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على الرغم من اقتراب عام 2017 على نهايته، إال أن الصراع ال يزال ممتدا بني 
جنمي كرة القدم العامليني، األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
ورغم أن »الدون« حصد هذا العام لقبي »الليغا« و«التشامبيونز ليغ« مع 
ريال مدريد، وحصل على لقب أفضل العب من قبل »فيفا« وكذلك جائزة »الكرة 

الذهبية«، إال أن ميسي يتفوق عليه في إحصائية مهمة.
فنجم برشلونة ال��ذي سجل هدفا ف��ي ف��وز فريقه األخ��ي��ر على فياريال 
في »الليغا« )0-2(، رفع رصيده من األه��داف هذا العام إلى 53، س��واء مع 

»البالوغرانا« أو منتخب بالده األرجنتيني.
وأصبح »البرغوث« يتفوق بواقع هدفني فقط على كريستيانو، الذي سجل 
51 هدفا مع الريال ومنتخب البرتغال خالل 2017، وهذا يعني أن الصراع 

بينهما سيكون محتدما خالل ما تبقى من هذا الشهر.
جدير بالذكر أن كريستيانو عادل رقم ميسي بحصوله على جائزة الالعب 

األفضل في العالم 5 مرات.
من جهة أخرى أكد النجم األرجنتيني السابق خورخي فالدانو أن النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم ريال مدريد اإلسباني، هو املغرور األكثر 
تفوقا في تاريخ كرة القدم.

كريستيانو رونالدو مغرور.. لكنه املغرور األكثر تفوقا عبر تاريخ كرة 
القدم.. بهذه الكلمات وصف النجم األرجنتيني السابق خورخي فالدانو جنم 
فريق ريال مدريد، مشيرا إلى أن الدون يختلف باسلوبه كثيرا عن األرجنتيني 

ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة.
وق��ال فالدانو في تصريحات لشبكة »أون��دا سيرو« اإلذاعية اإلسبانية: 
»كريستيانو هو امل��غ��رور األكثر تفوقا في تاريخ ك��رة ال��ق��دم، يتمتع بثقة 
استثنائية بنفسه وهذا ما جعله يتفوق بشكل كبير، هناك أناس يربكها التقدير 
املفرط للذات ويصيبها بالثقة الزائدة، هذه الثقة تدفع رونالدو ملزيد من العمل«.

وحت��دث النجم األرجنتيني السابق عن االختالفات بني ليونيل ميسي 
وكريستيانو رونالدو، وأضاف قائال: »ميسي وكريستيانو لديهما أسلوبني 
مختلفني ولكن ال أعتقد أن أي منهما يقبل بوجود مستشارين بجانبهما، إنهما 
قادران على القيام بأشياء لم يقم بها إال قليل من الالعبني على مدار تاريخ كرة 

القدم«.

 أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت 
أمس  االثنني ريال مدريد حامل اللقب في مواجهة باريس سان 
جيرمان في مواجهة مثيرة بدور 16 للبطولة القارية بينما 

سيلعب برشلونة أمام تشيلسي.
شعار االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم يظهر قبل بدء قرعة 
ل��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم في موناكو - ص��ورة من 

أرشيف رويترز
وأنهى ري��ال، الساعي نحو لقبه 13 في دوري األبطال 

والثالث له على التوالي، في مركز الوصيف في مجموعته 
ودفع الثمن مبواجهة شديدة الصعوبة أمام النادي الفرنسي 

صاحب اإلنفاق الضخم.
وسيلتقي يوفنتوس وصيف بطل العام املاضي مع توتنهام 
هوتسبير وهو واحد من بني خمسة أندية اجنليزية شاركت 

في قرعة هذا الدور.
وسيلعب مانشستر سيتي متصدر ال��دوري االجنليزي 
املمتاز بفارق كبير، والذي لم يفز بلقب دوري األبطال من قبل، 

أمام بازل السويسري.
وأوقعت القرعة بايرن ميونيخ الذي نال اللقب خمس مرات 
من قبل أمام بشيكطاش التركي الذي يبدو بعيدا عن املنافسة. 
وسيلعب مانشستر يونايتد أم��ام اشبيلية بينما سيواجه 

ليفربول منافسه بورتو.
وتلقى روم��ا املكافأة على تصدره ملجموعته مبواجهة 

شاختار دونيتسك األوكراني في مباراتي دور 16.
وستقام جولة الذهاب أي��ام 13 و14 و20 و21 فبراير 

شباط املقبل بينما ستقام مباريات العودة أيام 6 و7 و13 و14 
مارس آذار 2018.

