
يستضيف ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان بطل 
فرنسا، اليوم األربعاء ريال مدريد، في مستهل 
مشوار الفريقني ببطولة دوري أبطال أوروبا، 

في معقل الباريسيني »بارك دي برانس«.
وسيكون الفرنسي زين الدين زيدان املدير 
الفني لريال مدريد، أم��ام ورط��ة تخص خط 

الدفاع، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اف��ت��ق��اد ال��ب��ي إس جي، 
خ��دم��ات الثالثي الهجومي نيمار، ومبابي 
وكافاني في امل��ب��اراة، لكن االختبار ال يزال 

صعًبا أمام امللكي.
سيفتقد »زي���زو« خل��دم��ات م��داف��ع وقائد 
الفريق سيرجيو رام���وس ب��داع��ي اإلي��ق��اف، 
بعدما اعترف بأنه تعمد احلصول على بطاقة 
ص��ف��راء أم���ام أي��اك��س ف��ي ذه���اب دور ال�16 
لبطولة دوري أبطال أوروبا، آمال في التواجد 
في ربع النهائي ب��دون أي بطاقات، وتسبب 

ذلك في إيقافه ملباراتني.
وُي��ش��ك��ل غ��ي��اب رام���وس ض��رب��ة موجعة 
خلط دفاع ريال مدريد، ال سيما وأنه الالعب 
األساسي في هذا املركز، وصاحب اخلبرات، 
وأيًضا قائد الفريق صاحب الدور الكبير على 

أرض امللعب.
وألن املصائب ال تأتي ف��رادى، فإن البديل 
األول لراموس في الفريق ناتشو فيرنانديز، 
هو اآلخر لن يستطيع املشاركة، بداعي اإليقاف 

بعدما طرد ضد أياكس، املوسم املاضي.
وبهذه الغيابات لن يتبقى أمام زيدان سوى 
االعتماد على املدافع البرازيلي الشاب إيدير 
ميليتاو، الوافد حديًثا للفريق في الصيف، 
قادًما من بورتو البرتغالي، ليلعب بجانب 

الفرنسي رافائيل فاران.
ولم ُيشارك ميليتاو هذا املوسم مع ريال 
م��دري��د، س��وى ض��د ليفانتي كبديل مل��دة 30 
دقيقة فقط، بعدما شعر رام��وس ب��آالم في 
القدم، ليدفع به زيدان، حيث جلس على مقاعد 

البدالء في أول 3 جوالت من الليجا.
ولم يقدر زيدان على الدفع مبيليتاو أساسًيا 
ضد ليفانتي، بسبب ضيق الوقت بني عودته 
إل��ى إسبانيا، وم��وع��د امل��ب��اراة حيث خاض 
مواجهة مع منتخب بالده ضد بيرو في لوس 

أجنلوس.
وق���دم ميليتاو أداء ج��ي��دا خ���الل فترة 
التحضيرات قبل املوسم، وسيكون ظهوره 
األساسي األول بقميص امليرجني ضد خصم 
بحجم باريس س��ان جيرمان، فرصة جيدة 
إلثبات نفسه وق��درات��ه، السيما وأن��ه رهان 

امليرجني
للمستقبل، وك��ان م��ن أب��رز املدافعني في 

الدوري البرتغالي مع بورتو.
وك��ان زي��دان قد صعد الشاب أدري��ان دي 
ال فوينتي مدافع فريق الشباب »كاسيتا« 
لتدريبات اليوم، ومن املتوقع دخوله القائمة 

ليجلس على مقاعد البدالء.

وتلقى »زي���زو« ض��رب��ة موجعة جديدة 
بإصابة البرازيلي مارسيلو الظهير األيسر 

للفريق في الرقبة وتأكد غيابه عن اللقاء.
وسيعتمد زي��دان ب��دون شك على مواطنه 
فيرالند ميندي ليحل مكان املُخضرم مارسيلو، 

والذي مت التعاقد معه مؤخرا من ليون.
ومع تعافي البلجيكي إيدين هازارد العب 
خط الوسط من اإلصابة التي عانى منها قبل 
انطالق املوسم، وظهوره الرسمي األول ضد 
ليفانتي في الليجا، فسيكون جاهًزا ملوقعة 

البي إس جي.
وبهذا سيدفع زي��دان في هذه املباراة ب�3 
صفقات جديدة أبرمها النادي في امليركاتو 
الصيفي، حيث سيكون اختبارا مهما لها، 
ولزيدان أيًضا الذي طالب بثورة في امليركاتو 

