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رياضة

رياضة
دوري أبطال أوروبا

سبوت اليت

عرش العالم يسأل عن خليفة ميسي ورونالدو
صحيح أن النجمين ليونيل ميسي
ّ
وكريستيانو رونالدو ال يزاالن في قمة
مستواهما ،لكن ال يخفى أنهما اقتربا
من ٌنهاية مسيرتيهما الذهبيتين ،ليبدأ
صراع جديد بين مجموعة من النجوم
الشبان لخالفة األرجنتيني والبرتغالي
في الصراع على األلقاب الفردية وتاليًا
عرش عالم الكرة

أتلتيكو مدريد  ّXتشيلسي:
ّ
كالسيكو أوروبي ال يعترف بالتوقعات
ُ
تستأنف جولة ذهاب
الدور الـ 16من دوري
بمواجهات
أبطال أوروبا
ٍ
محتدمة اليوم ،يبرز
أتلتيكو مدريد
منها لقاء
ُ
مع تشيلسي .ستلعب
المباراة اليوم على ملعب
«ناشيونال أرينا»22:00( ،
بتوقيت بيروت) .وعلى
ملعب األولمبيكو في
العاصمة اإليطالية روما
يستضيف التسيو نادي
بايرن ميونيخ األلماني في
الوقت ذاته

شربل ّ
كريم
ما إن ّ
سجل هدفني في مرمى إشبيلية
اإلسـ ـب ــان ــي م ـس ــاء األرب ـ ـعـ ــاء املــاضــي
حتى خرج النروجي إيرلينغ هاالند
علي أن ّ
ليعلنها بوضوح" :كان ّ
اسجل
ّ
بعدما وقع كيليان مبابي على ثالثية
في الليلة املاضية".
كـ ٌ
ـام واضــح وصــريــح مــن قبل هـ ّـداف
بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األمل ــان ــي الــذي
أعلن انطالق املعركة مع نجم باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،وال ـه ــدف
طـ ـبـ ـع ــا ه ـ ــو لـ ـق ــب أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
ال ـعــالــم ،إذ ي ـبــدو الـنـجـمــان الـشــابــان
مــن أب ــرز املــرشـحــن لـلــدخــول فــي هذا
ال ـص ــراع ال ـس ـنــوي بـعــد نـهــايــة حقبة
النجمني األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ط ـب ـعــا ق ــد يـ ـح ــرج ه ــاالن ــد وم ـب ــاب ــي،
ال ـث ـنــائــي األفـ ـض ــل ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـ ــ15
األخيرة تقريبًا ،حتى قبل اعتزالهما،
بالنظر إلــى أدائـهـمــا ال ـفــردي الــرائــع،
لـكــن إمـكــانــاتـهـمــا الـكـبـيــرة تجعلهما
ً
بحسب املراقبني أكثر الالعبني قدرة
ـراع ثنائي جــديــد على
على خلق ص ـ ٍ
عرش األفضل في العالم ،تمامًا على
ص ـ ــورة م ــا ف ـع ـلــه م ـي ـســي ورون ــال ــدو
حيث تنازال نــادرًا عن الكرة الذهبية
أو جــائــزة "الـفـيـفــا" منذ بــدايــة حصد
أحدهما إلحدى هاتني الجائزتني في
عام .2007
والكالم هنا عن النجومية ال ينحصر
فـ ـق ــط ب ــالـ ـج ــائ ــزة ال ـ ـتـ ــي ذه ـ ـبـ ــت إل ــى
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حسين فحص
تتجه األن ـظــار إلــى مدينة بوخارست
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـيــف ق ـم ــة ه ـ ــذه ال ـجــولــة
ب ــن أتـلـتـيـكــو وتـشـيـلـســي .ه ــو ص ـ ٌ
ـدام
أوروبـ ـ ـ ــي ي ـح ـمــل ط ـع ـمــا خ ــاص ــا ن ـظ ـرًا
إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــات ال ـف ــري ـق ــن امل ـح ـتــدمــة
خــال العقد األخـيــر .من كــأس السوبر
األوروبــي عام  2012إلى نصف نهائي
ً
دوري األبطال  2014-2013وصوال إلى
دور امل ـج ـمــوعــات ف ــي دوري األب ـط ــال
 ،2018-2017عـنــدمــا أخ ــرج تشيلسي
الــروخـيـبــانـكــوس بــاكـرًا مــن البطولة.
كلها مباريات حملت ّندية كبيرة بني
ال ـفــري ـقــن اإلس ـب ــان ــي واإلن ـك ـل ـي ــزي ،ما
وضعها بني الكالسيكيات األوروبـيــة
ال ـحــدي ـثــة .ي ـت ـكــرر ال ـل ـقــاء ه ــذا املــوســم
وس ــط ضـبــابـيــةٍ ســائــدة ح ــول رجــاحــة
ّ
الكفة لفريق دون آخ ــر .رغــم أن ًمراكز
ال ـف ــري ـق ــن فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ّ
يصب
مـعــدل الـنـقــاط املـسـجــل لديهما
فــي مصلحة أتلتيكو ،إال أن النتائج
اإليـجــابـيــة لـلـفــريــق الـلـنــدنــي وتحسن

