
 يستقبل بوروسيا دورمتوند األملاني ضيفه اإلسباني أتلتيكو 
مدريد في قمة مباريات املجموعة األول��ى من منافسات دوري 

أبطال أوروبا اليوم األربعاء.
وتلوح املوقعة التي سيحتضنها ملعب “سيغنال إيدونا 
بارك” حماسية للغاية في ظل العروض التي يقدمها الفريقان 

منذ بداية املوسم احلالي.
وسيضع الفائز من مواجهة بوروسيا دورمت��ون��د األملاني 
وضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني قدما في ال��دور الثاني، بعد 
فوزهما ف��ي أول مرحلتني على ب���روج البلجيكي وموناكو 
الفرنسي. وف��ي ظل تراجع نتائج غرميه بايرن ميونيخ في 
ال��دوري احمللي، ض��رب دورمت��ون��د بقوة مع تشكيلته الشابة 
واحتل ال��ص��دارة من دون خسارة في ثماني مباريات، فيما 
يخوض أتلتيكو املواجهة بعد تعادله مع فياريال وبقائه على 

بعد نقطتني من صدارة الليغا.
كما ستكون األنظار شاخصة على مباراة موناكو وبروج حيث 
يقود األول جنمه الدولي السابق تييري هنري، بعد خسارته في 

مباراته األولى في الدوري السبت أمام ستراسبورغ 2-1.
وقال هنري بعد مباراة سيئة لفريق اإلمارة “كنت مدركا أنه 

من الصعب تنظيم األمور بعد يومني فقط من العمل«.
وحل هنري الذي كان مساعدا ملدرب منتخب بلجيكا اإلسباني 
روبرتو مارتينيز، بدال من البرتغالي املقال من منصبه ليوناردو 

جاردمي.
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دافع البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم 
يوفنتوس عن نفسه بقوة كما رفض احلديث 
عن أزمات ريال مدريد وعّبر عن امتنانه ملدربه 

السابق في مانشستر يونايتد فيرغسون.
وقال رونالدو: “أعرف أنني مثال، 100%، 

على أرضية امللعب وخارج أرضية امللعب«.
ووج���د رون��ال��دو )33 س��ن��ة( نفسه في 
األسابيع األخيرة أمام إعادة فتح حتقيق في 
الس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين 
مايورغا )34 ع��ام��اً(، التي تدعي تعرضها 

لالغتصاب من قبله في 13 يونيو 2009.
ونفى رونالدو سابقاً بشدة التهم املوجهة 

إليه وحظي بدعم ناديه.
وفي املؤمتر الصحافي قال الالعب: “أنا 
مبتسم دائماً. أنا سعيد. وأن��ا ممنت باللعب 
في ناد رائع ولدي أسرة رائعة ولدي أربعة 
أطفال وأن��ا بصحة جيدة لدي كل ش��يء. أما 

الباقي، فهو ال يعيقني«.
أضاف “أنا في حالة جيدة جداً جداً«.

ول��م ي��ؤث��ر ه��ذا االت��ه��ام حتى اآلن على 
مستوى رونالدو في امللعب بالنسبة لناديه 
اجلديد الذي انضم إليه هذا الصيف من ريال 
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي مقابل نحو 100 مليون 

يورو.
وسجل رونالدو خمسة أهداف في مبارياته 
الست األخيرة في ال��دوري اإليطالي، لكنه 
لم يفتتح حتى اآلن غلته في دوري األبطال، 
والتي خاض فيها 30 دقيقة فقط هذا املوسم 
في اجلولة األولى أمام فالنسيا اإلسباني، قبل 

أن يطرد ويغيب عن اجلولة الثانية.
وأردف رونالدو قائالً: “لن أكذب في هذا 
املوقف”، مضيفاً “احملامون الذين وكلتهم 
للدفاع عني واث��ق��ون وبطبيعة احل��ال أنا 
أيضاً”، موضحاً “أهم شيء هو أنني أستمتع 
بكرة القدم، أستمتع بحياتي. الباقي، لدي 
أناس يعتنون بحياتي. بالطبع، احلقيقة تأتي 

دائماً في املركز األول. لذلك، أنا جيد«.

وتطرق رونالدو لعودته الى ملعب أولد 
ترافورد حيث برز على الساحة العاملية بني 
العامني 2003 و2009، قبل االنتقال إلى ريال 

مدريد اإلسباني.
وق��ال رون��ال��دو “العودة ال��ى مانشستر 
حتمل معها عاطفة هائلة، عندما تابعت سحب 

القرعة، تذكرت التاريخ الذي صنعته هنا«.
أض��اف “أحرزت كل األلقاب هنا تذكرت 
املشجعني، وتذكرت أح��د األشخاص الذين 
ساعدوني الى أقصى حد )امل��درب السابق( 

السير أليكس فيرغوسون«.
  وفيما يتعلق ب��خ��س��ارات ري���ال مدريد 
املتتالية واحتماالت إقالة مدربه لوبيتيغي 
ق��ال رون���ال���دو: “لست الشخص املناسب 

لإلجابة عن حالة ريال مدريد«.
وأب��رز ميك كليج ال��ذي عمل كمعد بدني 
ف��ي مانشستر يوناتيد اإلجن��ل��ي��زي خالل 
الفترة التي كان يحترف فيها بصفوفه النجم 
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو، في بداية 
مسيرته ال��ري��اض��ي��ة، أن الع��ب يوفنتوس 
حاليا “كان مخلًصا في عمله ويخصص كامل 

ساعات يومه للتدريبات«.
وفي تصريحات لصحيفة )جازيتا ديللو 
سبورت( اإليطالية، قال كليج: “كريستيانو 
أفضل رياضي عملت معه. من جميع النواحي، 
كان يخصص كامل وقته متاما للتدريبات، 
كان شغوفا للغاية وأراد تعلم أكثر مما يقدر 

عليه«.
وأض����اف أن كريستيانو ك���ان معروفا 
مبهنيته، قائال “لدي لقب له. إنه أداة تصويب 

دقيقة. يفعل ما في وسعه لتحقيق هدفه«.
وعرف كليج الذي ميتلك اآلن صالة ألعاب 
رياضية صغيرة على بعد 20 دقيقة من 
وسط مدينة مانشستر، منذ اللحظة األولى أن 
كريستيانو رونالدو الذي كان يبلغ بالكاد 20 
عاًما في بداية مشواره مع املان يونايتد، كان 

يريد أن يصبح أفضل العب في العالم.