إلعادة امللكي ملنصات التتويج.
ف��ي املعسكر ال��ب��اري��س ي��واص��ل مبابي 

وكافاني الغياب عن الفريق بداعي اإلصابة.
وأكد سان جيرمان أن مهاجميه املصابني 
كيليان مبابي واألوروغ��وي��ان��ي إدينسون 
كافاني ل��ن يكونا جاهزين ملواجهة ري��ال 
مدريد اإلسباني في دوري أبطال أوروبا اليوم 
األربعاء. وجاء في بيان للنادي »كيليان مبابي 
وإدينسون كافاني: تقدم ملحوظ. سيعاودان 

التمارين مع الفريق نهاية األسبوع«.
وكان ثنائي الهجوم قد أصيب في املباراة 
ضد تولوز ضمن منافسات الدوري احمللي في 

25 أغسطس املاضي.
ويستضيف س��ان ج��ي��رم��ان على ملعب 
بارك دي برانس ريال مدريد ضمن منافسات 
اجل��ول��ة األول���ى م��ن املجموعة األول����ى، في 
مواجهة تطغى عليها الغيابات من جانب 
الطرفني. وسيغيب البرازيلي نيمار العائد 
إل��ى صفوف بطل فرنسا بعد غياب أشهر، 
بداعي اإليقاف، فيما يغيب مواطنه مارسيلو 
والكرواتي لوكا مودريتش واملهاجم ماركو 
أسنسيو والعب خط الوسط إيسكو والشاب 

ابراهيم دياز عن صفوف النادي امللكي.
وسيعول نادي العاصمة الفرنسية في خط 
املقدمة على األرجنتيني ماورو إيكاردي الذي 
انتقل في اليوم األخير من فترة االنتقاالت 
الصيفية من إنتر االيطالي، والكاميروني اريك 

ماكسيم تشوبو موتينغ.
وأع���رب مبابي ع��ن ح��زن��ه ل��ع��دم حلاقه 

مبواجهة ريال مدريد.
ونشر مبابي، عبر حسابه الشخصي، 
على »تويتر«: »أصبح اآلن رسمًيا، لن أكون 
حاضرا في بداية حملتنا األوروبية ضد ريال 

مدريد«.
وأض����اف: »أن���ا ح��زي��ن ج���ًدا لغيابي عن 
املباراة، لكنني سأحضر من املدرجات لدعم 
الفريق، وآمل أن أعود بكامل جاهزيتي بنسبة 
%100، ألواصل بذل أفضل ما لدي للفريق كما 

أفعل دائًما«.
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لقطة من مباراة سابقة بني الفريقني

مواجهة تكسير عظام بني يوفنتوس وأتلتيكو
يستعد ف��ري��ق أتلتيكو م��دري��د 
اإلسباني ملواجهة نظيره يوفنتوس 
اإليطالي، في املباراة التي ستجمعهما 
ال��ي��وم األرب��ع��اء على ملعب »وان��دا 
ميتروبوليتانو« بالعاصمة مدريد، 
ف���ي اجل���ول���ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ملرحلة 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومن املتوقع أن حتمل املباراة طابع 
االنتقام، خاصة من الفريق اإلسباني، 
الذي سيسعى للفوز من أجل نسيان 
الهزمية القاسية أمام السيدة العجوز 

في املوسم املاضي من دوري األبطال.
فرغم أفضلية الروخيبالنكوس 
م��ن حيث امل��واج��ه��ات امل��ب��اش��رة مع 
يوفنتوس مبنافسات األبطال، إال أن 
البيانكونيري متكن من إحلاق أقسى 
هزمية على أتلتيكو وجماهيره، عندما 
تواجه الفريقان في مرحلة خروج 

املغلوب باملوسم املاضي.
وتقابل يوفنتوس وأتلتيكو في 
دور ال�16 من دوري األبطال، ورغم 
ق���درة األتليتي على حتقيق الفوز 
مبلعب واندا ميتروبوليتانو بنتيجة 
)2-0(، إال أن اليوفي عاد في أليانز 
ستاديوم وحقق ف��وًزا بنتيجة )3-
0(، ليخطف بطاقة التأهل للدور ربع 

النهائي على حساب أتلتيكو.
ومي��ت��ل��ك أتلتيكو م��دري��د سجالً 

رائًعا في مبارياته الستة األخيرة 
التي أقيمت على أرض��ه أم��ام األندية 
اإليطالية، وال��ت��ي تدعمه بقوة في 

