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بايرن لترتيب أوراقه الداخلية

مان سيتي في ضيافة واتفورد 
والليڤر للتعويض

يســعى مان سيتي إلى مواصلة انطالقته القوية عندما 
يحل ضيفــا ثقيال على واتفورد في املرحلة اخلامســة من 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم. ويتصدر مان سيتي جدول 
الترتيــب مناصفة مع غرميه مان يونايتد برصيد ١٠ نقاط 

إال انه يتخلف بفارق األهداف.
وتعتبر املواجهة صعبة لرجال املدرب اإلسباني غوارديوال 
إذ يحقق واتفورد انطالقة قوية ويحتل املركز الرابع بجدول 
الترتيب. ويريد سيتيزن املواصلة على الوتيرة املرتفعة في 
األسبوع املاضي بعد سحقه ليڤربول بخماسية نظيفة في 
الدوري احمللــي، والعودة بفوز الفت من عقر دار فيينورد 

روتردام في دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة ايضا.
من جانبــه، يريد ليڤربول نســيان الهزمية املذلة على 
ملعب مان ســيتي فــي املرحلة املاضية بخماســية نظيفة 
واالنطــالق من جديد لتحقيق لقب الــدوري املفقود عندما 

يستضيف بيرنلي.
ويلعب اليوم أيضا كريســتال باالس - ســاوثمبتون، 
نيوكاسل - ستوك سيتي، وست بروميتش ألبيون - وست 

هام، هيديرسفيلد تاون - ليستر سيتي.

ألمانيا
يبحث بايرن ميوينخ، حامل اللقب في األعوام اخلمسة 
املاضية، عن ترتيب سريع ألوراقه الداخلية، عندما يستقبل 

ماينتس اليوم في املرحلة الرابعة من بطولة أملانيا.
وتعرض بايرن لسقطته األولى في الدوري امام مضيفه 
هوفنهامي )١-٢( االســبوع املاضي، مــا جعله يحتل املركز 
السادس، وهو أسوأ مركز له بعد 3 جوالت منذ موسم ٢٠١٠-
٢٠١١، فــي وقت يتعرض مدربه اإليطالي كارلو انشــيلوتي 

النتقادات حتى من العبي فريقه. في مباراة اندرخلت البلجيكي 
االخيرة في دوري ابطال اوروبا الثالثاء )3-٠(، رمى جناحه 
املخضرم الفرنسي فرانك ريبيري قميصه بعدما قام انشيلوتي 
بتبديله في الدقيقة ٧٧. لم يعجب هذا األمر املدير الرياضي 
البوسني حسن صالح حميدزيتش، أسطورة النادي السابق 

لوثار ماتيوس وأنشيلوتي.
وال تعيش إدارة بايرن ميونيخ أياما سعيدة مع العبيها، 
فقد سبق أن انتقد املهاجم الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي 
عــدم صرف فريقه األموال الطائلة من أجل جذب األســماء 
الرنانة، كما أن توماس مولر أبدى امتعاضه من عدم إشراكه 

أساسيا في مواجهة ڤيردر برمين.
لكن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن 
رد بســرعة »من اآلن وصاعدا، ســأتولى األمر شخصيا مع 
الذين ينتقدون املدرب علنا، والنادي او الالعبني اآلخرين«.
وانضم الى الئحة املنتقديــن اجلناح الهولندي الدولي 
ارين روبن الذي قال بعد مباراة اندرخلت: »عادة الفوز 3-٠ 
فــي دوري أبطال أوروبا يكــون أمرا جيدا. لكن إذا حصلت 
علــى ركلة جزاء بعد ١٠ دقائق مــع زيادة عددية، يجب ان 

تكون أكثر عدوانية وثقة«.
وأضاف: »يجب ان تقدم للجماهير في امللعب مباراة جيدة 

وحتاول تسجيل املزيد من األهداف. هذا ما افتقدنا إليه«.
وتتركــز األنظــار مجددا على اليبزيغ وصيف املوســم 
املاضي وهدافه الدولي تيمــو فيرنر، بعد فوزين متتاليني 

اثر خسارته االفتتاحية أمام شالكه.
وفــي باقي املباريــات، يلعب ڤيردر برمين مع شــالكه، 
اينتراخــت فرانكفورت مع اوغســبورغ، شــتوتغارت مع 

ڤولفسبورغ.

كلوب يعلن جاهزية كوتينيو

صالح يتفوق على ميسي ورونالدو

أكــد مدرب ليڤربــول يورغن كلوب عــودة البرازيلي 
فيليب كوتينيو، للتشــكيل األساسي في مباراة بيرنلي 

املقبلة، في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقال كلوب في املؤمتر الصحافي للقاء: »كوتينيو سيبدأ 
املباراة ضد بيرنلي، فهو العب مهم للفريق وميكن البناء 
حوله«. وأضاف: »سعيد ألن اجلمهور رحب بالالعب، كما 
أنه ظهر مبســتوى طيب في التدريبات، كما أن مشاركته 

في مباراة إشبيلية ساعدتنا كثيرا«.
وتابع كلــوب: »جيمس ميلنر متواجــد معنا، ولكنه 
ســيكون على دكة البدالء وقد يشارك كظهير أيسر، لكن 

األمر صعب بسبب تطور مستوى ألبرتو مورينيو«.
وواصل »نعاني من بعض األخطاء الدفاعية، ولكن ال 
يجب اعتبار مواجهة مانشســتر سيتي معيارا لنا، نحن 

منتلك مجموعة جيدة من الالعبني«.
واختتم كلوب حديثه بقوله: »رغم غياب ساديو ماني، 
فإن هناك خيارات أخرى مثل روبرتو فيرمينو وكوتينيو 
وأليكس تشامبرلني، وكلهم عناصر قادرة على تعويض 

النجم السنغالي«.

