
يسدل الستار، اليوم األربعاء، على فعاليات 
ال��دور األول )دور املجموعات( ل��دوري أبطال 
أوروب���ا لكرة ال��ق��دم م��ن خ��ال 8 مباريات في 

اجلولة السادسة األخيرة بهذا الدور.
وحتسم مباريات اليوم البطاقة الوحيدة 
الباقية من 16 بطاقة تأهل من هذا ال��دور إلى 
ال���دور الثاني للبطولة، علما ب��أن املباريات 
الثماني األخ��رى في ه��ذه اجلولة ستحسم 3 

بطاقات أخرى.
وك��ان��ت اجل���والت اخل��م��س األول���ى م��ن هذا 
الدور حسمت تأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني 

للبطولة.
وي��ش��ت��ع��ل ال���ص���راع ب��ن ل��ي��ون الفرنسي 
وشاختار دونيتسك األوك��ران��ي على بطاقة 
التأهل الثانية من املجموعة السادسة إلى الدور 
الثاني، بعدما خطف مانشستر سيتي بطاقة 

التأهل األولى من هذه املجموعات.
ويتصدر مانشستر سيتي املجموعة برصيد 
10 نقاط مقابل 7 نقاط لليون و5 نقاط لشاختار 

و3 نقاط لفريق هوفنهامي األملاني.
ويحتاج مانشستر سيتي إلى نقطة التعادل 
فقط من مباراته اليوم أمام هوفنهامي، ليضمن 
صدارة املجموعة بغض النظر عن نتيجة املباراة 

األخيرة في املجموعة بن شاختار وليون.
وقد ال يحتاج مانشستر سيتي لهذه النقطة 
أيضا ح��ال فشل ليون في الفوز على مضيفه 
ش��اخ��ت��ار ف��ي امل��ب��اراة ال��ت��ي نقلت للعاصمة 
األوكرانية كييف على بعد أكثر من 700 كيلومتر 
من معقل شاختار في مدينة دونيتسك، بسبب 

الوضع السياسي الراهن في أوكرانيا.
وخاض شاختار باقي مبارياته في البطولة 
مبدينة خاركيف على بعد نحو 300 كيلومتر 
فقط م��ن دونيتسك، ولكنه ال يستطيع اآلن 
خوض هذه املباراة بنفس املدينة في ظل األحكام 

العرفية املطبقة في املنطقة.
ويحتاج ليون إل��ى نقطة التعادل فقط من 
مباراة الغد ليرافق مانشستر سيتي إلى الدور 
الثاني ويكمل عقد دور ال�16 بالبطولة، فيما لن 

يكون أمام شاختار سوى الفوز إذا أراد التأهل.
وف��ي املجموعة اخل��ام��س��ة، يحتاج بايرن 

ميونخ األملاني )13 نقطة( إلى نقطة التعادل 
أمام مضيفه أياكس )11 نقطة(، ليضمن البقاء 
ف��ي ص���دارة املجموعة فيما يحتاج الفريق 

الهولندي للفوز من أجل انتزاع الصدارة.
وفي املباراة الثانية باملجموعة، يلتقي بنفيكا 

البرتغالي )4 نقاط(، الذي ضمن املركز الثالث 
واالنتقال لدور ال�32 بالدوري األوروب��ي، مع 
آيك أثينا اليوناني )با رصيد من النقاط( الذي 
يبحث عن أي نقطة في هذه املباراة حلفظ ماء 

الوجه بعدما ودع البطولة رسميا.

وف��ي املجموعة الثامنة، يركز يوفنتوس 
اإلي��ط��ال��ي بقيادة م��دي��ره الفني ماسيمليانو 
أليجري على االحتفاظ بصدارة املجموعة التي 
يحتلها حاليا برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط 
ملانشستر يونايتد اإلجنليزي و5 نقاط لفالنسيا 

اإلسباني ال��ذي ضمن املركز الثالث واالنتقال 
ملسابقة الدوري األوروبي ونقطة واحدة لياجن 

بويز السويسري.
ويحل يوفنتوس ضيفا على ياجن بويز اليوم 
فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فالنسيا.

