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يســـتهــــــل البرتغالي جوزيه مورينيو مـدرب ريال مدريـد 
االســـباني حملته في مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 

مبواجهة من العيار الثقيل عندما يســـتضيف فريقه امللكي 
اياكس أمســـتردام الهولندي اليـــوم، في اجلولة االولى 
من الدور االول التي تشـــهد مباريات حامية أبرزها بني 
بايرن ميونيخ االملاني وصيف النسخة املاضية وروما 

االيطالي.
ووقع ريال مدريد في املجموعة السابعة االصعب بني املجموعات الثماني 

في الدور االول، اذ ضمت ايضا ميالن االيطالي وأوكسير الفرنسي.
وهي املناسبة القارية االولى للمدرب مورينيو مع فريقه اجلديد، الباحث 

عن لقب ثالـــث بعد قيادته الناجحة لبورتـــو البرتغالي )2004( وانتر 
ميالن االيطالي )2010(.
وكانت آخر مباريات 
مورينيـــو األوروبيـــة 

على ملعب »سانتياغو 
برنابيو« في مايو املاضي عندما 

قاد انتـــر ميالن الى الفوز على 
بايرن ميونيخ االملاني 2 ـ 0 في النهائي.

ومورينيـــو، هو أحد ثالثة مدربني فقط الى جانب النمســـاوي 
ارنســـت هابل واالملاني أومتار هيتســـفلد جنحوا في الفوز بلقب 
املسابقة القارية االولى مع فريقني مختلفني، وهو ميلك فرصة نادرة 

بدخول التاريخ اذا أحرز اللقب مع 3 أندية مختلفة.
وتذوق مدرب تشلسي االجنليزي سابقا فوزه االول في الدوري 

االسباني على حساب أوساسونا )1 ـ 0( يوم السبت املاضي.
وميلك ريال مدريد الرقم القياســـي فـــي إحراز اللقب )9 

مرات( لكن تتويجه االخير جاء عام 2002، وهو خرج من 
دور الـ 16 في األعوام الـ 6 املاضية.

ولن تكون مواجهة ريال مع خصمه سهلة، اذ يعتبر 
اياكس من األندية العريقـــة في القارة العجوز بعد 

تتويجه 4 مرات أعوام 1971 و1972 و1973 و1995.
ويقود أياكس الذي يعود الى املسابقة ألول مرة 
منذ موســـم 2005ـ  2006 املـــدرب مارتن يول )54 
عامـــا( الذي واجه مورينيو في اجنلترا عندما كان 

مدربا لتوتنهام.
ويعاني أياكس من غياب هدافه االوروغوياني لويس ســـواريز 
أحد أبطال مونديال 2010، بســـبب اإليقاف، وهو ما اعتبره حارس 
ريال ايكر كاســـياس الذي لم يتلق اي هدف هذا املوســـم، خسارة 
كبيرة للضيوف: »غياب لويس ســـواريز مؤثر، ألنه ســـجل اهدافا 
كثير ألياكس ونأمل أن نســـتفيد من هذا الغياب«. وفي اللقاء الثاني 
في املجموعة، يستضيف ميالن االيطالي أوكسير الفرنسي على ملعب 

»سان سيرو« بعد خسارته القاسية في الدوري احمللي أمام تشيزينا 
املتواضع 0 ـ 2.

وتعج تشكيلة املدرب ماسيميليانو اليغري بالنجوم خصوصا من 
الناحية الهجومية، حيث يتواجد السويدي زالتان ابراهيموڤيتش املنتقل 

من برشلونة االسباني، والبرازيليون روبينيو وباتو ورونالدينيو.
وال يعتبر وضع أوكسير أفضل محليا، إذ عجز عن الفوز في 5 مباريات 
حتى اآلن )تعادل 4 مرات وخسر مرة(، ليحتل املركز الـ 17 في الترتيب.