الدوري األوروبي
وأسفرت قرعة دور ال�32 من ال��دوري األوروب��ي عن 
مواجهات سهلة لفرق أرسنال اإلجنليزي، وأتلتيكو مدريد 

اإلسباني، وميالن اإليطالي، فيما جاءت صعبة لنابولي.

وأوق��ع��ت القرعة التي أج��ري��ت أم��س اإلث��ن��ني ف��ي مقر 
االحت��اد األوروب���ي في مدينة »نيون« السويسرية، عن 
مواجهة أرس��ن��ال أوسترسوند السويدي، فيما يواجه 

أتلتيكو مدريد كوبنهاجن، فيما يصطدم نابولي باليبزيج.
فيما أسفرت القرعة عن مواجهة متكافئة لبوروسيا 
دورمت��ون��د أم��ام أت��الن��ت��ا، فيما يواجهة أتلتيك بيلباو 
س��ب��ارت��اك م��وس��ك��و، ول��ي��ون م��ع ف��ي��اري��ال، وم��ي��الن مع 

لودوجوريتس.

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات قوية للفرق اإلسبانية وسهلة لإلجنليزية

التنافس بني ميسي ورونالدو مستمر

كريستيانو رونالدو املغرور األكثر تفوقا في تاريخ كرة القدم

2017 لم ينته  صراع ميسي وكريستيانو في 
نيمار يعود على وجه 
السرعة إلى البرازيل 

»ألسباب شخصية«
عاد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب 
البرازيل لكرة القدم نيمار على وجه السرعة إلى بالده 
األحد »ألسباب شخصية« بحسب ما أوضحت لوكالة 
فرانس برس الشركة البرازيلية التي تدير مسيرته 

الكروية.
وأعلن مصدر من داخل شركة »إن إن كونسولتوريا« 
لوكالة فرانس ب��رس أن »نيمار يأتي إل��ى البرازيل 
ألسباب شخصية« دون أن توضح ما إذا كان الالعب 

وصل إلى البالد أو األسباب احلقيقية لسفره.
وكانت إذاع��ة مونتي كارلو الرياضية أعلنت ان 
مهاجم باريس سان جيرمان سافر مساء السبت إلى 
البرازيل بعدما تلقى »خبرا سيئا يتعلق بعائلته« وأن 

ناديه سمح له لرخصة ملدة ثالثة أيام.
وغاب نيمار عن مباراة فريقه أمام ليل )3-1( السبت 
بسبب اإليقاف، وسيغيب على األرجح عن مباراة كأس 

الرابطة أمام ستراسبورغ غدا األربعاء.

 كيبا قريبا بقميص امللكي
كشفت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أمس االثنني أن 
احلارس اإلسباني كيبا أريزاباالجا ريبويلتا سينتقل 
رسميا إلى صفوف ريال مدريد في األسبوع األول من 

يناير املقبل.
وأكدت الصحيفة أن احلارس الدولي ألتلتيك بيلباو 
متسك مبوقفه من عدم جتديد تعاقده مع ناديه احلالي، 
والذي ينتهي في 30 يونيو املقبل، حيث أنه يرغب في 

الرحيل في أقرب وقت ممكن.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن كيبا توصل التفاق مع 
النادي امللكي يدفع مبقتضاه األخير مبلغ 20 مليون 
ي��ورو، قيمة الشرط اجلزائي في تعاقده مع بيلباو 

عندما يفتح موسم االنتقاالت الشتوية أبوابه.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية أن تعاقد كيبا مع 
ريال مدريد، والذي سيبدأ مطلع  يناير املقبل، سيستمر 
لسبعة مواسم، وسيبلغ راتبه مليونني ونصف املليون 
يورو سنويا ليتساوى بذلك مع الالعبني الشباب الذين 
التحقوا بصفوف النادي امل��دري��دي مؤخرا مثل ثيو 

هيرنانديز و داني سيبايوس.