وإذا لم يحقق يوفنتوس ال��ف��وز، يستطيع 
مانشستر يونايتد انتزاع صدارة املجموعة من 

خال الفوز على فالنسيا.
ويخوض ريال مدريد اإلسباني بطل املواسم 
الثاثة املاضية، اختباراً هامشياً على ملعبه 
ضد سيسكا موسكو الروسي بعدما ضمن تأهله 
بصحبة روما اإليطالي، وصدارته للمجموعة 

السابعة في دوري أبطال أوروبا.
وستكون مباراة اليوم األربعاء في ملعب 
»سانتياغو برنابيو« حتضيراً لاختبار املقبل 
الذي ينتظر العبي املدرب األرجنتيني سانتياغو 

سوالري في كأس العالم لألندية في اإلمارات.
وبعد الفوز الساحق اخلميس على مليلية 
من الدرجة الثالثة 6-1 في إي��اب دور ال�32 
من مسابقة كأس إسبانيا، شدد س��والري على 
ض��رورة عدم التفكير حالياً مبونديال األندية 
»ألننا ال نعرف منافسينا في املسابقة بعد... 
نحن حالياً نصب ك��ل تركيزنا على امل��ب��اراة 
املقبلة. لدينا ث��اث مباريات مهمة ج���داً  في 
ال��دوري احمللي قبل السفر الى أبوظبي، منهما 
مباراتان في الليغا )فاز ريال االحد على هويسكا 
1 -صفر ورايو فايكانو السبت املقبل( ومباراة 
في دوري أبطال أوروبا )ضد سيسكا موسكو(. 

بعد ذلك سنفكر بكأس العالم«.
وبحسب نظام املسابقة، يبدأ بطل أوروب��ا 
مشاركته اع��ت��ب��اراً م��ن ال���دور نصف النهائي 
حيث يلتقي الفائز من مباراة كاشيما انتلرز 
الياباني بطل آسيا وغوادالخارا املكسيكي بطل 

الكونكاكاف، في 18 ديسمبر.
وع��ل��ى غ���رار ري���ال، ي��خ��وض روم���ا م��ب��اراة 
هامشية في تشيكيا ضد فيكتوريا بلزن الذي 
يأمل في فوز ريال على سيسكا وحتقيق نتيجة 
إيجابية، لينال املركز الثالث وينتقل بالتالي 
الى »يوروبا ليغ« كونه يتخلف حاليا بفارق 

املواجهتن املباشرتن عن الفريق الروسي.
وحسم ال��ري��ال ص��دارة املجموعة لصاحله 
بغض النظر عن نتيجة مباراتي الغد، حيث 
يتصدر الريال املجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 
9 نقاط لروما الذي ضمن املركز الثاني و4 نقاط 

لكل من سيسكا موسكو وفيكتوريا بلزن.
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على إستاد ه��زاع بن زاي��د في العن، يرفع 
فريق العن اإلماراتي لكرة القدم الستار عن 
فعاليات النسخة اجل��دي��دة لبطولة كأس 
العالم لألندية اليوم األربعاء، عندما يلتقي 
فريق ويلنغتون النيوزيلندي في الدور األول 
للبطولة التي تقام باإلمارات للعام الثاني على 

التوالي.
ومتثل مباراة الغد مواجهة »السهل املمتنع« 
في ظل الفارق الكبير، على األقل من الناحية 
النظرية، ب��ن صاحب األرض وح��ام��ل لقب 
دوري اخلليج العربي اإلم��ارات��ي لكرة القدم 
للمحترفن وضيفه ويلنغتون ال��ذي يوصف 

بأنه فريق شبه محترف.
ويشارك الفريقان في البطولة العاملية للمرة 
األول��ى في تاريخهما، وه��و القاسم الوحيد 
املشترك بن الفريقن، فيما تتباين ظروفهما 

وإمكانياتهما بشكل كبير قبل مباراة الغد.
وال��ع��ن يخوض امل��ب��اراة وس��ط جماهيره 
املتحمسة، وكذلك اجلماهير اإلماراتية بشكل 

عام، ويحظى أيضاً مبساندة عامل األرض.
وباإلضافة لعاملي األرض واجلمهور، يتمتع 
الفريق بإمكانيات فنية وخططية عالية تؤهله 
للمنافسة بقوة على بلوغ األدوار النهائية 
بالبطولة بشرط استغال هذه اإلمكانيات التي 

