو مدريد 
صفر1- هي األول��ى له أمام منافسه منذ 
10 سنوات، وهو يحل ضيفاً على دينامو 
كييف األوكراني في املجموعة السابعة، 
مفتقداً مدافعيه املصابني األسبوع املاضي 

جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو.
ويتصدر برشلونة الترتيب )9 نقاط(، 
أم���ام ي��وف��ن��ت��وس اإلي��ط��ال��ي )6( ال��ذي 
يستقبل فرنتسفاروش املجري صاحب 

نقطة بالتساوي مع دينامو كييف، علماً 
أن فارق املواجهات املباشرة يحسم موقع 

فريقني يتعادالن بالنقاط.
وب��ع��د ب��داي��ة ج��ي��دة ب��إش��راف مدربه 
اجلديد الهولندي رونالد كومان، بدأت 
ن��ت��ائ��ج ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��ون��ي تتراجع 
ف��ي اآلون����ة االخ��ي��رة وي��ب��دو أن جنمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي فقد املتعة في 
اللعب لناديه بعد األزمة التي نشبت بينه 
وبني مجلس اإلدارة خالل الصيف، عندما 
تقدم بطلب للرحيل عنه قبل أن يعدل عن 
قراره وسط تصلب من قبل اإلدارة وألنه 
ال يريد مواجهة ناديه في احملاكم على 

حد قوله.
وسيضع ال��ف��وز برشلونة ف��ي ثمن 
النهائي على أمل تصدر مجموعته للمرة 

ال�22 )رقم قياسي(، فيما يأمل يوفنتوس 
في إح��راز النقاط ملرافقته أيضاً بحال 

فوزهما.
وباإلضافة إلى جنمه املتألق البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، يستطيع يوفنتوس 
االعتماد على مهاجمه اإلسباني ألفارو 
موراتا الذي سجل 4 من أهداف الستة في 
هذه املسابقة هذا املوسم، متساوياً في 
صدارة ترتيب الهدافني مع ثالثة العبني 
آخرين هم اإلنكليزي ماركوس راشفورد 
)مانشستر يونايتد(، النروجي إيرلينغ 
هاالند )دورمتوند األملاني( والبرتغالي 

ديوغو جوتا )ليفربول اإلنكليزي(.
علّق موراتا الذي رزق مبولوده الثالث 
إدواردو في سبتمبر عن اللعب إلى جانب 
رون��ال��دو واألرجنتيني ب��اول��و ديباال: 

»يتعنّي علي فقط التأقلم مع نوعيتهما 
واالستفادة من موهبتهما لتسجيل أكبر 

كم من األهداف«.
استبعاد ميسي 

وق���رر رون��ال��د ك��وم��ان، امل��دي��ر الفني 
لبرشلونة، استبعاد ليونيل ميسي جنم 
وقائد الفريق، من القائمة املسافرة إلى 

أوكرانيا ملواجهة دينامو كييف.
وشهدت قائمة البلوجرانا استبعاد 
ميسي وف��ري��ن��ك��ي دي ي���وجن، رغ���م أن 
تقاريرا عديدة قالت إن كومان، سيشرك 
مواطنه كمدافع ثاٍن بجانب لينجليت، في 

ظل إصابة بيكيه.
في املقابل، تواجد الفرنسي عثمان 
دميبلي بالقائمة، رغ��م أن��ب��اء تعرضه 
لإلصابة خ��الل م��ب��اراة أتلتيكو مدريد 

األخيرة.
وق��ال ك��وم��ان، خ��الل مؤمتر صحفي 
ام��س االث��ن��ني، قبل خ��وض راب��ع جوالت 
دور املجموعات »الوضع في التشامبيونز 
ليج مريح نوعا م��ا، ميسي ودي يوجن 

يحتاجان للراحة«.
وبهذا ينضم الالعبان لقائمة الغيابات 
عن املواجهة، التي تضم أيضا املصابني 
»ج��ي��رارد بيكيه، سرجيو بوسكيتس 
سيرجي روب��رت��و، صامويل أومتيتي، 

أنسو فاتي، أراوخو«.
وجاءت قائمة البارسا كالتالي:

»ت��ي��ر ش��ت��ي��ج��ن، دي���س���ت، أل��ي��ن��ي��ا، 
جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، دميبلي، 
ريكي بويج، نيتو، كوتينيو، لينجليت، 
بيدري، ترينكاو، ألبا، ماثيوس، جونيور، 

بينا، مينجويزا، كونراد«.
وب��ه��ذا ال��ش��ك��ل، ق��د يلعب برشلونة 
بفريق أساسي مكون من »تير شتيجن، 
دي��س��ت، م��ي��ن��ج��وي��زا، لينجليت، أل��ب��ا، 
بيانيتش، ألينيا، دميبلي، كوتينيو، 

بيدري، جريزمان«.

