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تدخل أغلب األن��دي��ة الكبيرة غمار 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
اليوم حيث تنتظرها اختبارات متباينة 
بني صعبة لريال مدريد السباني حامل 
ال��ل��ق��ب ووص��ي��ف��ه ال��ع��ام ق��ب��ل امل��اض��ي 
يوفنتوس االيطالي وب��اي��رن ميونيخ 
االملاني، وسهلة لقطبي مدينة مانشستر 

اإلنكليزية سيتي ويونايتد.
ويبدأ ريال مدريد مسعاه نحو تعزيز 
سجله القياسي والفوز بلقب املسابقة 
للمرة الرابعة تواليا والرابعة عشرة 
في تاريخه، من املجموعة السابعة التي 
تبدو في متناوله، بالنظر الى الفوارق 
الكبيرة بينه وب��ني منافسيه الذين 
سيكون ضيفه روم��ا االيطالي أقواها 

وأول منافسيه في اجلولة االولى.
ويبدو ريال وروما الذي وصل املوسم 
املاضي الى نصف النهائي للمرة األولى 
منذ 1984 قبل اخلروج على يد ليفربول 
اإلنكليزي، املرشحني املنطقيني النتزاع 

بطاقتي التأهل عن املجموعة.
وتعود املواجهة األخيرة بني الناديني 
ال��ى ثمن نهائي 2015-2016 حني 
فاز ري��ال ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 
-2صفر. وستكون مواجهة النسخة 
احلالية الرابعة بينهما في الدور األول 
والسادسة إجماال )10 مباريات سابقة 
وف��از ري��ال ف��ي 6 وروم���ا ف��ي 3 مقابل 

تعادل واحد(.
ويدخل ريال النسخة احلالية بدون 
س��اح��ه ال��ه��ج��وم��ي ال��ف��ت��اك، ال��ه��داف 
التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو )121 هدفا، بحسب 
املوقع االلكتروني لاحتاد األوروب��ي( 
املنتقل ه��ذا الصيف ال��ى يوفنتوس، 
ومهندس “هاتريك” امل��واس��م الثاثة 
األخ��ي��رة م��درب��ه الفرنسي زي��ن الدين 
زي���دان. لكن اجلناح ال��دول��ي الويلزي 
غاريث بايل، املستفيد االكبر من رحيل 
رون��ال��دو، ش��دد على أن الفريق ال��ذي 
ي��درب��ه ه��ذا امل��وس��م اإلس��ب��ان��ي جولن 
لوبيتيغي “ميكن أن يكون أفضل )...( 

هذه بداية جديدة وحتد جديد”.
أضاف الويلزي “نحن مستعدون”.

وساهم انتقال رونالدو في منح بايل 
فرصة أكبر للبروز واملشاركة كأساسي.

وقال “بطبيعة احلال سيكون األمر 
مختلفا بعض الشيء بعدم وجود العب 
كبير” مثل البرتغالي، مضيفا “رمبا بات 
األم��ر أكثر راح��ة، نعم. نعتقد أننا بتنا 
أق��رب الى فريق، نعمل كوحدة واحدة 

بدال من العب واحد”.
وعلى رغ��م أن رون��ال��دو ك��ان أفضل 
هداف لريال في املسابقة املوسم املاضي 
)15 ه��دف��ا(، اال أن ب��اي��ل ال���ذي ش��ارك 
كبديل في النهائي ضد ليفربول، سجل 
هدفني ليمنح فريقه الفوز 3-1 واللقب 
ال��راب��ع ف��ي امل��واس��م اخلمسة األخيرة 

)2014، 2016، 2017 و2018(.
وس��ي��ح��اول ري���ال م��دري��د استغال 
املعنويات املهزوزة لدى العبي روما بعد 
تعثرهم في املباريات الثاث األخيرة 
في ال��دوري )تعادالن على أرض��ه أمام 