أسـ ـل ــوب ال ـل ـع ــب م ــع املـ ـ ـ ــدرب ال ـجــديــد
توماس توخيل يبقيان كل االحتماالت
واردة.
بعد صرفه أكثر من  225مليون يورو
صفقات "واعــدة" ،سقط تشيلسي
على ً
فــريـســة للضغط اإلع ــام ــي واإلداري،
ّ
متخبطة فــي النصف
ليسجل نتائج
األول مــن الـ ــدوري ه ــذا املــوســم .هـكــذا،
ارت ــأت اإلدارة ض ــرورة تغيير امل ـ ّ
ـدرب
السابق فــرانــك المـبــارد واستبدلت به
األمل ــان ــي تــومــاس تــو ًخـيــل ،ال ــذي وجــد
ف ــي تـشـيـلـســي ب ـي ـئــة خ ـص ـبــة لتنفيذ
أفكاره بما يتوافق مع تطلعات اإلدارة
والالعبني.
ّ
تـ ـم ــك ــن ت ــوخـ ـي ــل خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــر ٍة زم ـن ـي ــةٍ
قصيرة من بناء منظومة متينة ،حيث
غ ـ ّـي ــر ال ــرس ــم ال ـت ـك ـت ـ ٌي ـكــي م ــن ()3-3-4
إلــى ( .)3-4-3تشكيلة أع ــادت املهاجم
األمل ــان ــي تـيـمــو فـيــرنـيــر إل ــى مـسـتــواه،
كما ساعدت العديد من الالعبني الذين
كــانــوا خ ــارج حـســابــات الم ـب ــارد ،على
رأس ـهــم م ــارك ــوس ألــون ـســو ،أنطونيو
روديغير وماتيو كوفاسيتش.

ّ
وتعادلني
حــقــق توخيل  5انـتـصــارات
َّ
م ــع تـشـيـلـســي ح ـتــى اآلن ،ولـ ــم تـتـلــق
ّ
شباك الفريق إل هدفني .اختبار اليوم
هو األصعب للمدرب األملــانــي الجديد
حـ ـي ــث س ـ ـيـ ــواجـ ــه م ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني أتلتيكو مدريد.
يـعـيــش فــريــق الــروخـيـبــانـكــوس أحــد

هناك
في
قلق
ّ
مدريد جراء
آخر خسارة
وتعادل
للفريق (ا
ف ب)

استراحة
3675 sudoku

كلمات متقاطعة 3 6 7 5
1

هاالند ومبابي هما األقرب لمنافسة ميسي ورونالدو (ا ف ب)

ال ـب ــول ـن ــدي روب ـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي
عــن جـ ــدارة واس ـت ـح ـقــاق ،بـعــدمــا كــان
فــي صـلــب إن ـج ــازات بــايــرن ميونيخ
األملاني صاحب السداسية التاريخية
ّ
املتنوعة ،فالنجومية هي
من األلقاب
أيـضــا فــي تــأثـيــر الـنـجــوم فــي نفوس
ال ـج ـمــاه ـيــر م ــن خـ ــال شـخـصـيــاتـهــم
وقدراتهم على شـ ّـد األنـظــار ،وهــو ما
ّ
ميز ميسي ورونالدو عن غيرهما من
ُ
ّ
النجوم الذين توجوا باللقب الفردي

الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،فـ ـق ــد ت ـ ـحـ ـ ّـوال إلـ ـ ــى وج ـه ــن
إع ــام ـي ــن ب ــارزي ــن وحـ ـص ــدا مــايــن
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات واسـ ـتـ ـح ــوذا ع ـل ــى ق ـلــوب
املاليني حول العالم.

