
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران 
من جديد اليوم، بإقامة اجلولة األول��ى من 
دور املجموعات على مدار يومني، الثالثاء 
واألرب��ع��اء، وف��ي ال��وق��ت ال��ذي سيطر فيه 
عمالقة أوروبا على الدوريات احمللية، كان 
طريقهم إلى منصة التتويج بدوري األبطال، 
وعرا، بل أدارت الكأس ذات األذنني ظهرها 

لهم أكثر من مرة.
وفي املوسم املاضي، توج ليفربول باللقب 
األوروبي رغم أنه لم يكن األول على الدوري 
اإلجنليزي، وقبله حقق ريال مدريد الكأس 3 
مرات متتالية، كان من بينها مرة واحد فقط 

بطالاً للدوري اإلسباني عام 2017.
وتشهد م��ب��اري��ات ال��ي��وم ال��ث��الث��اء عدة 
م��واج��ه��ات ق��وي��ة ح��ي��ث ي��ح��ل برشلونة 
اإلسباني ضيفا ثقيال على بروسيا دورمتوند 
األمل��ان��ي في ملعب سيغنال إي��دون��ا ب��ارك، 
فيما يستضيف إنترميالن اإليطالي نادي 
سالفيا براغ التشيكي، وذلك ضمن منافسات 

املجموعة السادسة.
وفي مواجهة قوية ومتجددة يحل حامل 
اللقب ليفربول اإلجن��ل��ي��زي ضيفااً ثقيال 
على نابولي اإلي��ط��ال��ي، بينما يلعب في 
نفس املجموعة أيضا ريد بول سالزبورغ 
النمساوي مع كي آر سي جينك البلجيكي، 

حلساب املجموعة اخلامسة.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة يستضيف 
تشيلسي اللندني على ملعب ستامفوربريدج 
نادي فالنسيا اإلسباني، ويستقبل أياكس 

أمستردام الهولندي نادي ليل الفرنسي.
وفي املجموعة السابعة يستقبل ليون 
الفرنسي ن��ادي زينيت سانت بطرسبرغ 
الروسي، فيما يحل اليبزيغ األملاني ضيفا 

على بنفيكا البرتغالي.
ليفربول ونابولي.. مواجهة متجددة

ف��ي م��واج��ه��ة م��ت��ج��ددة ب��ني الفريقني 
العريقني، يحل حامل اللقب ليفربول ضيفااً 
ثقيالاً على نابولي، في ملعب س��ان باولو 

جنوب إيطاليا.
ورغ��م أن امل��ب��اراة تقام حلساب اجلولة 
األول��ى من البطولة إال أن املواجهة تفوح 
بالثأر، السيما بعد أن أقصى الريدز النادي 
اإليطالي من دور املجموعات املوسم املاضي، 
بهدف للنجم املصري املتألق محمد صالح، 

في ملعب أنفيلد.
ويدخل ليفربول اللقاء مبعنويات عالية، 
بعد أن تربع على عرش صدارة البرمييرليغ 
برصيد 15 نقطة من 5 مباريات وحصد 
العالمة الكاملة، مع خسارة منافسه املباشر 
مانشستر سيتي املفاجئة أم��ام الصاعد 
حديثا نوريتش سيتي بثالثة أهداف مقابل 
هدفني في اجلولة اخلامسة من املسابقة، 
لصبح متأخرا خلف ليفربول بخمس نقاط 

كامة.
وي��ع��ول امل��دي��ر الفني ل��ن��ادي ليفربول 
ي��ورغ��ن كلوب على ترسانته الهجومية 
الضاربة املكونة من املصري محمد صالح 
والسنغالي ساديو ماني وحلقة الوصل 
بينهما البرازيلي فيرمينيو، وقدم الثالثي 
أداءا رائ��ع��ا خ��الل امل��ب��اري��ات املاضية في 