أتاالنتا وكييفو وخسارة أمام مضيفه 
ميان 1-2(، لكن العبي فريق العاصمة 
حذروا النادي امللكي من االستخفاف بهم 
مستدلني مبا فعلوه بغرميه برشلونة 
املوسم املاضي عندما أطاحوا به من ربع 
النهائي بالفوز عليه بثاثية نظيفة في 
روم��ا بعدما كانوا قد خسروا 1-4 في 
كامب ن��و. وك��ان روم��ا قريبا من بلوغ 
نهائي املوسم املاضي، اذ فاز إيابا في 
روم��ا 4-2 على ليفربول، بعدما خسر 

أمامه في إنكلترا 5-2.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي فيكتوريا 
ب���ازن التشيكي م��ع سسكا موسكو 
الروسي في مباراة متكافئة يسعى كل 
منهما الى حصد نقاطها الثاث في سعيه 

ملنافسة روم��ا على البطاقة الثانية في 
املجموعة.

يبدأ فريق “السيدة العجوز” سعيه 
الى فك النحس الذي يازمه في املسابقة 
ال��ق��اري��ة العريقة م��ن مدينة فالنسيا 
االسبانية عندما يحل ضيفا على فريقها 
احمللي الذي أنهى الليغا في املركز الرابع 

املوسم املاضي، ضمن املجموعة الثامنة.
واس��ت��ع��ان ي��وف��ن��ت��وس ف��ي يوليو 
برونالدو على أم��ل قيادته ال��ى اللقب 
األوروب������ي، الس��ي��م��ا ف��ي ظ��ل خبرته 

الواسعة في املسابقة.
ول��م يفز فريق “السيدة العجوز” 
بلقب دوري األب��ط��ال منذ 1996 رغم 
خوضه امل��ب��اراة النهائية خمس مرات 

بعد ذلك: 1997 )خسر أمام بوروسيا 
دورمت���ون���د األمل���ان���ي(، 1998 )أم���ام 
ري��ال(، و2003 )أم��ام مواطنه ميان(، 
و2015 و2017 )أمام ريال بهدفني من 

رونالدو(.
وكان رونالدو الذي سجل هدفني أيضا 
في مرمى يوفنتوس املوسم املاضي في 
الدور ربع النهائي، قد حذر لدى تقدميه 
لوسائل االعام واجلماهير في تورينو 
قائا “يتعني علي ان أعمل بقساوة ألن 
الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 
ليس سها. أمتنى املساعدة” في تتويج 

يوفنتوس باللقب.
وتأتي ع��ودة رونالدو للمرة االولى 
إلى إسبانيا منذ انتقاله إلى يوفنتوس، 

بعد أيام من فك النحس الذي الزمه في 
ه��ز الشباك ف��ي ال���دوري اإلي��ط��ال��ي، اذ 
سجل ثنائية الفوز على ساسوولو )2-
1( األحد بعد صيامه عن التهديف في 

املباريات الثاث األولى.
ويعرف رون��ال��دو جيدا طريقه الى 
شباك فالنسيا، اذ هزها 15 مرة في 16 

مباراة في الليغا.
ويشهد فالنسيا العائد الى املسابقة 
بعد غياب ثاثة أع��وام، بداية مخيبة 
محليا )خ��س��ارة و3 ت��ع��ادالت( رغم 
التعاقدات التي قام بها بضمه البلجيكي 
ميشي باتشواي والبرتغالي غونزالو 

غيديش والفرنسي كيفن غاميرو.
وفي املجموعة ذاتها، يحل مانشستر 

يونايتد ضيفا على مضيفه يونغ بويز 
السويسري في م��ب��اراة سهلة للفريق 
االنكليزي قبل ثاث مباريات صعبة له 
في املجموعة )فالنسيا في اجلولة الثانية 