الحرب الجديدة
إذًا ه ـ ــاالن ـ ــد وم ـ ـبـ ــابـ ــي هـ ـم ــا الـ ـي ــوم
اك ـث ــر مــوه ـب ـتــن ت ـس ـي ــران ف ــي طــريــق
ّ
التطور ،وأكثر العبني شابني يملكان
ّ
شخصية قــويــة فــي امللعب وخــارجــه
لدرجةٍ ال يمكن تصديق أن عمر األول
 20سنة ،وعمر الثاني  22سنة فقط،
وهي مسألة تؤكدها طريقة تأثيرهما
فريق يلعبان له،
في املجموعة في كل
ٍ
بشكل سريع.
النجاح
حيث أصابا
ٍ
هاالند يملك قدرات جسمانية هائلة،
ّ
وه ــذا الجسد مكنه مــن الـتـحـ ّـول إلى
ماكينة تهديفية مرعبة منذ خطواته
األول ــى فــي عــالــم ال ـكــرة .أرقــامــه تبدو
ً
مرعبة فعال ،إذ بعد تسجيله  29هدفًا
ُ
في  26مـبــاراة مع ريــد بــل سالزبورغ
الـ ـنـ ـم ـ َـس ــوي ،ان ـت ـق ــل إل ـ ــى ب ــوروس ـي ـ ًـا
دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ،ل ـي ـتــرك بـصـمــة
سريعة متخطيًا مــا فعله سابقًا ،إذ
ّ
سجل حتى اآلن  33هدفًا في  32مباراة
بقميص الفريق األصفر العريق .وإلى
جــانــب حـ ّـســه الـتـهــديـفــي ،هـنــاك ميزة
تعطيه األفضلية على أي العب ليكون
األفـ ـض ــل ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،وهـ ــي ثـقـتــه
الـعــالـيــة بـنـفـســه ،فـيـبــدو عـلــى صــورة
ال ـســويــدي زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش،
الذي ربما كان سيئ الحظ ألنه ظهر
فــي عهد ميسي ورون ــال ــدو فـكــان من
الصعب عليه سحب البساط من تحت
أقدامهما .وهاالند يمكنه بالتأكيد أن
يصبح أفضل من زالتان فنيًا ولو أن
انطالقتهما تـبــدو متطابقة إلــى ٍّ
حد
كبير حيث تألق السويدي في بداياته
مع اياكس أمستردام الهولندي قبل
انتقاله إلى البطوالت الكبرى.
ً
ه ــو ف ـع ــا يـشـبــه "ال ـس ـل ـط ــان" ويـمـلــك
ش ـي ـئــا م ــن رونـ ــالـ ــدو أي ـض ــا لـنــاحـيــة
ع ـش ـقــه ل ـل ـت ـحـ ّـدي وال ـظ ـه ــور ب ـصــورة
األفـ ـض ــل دائ ـ ـمـ ــا ،إذ ال ي ـخ ـفــى أن الـ ـ
"ســي آر  "7كسب إصــرارًا غريبًا جراء
م ـنــاف ـســة مـيـســي ل ــه ب ـش ـكـ ٍـل دائ ـ ــم ،إذ
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كــان هناك شـعـ ٌ
ـور ســائـ ٌـد بأنه يسعى
في كل ّ
مرة لتحقيق األرقام وتسجيل
األهداف لكي يكسب السباق مع نجم
برشلونة.
األخير ال شبيه له في عالم الكرة ،لكن
ه ــدوء مـبــابــي فـيــه ش ــيء مــن ميسي،
ّ
أق ــل ــه م ــن خ ــال بـ ـ ــرودة أع ـص ــاب ــه في
إنهاء الهجمات أمام املرمى ،وقد ُ
ثبت
ه ــذا األم ــر ربـمــا فــي امل ـب ــاراة األخـيــرة
لباريس سان جيرمان أمام برشلونة
حـيــث ّ
دك شـبــاك الـفــريــق الكاتالوني
بثالثية رائعة.
هـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــك سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون امل ـ ـنـ ــافـ ــس
األســاســي لهاالند ،أو ربما سيسعى
ال ـكــل ملـنــافـسـتــه عـلــى ال ـك ــرة الــذهـبـيــة
وغ ـيــرهــا ،إذ حـتــى زمـيـلــه الـبــرازيـلــي
ّ
الفنية
نيمار ال يملك حاليًا القيمة
ن ـف ـس ـهــا وح ـت ــى امل ــالـ ـي ــة ،ب ـم ـق ــدار مــا
يملكه ّ
هداف موناكو السابق ،والذي
ـراع ك ـب ـي ــر بــن
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـحـ ــور ص ـ ـ ـ ـ ٍ
فريق في العالم للحصول على
أبــرز
ٍ
تــوقـيـعــه وح ـص ــد األلـ ـق ــاب املـخـتـلـفــة.