ويعتبر أوكســـير من الفرق املتواضعـــة أوروبيا مقارنة مع ميالن، اذ 
يشـــارك للمرة الثالثة في املســـابقة مقابل إحراز ميالن اللقب 7 مرات في 

تاريخه )ثاني افضل اجناز بعد ريال مدريد(.
وكان أوكســـير بلغ ربع النهائي في موســـم 1996ـ  1997 في مشـــاركته 
االولى، عندما خسر أمام بوروسيا دورمتوند االملاني الذي أحرز اللقب الحقا، 
لكنه لم يتخط الدور االول في موسم 2002 ـ 2003 رغم تغلبه على ارسنال 

االجنليزي على ملعب »هايبري«.

موقعة »أليانتس أرينا«

وفي املجموعة اخلامسة، يســـتقبل بايرن ميونيخ االملاني وصيف النسخة 
املاضية روما االيطالي على ملعبه »أليانتس ارينا«.

وتعادل بايرن في آخر مواجهاته احمللية مع ڤيردر برمين ســـلبا في الدوري 
بعد خســـارته أمام كايزرسلوترن 0 ـ 2، في حني تعرض روما خلسارة مذلة 1 ـ 
5 أمام كالياري حيث طرد مدافعه االرجنتيني نيكوالس بورديســـو في الدقيقة 

22 من املباراة.
وعلق قائد روما فرانتشيســـكو توتي على اخلسارة: 

»ال شـــك انها خسارة قاسية، لكنني 
لست قلقا«.

واليزال العب وسط بايرن 
الفرنسي فرانك ريبيري موقوفا 

بعد البطاقة احلمراء التي نالها في مواجهة ليون الفرنسي في نصف نهائي املوسم 
املاضي، كما يغيب اجلناح الهولندي اريني روبن الصابته.

وفي املجموعة ذاتها، يستقبل كلوب كلوج الروماني بال السويسري 
على ملعب د.كونستانتني رادوليسكو.

المواجهة األولى

ويســـتقبل أرسنال االجنليزي ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 
الذي يخوض املسابقة للمرة األولى، في املجموعة الثامنة على ملعب 
»االمـــارات« في العاصمة لندن، على وقع نتائجه اجليدة في الدوري 

احمللي »برميير ليغ«.
آخر انتصارات »املدفعجية« أتت على حســـاب بولتون 
4 ـ 1 ليحتـــل املركز الثاني خلف تشلســـي حامل اللقب 

واملتصدر.
وقال مدرب ارسنال الفرنسي ارسني فينغر: »الفوز 
بالنسبة لنا ضروري ألنني اعتقد ان  هذه املجموعة أكثر 
صعوبة مما يتوقعها النـــاس، براغا تقدم على بورتو 
العام املاضي،  لعبنا ضد بورتو ونعلم انه فريق جيد. 
باالضافة الى ذلك متكنوا من إقصاء اشبيلية )االسباني( 

في الدور التمهيدي«.
ويأمل فينغـــر ان يتماثل املدافـــع البلجيكي توماس 
فيرمايلن الى الشفاء بعد تعرضه إلصابة في كاحله خالل 
مباراة بولتون، وهو قد يعتمد على الفرنسي سيباستيان 

سكيالتشي بحال غياب االول.
وفي ظل غياب املهاجمني الهولندي روبن ڤان برســـي، 
الدمناركي نيكالس بندتنر وتيو والكوت، ستخلو الساحة 
مرة جديدة أمام املغربي مروان الشماخ الذي عرف طريق 
املرمى في املباراة االخيرة، والذي يتفاهم بشـــكل جيد مع 

صانع األلعاب اإلسباني سيسك فابريغاس.
وفي املجموعة ذاتها، يستقبل شاختار دانيتسك االوكراني 

بارتيزان بلغراد الصربي على ملعب دونباس ارينا.