بطولة الدوري.
وفند النجمان اإلفريقيان ماني وصالح 
شائعات توتر العالقة بينهما، بعد غضب 
النجم السنغالي من زميله املصري لعدم 
التمرير إليه خالل مباراة بيرنلي، والتقطت 
الكاميرات ساديو ماني خالل تبديله وهو 
غ��اض��ب م��ن ت��ص��رف ص���الح، ل��ك��ن النجم 
امل��ص��ري نشر عبر حسابه الشخصي في 
توتير وإنستغرام فيديو طريف للعالقة 
بينهما ح���از إع��ج��اب امل��الي��ني م��ن محبي 
النجمني وجماهير ليفربول، كما أكد النجم 
السنغالي خ��الل تصريحاته بعد لقاء 
نيوكاسل، أن هذه األم��ور طبيعية وحتدث 
في عالم كرة القدم، لكن تظل العالقة بيني 

وبني صالح ممتازة.
وفي ظل تألق محمد صالح الالفت للنظر 
في ليفربول، جنح ساديو ماني وروبرتو 
فيرمينو في الوصول إلى مستوى مساهمات 
ال��الع��ب امل��ص��ري، بينما ل��م ي��ك��ن بوسع 
نيوكاسل يونايتد التعامل م��ع ق��وة هذا 
الثنائي في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 

القدم، يوم السبت املاضي.
وفاجئ جناح صالح املذهل في ليفربول 
الكثيرين ألن العب تشيلسي السابق لم يكن 
يقدم نفس هذا املستوى قبل بيعه إلى روما 
بينما جنح بعد ذل��ك في تسجيل 32 هدفا 
بالدوري املمتاز في موسم 2018-2017 
وه��و ما يزيد عن مثلي ما سجله ماني أو 

فيرمينو.
كما م��رر ص��الح ك��رات حاسمة أكثر من 
م��ان��ي أو فيرمينو ف��ي موسمه األول مع 

ليفربول لكن هذه الفجوة تقلصت بوضوح.
وف��ي املوسم املاضي صنع ص��الح أكبر 
عدد من األهداف من بني العبي ليفربول في 
ال��دوري املمتاز لكن ماني عادل عدد أهداف 
الالعب املصري حيث أح��رز كل الع��ب 22 

هدفا باملسابقة.
ول��م يكن تقلص الفجوة بسبب تراجع 
صالح لكن بسبب ارتفاع مستوى الالعبني 

اآلخرين.
وميلك ماني نفس رصيد ص��الح البالغ 
أربعة أهداف هذا املوسم بعدما سجل هدفني 

في الفوز 3-1 على نيوكاسل.
وب��ع��د ال��ل��ع��ب م��ع ال��ب��رازي��ل ف��ي ل��وس 
أجنلوس األسبوع املاضي حصل فيرمينو 
على راح��ة من دخ��ول التشكيلة األساسية 
أمام نيوكاسل لكنه اضطر للمشاركة مبكرا 
بعد إصابة زميله ديفوك أوريجي في الشوط 

األول.
وصنع فيرمينو الهدفني الثاني والثالث 
ليغير شكل املباراة ويرفع رصيده إلى 3 

متريرات حاسمة ويتقدم بتمريرة واحدة 
على صالح.

وقال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول: 
»أعرف مدى صعوبة األمر بالنسبة للمدافع 
عندما يتراجع املهاجم إل��ى اخللف وهو 
)فيرمينو( يجعل األم��ور صعبة على أي 

مدافع في العالم في اعتقادي«.
وأض��اف: »هو جيد جدا وأن��ا سعيد جدا 

بوجوده في فريقي«.
وتبدو مساهمات ماني مذهلة مع األخذ 
في االعتبار موسمه الشاق املاضي حيث 
انتهى بالتتويج ب��دوري أبطال أوروب��ا في 
مطلع يونيو وبعد أق��ل من ثالثة أسابيع 
ش��ارك ماني م��ع السنغال ف��ي ك��أس األمم 

األفريقية.
وسجل ماني بشكل رائع هدفه األول ثم 
أض��اف هدفا بإصرار كبير أم��ام نيوكاسل 
ليصبح الالعب الوحيد في املسابقة الذي 
يحرز 25 هدفا أو أكثر منذ انطالق املوسم 