يأتي في مقدمتها كتيبة احملترفن.
ويضم الفريق ب��ن صفوفه مجموعة من 
الاعبن احملترفن املتميزين مثل البرازيلي 
كايو والسويدي م��ارك��وس بيرغ واملصري 

حسن الشحات واإليفواري إبراهيم دياكي.
كما تضم ص��ف��وف ال��ف��ري��ق مجموعة من 
النجوم اإلماراتين املتميزين مثل إسماعيل 
أحمد قائد الفريق ومحمد عبدالرحمن وعامر 

عبدالرحمن.
وي��ق��ود الفريق امل���درب ال��ك��روات��ي املتألق 
زوران ماميتش، الذي يحلم بقيادة العن إلى 

إجن��از يفوق ما قدمه اجلزيرة اإلم��ارات��ي في 
النسخة املاضية عندما بلغ املربع الذهبي وفاز 

باملركز الرابع في البطولة.
في املقابل، يعتمد ويلنغتون على عنصر 
املفاجأة ف��ي امل��ق��ام األول السيما وأن��ه فاجأ 
اجلميع ببلوغه مونديال األن��دي��ة بعد سبع 
مشاركات متتالية ملواطنه أوكاند سيتي ممثاً 
عن احتاد أوقيانوسية رفعت رصيد أوكاند 

إلى تسع مشاركات )رقم قياسي( في البطولة.
ولهذا، لن يكون لدى ويلنغتون ما يخسره 
في هذه البطولة، وهو ما يجعله أكثر هدوءاً 
من مضيفه اإلم��ارات��ي في مباراة الغد، التي 

يتأهل الفائز منها ملاقاة الترجي التونسي بطل 
أفريقيا في الدور الثاني ملونديال األندية.

وميتلك العن احلظوظ األوف��ر للفوز في 
مباراة الغد، لكنه يسعى للتعامل مع املباراة 

بكثير من احلذر خشية مفاجآت الضيوف.
ويحمل العن على عاتقه مهمة ثقيلة في هذه 
النسخة، السيما وأن الفريق يتمتع بإمكانيات 
تؤهله للمنافسة بقوة ف��ي ظ��ل املستويات 
املتوسطة ملعظم ف��رق البطولة وال��ظ��روف 

احمليطة ببعض هذه الفرق.
ولهذا، يخوض العن هذه النسخة واضعا 
ص��وب عينيه الوصول للمربع الذهبي على 

أقل تقدير. وشهدت مشاركة األندية اإلماراتية 
بالبطولة تدرجاً تصاعدياً هادئاً في النتائج من 
املركز السابع في 2009، وحتى املركز الرابع 

في النسخة املاضية.
وزارت البطولة اإلمارات ثاث مرات سابقة 
كانت بدايتها في 2009 عندما استضاف أهلي 
دبي البطولة لكنه أخفق مبكراً، وخسر املباراة 
األولى أمام أوكاند سيتي النيوزيلندي ليحتل 
املركز السابع، ثم استضاف الوحدة النسخة 
التالية وعبر املباراة األولى لكنه احتل املركز 
السادس بالهزمية أم��ام باتشوكا املكسيكي 
بركات الترجيح في مباراة املركز اخلامس 

والسادس. وع��ادت البطولة إلى اإلم��ارات في 
العام املاضي عندما استضافها نادي اجلزيرة، 
وق��دم خالها خطوة جديدة للكرة اإلماراتية 
إلى األمام ببلوغه املربع الذهبي وفوزه باملركز 

الرابع.
ولهذا، ميثل بلوغ املربع الذهبي للبطولة 
احلد األدنى بالنسبة لطموح العن في النسخة 

اجلديدة خال األيام املقبلة.
ويتطلع ال��ف��ري��ق إل��ى ق��ف��زة حقيقية وأن 
يكون أول فريق من عرب آسيا يصل للمباراة 
النهائية، وثاني فريق من القارة اآلسيوية يبلغ 
نهائي مونديال األنية بعد فوز كاشيما أنتلرز 