آمال زيلينا

ويأمل زيلينا بطل ســـلوڤاكيا متابعة نتائجه اجليدة 
التي صنعها في الدور التمهيدي عندما يستضيف تشلسي 

بطل اجنلترا ضمن املجموعة السادسة.
وزيلينا هو ثالث فريق من سلوڤاكيا يشارك في الدور 
األول من املسابقة بعد كوسيتشي )1997ـ  1998( وأرتيميديا 

بيترزالكا )2005 ـ 2006(.
وفي طريقـــه نحو التأهل، تخلـــص زيلينا حامل لقب 
الدوري السلوڤاكي 5 مرات من ليتيكس لوفيتش البلغاري 

وجاره سبارتا براغ التشيكي.
لكن تشلســــي ســــيكون مرشــــحا قويا للخروج فائزا 
مــــن املواجهة، خصوصــــا انه فاز فــــي مبارياته الـ 4 في 
الدوري احمللي حيث ســــجل 17 هدفــــا ودخل مرماه هدف 

واحد فقط.
والتقى الفريقان في الدور التمهيدي الثالث عام 2003، 
ففاز تشلسي 2 ـ 0 في زيلينا و3 ـ 0 على ملعبه ستامفورد 

بريدج.
ويغيب عن الفريق األزرق جنم هجومه العاجي ديدييه 
دروغبا املوقوف مباراتني بعدما داس على البرازيلي تياغو 
موتا في مباراة انتر ميالن االيطالي في دور الـ 16 املوســـم 
املاضـــي، وقد يغيب عنه ايضا قائد دفاعه جون تيري الذي 
خرج مصابا في أضالعه في لقاء وســـت هام )3 ـ 1( عندما 

سجل الغاني مايكل ايسيان هدفني.
وفي املجموعة ذاتها، يستقبل مرسيليا بطل فرنسا سبارتاك 
موسكو الروسي على ملعبه »فيلودروم« الذي شهد تعادله مع 
موناكو 2ـ  2 في الدوري احمللي. واستعاد مرسيليا في مبارة 
موناكو خدمات املدافع الكاميروني ستيفان مبيا بعد غياب 
طويل بســـبب االصابة، لكن االخير ارتكب خطا قاسيا سمح 
للكوري اجلنوبي بارك تشو يونغ في هز شباك احلارس ستيف 
مانداندا. من جهته، يعتمد سبارتاك موسكو الذي يشارك في 
املسابقة للمرة األولى منذ 2006ـ  2007، 
على مهاجمه البرازيلي وليتون 
صاحب 15 هدفا في 16 مباراة 
في الدوري احمللي، كما عزز 
صفوفه باجلناح االيرلندي 

ايدن ماكغيدي.

أكـــد ڤيردر برمين األملاني أنه ســـيفتقد جهود مهاجمه 
كالوديو بيتزارو في املباراة أمام توتنهام اإلجنليزي. وتعرض 
بيتزارو إلصابة في الفخذ ومن املتوقع أن يشـــارك ماركو 
ارناوتوفيتش بدال منه، مثلما حدث خالل املباراة التي تعادل 
فيها برمين سلبيا مع بايرن ميونيخ ويفتقد برمين جهود 
املدافعني بير مرتيساكر ونالدو، ومن املقرر أن يلعب بيتري 

باسانني وسيباستيان برويدل بدال منهما أمام توتنهام.

اإلصابة تحرم بريمن من بيتزارو 
أصيب الهولندي ايفاندر سنو العب 
اياكس أمســــتردام بنوبة قلبية  وسط 
خــــالل لقاء فريقــــه الرديف مع فيتيس 
ارنهيم قبل أن يتلقى العالج على ارض 
امللعب ويستعيد وعيه بحسب ما أعلن 
الناديان على شبكة االنترنت. وجاء في 
بيان لنادي ارنهيم: »تعرض ايفاندر سنو 

لنوبة قلبية في منتصف الشوط الثاني«، 
وأضاف ان املباراة توقفت حتى استعاد 
الالعب انفاسه. وأوضح النادي: »استخدم 
جهاز تعديل االختالج اربع مرات وبدون 
شــــك أنقذ حياة ســــنو. استعاد الالعب 
وعيه االن«، واضاف ان االخير نقل الى 

املستشفى لتلقي العالج.