جانب من تدريبات برشلونة
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تشيلسي وإشبيلية يسعيان 
إلى التأهل املبكر

منير احلدادي في تدريبات إشبيلية

برشلونة ملداواة جراحه احمللية في دوري أبطال أوروبا

يبحث كل من تشيلسي اإلنكليزي واشبيلية 
اإلسباني عن بطاقتني مبكرتني، عندما يحل األول 
على ري��ن الفرنسي والثاني على كراسنودار 
الروسي في مباراتني تقامان في توقيت مبكر، في 
إطار املرحلة الرابعة ضمن مباريات املجموعة 

اخلامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبحال فوزهما، سيرفع حامال لقب الدوري 
األوروبي في السنتني االخيرتني رصيدهما إلى 
10 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن متذيلي الترتيب، 
وبالتالي يضمنان التأهل قبل جولتني من ختام 

دور املجموعات.
وك��ان مهاجم تشيلسي األملاني تيمو فيرنر 

املنتقل اليه مطلع املوسم احلالي من اليبزيغ 
صريحا في ما يتعلق بأهداف فريقه بقوله في 
تصريح ملوقع االحتاد األوروبي )يويفا(: »نريد 
الفوز في رين مع تقدمي عرض جيد، ثم سنحارب 

مع إشبيلية النتزاع املركز األول في املجموعة«.
ويعيش ال��ن��ادي اللندني مرحلة جيدة في 
األونة األخيرة، ال سيما بعد أن وجد مدربه فرانك 
المبارد التوازن الدفاعي في تشكيلته وتزامن هذا 
األمر مع انتقال احلارس السنغالي إدوار مندي 
إلى صفوفه قادماً من رين بالذات مطلع املوسم 
احلالي وتأقلم قلب الدفاع املخضرم البرازيلي 

تياغو سيلفا مع متطلبات الدوري اإلنكليزي.
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باريس سان جيرمان يسعى للثأر 
من اليبزيغ

نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان

ي��خ��وض ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان الفرنسي 
وصيف البطولة املوسم املاضي مباراة مصيرية 
ضد ضيفه اليبزيغ األمل��ان��ي، إذ يبدو بحاجة 
م��اس��ة لتحقيق ال��ف��وز ف��ي م��ج��م��وع��ة ثامنة 
يتصدرها مانشستر يونايتد اإلنكليزي )6 

نقاط( بالتساوي مع اليبزيغ.
ومني فريق العاصمة الفرنسية بخسارتني في 
ثالث مباريات في املسابقة القارية، واحدة على 
أرضه بطريقة مفاجئة أمام مانشستر يونايتد 
االنكليزي 1-2 في مستهل دور املجموعات، 
وثانية بالنتيجة ذاتها أمام اليبزيغ وبالتالي 
يريد الثأر من الفريق األملاني وإنعاش آماله في 
التأهل. ويبدو مستوى سان جيرمان متذبذبا 

في اآلونة األخيرة وقد سقط محلياً أمام موناكو 
2-3 بعد أن تقدم عليه بهدفني نظيفني.

وال ميكن تفسير تراجع مستوى سان جيرمان 
بإصابة العديد من جنومه ال سيما بأنه ميلك 
دكة احتياط ال تقل شأناً عن األساسيني، لكن 
الشعور العام بأن الفريق يفتقد إلى التوازن ولم 
يتمكن مدربه األملاني توماس توخل الذي يتردد 
بأنه يخوض آخر مواسمه مع الفريق، من إيجاد 

التوليفة املناسبة. 
في املقابل، يتطلع مانشستر يونايتد إلى 
استعادة توازنه من خ��الل الفوز على باشاك 
شهير التركي بعد تلقيه خسارة مفاجئة ذهاباً 

في إسطنبول 2-1.