قد يحرج هاالند ومبابي
الثنائي األفضل أي
ميسي ورونالدو قبل
اعتزالهما اللعبة

ه ــذه األل ـق ــاب ال ـتــي حملها بالجملة
ق ـب ــل ب ـل ــوغ ــه عـ ـم ــره الـ ـح ــال ــي ،إذ أن ــه
ّ
فــي ســن الـ ــ 21فقط كــان قــد فــاز بلقب
ولقب كأس
الدوري الفرنسي  4مراتً ،
فرنسا  4مرات أيضًا ،إضافة إلى لقب
كــأس العالم مــع منتخب ب ــاده .ومع
حـلــولــه فــي املــركــز الــرابــع عـلــى الئحة
ترتيب املتنافسني على جائزة الكرة
الــذه ـب ـيــة وه ــو ال يـ ــزال ف ــي الـ ـ ــ 19من

1

ال ـع ـمــر ،ف ــإن ــه ف ــي طــري ـقــه ل ـل ـفــوز بكل
شيء في املستقبل.
ً
فـعــا مـبــابــي هــو املستقبل بالنسبة
ُ
إلــى مــا يـعــرف بـ"النجم املطلق" ،فهو
ّ
تخطى الثنائي الشهير بأرقامه إذا
ففي
مــا أخــذنــا الـعـ ًمــر فــي الـحـسـبــانّ .
س ــن ال ـ ــ 21م ـثــا ك ــان مـيـســي ق ــد وق ــع
ع ـل ــى  42ه ــدف ــا ورون ـ ــال ـ ــدو ع ـل ــى 27
هدفًا ،بينما في السن نفسها ّ
سجل
مبابي  103أهــداف في مسيرته التي
بــدأهــا فــي مــونــاكــو حـيــث ملــع سريعًا
لينتقل إلى العاصمة الفرنسية.