نوبة قلبية لسنو على أرض الملعب

 عهد جديد  لـ »الملكي« مع مورينيو في مواجهة ثقيلة أمام أياكس
تشلسي لخطب ود »زيلينا«.. وأرسنال لسحق سبورتينغ براغا.. وميالن لـ »كسر« أوكسير .. و»الباڤاري« إلسقاط روما في دوري أبطال أوروبا

جنم بايرن ميونيخ باستيان شڤاينشتايغر مطالب بقيادة »الباڤاري« في غياب الفرنسي فرانك ريبيري

رونالدو: نفعل كل شيء كي نلعب جيدًا
جرب كريستيانو رونالدو شيئا لم يعتده كثيرا، 
هو صافرات االستهجان، وخرج يطالب جماهير 
ريال مدريـــد - التي تطلب الكثيـــر - بالصبر، 
رغم أنها باتت تأمـــل في رؤية عروض ممتعة ال 

تأتي أبدا.
وميثل ســـتاد سانتياغو برنابيو مقرا ملطالب 
جماهيرية كبيرة، مثلما حدث، عندما فاز ريال مدريد 
1ـ  0 على أوساسونا وقامت اجلماهير بالهجوم على 
الفريق، وكذلك على كريستيانو رونالدو ما ميثل 

إهانة لالعب البرتغالي املعروف بـ»األنا«.
لهذا لم يهدر جنم ريال مدريد الفرصة في الرد 
على املشجعني. ولم يفعل ذلك بصورة فظة، لكن 
بشـــكل قاطع حيث قال: »إن الطاقة التي تبذلها 
اجلماهير في إطالق الصافرات، ميكنها بذلها في 

دعم الفريق«.
وأضاف »نفعل كل شـــيء كي نلعب جيدا، كي 
نقدم عرضا جميال، لكن أحيانا ال يكون ذلك ممكنا. 
من األفضل أن يساعدنا اجلمهور على اللعب بشكل 

أفضل«.
وتابع البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني 
اجلديد لريـــال مدريد، من مقاعد البدالء صافرات 
االســـتهجان من جانب اجلماهير البيضاء، التي 
مألت جنبات الستاد وهي تترقب انطالقة قوية، 

بيد أنها لم تعجب كثيرا مبا رأته.
وذهب الالعبون إلى غرف املالبس تشـــيعهم 

الصافرات وخالل املباراة كان على كريســـتيانو 
رونالدو نفسه اإلنصات إلى انتقادات ألدائه.

فبعد عامني دون ألقاب، تود جماهير ريال مدريد 
استعادة األمل من جديد.

ويعتقـــد رونالدو أن األصوات املنتقدة جاءت 
مبكرا للغاية.

وقال »مورينيو بالتأكيد ســـيقدم في النهاية 
عروضـــا جميلة. إنه واحد من أفضل املدربني في 
العالم. ال يجب جعل األمر مأســـاة. إننا فريق في 
مرحلة البناء وبالتأكيد سنحصد لقبا ما هذا العام. 
ريال مدريد فريق ال ميكنه البقاء موســـمني دون 

ألقاب«.
لكن بالنسبة جلماهير ريال مدريد املشكلة لن 
حتل فقط عبر الفوز. فالفريق امللكي أحرز بطولة 
الدوري اإلســـباني عام 2007 مع املدرب اإليطالي 
فابيو كابيللو وكانـــت اجلماهير تصفر في آخر 
مباراة، التي حسم فيها اللقب، ألن عروض العبيها 

لم تكن تروق لها.
ويقول الالعب البرتغالي »يجري احلديث كل 
عام عن دوري األبطال وأنا متيقن من أن على هذا 
النادي التمتع بالرغبة في الفوز بكل شـــيء هذا 
العام. ليس علينا ممارســـة الضغوط، بل املضي 
بتؤدة. لدينا فريق في مرحلة البناء ومدير فني 
جديـــد، لكن لدينا كل العناصر املطلوبة لتحقيق 

االنتصارات«.