الياباني باملركز الثاني في 2016.
ومن بن جميع الفرق العربية التي سبق لها 
املشاركة في البطولة، كان الرجاء البيضاوي 
املغربي هو الوحيد الذي بلغ املباراة النهائية 

للبطولة وذلك عندما استضاف نسخة 2013.
ويضاعف من طموح العن في هذه البطولة 
أن معظم املنافسن في هذه النسخة يعانون 
من تراجع املستوى أو املشاكل التي تسبق 

مشاركتهم في هذه النسخة.
ويخوض العن فعاليات البطولة، وهو 
يقتسم م��ع الشارقة ص���دارة دوري اخلليج 
العربي اإلماراتي لكرة القدم، والذي فاز بلقبه 
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ل��ي��ش��ارك م��ن خ��ال��ه في 

مونديال األندية كممثل للبلد املضيف.
وف��ي امل��ق��اب��ل، يفتقد ويلنغتون للخبرة 
مبونديال األندية، لكنه يتطلع إلى ترك بصمة 
واضحة في مشاركته األول��ى بالبطولة وإن 
كانت مهمة الفريق في غاية الصعوبة أمام فرق 

تفوقه في اخلبرة واإلمكانيات.
وع���ل���ى م�����دار م���ش���ارك���ات ف����رق احت���اد 
أوقيانوسية في البطولة، كان املركز السابع هو 
األكثر شيوعاً، إذ حتقق في تسع من 13 نسخة 

أقيمت فيها البطولة بنظامها احلالي.
وفي املقابل، كان املركز الثالث الذي أحرزه 
أوكاند سيتي عام 2014 هو األفضل في نتائج 

هذا االحتاد مبونديال األندية.
ويطمح ويلنغتون إلى اجتياز الدور األول 
للبطولة من خال تفجير املفاجأة أمام العن 

اإلماراتي في املباراة االفتتاحية غداً.
وي��ع��ت��م��د وي��ل��ن��غ��ت��ون ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة 
م��ن الاعبن النيوزيلندين م��ع دع��م بعض 
احملترفن مثل املهاجمن الفرنسي ستيفن 
ليسفيل واإلجنليزي روس أالن والعبي الوسط 
األيرلندي إيريك مولوي واألرجنتيني ماريو 

بارسيا.

جانب من تدريبات العن اإلماراتي

طموح العني يصطدم بأحالم ويلنغتون في افتتاح مونديال األندية

»الظاهرة« رونالدو يصطاد املواهب 
في القارة الالتينية

زار العب كرة القدم السابق، البرازيلي رونالدو نازاريو، اإلك��وادور 
ملتابعة املهاجم الشاب ستيفن ب��ازا، احملترف في صفوف إندبنديينتي 
ديل بايي، والذي وقع معه على عقد مبدئي لاحتراف في صفوف نادي بلد 

الوليد اإلسباني، الذي يترأسه ويعد أكبر مساهميه.
وصرح رونالدو للصحافين حول املهاجم اإلكوادوري الصاعد صاحب 
ال�19 عاماً: »شاهدت له مقاطع فيديو وأعجبني كثيراً.. ميتلك القوة 

الازمة.. ستيفن أصبح جاهزاً للسفر«.
وأضاف البرازيلي، الذي كان جنماً في صفوف ريال مدريد وبرشلونة 
اإلسبانين: »أعشق املهاجمن، ليس من قبيل الصدفة أن تكون أول صفقة 

أبرمها هي ملهاجم«.
وأوضح أنه »سيستثمر نحو ثاثة ماين دوالر مقابل احلصول على 
%65 من القيمة اإلجمالية لبطاقة انتقال املهاجم اإلكوادوري الصاعد لليغا 

اإلسبانية«.

فريق زيوريخ يدين التصرفات 
العنصرية جلماهيره

أدان نادي زيوريخ السويسري اجلماهير التي ألقت باملوز على ألدو 
كالولو العب بازل صاحب األرض أثناء تنفيذه ركلة ركنية خال مباراتهما 

بدوري كرة القدم احمللي يوم األحد.
وأقر زيوريخ بأن املوز جاء من جزء في استاد سانت جاكوب بارك كانت 
جتلس فيه جماهيره. وقال النادي في بيان: »في الدقائق األولى من مباراة 
بازل، مت إلقاء موز من منطقة مشجعي زيوريخ باجتاه ألدو كالولو العب 
بازل أثناء تنفيذه ركلة ركنية، يدين النادي بشدة هذا التصرف العنصري 

وال يتسامح معه بأي طريقة. ال يوجد مكان للتمييز في كرة القدم«.
وأضاف »نادي زيوريخ ملتزم دائما بالتعددية ويرحب بكل الناس، 

بغض النظر عن خلفيتهم أو دينهم«.