املاضي دون أي هدف من ركلة جزاء.
وق��ال ي��ورج��ن كلوب م��درب ليفربول: 
»روبرتو شارك في مركزه الطبيعي وكان 
مذهال. ساديو ك��ان مرنا في تلك املساحة 
ومحمد كان مؤثرا في املواجهات الثنائية 
خالل اللقاء. سجلنا أهدافا رائعة وقدمنا 

حلظات جميلة من كرة القدم«.
وبعد جناح ص��الح، في تسجيل الهدف 
الثالث ب��ب��راع��ة، عقب مت��ري��رة مذهلة من 
فيرمينو، ورفع الالعب املصري رصيده من 
املساهمات في األهداف، سواء بالتسجيل أو 
الصناعة، إلى ستة أه��داف هذا املوسم لكن 
ما مييز الفريق اآلن هو ارتقاء زميليه إلى 

مستواه املميز.
وهز ليفربول الشباك 15 مرة هذا املوسم 
م��ن بينها أرب��ع��ة أه���داف فقط م��ن العبني 
غير مهاجمني وفي ظل تطور أداء الثالثي 
الهجومي فإن الفريق سيحاول بكل جدية 

إحراز لقب الدوري ألول مرة منذ 1990.
على اجلانب اآلخر يسعى نابولي إلى رد 
الدين للفريق اإلجنليزي، السيما بعد القيادة 

الفنية اجلديدة بقيادة كارلو أنشلوتي.

ودائ���م���ا م���ا ي��ك��ون ن��اب��ول��ي منافسا 
ليوفنتوس على مسابقة ال��دوري اإليطالي 
إال أن خبرات السيدة العجوز حتسم اللقب 
في النهاية، ويقدم الفريق القادم من جنوب 
إيطاليا عروضا قوية منذ انطالقة الدوري 
اإليطالي، لكن األم��ر قد يكون مختلف في 

املسابقة األقوى دوري أبطال أوروبا.
وك���ان امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ن��اب��ول��ي ك��ارل��و 
أنشيلوتي قد أبدى غضبه الشديد من حالة 
غرفة خلع املالبس في ملعب سان باولو، 
قبل استضافة ليفربول، السيما أن العمل في 

االستاد مستمرا لكنه لم ينته بعد.
وق��ال أنشيلوتي في بيان نقلته شبكة 
»س��ك��اي س��ب��ورت��س«: »رأي���ت حالة غرف 
املالبس في سان باولو. ال أجد ما أقوله، لقد 
قبلت طلب النادي للعب أول مباراتني خارج 
الديار للسماح بإنهاء العمل في الغرف كما 

وعد النادي«.
»ميكنك بناء منزل في غضون شهرين، 
لكنهم ل��م ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن ع��ل��ى جتديد 
غرف تبديل املالبس! أين من املفترض أن 
يغير الالعبون مالبسهم خ��الل مباراتي 

سامبدوريا وليفربول؟ لقد صدمت من عدم 
كفاءة األشخاص املسؤولني عن العمل«.

وأض��اف املدير الفني اإليطالي في بيانه 
القوي: »كيف ميكن أن تفشل بلدية نابولي 
وباقي اجلهات املعنية في احترام االلتزامات 
التي مت التعهد بها؟ إنه ينم عن جتاهل وعدم 

وجود اهتمام بفريق املدينة«.
ونشر حساب نابولي على تويتر لقطات 
للغرف وعمليات بناء واسعة لم تكتمل بها 
قبل خمسة أي��ام على استضافة ليفربول، 
ال���ذي يخشى م��ن ع��دم انتهاء العمل قبل 

املباراة.
ك��ان من املفترض االنتهاء من األعمال، 
وهي تطوير غرف تغيير املالبس واملراقبة 
بالفيديو ف��ي س��ان ب��اول��و، قبل منتصف 

سبتمبر احلالي.
وقال مدافع نابولي مانوالس في مقابلة 
أج��راه��ا م��ع شبكة »س��ك��اي س��ب��ورت��س«: 
»بالطبع نابولي يقاتل من أجل لقب الدوري 
ك��ل ع��ام، ولكن م��ن السابق آلوان���ه إط��الق 