املوقعة املنتظرة أمام يوفنتوس.
ومت��ك��ن ال��روخ��ي��ب��الن��ك��وس من 
حتقيق الفوز في 6 مباريات متتالية 
أمام أندية إيطاليا على ملعبه، حيث 
ف���از ع��ل��ى الت��س��ي��و ف��ي إي���اب ال���دور 
الثاني من ال��دوري األوروب��ي موسم 
)2012/2011( بنتيجة )0-1(، 
كما ف��از على أودينيزي في مرحلة 
املجموعات في نفس البطولة وبنفس 

املوسم، بنتيجة )0-4(.
وف��ي م��وس��م )2014/2013(، 
حقق أتلتيكو فوًزا كبيًرا على ميالن، 
بنتيجة )4-1(، في إياب دور ال�16 

من دوري أبطال أوروبا.
وف����از ال��روخ��ي��ب��الن��ك��وس على 
يوفنتوس مبوسم )2015/2014( 
في دور املجموعات بدوري األبطال، 
بهدف دون مقابل، فيما فاز على روما 
مبوسم )2018/2017(، بهدفني 
ن��ظ��ي��ف��ني. وأخ���ي���ًرا، مت��ك��ن الفريق 
اإلسباني من الفوز على يوفنتوس 
باملوسم املاضي )2019/2018(، في 

ذهاب دور ال�16، بنتيجة )0-2(.
وعلى م��دار سلسلة االنتصارات 
وسط ملعبه، متكن أتلتيكو مدريد من 

تسجيل 14 هدًفا بينما استقبل هدًفا 
وحيًدا من فريق ميالن.

ورغ���م ذل���ك، ظ��ل أتلتيكو مدريد 
صامًدا ط��وال 10 مباريات، حيث لم 
يتلق أي هزمية من الفرق اإليطالية 
س��واء داخ��ل ملعبه أو خ��ارج، إال أن 
الهزمية أم��ام يوفنتوس في تورينو 
)3-0(، أن��ه��ت السلسلة املميزة 
لألتليتي. وسيكون الدون كريستيانو 
رون��ال��دو أم���ام حت���ٍد، حيث يسعى 
حملاولة الفوز باللقب بجانب األرقام 

الفردية التي يبحث عنها دائًما.
ومت��ك��ن رون��ال��دو م��ن أن يصبح 
أفضل أساطير بطولة دوري أبطال 
أوروب���ا، بعدما جنح في حفر اسمه 
كأكثر الع��ب تسجيالً ل��أله��داف في 

تاريخ املسابقة.
وس��ب��ق ل��رون��ال��دو أن ف��از بلقب 
دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، 
من بينها م��رة واح��دة مع مانشستر 
يونايتد، وأربع مرات مع ريال مدريد، 
بجانب أنه فاز بجائزة هداف املسابقة 

في العديد من املرات.
وي��أت��ي الفريق امل��دري��دي كثاني 
ال��ف��رق ال��ت��ي استقبلت أه���داًف���ا من 
رون����ال����دو ب��ع��د إش��ب��ي��ل��ي��ة، ال���ذي 
ي��ع��د ال��ض��ح��ي��ة األول����ى واملفضلة 

لكريستيانو.

وي��غ��ي��ب دوغ�����الس ك��وس��ت��ا عن 
ص��ف��وف ال��س��ي��دة ال��ع��ج��وز ب��داع��ي 
اإلص��اب��ة، وأص��در ن��ادي يوفنتوس 
بيانا ح��ول م��وق��ف املُ��ص��اب��ني، قبل 
مواجهة أتلتيكو مدريد، في مستهل 
مشوار السيدة العجوز في بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وق�����ال ال����ن����ادي، ع��ب��ر م��وق��ع��ه 
اإلل��ك��ت��رون��ي، أن االخ��ت��ب��ارات التي 
خضع لها ميرالم بيانيتش العب 
خ��ط ال��وس��ط ل��م ُتظهر أي إصابات 
عضلية، وبالتالي سيكون متاحا 

اليوم األربعاء ضد أتلتيكو مدريد.
وأعلن يوفنتوس عن تعرض العبه 
البرازيلي دوج��الس كوستا إلصابة 
عضلية ف��ي الفخذ األمي���ن وأن���ه قد 
يغيب عن صفوف الفريق ملدة ال تقل 

عن 15 يوما.
وُتعد هذه اإلصابة مبثابة الضربة 
املوجعة، لالعب البرازيلي، وال��ذي 
عانى من لعنة اإلصابات منذ انضمامه 

لصفوف البيانكونيري.
واعتبر الفرنسي بليز ماتويدي، 
العب وسط يوفنتوس أن اللعب »على 
ملعب أتلتيكو مدريد ليس سهال على 

اإلطالق«.
وأك��د م��ات��وي��دي، ف��ي تصريحات 
ن����ش����ره����ا امل������وق������ع ال���رس���م���ي 