قّمة مرتقبة بني دورمتوند وأتلتيكو مدريد

سيميوني

يسعى كل من شالكه األملاني وبورتو البرتغالي ملواصلة نتائجهما 
اإليجابية عندما يخوضان منافسات املرحلة الثالثة من مباريات املجموعة 

الرابعة حلساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم األربعاء.
ويتحّول شالكه األملاني )4 نقاط( إلى تركيا ملالقاة غلطة سراي الذي 
ميلك في جرابه 3 نقاط واملطالب بتحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد التطلّع 

لبلوغ الدور الثاني من املسابقة القارية.
في املقابل، يحل بورتو املتصّدر بفارق األهداف عن شالكه ضيفاً ثقيالً 
على لوكوموتيف موسكو الروسي الباحث عن أولى نقاطه في املجموعة 

في مهمة تبدو يسيرة على الورق للطرف األول.
و اللقاء السابق والوحيد بني غلطه سراي وشالكه كان في دور ال�16 
من دوري األبطال )2012-2013( – تأهل الفريق التركي بنتيجة إجمالية 

.3-4
و لم يفز غلطه سراي في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه أمام فرق 

أملانية )ت 4 خ 3(.
و-لم يخسر غلطه سراي في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري 

األبطال )ف 2 ت 1(.
و خسر شالكه مرة واح��دة فقط في آخر 15 مباراة لعبها في مرحلة 

املجموعات في املنافسات األوروبية )ف 11 ت 3(.
و فاز شالكه في كل من آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري 

األبطال، أفضل سلسلة له في املنافسة.

بورتو وشالكه ملواصلة 
نتائجهما اإليجابية

اختبار صعب لبرشلونة أمام إنتر ميالن من دون ميسي

 يتعني على برشلونة اإلسباني إظهار معدنه من دون 
جنمه األول املصاب األرجنتيني ليونيل ميسي، عندما 
يستقبل إنتر اإليطالي، اليوم األربعاء، في اجلولة الثالثة 

من دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
ويعول برشلونة على قدرة باقي مهاجميه في تعويض 
ميسي الغائب حتى منتصف نوفمبر املقبل، إلصابته 
بكسر في يده اليمنى خالل املباراة االخيرة للكاتالونيني 
ضد إشبيلية )4-2( في الدوري اإلسباني، الذي يتصدر 

ترتيبه بعد 9 جوالت.
وقدم أفضل العب في العالم 5 مرات بداية رائعة مع 
فريقه مسجالً 12 هدفاً و6 متريرات حاسمة في 12 مباراة 
رسمية، من دون باقي احملاوالت اخلطيرة والكرات التي 

هزت القائم والعارضة!.
وفي ظل غياب ميسي، يأمل عشاق “بالوغرانا” أن يرفع 
املهاجم األوروغوياني لويس سواريز )31 عاماً( منسوب 
فاعليته، للتذكير مبستوياته السابقة على غرار موسم 

2016، عندما أحرز لقب هداف الدوري مع 40 هدفاً.
وإل��ى سواريز ال��ذي عرف أخيراً مشكالت في ركبته، 
تتركز األضواء على اجلناح الفرنسي عثمان دميبلي )21 
عاماً(، فبرغم بدايته القوية )5 أه��داف( هذا املوسم كان 
أداؤه مخيباً السبت، ويأمل مدربه في تطوير مستواه 
لتعويض غياب ملهم الفريق: “ننتظر منه الكثير.. نعرف 

أن مبقدوره التحسن«.
ونظراً الفتقاد ميسي، تظهر مرة جديدة مشكلة إبعاد 

اجلناح البرازيلي مالكوم عن التشكيلة بعد منافسة روما 
اإليطالي على ضمه الصيف املاضي، وانفاق 41 مليون 

يورو للحصول على خدماته.
ول��م يخض مالكوم )21 ع��ام��اً( س��وى 25 دقيقة هذا 
املوسم، حتى أن مدربه اعتمد على اإلسباني املغربي منير 

احلدادي، والبرازيلي رافينيا إلنعاش تشكيلته.
وإل��ى رافينيا، يواجه مواطنه فيليب كوتينيو فريقه 

السابق الذي دافع عن ألوانه بني 2012 و2013.

بدوره، يخوض إنتر املباراة بعد فوزه على جاره ميالن 
بهدف قاتل من قائده وهدافه األرجنتيني ماورو إيكاردي، 
ليحقق ف��وزه اخلامس تواليا في ال��دوري ويحتل املركز 

الثالث.
وسيقطع الفائز في املباراة شوطاً كبيراً نحو دور ال�16، 
بعد فوزهما في أول مباراتني ضمن املجموعة الثانية على 
توتنهام اإلنكليزي وأيندهوفن اللذين يلتقيان على أرض 

األخير.

رونالدو: أنا مثال يحتذى به ولن أحتدث عن ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

لوسيني فافر
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