إنييستا يستغرب توجهات جائزة الكرة الذهبية

طالب العب برشلونة السابق، أندريس إنييستا، 
القائمن على جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 
العام، بتحديد األسباب التي متنح على أساسها 
تلك اجل��ائ��زة، التي حصل عليها الكرواتي لوكا 

مودريتش هذا العام.
وصرح إنييستا خال حفل دعائي في برشلونة: 
»ينبغي شرح على أي أساس متنح جائزة الكرة 
الذهبية، بالنسبة للبعض يهتمون باأللقاب، 
ولآلخرين النادي الذي تلعب فيه، وللبعض اآلخر 

األهداف«.
وعن رأيه في تتويج العب وسط ريال مدريد 
باجلائزة هذا العام لينهي سيطرة دام��ت طوياً 
من قبل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قال: 

»بالنسبة لي ميسي األفضل، لكن ال ميكن القول إن 
حصول مودريتش عليها ليس عادالً«.

وت��اب��ع ال��اع��ب املخضرم احمل��ت��رف حالياً في 
صفوف فيسيل كوبي الياباني، والذي استغل فترة 
توقف الدوري ليزور برشلونة: »سيكون من القبح 
القول إن العب مثل مودريتش ال يستحق احلصول 
عليها، لكن بالنسبة لي ليو ميسي األفضل، دائماً ما 
أقول ذلك«. وحول االنتقادات األخيرة التي وجهها 
األسطورة البرازيلية بيليه مليسي، قال إنييستا: 
»ميسي ميتلك كل األرقام: يسجل بالرأس وبقدمه 
اليمنى واليسرى.. لم أرى في حياتي أي العب 
يفعل ما يقوم به هو في امللعب، ليس فقط طوال 

عام، بل يقوم بذلك طوال 15 عاماً«.

هازارد يبدي إعجابه بريال مدريد
عبر النجم البلجيكي إيدين 
ه��ازارد العب تشيلسي اإلنكليزي 
م��ج��دداً ع��ن إعجابه ب��ن��ادي ري��ال 

مدريد.
وقال ه��ازارد الذي مدد تعاقده 
من قبل مع البلوز إلى 2020 إنه 

أحب ريال مدريد دائماً.
ب���دوره ذك��ر م���درب تشيلسي 
ماوريتسيو س��اري إن محادثات 
جتديد العقد مع الاعب جتري كل 
إسبوع، مقابل ذلك قال هازارد إنه 
ينتظر رداً من النادي، »كان هناك 
القليل من الكام مع تشيلسي ولكن 
بعد ذلك توقف األم��ر، ونحن اآلن 

في االنتظار«.
وأضاف: »كنت دائما أحب ريال 
مدريد، حتى قبل زيدان. سنرى ما 

سيحدث«.
وت��اب��ع ه���ازارد »كما قلت، أنا 
أختتم هذا العام مع تشيلسي. ما 
زال أمامي موسماً من العقد بعد هذا 

العام، سنرى«.
تألق هازارد هذا املوسم إذ سجل 
ثمانية أهداف في جميع املسابقات 
لتشيلسي، ال��ذي فاجأ مانشستر 
سيتي بطل الدوري املمتاز وغلبه 

في األسبوع املاضي.
وأضاف هازارد: »املدرب اجلديد 
ساري يفكر في كرة القدم كما أفعل 
أن��ا، ل��ذا علي أن أنتظر. العائلة 
ف��ي ل��ن��دن، س��أك��ون ف��ي الثامنة 

والعشرين من العمر. ال أري��د أن 
أشعر بأي ندم في نهاية مسيرتي، 

إنه ق��رار سأتخذه، ال أع��رف متى، 
لكن سأقبله«.

إنييستا

إيدين هازارد