ل�«البيانكونيري«: »ندرك جيدا أهمية 
مباريات دوري األب��ط��ال، وسنذهب 
ملدريد لتحقيق نتيجة إيجابية.. لدينا 
فريق رائ��ع بإمكانه حتقيق أشياء 
عظيمة، لكن اللعب على ملعب أتلتيكو 
مدريد، الذي نعرفه جيدا، ليس سهال 

على اإلطالق«.
وت��اب��ع بطل ال��ع��ال��م م��ع فرنسا 
2018 »لقد واجهناهم في مباراة 
ودية هذا الصيف، لكن األمر سيكون 
مختلفا.. نعرف أن أتلتيكو منافس 

صعب للغاية«.
إال أن ص��اح��ب ال�32 ع��ام��ا، يثق 
في حظوظ فريقه في >التشامبيونز 
ليج<، التي استعصت على اليوفي 

منذ 1996.
وق��ال في ه��ذا الصدد »هناك فرق 
ع��دي��دة ق���ادرة على ال��ف��وز ب��دوري 
األب���ط���ال، ون��ح��ن م��ن ض��م��ن��ه��ا.. كل 
شيء وارد، نريد حتقيق إجناز كبير، 
وسنخوض البطولة مباراة مبباراة«.

كما تطرق للهتافات العنصرية 

األخ��ي��رة ض��د مهاجم إن��ت��ر ميالن، 
روم��ي��ل��و ل��وك��اك��و، خ���الل م��ب��اراة 

كالياري.
وأوض���ح »ميكن ويجب محاربة 
هذا األمر، منتلك التكنولوجيا الالزمة 
ملعاقبة ال��ذي��ن ال يجب أن يدخلوا 

املالعب«.
وك�����ان ال���الع���ب ن��ف��س��ه ضحية 
لهتافات عنصرية في السابق، خالل 
بعض زيارات فريقه مللعبي كالياري 

وهيالس فيرونا على حد سواء.

شباك أتليتكو مدريد محببة إلى كريستيانو رونالدو

سان جيرمان يستضيف امللكي في »حديقة األمراء«
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هازارد: جماهير ريال مدريد دائمًا متعطشة لدوري األبطال
اعترف جنم نادي ريال مدريد اإلسباني 
لكرة القدم، البلجيكي اي��دن ه���ازارد، أنه 
شعر شخصياً ب��االرت��ب��اط ال��وث��ي��ق بني 
بطولة دوري أبطال أوروبا والنادي امللكي، 

أكثر املتوجني بهذه املسابقة الكبيرة.
وقال هازارد في مقابلة مع موقع االحتاد 
األوروب��ي لكرة القدم »يويفا دوت كوم«، 
أول من أمس: »تشعر بهذا االرتباط )بني 
ريال مدريد ودوري األبطال( منذ وصولك، 
تشعر بهذا عندما تعرف أنه النادي األكثر 
ف��وزاً )باللقب(، ورغ��م أن��ه عامي األول، 

عندما تتكلم مع اجلماهير دائماً ما يعربون 
عن أملهم بالفوز ب��دوري أبطال أوروب��ا، 
ولهذا أعتقد أن هناك الكثير من التوقعات 
بالنسبة لهذه املسابقة، ولهذا فقد فاز بها 

)ريال مدريد( أكثر من أي ناد أخر«.
وأوض���ح ه���ازارد أن��ه اخ��ت��ار االنتقال 
لصفوف ري��ال مدريد لكي يفوز ب��دوري 
أبطال أوروب��ا الذي كان حلماً بالنسبة له 
عندما كان بني صفوف تشيلسي، الذي لم 
يتوقع أن يبقى معه طوال سبع سنوات، 

على حد قوله.

وتابع قائالً: »ولكن في النهاية كل شيء 
أصبح على م��ا ي���رام، سنحت ل��ي فرصة 
الفوز بشيء في كل عام، ولهذا أعتقد أنني 

مكثت هناك الكثير من الوقت«.
وأش��ار النجم البلجيكي إل��ى أن ريال 
مدريد كان ناديه املفضل دائما ألن خطواته 
األولى في عالم كرة القدم كانت في فرنسا، 
الذي يتمتع فيها النادي اإلسباني بشهرة 
ك��ب��ي��رة، ح��ي��ث ك���ان ي��ض��م ب��ني صفوفه 
الفرنسي زي��ن الدين زي��دان ال��ذي أصبح 

مدربه فيما بعد.