 استغل برشلونة النقص العددي في صفوف 
فياريال وف��از عليه -2صفر بفضل هدفي لويس 
سواريز وليونيل ميسي ليعزز ان��ف��راده بصدارة 
دوري ال��درج��ة األول��ى اإلسباني لكرة القدم يوم 

األحد.
وصمد فياريال لساعة من اللعب حتى تعرض 
العبه داني رابا للطرد بعد تدخل عنيف ضد سيرجيو 

بوسكيتس العب وسط برشلونة.
وتلقى سواريز متريرة من باكو ألكاسير وانفرد 
مبرمى فياريال وراوغ احلارس سيرجيو أسينسيو 

ووضع الكرة في املرمى بسهولة في الدقيقة 72.
وبعد 11 دقيقة استغل ميسي خطأ دفاعيا وراوغ 
اثنني من الالعبني ببراعة ثم سدد في املرمى ليضيف 

الهدف الثاني ويضمن فوز برشلونة.
وأصبح رصيد برشلونة 39 نقطة من 15 مباراة 
ويتقدم بخمس نقاط على بلنسية صاحب املركز 
الثاني. ويأتي أتليتيكو مدريد ثالثا وله 33 نقطة 
عقب ف���وزه -1صفر على ري���ال بيتيس ويتقدم 
بنقطتني على ريال مدريد حامل اللقب الذي سحق 

أشبيلية -5صفر يوم السبت.
س���اؤول نيجيز يحتفل ب��اح��راز ه��دف لفريقه 
أتليتيكو مدريد في مرمى ري��ال بيتيس بالدوري 
االسباني لكرة القدم يوم األحد. تصوير: جون نازكا 

- رويترز
وفي وقت سابق يوم االحد أحرز ساؤول نيجيز 
هدفا ليقود أتليتيكو مدريد للفوز على ريال بيتيس 

والعودة إلى املركز الثالث.
وحول الالعب االسباني متريرة عرضية منخفضة 
من شيمه فرساليكو داخل املرمى في الدقيقة 30 ليهز 

الشباك للمباراة الثانية على التوالي.
وفي ظل غياب أنطوان جريزمان هداف أتليتيكو 
لم يسدد الفريق سوى مرتني على املرمى واستحوذ 

على الكرة بنسبة 26 في املئة.
وطالب بيتيس باحلصول على ركلة جزاء بعد 
تدخل من أنخيل كوريا ضد املهاجم كريستيان تيو 

قبل هدف نيجيز بقليل.
وأنقذ احل��ارس ي��ان أوب��الك ك��رة من تيو العب 

ميسي جنم برشلونة يحاول املرور من مدافعي فياريالبرشلونة السابق في الشوط الثاني. 

قال سيرجيو رام��وس قائد ري��ال مدريد إن فريقه وصل إلى أبوظبي 
مفعما بالشغف واحلماس إلضافة لقب جديد لرصيده إذ يستعد ملواجهة 

اجلزيرة اإلماراتي في قبل نهائي كأس العالم لألندية يوم األربعاء املقبل.
وحتدث مدافع إسبانيا ملوقع ناديه على االنترنت بعد الوصول إلى 
أبوظبي يوم األحد بعد رحلة استغرقت نحو سبع ساعات قائال ”سيتعني 
علينا التأقلم سريعا مع األجواء بعد هذه الرحلة ثم نستعد بجدية. إنها 

فرصة للفوز بلقب جديد“.
واستهل ريال املوسم بالفوز بلقبي السوبر اإلسباني والسوبر األوروبي 

لكنه تعثر في حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة األولى اإلسباني.
لكن قبل السفر إلى اإلمارات سحق ريال منافسه أشبيلية 5 -صفر مما 

رفع معنويات فريق املدرب زين الدين زيدان.
وتابع رام��وس ”وصلنا في حالة جيدة بعد فوز كبير على أشبيلية 

ونحن متحفزون ويجب أن نحافظ على االستقرار والتوازن“. 

راموس يسعى للتتويج مبونديال األندية مع ريال مدريد

راموس: يجب أن نتأقلم 
على األجواء سريعا 

في أبوظبي للدفاع عن اللقب
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نتائج قرعة الدوري األوروبي

قرعة سهلة ألرسنال وأتلتيكو مدريد وصعبة لنابولي في الدوري األوروبي
 ريال مدريد يواجه سان جيرمان وبرشلونة يلتقي تشيلسي في ثمن نهائي أبطال أوروبا

برشلونة يستعيد توازنه بثنائية في شباك 
16 من »الليغا« فياريال باجلولة الـ 