التصريحات القوية«.
وأض�����اف: »ي��ج��ب أن نظهر أوال أننا 

جاهزون لتحقيق اللقب، لكن أمامنا مباراة 
قوية م��ع ليفربول، يجب أن نصب كامل 

تركيزنا عليها.
دورمتوند يستقبل برشلونة

وع��ل��ى م��ل��ع��ب س��ي��غ��ن��ال إي���دون���ا ب��ارك 
يستضيف فريق بروسيا دورمتوند األملاني 
نادي برشلونة املتوهج بعد الفوز بخماسية 
على خفافيش فالنسيا في اجلولة الرابعة، 
واالرتقاء إلى املركز اخلامس برصيد 7 نقط 
خلف ري��ال مدريد بنقطة واح��دة وأتلتيكو 
بنقطتني، فيما يتراجع خلف إشبيلية املتصدر 

بثالث نقاط.
ول��م ي��ش��ارك النجم األرجنتيني ف��ي أي 
مباراة حتى اآلن بداعي اإلصابة، لكنه انضم 
للتدريبات اجلماعية، وم��ازال��ت الشكوك 
حتوم حول مشاركته أمام دورمتوند، السيما 
أن امل��ب��اراة تقام ضمن منافسات اجلولة 
األول��ى، وق��د يفكر املدير الفني لبرشلونة 
إرنستوا فالفيردي في ع��دم إش��راك النجم 

األرجنتيني خوفااً من تفاقم اإلصابة.
وعاد املهاجم األورغوياني لويس سواريز 

من إصابة أبعدته 3 أسابيع، وسجل ثنائية 
أمام فالنسيا، ومتنح عودة سواريز وتألق 
غريزمان والشاب أنسوماني فاتي، املدرب 
فالفيردي خ��ي��ارات ع��دة قبل ع��ودة ميسي 

ودميبلي املنتظرة.
ويبحث برشلونة عن استعادة دوري 
األبطال هذا العام، ومعادلة رقم ليفربول )6 
بطوالت(، خاصة بعدما مت تدعيم الفريق 
بصفقات قوية مثل غريزمان ودي يونغ، 
حيث تعود آخر مرة حقق فيها الكتالن اللقب 

عام 2015.
لكن برشلونة سيذهب ملواجهة دورمتوند، 
وه���و يحمل ذك��ري��ات م��ري��رة للغاية في 
األراض��ي األملانية، حيث سبق وأن خاض 
هناك 6 مواجهات أوروب��ي��ة، مع الكبيرين 
بايرن ميونخ وبوروسيا دورمت��ون��د، ولم 
ينجح في الفوز على اإلط���الق، فتعادل 3 

مرات، وخسر في مثلهما.
اللقاء الوحيد في املسابقات األوروبية 
ال��ذي جمع بني برشلونة ودورمت��ون��د في 
أملانيا، يعود لعام 1998، وحتديداًا في إياب 
السوبر األوروب��ي، وتعادل الفريقان وقتها 
1-1، لكن برشلونة وقتها فاز باللقب بحكم 

انتصاره على ملعبه بنتيجة 0-2.
أما ال�5 لقاءات األخرى، فجمعت برشلونة 
ببايرن ميونخ، حيث كان اللقاء األول في 
ذه��اب نصف اليوروبا ليج )ك��أس االحتاد 
األوروب����ي س��اب��قاً��ا( ع��ام 1996، وت��ع��ادال 
بنتيجة 2-2. اللقاء الثاني ك��ان في دور 
املجموعات ل���دوري األب��ط��ال ع��ام 1998، 

وخسر برشلونة بهدف دون رد.
املباراة الثالثة كان في إياب ربع نهائي 
دوري األبطال عام 2009، وانتهت بالتعادل 
اإليجابي 1-1. اللقاء الرابع كان في ذهاب 
نصف نهائي دوري األب��ط��ال ع��ام 2013، 