دورمتوند يتطلع إلى االقتراب 
خطوة إضافية من التأهل

دورمتوند يسعى حلسم التأهل

بروسيا دورمت��ون��د يسعى إل��ى االنقضاض 
على ضيفه كلوب بروج وحتقيق فوز يقربه من 

الصعود إلى ثمن النهائي.
يسعى بوروسيا دورمتوند األملاني لالقتراب 
أكثر من التأهل إلى ثمن النهائي عندما يستقبل 
كلوب بروج البلجيكي في مباراة سهلة نسبيا 
ستقام ضمن اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن املجموعة 

السادسة في إطار دوري أبطال أوروبا.
وتبدو امل��ب��اراة في متناول الفريق األملاني 

متصدر املجموعة السادسة برصيد 6 نقاك 
والذي تفوق على منافسه في عقر داره بثالثية 

نظيفة في اجلولة املاضية.
وي��دخ��ل ه���داف دورمت��ون��د ه��االن��د امل��ب��اراة 
منتشيا بعد تسجيله رباعية في مرمى هرتا 

برلني في الدوري احمللي )2-5(.
من جانبه يريد التسيو االيطالي الذي ميلك 
5 نقاط أن يحذو حذو الفريق األملاني من خالل 

الفوز على زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

ت��ت��واص��ل م��ع��ان��اة الع���ب ال��وس��ط 
الفرنسي الدولي بول بوغبا مع فريقه 
اإلنكليزي مانشستر يونايتد حيث بات 
يواجه أوقاتاً صعبه في الفريق وسط 

توقعات بقرب رحيله عن صفوفه.
تتجّسد عدم قدرة مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي ف��ي حتويل ق��درات��ه املالية 
إلى فريق فّعال على أرضية امللعب في 
امل��ع��ان��اة ال��ت��ي يعيشها الع��ب الوسط 
الفرنسي ب��ول بوغبا منذ ع��ودت��ه الى 
صفوفه قبل أربع سنوات، حيث فشل في 
اآلونة األخيرة في فرض نفسه أساسيا 
ف��ي تشكيلة امل���درب النرويجي أول��ي 

غونار سولشار.
ومّرة جديدة، حتّدث بوغبا العائد إلى 
صفوف مانشستر قادماً من يوفنتوس 
االي��ط��ال��ي مقابل رق��م قياسي للنادي 
الشمالي العريق بلغ 118 مليون دوالر 
عام 2016، عن إحباطه من احلالة التي 
يعيشها في ناديه خ��الل فترة النافذة 
الدولية حيث ساهم في بلوغ منتخب 
ب��الده ال��دور نصف النهائي من دوري 

األمم األوروبية.
وبعد أن أشارت تقارير بان استبعاد 
بوغبا من التشكيلة األساسية في عهد 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان 
أحد العوامل التي أدت إلى إقالة األخير 
من منصبه في ديسمبر عام 2018، فان 
املدرب احلالي وصل إلى اخلالصة ذاتها 

بشأن صانع االلعاب الفرنسي.
خاض بوغبا مباراة واحدة أساسياً في 
آخر خمس مباريات لفريقه في الدوري 
احمللي وفيها تسبب بركلة جزاء سمحت 
آلرسنال الفريق الزائر في العودة فائزاً 
-1صفر. وعلى العموم، سقط مانشستر 
يونايتد في ث��الث من املباريات األرب��ع 

التي خاضها بوغبا أساسياً على ملعب 
اولد ترافورد هذا املوسم، بينها اخلسارة 
الفادحة ام��ام توتنهام 1-6 في مباراة 
تسبب فيها بوغبا بركلة ج��زاء أخرى 
أيضاً. وفي الوقت الذي كان فيه بوغبا من 
األسماء األولى في التشكيلة الرسمية، لم 
يعد في الوقت احلالي حتى الالعب األكثر 
تأثيراً في وسط الشياطني احلمر ال سيما 
بعد انتقال البرتغالي برونو فرنانديش 
إلى صفوف الفريق في سوق االنتقاالت 