ّ
ّ
عالميون
متـألقون ال

هما بال شك على رأس الترشيحات،
ّ
لـكــن هـنــاك نـجــومــا صــاعــديــن آخــريــن
يطمحون ملزاحمتهما ،ول ــو أن هــذه
املـ ـس ــأل ــة ت ـ ـبـ ــدو ص ـع ـب ــة ف ـ ــي ال ــوق ــت
ّ
الحالي ألنهم ُيعتبرون من املتألقني
ال العامليني ،واألمثلة كثيرة على هذه
امل ـقــولــة ،وت ـب ــدأ م ــن نـجــم دورت ـمــونــد
اآلخـ ــر اإلن ـك ـل ـيــزي ج ــاي ــدون ســانـشــو
الذي وقبل وصوله إلى املباراة الـ100
فــي مسيرته كــان قــد سـ ّـجــل  34هدفًا
ومـ ّـرر  43كرة حاسمة مع فريقه .لكن
فجأة تراجع مستوى العب مانشستر
سـيـتــي ال ـس ــاب ــق ،وبـ ــات ي ـح ـتــاج إلــى
نقلةٍ للظهور بمظهر عاملي كانتقاله
ً
إلى مانشستر يونايتد مثال.
وتـ ـخ ـ ّـب ــط املـ ـسـ ـت ــوى أصـ ـ ـ ــاب ش ـبــانــا
آخــريــن ،أم ـثــال األملــانــي ك ــاي هافرتز
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى ت ـش ـي ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي
ف ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي ،وال ـب ــرازي ـل ــي
فـيـنـيـسـيــوس جــون ـيــور الـ ــذي ُوص ــف
بنيمار الجديد بعد وصوله إلى ريال
مدريد اإلسباني ،وغيرهما الكثيرين.
وتبقى مسألة أخرى قد تبعد البعض
عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة هـ ــاالنـ ــد ومـ ـب ــاب ــي وه ــي
اإلصابات التي يمكن أن ُتبطئ ّ
تطور
أي ن ـج ـ ٍـم ش ــاب وت ـض ــع مـسـيــرتــه في
خطر ،أمثال نجم برشلونة الصاعد
أنسو فاتي الذي ّ
تعرض إلصابةٍ قوية
ج ـدًا أب ـعــدتــه وال ت ــزال ل ـف ـتــر ٍّة طويلة
هذا املوسم ،بعدما كان قد حقق قفزة
قوية جدًا إلى عالم النجومية في سن
الـ 16فقط.
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ستكون مباراة اليوم
االختبار األبرز لمدرب
تشيلسي الجديد
توماس توخيل
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أفقيا

 -1مسكن الرهبان – لعبة أحجار –  -2عاصمتها سوخومي – من األزهار –  -3عائلة
مخرج سينمائي هندي راحــل – وعــاء الخمر – مدينة فلسطينية –  -4الطعام –
ّ
ّ
ومشوش ومبهم –  -5خاصتي – معلم – جرذ باألجنبية –  -6حرف تحقيق –
محير
ّ
الجبلية في فلسطني قديمًا بني األردن والبادية –  -7بيت النسر – واحدة
إسم البالد
من الغنم – إنحراف عن الحق –  -8إحسان – من الحيوانات – ماركة سجائر – -9
بقايا املياه العكرة في كأس – للتأفف –  -10حاكمها أمبراطور

عموديًا

ّ
يهتم أو يكترث – بساتني العنب –  -3صوت عذب – برد –
 -1مسرح مصري – -2
والد –  -4يبسط يده – شرح الدرس –  -5يبتلع الطعام – مدينة يابانية –  -6عملة
آسيوية – ذكور بالغة –  -7نعم بالروسية – عمود طويل فرعوني – حرف عطف – -8
صاح الظليم – نكر الله –  -9من أدوات النجار –  -10مدرسة عليا أو منهاج للبحث
العلمي يلتزم بقواعده الباحث التابع إلحدى الجامعات الرسمية أسسها أفالطون

أفقيا
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شروط اللعبة
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مشاهير 3675
1

 -1البوسفور –  -2مالبورن – ها – ّ -3
يفح – فن – سمج –  -4ال – هاسلت –  -5زيكو – أتيال – -6
ويلند – ال –  -7لت – ُد ّرج – ابا –  -8جاب – محرس –  -9دو – نص – سوط –  -10لوفتاهانزا

عموديًا

8

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

 -1اميل زوال –  -2الفاييت – دو –  -3بلح – كل – جوف –  -4وب – هوندا –  -5سوفا – ّ
دربنا
ّ
–  -6فرنسا – صه –  -7ون – لتم –  -8ستي – أحسن –  -9هم – البروز –  -10ناجي األسطا

4

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قــائــد عسكري فرنسي ( )1929 -1851أش ــاد بــه كـثـيــرون بوصفه أعظم
جنراالت الحلفاء في الحرب العاملية األولى .طالب بشروط قاسية على
األملان بعد الحرب
 = 7+6+10+11+5سكران ■  = 2+6+7+4+3عملة عربية ■ = 9+10+1+8
آالت موسيقية إيقاعية