وأصبح ه��ازارد اآلن يلعب حتت قيادة 
زي��دان، وعن هذا حتدث النجم البلجيكي 
قائالً: »أشعر كأنني طفل ولكن ليس فقط 
بسبب )زيدان( ولكن أيضاً بسبب الالعبني 
األخ��ري��ن، أن��ا أتعلم في كل ي��وم وأتعرف 
عليهم ، م��ن ال��رائ��ع أن تعمل م��ع م��درب 
يشعرك بأنه ك��ان العبا عندما تتحدث 

معه«.
وت��اب��ع: »أري��د أن أتعلم منه وحسب 
وأع���رف أن ك��ل األم���ور ستكون على ما 

يرام«.

جانب من تدريبات بايرن ميونيخ

يستهل ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي 
م��ش��واره ف��ي بطولة دوري أبطال 
أوروب�����ا، ال��ي��وم األرب���ع���اء املقبل، 
مبواجهة ضد النجم األحمر الصربي 
على ملعب أليانز أرينا، في اجلولة 

االفتتاحية لدور املجموعات.
ويحل الفريق البافاري على رأس 
املجموعة الثانية، التي تضم توتنهام 
هوتسبير وأوملبياكوس اليوناني، 

باإلضافة للنجم األحمر.
وتبدو القرعة متوازنة وسهلة 
نسبًيا على العمالق األملاني، الذي 
ال يعد التأهل للدور التاني مبثابة 

مشكلة بالنسبة له.
وميلك ال��ب��اي��رن حصًنا منيًعا، 
يكمن في معقله أليانز أرينا، الذي لم 
يشهد أي خسارة للفريق في مرحلة 

املجموعات منذ 6 سنوات.
وت���ع���ود آخ����ر ه���زمي���ة ت��ل��ق��اه��ا 
الفريق البافاري في عقر داره بدور 
املجموعات لشهر ديسمبر 2013، 
ال��ذي سقط فيه على يد مانشستر 

سيتي اإلجنليزي )2-3(.

ومنذ ذل��ك احل��ني، ل��م يتمكن أي 
فريق من إحل��اق الضرر بالبايرن 
ف��ي معقله خ��الل ه��ذه املرحلة من 
البطولة، التي شهدت خوضه 15 
م���ب���اراة ل��م ي��ت��ع��رض خ��الل��ه��ا ألي 

خسارة.
وخ���الل ه��ذه امل��واج��ه��ات، حقق 
البايرن 14 انتصاًرا، بينما تعادل 
في مباراة واح��دة، والتي كانت ضد 
أياكس أمستردام الهولندي )1-1( 

في املوسم املنصرم.
وت��ش��ي��ر ه���ذه اإلح��ص��ائ��ي��ة إل��ى 
اجلحيم ال��ذي ينتظر كافة منافسي 
بايرن ميونخ في مرحلة املجموعات 

كل موسم في السنوات ال�6 األخيرة.
ولم يسبق لبايرن مواجهة النجم 
األحمر في النسخة اجلديدة لدوري 
األب��ط��ال، لكنهما التقيا مرتني في 

األدوار اإلقصائية للنسخة القدمية.
ففي موسم 1991/1990، التقى 
بايرن بنظيره الصربي في نصف 
نهائي الكأس األوروبية، لكن النجم 
األح��م��ر أط���اح بالفريق ال��ب��اف��اري 

خارج البطولة.
واستطاع الفريق الصربي التأهل 
للمباراة النهائية، ليواجه مارسيليا 
ال��ف��رن��س��ي، ق��ب��ل أن يتغلب عليه 
بركالت الترجيح )5-3(، ويتوج 

بلقبه الوحيد في تاريخ البطولة.
وبالنظر بشكل عام إلى مواجهات 
بايرن مع النجم األحمر، فإن النتائج 
تبدو متكافئة بينهما، حيث خاضا 5 
مباريات في مختلف املسابقات جنح 
كل فريق في حتقيق االنتصار على 
اآلخ��ر مرتني، بينما حسم التعادل 
مواجهة واح��دة، فيما سجل بايرن 
10 أه���داف واستقبل 9 م��ن النجم 

األحمر.
وتعود آخر مواجهة بني الفريقني 
ملوسم 2008/2007، حيث التقيا 
في بطولة كأس االحت��اد األوروب��ي، 
التي تغيرت الحًقا ملسمى ال��دوري 
األوروب����ي، وجن��ح ب��اي��رن ميونخ 
حينها في الفوز بصعوبة على النجم 
األحمر في عقر داره بثالثة أهداف 

مقابل هدفني.

بايرن ميونيخ يستهل مشواره األوروبي مبواجهة النجم األحمر الصربي