الشتوية املوسم املاضي.
وق��د جنح حتى اآلن الالعب الدولي 
البرتغالي في تسجيل 19 هدفاً في 34 
مباراة، آخرها هدف الفوز من ركلة جزاء 
في مرمى وست بروميتش البيون السبت 

واصبح القلب النابض للفريق.
وغاب بوغبا عن هذه املباراة إلصابة 
طفيفة تعرض لها في كاحله لكنه على 
األرج��ح سيكون جاهزا خل��وض اللقاء 
ض��د ب��اش��اك شهير التركي ف��ي دوري 

االبطال الثالثاء.
وباستثناء بعض العروض اجليدة 
منذ استئناف نشاط الدوري االنكليزي 
نهاية املوسم املاضي بعد تفشي فيروس 
ك��ورون��ا املستجد، ل��م يتمكن امل��درب 
النرويجي من ايجاد التوازن املناسب 
إلش��راك بوغبا وفرنانديش سويا في 

وسط امللعب.
خاض الثنائي املباريات الثالث االولى 
في املوسم احلالي عندما تلقت شباك 
الفريق 11 هدفا في مواجهة كريستال 

باالس وتوتنهام وبرايتون تواليا.
أم��ا أب���رز م��ب��اراة خاضها الثنائي، 
فكانت ضد اليبزيغ االملاني عندما خرج 
مانشستر بفوز عريض بخماسية نظيفة.  
وغالبا ما ضحى سولشار بوغبا مفضالً 
شراكة البرازيلي فريد واالسكتلندي 
سكوت ماكتوميناي أو الصربي نيمانيا 
ماتيتش االكثر نشاطا في وسط امللعب، 

النها ضمانة اكبر حلماية خط الدفاع. 

ديشان واحلديث عن وضع بوغبا
وتطرق مدرب فرنسا ديدييه ديشان 
ال���ى وض���ع ب��وغ��ب��ا ب��ق��ول��ه: »يعيش 
وضعية خاصة في ناديه حيث ال يشعر 
بالسعادة، ال من ناحية عدد الدقائق التي 
يحصل عليها للعب او من ناحية املركز 

الذي يشغله في امللعب«.
ولطاملا حت��دث بوغبا عن رغبته في 
الدفاع عن أل��وان ريال مدريد اإلسباني 
في أحد األي��ام ال سيما اذا كان هذا االمر 
يعني اللعب ب��إش��راف مواطنه امل��درب 
زين الدين زيدان، ورمبا يكون مانشستر 
مستعداً للتخلي عنه خاصة بعد أن عزز 
خط وسطه بالتعاقد مع الهولندي دوني 
فان دي بيك مقابل 45 مليون يورو خالل 
الصيف علما بان عقد بوغبا معه ينتهي 

في يونيو عام 2022.
لكن مانشستر يواجه تكبد خسائر 
مالية كبيرة في حال التخلي عنه مقارنة 
م��ع م��ا دف��ع��ه ال��ن��ادي للحصول على 
خدماته قبل اربع سنوات اال اذا قام بوغبا 
بتحسني ادائ��ه في صفوف فريقه ومع 
منتخب بالده في بطولة أوروبا الصيف 
املقبل. وأصّر سولشار األسبوع املاضي 
على أن بوغبا ال ي��زال »عنصرا هاما« 
في صفوف الفريق لكنه في املقابل ليس 
في وارد املخاطرة مبستقبله على رأس 
اجلهاز الفني من خالل الزج به اساسيا. 
وعانى سولشار من ضغوطات متزايدة 
في اآلونة االخيرة ال سيما بعد اخلسارة 
ذهابا امام باشاك شهير بعد بداية جيدة 
شهدت فوزه على سان جرمان الفرنسي 
وصيف البطولة ال��ع��ام امل��اض��ي 1-2 
وعلى اليبزيغ الذي بلغ نصف النهائي 
ايضا املوسم املاضي، بخماسية نظيفة 

ايضا.