وخسر برشلونة برباعية نظيفة.
آخر رحالت برشلونة إلى أملانيا كانت في 
إياب نصف نهائي دوري األبطال عام 2015، 
وخسر برشلونة بنتيجة 3-2، لكنه تأهل 
للمباراة النهائي، لسابق فوزه على ملعبه 

بثالثية نظيفة.
وأعرب نيلسون سيميدو العب برشلونة، 
عن جاهزيته للقاء دورمت��ون��د، مؤكدا أن 
م��واج��ه��ة فالنسيا أعطتنا الثقة ال��الزم��ة 
خل���وض م��واج��ه��ة دورمت���ون���د ف��ي دوري 

األبطال.
ومتثل مواجهة برشلونة لباكو ألكاسير، 
مهاجم بوروسيا دورمت��ون��د مذاقا خاصا، 
السيما وأن ال��الع��ب ك��ان ي��داف��ع ع��ن أل��ون 

الفريق الكتالوني من 2016 حتى 2018.
وع��ان��ى ألكاسير م��ن املعاملة السيئة 
التي تلقاها من بعض جماهير برشلونة 
اإلسباني، خالل الفترة التي أمضاها داخل 

ملعب »كامب نو«.
 وحتدث ألكاسير، إلذاع��ة »كادينا سير« 
اإلسبانية، ق��ائ��ال: »ه��ن��اك أن��اس كثيرون 
عاملوني بشكل رائع في برشلونة، لكن هناك 

من عاملني بطريقة سيئة للغاية«.
 وأض��اف: »العبو البارسا تعاملوا معي 
بطريقة جيدة، وأغلب املشجعني كذلك، على 
الرغم من معاملة بعضهم لي بصورة سيئة، 
لكن الذين تعاملوا معي جيداًا يستحقون 
احترامي«.  وأبدى ألكاسير، رضاه بالفترة 
التي أمضاها ضمن صفوف البارسا، رغم 
خوضه 37 م��ب��اراة فقط على م��دار عامني، 
مضيفاًا: »لقد فعلت م��ا ف��ي وس��ع��ي، وفي 

النهاية القرار للمدرب«.
 وأكمل: »من الصعب للغاية أن تتمكن من 
املشاركة بصفة منتظمة مع وج��ود مهاجم 

بحجم لويس سواريز«.
 وتوقع الدولي اإلسباني أن حتظى املباراة 
ا لكونها أولى  بأجواء جماهيرية مثيرة، نظراً
مواجهات فريقه في البطولة وأمام منافس 
كبير.  واستطاع ألكاسير هز شباك كافة 
منافسي دورمت��ون��د في البوندسليغا هذا 
املوسم، إذ سجل 5 أه��داف خ��الل 4 جوالت 

حتى اآلن.
شكوك حول مشاركة لوكاكو

وذك���رت ت��ق��اري��ر صحفية إيطالية، أن 
البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن، 
بات قريبا من اللحاق مبباراة سالفيا براج 

بدوري أبطال أوروبا.
ووفقاًا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي 
فإن لوكاكو شارك في جزء خفيف من مران 
اليوم حتى ال تتفاقم إصابته، وبالتالي بات 

قريباًا من اللحاق باملباراة.
وب�����دأ ل��وك��اك��و م���ب���اراة إن���ت���ر م��ي��الن 
وأودي��ن��ي��زي، أم��س ال��س��ب��ت، ف��ي ال���دوري 
اإليطالي، التي حسمها إنتر بهدف دون رد، 
لكنه خرج قبل نهاية املباراة بسبب إصابة 

في الظهر.
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ميسي شارك في تدريبات برشلونة لكن الشكوك حتوم حول حلاقه باملباراة
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ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل دورمتوند جاهز للمواجهة

ضمن منافسات اجلولة األولى من دوري أبطال أوروبا

مواجهة متجددة بني ليفربول ونابولي.. 
وبرشلونة ضيف ثقيل على دورمتوند

محمد صالح راوغ كوليبالي وأحرز هدف الفوز لليفربول أمام نابولي املوسم املاضي