حل الشبكة الماضية :نجاة الصغيرة

ٌ
أفضل مواسمه على اإلط ــاق .صــدارة
ـارق م ــري ـ ًـح ع ــن بــرشـلــونــة
مـحـلـيــة بـ ـف ـ ٍ
ّ
وريـ ــال مــدريــد إض ــاف ــة إل ــى تــألــق على
م ـخ ـت ـلــف املـ ـسـ ـت ــوي ــات َيـ ـ ِـعـ ــد ب ـم ــوس ـ ٍـم
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ـ ّـي لـ ــرجـ ــال امل ـ ـ ـ ــدرب دي ـي ـغــو
سيميوني.
ت ــراج ــع أتـلـتـيـكــو ف ــي األعـ ـ ــوام الـثــاثــة
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة رحـ ـي ــل بـعــض
ال ــاع ـب ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن ،غ ـي ــر أن وج ــود
ً
املــدرب األرجنتيني كــان كفيال بإعادة
األمور إلى نصابها الصحيح.
بـعــد إغ ــاق ال ـث ـغــرات الـفـنـيــة وت ـجــاوز
الـصـعــوبــات املــالـيــة لـلـنــادي ،استطاع
سيميوني هــذا املــوســم بناء منظومة
مـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط.
أتلتيكو ليس دفاعيًا فقط كما جرت
الـعــادة ،بــل إنــه بــات الـيــوم يمتلك أحد
أفضل الخطوط الهجومية في العالم.
تـ ـح ـ ُّـس ــن الـ ـف ــري ــق جـ ـ ــاء ب ـف ـع ــل ن ـج ــاح
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـج ــدي ــدة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا

ً
املـخـضــرم لــويــس ســواريــز إضــافــة إلى
العب آرسنال السابق لوكاس توريرا.
تـ ــألـ ــق س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ج ـ ــواو
ف ـي ـل ـي ـكــس وي ــانـ ـي ــك ك ــاراسـ ـك ــو وك ــوك
ّ
ومـ ــاركـ ــوس يــوري ـن ـتــي ،كــل ـهــا أس ـبــاب
إض ــاف ـي ــة ت ـج ـعــل هـ ــذا الـ ـع ــام ه ــو ع ــام
أتلتيكو.
صـحـيــح أن ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي تـعــادل
وخـ ـس ــر فـ ــي آخ ـ ــر مـ ـب ــارات ــن لـ ــه أمـ ــام
ليفانتي ،إال أنــه يبقى املــرشــح األبــرز
ل ـل ـفــوز ب ــال ــدوري اإلس ـب ــان ــي ف ــي وقــت
يعيش ريال مدريد وبرشلونة ظروفًا
صعبة للغاية.
ت ـح ــوم ال ـش ـكــوك ح ــول غ ـي ــاب الـ ًجـنــاح
البلجيكي ينيك كاراسكو إضافة إلى
قلب الدفاع األوروغواياني خيمينيز،
فـيـمــا ال ت ــزال م ـشــاركــة ك ــل م ــن تياغو
س ـي ـل ـفــا ،كـ ــاي ه ــاف ــارت ــز وكــري ـس ـت ـيــان
بــول ـيــزي ـتــش غ ـي ــر م ــؤك ــدة م ــن جــانــب
تشيلسي.
هو ٌ
لقاء محتدم بني فريقني طموحني
ت ــرك ــا ب ـص ـم ــات ت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي دوري
األبـ ـط ــال .وجـ ــود م ــدرب ــن س ـبــق لهما
أن وص ــا إل ــى ن ـهــائــي ال ـب ـطــولــة دون
تحقيقها يعطي املباراة بعدًا َ
آخر.
ف ــي ل ـق ـ ٍـاء آخـ ــر ،ي ـحــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
ً
األملاني ضيفًا ثقيال على نادي التسيو.
م ـبــاراة صعبة عـلــى ال ـطــرف اإليـطــالــي
ال ـ ـ ــذي ع ـ ــاد إل ـ ــى األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة
ألول مــرة منذ  ،2000/1999نـظـرًا إلى
مواجهته بطل النسخة املاضية وبطل
السداسية العمالق البافاري.