ويوفنتوس في الثالثة والرابعة(.
واستعاد “الشياطني احلمر” عافيتهم 
في اآلونة األخيرة بفوزين خارج القواعد 
على بيرنلي وواتفورد، وسيسعون الى 
التأكيد غ��دا في طموحهم ال��ى معانقة 
اللقب للمرة الرابعة في تاريخ النادي 

واألولى منذ 2008.
وي��خ��وض اجل���ار مانشستر سيتي 
ب���دوره اخ��ت��ب��ارا سها نسبيا عندما 
ي��س��ت��ض��ي��ف ل��ي��ون ال��ف��رن��س��ي ضمن 
امل��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة ال��ت��ي ت��ب��دو في 

متناول بطل الدوري اإلنكليزي لضمها 
شاختار دانيتسك األوكراني وهوفنهامي 

األملاني.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة اخل��ام��س��ة، يحل 
العماق البافاري بايرن ميونيخ االملاني 
ضيفا ثقيا ع��ل��ى بنفيكا. وستكون 
املواجهة ثأرية للفريق البرتغالي الذي 
خ��رج على ي��د ب��اي��رن م��رت��ني م��ن ربع 
النهائي عامي 1976 )صفر-صفر في 
لشبونة و5-1 في ميونيخ( و2016 
)-1صفر ف��ي م��ي��ون��ي��خ، و2-2 في 

لشبونة(.
وفي املجموعة ذاتها، يلعب أياكس 
أم��س��ت��ردام ال��ه��ول��ن��دي م��ع أي���ك أثينا 

اليوناني في مهمة صعبة لألول.

حامل اللقب في مهمة صعبة الليلة

مهمة صعبة لريال وبايرن ويوفنتوس.. وسهلة لقطبي مانشستر بدوري األبطال 
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البايرن يرحب بفرض رونالدو يعود ملسابقته املفضلة بألوان يوفنتوس 
عقوبة اإليقاف أربع 
مباريات على بلعربي

أب���دى ك��ارل-ه��اي��ن��ز رومينيجه الرئيس 
التنفيذي لنادي بايرن ميونخ األمل��ان��ي لكرة 
ال��ق��دم ، ترحيبه بفرض عقوبة اإلي��ق��اف أرب��ع 
مباريات على كرمي بلعربي العب باير ليفركوزن 
، إثر تدخل قوي مع املدافع رافينيا خال مباراة 

الفريقني بالدوري األملاني )بوندسليجا(.
وقال رومينيجه إنه يأمل أن يكون للعقوبة ، 
املفروضة أمس االثنني من قبل جلنة االنضباط 

باالحتاد األملاني لكرة القدم ، تأثير وقائي.
ويغيب رافينيا عن املاعب إلصابته بتمزق 
جزئي في أربطة الكاحل إثر تدخل بلعربي ، الذي 
حصل على البطاقة احلمراء وطرد في الدقيقة 
80 من املباراة التي جمعت الفريقني يوم السبت 

املاضي وانتهت بفوز بايرن ميونخ 3 / 1 .
وقدم املهاجم بلعربي 28/ عاما/ االعتذار 
لرافينيا إث��ر التدخل ، وت��ع��رض لعقوبة 
اإليقاف إلى جانب تغرميه عشرة أالف يورو 

)11600 دوالر(.
ومن جانبه ، أعلن نادي باير ليفركوزن 
اليوم الثاثاء أن��ه لن يتقدم باستناف ضد 

العقوبة.
وكان رومينيجه قد نادى بالفعل احتاد الكرة 
األمل��ان��ي واحل��ك��ام بتكثيف اجلهود لوضع حد 
للتدخات العنيفة ، وذلك بعد إصابات تعرض 
لها العبون من بايرن خال أول مباراتني للفريق 
في املوسم ، مشددا على أنه يجب تعزيز حماية 

الاعبني.