طالب الجمهور بمساعدة ريال مدريد للظهور بشكل أفضل

 مرصد سويسري يتوقع الفائزين بألقاب أوروبا
ميالن )3( على لقبه أمام روما 
)3( وميـــالن )3(، وفي املانيا 
فوز بايـــرن ميونيخ )3( امام 
هامبورغ )3( وڤيردر برمين 

.)3(
 لكن التوقـــع املفاجئ كان 
الدوري  باحراز ليل )3( لقب 
الفرنسي على حساب ليون )3( 

ومرسيليا )3( حامل اللقب.

املرصد احراز مان يونايتد )3 
جنوم( لقب الـــدوري متقدما 
علـــى تشلســـي )3( حامـــل 
اللقب ومانشســـتر ســـيتي 

)جنمتان(.
وفي اسبانيا توقع حلول 
برشلونة )3( في املركز االول 
أمام ريال مدريد )3( وإشبيلية 
)2(، وفي ايطاليا محافظة انتر 

توقع مرصـــد العبي كرة 
القدم احملترفني في سويسرا 
أندية مـــان يونايتد  احـــراز 
االجنليزي، برشلونة االسباني، 
بايرن ميونيـــخ االملاني، انتر 
ميالن االيطالي وليل الفرنسي 
البطـــوالت احمللية في بالدها 
لهذا املوسم وفق دراسة فنية 
واحصائية قام بها بالتعاون 
مـــع شـــركة »رانينـــغ بول« 

املختصة.
وطـــور املرصد املنتســـب 
الى املركز الدولي للدراســـات 
الرياضية في جامعة نيوشاتيل 
السويسرية، احصاءات جديدة 
لكرة القـــدم متزج بني البحث 
االكادميي وخبرة جمع البيانات 
البيانات  الى قاعدة  باالضافة 
الواســـعة املؤمنـــة مـــن قبل 

»رانينغ بول«.
وأخذ التوقع بعني االعتبار 
عدد ونوعية الالعبني لدى أندية 
البطوالت اخلمس الكبرى في 
أوروبـــا، باالضافة الى خبرة 

الالعبني واستقرار الفرق.
النتائج، يتم  ومن خـــالل 
توزيع األندية الى قسم ميكنه 
املنافسة على اللقب )3 جنوم(، 
وقسم اخر قادر على املنافسة 
على املقاعد االوروبية )جنمتان( 
وقسم ثالث سيواجه صعوبة 
في البقاء بـــني أندية النخبة 

)جنمة واحدة(.
 ففي بطولة اجنلترا، توقع 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة الخامسة

اجلزيرة +9:454بايرن ميونيخ - روما 

اجلزيرة +9:451كلوب كلوج - بال

المجموعة السادسة
اجلزيرة +9:456مرسيليا - سبارتاك موسكو 

اجلزيرة +9:457زيلينا - تشلسي 

المجموعة السابعة
اجلزيرة +9:452ريال مدريد - اياكس

اجلزيرة +9:455ميالن - اوكسير

المجموعة الثامنة
اجلزيرة +9:459أرسنال - سبورتينغ براغا 

اجلزيرة +9:458شاختار - بارتيزان

العب أرسنال الفرنسي لوران كوسينلي أمامه مهمة إيقاف هجوم سبورتينغ براغا )أ.ف.پ(

مدرب ريال مدريد البرتغالي
جوزيه مورينيو في أول ظهور مرتقب

بدوري األبطال أمام أياكس )أ.پ(