بوغبا

معاناة بوغبا مستمرة في مانشستر يونايتد

غ��اب ال��ث��الث��ة ال��ك��ب��ار ف��ي ع��ال��م كرة 
املضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، 
السويسري روجيه فيدرر واإلسباني 
راف��اي��ل ن����ادال ع��ن م��ب��اراة ال��ق��م��ة في 
النسختني األخ��ي��رت��ني ض��م��ن بطولة 
املاسترز اخلتامية التي ي��ش��ارك فيها 

أفضل ثمانية العبني في العالم.
بدالً من الثالثة الكبار، تواجد الروسي 
دانييل ميدفيديف والنمسوي دومينيك 
تييم في نهائي املاسترز األح��د وكانت 
الغلبة لألول الذي توج بباكورة ألقابه 
في هذه البطولة في مشاركته الثانية 

فقط.

وكانت نسخة العام املاضي جمعت 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 

وتييم أيضاً وانتهت بفوز األول.
لكن هل تؤشر نتائج نهاية العام إلى 
نهاية حقبة الثالثة الكبار أم أنه مجرد 
ب��زوغ فجر خاطئ بالنسبة إل��ى اجليل 

القادم؟
مؤشر ضعيف

ج��اء خ���روج ك��ل م��ن دجوكوفيتش 
ون�����ادال ف��ي ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى يد 
منافسني أصغر منهما سناً دراماتيكياً 
ليس فقط من ناحية النتيجة، فقد جنح 
تييم )27 عاماً( في قلب تخلفه صفر-

4 ف��ي اجل��ول��ة الفاصلة ف��ي املجموعة 
احل��اس��م��ة أم���ام ال��ص��رب��ي، وذل���ك بعد 
إضاعته أرب��ع فرص حلسم املباراة في 

اجلولة احلاسمة من املجموعة الثانية.
في املقابل، لم يتأثر ميدفيديف في 
خ��س��ارة املجموعة األول���ى أم��ام ن��ادال 
ليقلب النتيجة في صاحله ويضع حداً 
ل�71 فوزاً توالياً لإلسباني عندما يفوز 

باملجموعة األولى.
بيد أن التاريخ احل��دي��ث يثبت بأن 
البطولة اخلتامية ليست مؤشراً قوياً عما 

ميكن توقعه في املوسم التالي.
فميدفيديف ه��و ال��ف��ائ��ز ال��س��ادس 

املختلف ف��ي ال��ن��س��خ ال��س��ت األخ��ي��رة 
لبطولة املاسترز اخلتامية. 

منذ رفع البريطاني أندي موراي لقب 
2016، تّوج كّل من البلغاري غريغور 
دمييتروف، األملاني ألكسندر زفيريف، 
تستسيباس وميدفيديف، ومجموع 
هؤالء بلغ نهائي إحدى البطوالت الكبرى 

مرتني فقط.
كما أن املالعب الصلبة داخ��ل قاعة 
مقفلة ليست األرضية املفضلة لنادال 
ال��ذي فشل في التتويج باملاسترز على 
ال��رغ��م م��ن مسيرته امل��ظ��ف��رة وألقابه 

العشرين الكبيرة.
أما دجوكوفيتش فلم يقدم أفضل أداء 
له في هذه البطولة منذ تتوجيه باللقب 
أربع مرات توالياً من 2012 إلى 2015، 
ف��ي امل��ق��اب��ل، أح���رز ف��ي��درر الغائب عن 
نسخة العام احلالي بداعي اإلصابة، 

آخر ألقابه فيها عام 2011.
احتكار الغراند سالم

ويبقى الفوز بأحد األلقاب الكبيرة 
أكبر اجلوائز وفي هذا املجال، فإّن احتكار 
الثالثة الكبار لهذه األلقاب ال جدال فيه 
ع��ل��ى اإلط����الق، ف��ق��د جن��ح��وا ف��ي حسم 
األمور في صاحلهم 56 مرة في آخر 67 
بطولة كبيرة )أستراليا املفتوحة، روالن 
غ��اروس، وميبلدون وفالشينغ ميدوز( 

بينها 14 في آخر 15 نهائي.
جنح تييم في وضع حد لهذه السيطرة 
املطلقة عندما تّوج في البطولة األميركية 
الصيف املاضي، لكن ن��ادال وفيدرر لم 
يشاركا في حني استبعد دجوكوفيتش 
أبرز املرشحني إلحراز اللقب لتوجيه كرة 

طائشة باجتاه إحدى حكمات اخلطوط.

دجوكوفيتش وفيدرر ونادال 

هل انتهت حقبة الثالثة الكبار في كرة املضرب؟