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو خمسة 
ألقاب في دوري أبطال أوروب��ا في ك��رة القدم، 
غالبيتها مع ناديه السابق ريال مدريد اإلسباني، 
ويستعد األربعاء خلوض غمار املوسم اجلديد من 
مسابقته املفضلة، وهذه املرة بقميص يوفنتوس 
اإليطالي الذي يحل ضيفا على فالنسيا اإلسباني 

ضمن اجلولة األولى للمجموعة الثامنة.
كان البرتغالي )33 عاما( حامل جائزة الكرة 
الذهبية خمس م��رات، صاحب دور حاسم في 
األلقاب اخلمسة: 2008 مع مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي، وأربعة مع ريال في 2014، 2016، 
2017، و2018. هو الهداف التاريخي للمسابقة 
)121(، بحسب امل��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي لاحتاد 

األوروبي.
مزيد من األرق��ام؟ يحمل الرقم القياسي لعدد 
األه��داف في موسم واح��د من املسابقة )17 في 
2013-2014(، مسجل ركلة اجلزاء التي منحت 
ريال اللقب في 2016 على حساب غرميه أتلتيكو، 
أول العب في تاريخ املسابقة يسجل “هاتريك” 

ثاث مرات في موسم واحد )2016-2015(...
ح��ت��ى ي��وف��ن��ت��وس نفسه ذاق األم���ري���ن من 
رونالدو: هدفان في املباراة النهائية عام 2017، 
والتي انتهت بفوز ريال 4-1. في املوسم املاضي، 
أبدع في مواجهة فريقه املستقبلي: هدف مقصي 
رائع في ذهاب ربع النهائي نال تصفيق مشجعي 
ف��ري��ق ال��س��ي��دة ال��ع��ج��وز ع��ل��ى ملعب “أليانز 
ستاديوم”، وركلة جزاء في الثواني القاتلة إيابا 

منحت ريال بطاقة العبور الى نصف النهائي.

لكل هذه العوامل وغيرها، يأمل يوفنتوس في 
أن يكون رونالدو ال��ذي انضم الى صفوفه هذا 
الصيف لقاء نحو 100 مليون يورو، منارة بحثه 

املضني عن اللقب األوروبي الذي أحرزه 
م��رت��ني ف��ق��ط )1985 و1996(، 

وخسر ف��ي امل��ب��اراة النهائية 
مرتني في املواسم 

األرب�������ع�������ة 
امل���اض���ي���ة 

فقط.
ب�����ع�����د 
م��ب��اراة في 

ال����������دوري 
اإلي��ط��ال��ي ضد 

س��اس��وول��و األح���د 
)2-1(، سجل فيها هدفني مفتتحا 
رص��ي��ده م��ع ن��ادي��ه اجل��دي��د في 
مباراته الرسمية الرابعة معه، قال 
رونالدو أن “دوري أبطال أوروبا 

هو مسابقتي املفضلة”.
شكل رحيله عن ريال مفاجأة، 
وإن لم يكن غير متوقع بالكامل. 
أمل��ح ال��اع��ب نفسه ال��ى احتمال 

الرحيل بعد نهائي دوري األبطال 
املوسم املاضي والفوز على ليفربول 

اإلنكليزي 3-1. عاد بعدها سريعا عما 
قاله، وطمأن مشجعي النادي امللكي الى 

أنه سيكون معهم في املوسم املقبل، قبل 

»هاتريك أنغولو« مينح مارادونا 
بداية قوية في املكسيك

أح��رز فنيسيو أنغولو ثاثية، ليساعد 
دييغو مارادونا على بدء مسيرته التدريبية 
ف��ي املكسيك ب��ان��ت��ص��ار، بعد ف��وز ناديه 
اجلديد دورادوس 4-1 على تاباتشوال في 

كولياكان.
وه��ز املهاجم اإلك����وادوري الشباك في 
الدقيقتني 59 و61، ورغ��م أن األرجنتيني 

سيباستيان إيبارس قلص الفارق للضيوف، 
ف��إن أنغولو جنح في التسجيل من ركلة 
ج��زاء قبل ربع ساعة على النهاية ليجعل 
النتيجة 3-1. وأضاف ألونسو إسكوبوسا 
هدفاً رابعاً ألصحاب األرض في الدقيقة 85، 
ليتوج ليلة رائعة للمدرب األرجنتيني في 

عودته مرة أخرى ملقعد املدرب.

مارادونا يحتفل مع العبي فريقه بأحد األهداف 

رئيس بوكا جونيورز: لسنا أعداء مع ريفر بليت
عقد رئيسا ن��ادي��ي ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز وريفر 
بليت، دانيل أنخيليسي ورودول��ف��و دونفريو، 
اجتماعا أول من أمس اإلثنني إلرسال رسالة طمأنة 
جلماهير الناديني عن حالة الوئام التي جتمع بني 
الطرفني، وذلك قبل 6 أيام من لقاء كاسيكو الكرة 

األرجنتينية بني الفريقني.
وق��ال الرئيسان، خ��ال مؤمتر صحفي عقداه 
أمس في العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس: 

“نحن لسنا أعداء نحن متنافسون”.
وع��ق��د االج��ت��م��اع ال���ذي جمع ب��ني انخليسي 
ودون��ف��ري��و حت��ت رع��اي��ة رئيس راب��ط��ة ال��دوري 

األرجنتيني “سوبر ليجا”، ماريانو اليزوندو.
وقال انخيليسي: “املنافسة تستمر 90 دقيقة 
وهي لعبة جميلة، هذه هي الرسالة، نحن لسنا 

أعداء”. ومن جانبه، أكد دونفريو أن مهمة رئيسي 
الناديني هي توضيح أن لقاء الفريقني هو مجرد 
مباراة، ولكنها مليئة بالشغف ومتتلك تاريخا 

ممتدا.
ويلتقي بوكا جونيورز وريفر بليت، يوم األحد 
املقبل، على ملعب “بومبونيرا”، معقل األول، 
ضمن منافسات املرحلة السادسة لبطولة الدوري 

األرجنتيني.
ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 11 نقطة في 
املسابقة األرجنتينية إثر تغلبه 1-0 على مضيفه 
أرخينتينوس جونيورز، يوم السبت املاضي، فيما 
وصل ريفر بليت إلى النقطة السابعة بعدما حقق 
أول انتصاراته في البطولة في اجلولة املاضية 

 رئيسا ناديي بوكا جونيورز وريفر بليتعندما فاز 4-1 على ضيفه سان مارتني.

بيكرمان: الكبار يخشون قوة كولومبيا
كرم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، مدرب املنتخب الوطني خوسيه 
بيكرمان، جلهوده مع )لوس كافيتروس(، وال سيما في مونديالي البرازيل 
وروسيا، مانحا إياه العلم الوطني للباد ولوحة معدنية تذكارية لعمله 

الدؤوب مع املنتخب.
وأثنى الرئيس الكولومبي اجلديد في احتفالية مبقره الرئاسي على 
بيكرمان “شكرا لك ألنك أوصلت منتخبنا لربع نهائي مونديال )البرازيل 

2014(، وحصوله على لقب أفضل هداف وأفضل هدف”.
وذكر دوكي أن بيكرمان تولى مسؤولية املنتخب الكولومبي منذ 6 
أع��وام، حيث قاد خال تلك الفترة 78 مباراة فاز في 42 وتعادل في 20 

وخسر 16.
فيما أك��د بيكرمان وال��دم��وع في عينيه على أن��ه عند استامه لزمام 
املنتخب “كان حتديا كبيرا له مع بدء التصفيات واألع��وام الكثيرة التي 

مضت على املنتخب دون مشاركته في مونديال”.
ولفت إلى أن العالم اآلن يعلم أن “كولومبيا تنافس على مستوى عال”، 

بيكرمانمضيفا أن “املنافسني الكبار يخشون كولومبيا ويعرفون أنها قوية”.