أعلن احلساب الرسمي لالحتاد األوروبي لكرة القدم عن 
فوز جنم ليڤربول اإلجنليزي محمد صالح بجائزة العب 
اجلولة األولى لدوري أبطال أوروبا بتصويت اجلمهور.

واختار 5١% من اجلمهور الذين قاموا بالتصويت على 
املوقع الرســمي لالحتاد األوروبــي النجم املصري محمد 
صالح، متفوقا على جنم برشــلونة ليونيل ميسي ٢٠%، 
وهداف ريال مدريد والتشامبيونزليغ كريستيانو رونالدو 
١٢%. وبجانب محمد صالح وميسي وكريستيانو ورنالدو، 
شملت القائمة أيضا العب توتنهام هاري كني، وجناح سان 
جرمان نيمار، والعب بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز، 
ومهاجم مان يونايتد روميلو لوكاكو، باإلضافة إلى العب 

شاختار دونيتسك األوكراني تايسون.
وسجل محمد صالح هدفا في لقاء التعادل ضد إشبيلية 
بهدفــني ملثلهما، فيمــا أحرز رونالــدو ثنائية ضد أبويل 
نيقوسيا القبرصي، وكسر ميسي عقدته أمام جيانلوجي 
بوفون بتسجيل هدفني ضد يوڤنتوس اإليطالي. وأحرز 
كني هدفني ضد بوروســيا دورمتوند األملاني فيما سجل 

نيمار هدفا أمام سيلتك.

كوستا يقترب من الرحيل

ذكرت الصحافة االسبانية ان الدولي االسباني دييغو 
كوســتا، مهاجم تشلســي بطل الدوري االجنليزي لكرة 
القدم، اقترب من العودة الى ناديه السابق اتلتيكو مدريد.

وأكدت صحيفة »ماركا« الرياضية على موقعها في شبكة 
االنترنت »تشلسي ميلك عرضا من اتلتيكو، واملفاوضات 
في االمتار االخيرة«، مشــيرة الى ان قيمة الصفقة تصل 
الى ٦٠ مليون يورو، بينما قدرتها اذاعة »كادينا ســيرا« 
بـــ 55 مليونا. وصرح رئيس اتلتيكو انريكي ســيريزو 
لالذاعة نفسها »بالتأكيد، نرغب بأن يكون دييغو كوستا 
في فريقنا. لكننا ال نستطيع القول انه سيأتي او لن يأتي 
اال في ختام املفاوضات«. وال يزال الالعب االســباني من 
اصل برازيلي )٢8 عاما(، رغم الصراع مع مدربه االيطالي 
انطونيو كونتي، احد عناصر فريق تشلسي، وشاهد من 
املدرجات الفوز الكبير لفريقه على قره باخ االذربيجاني 

)٦-٠( في اول مباراة له ضمن دوري ابطال اوروبا.
وينتهي عقد كوستا مع تشلسي بعد عامني، لكنه تأثر 
جدا بعد الرسالة التي تسلمها من كونتي في يونيو يعلمه 
فيها االخير بأنه »ليس ضمن مخططاته« للموسم اجلديد.
ولم يخف كوســتا )١٦ مبــاراة دولية( منذ ذلك احلني 

رغبته في العودة الى ناديه السابق اتلتيكو مدريد.

»يويفا« يتهم أرسنال وكولن بالتقصير بسبب اجلماهير
وجه االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( امس اتهامات 
ضد ناديي أرسنال اإلجنليزي وكولون األملاني إثر 
حالة الفوضى التي أثارها مشجعون وتسببت في 
تأخر بدء مباراة الفريقني ملدة نحو ساعة واحدة، 
مساء اخلميس في اجلولة األولى من مباريات دور 
املجموعات ببطولة الدوري األوروبي. وكان نحو 20 
ألف مشجع لكولون قد توافدوا إلى استاد اإلمارات، 
معقل أرسنال في شمال العاصمة البريطانية لندن، 
وهو ما يفوق بكثير عدد التذاكر املخصصة ملشجعي 

الفريق الضيف، والبالغ 3 آالف تذكرة.
وحاول بعض املشجعني اقتحام امللعب وجرى احتجاز 
عدد منهم من قبل شــرطة مكافحة الشغب التي 

حاولت السيطرة على املوقف.
وحتدثت تقارير أيضا عن اشتباكات بني مشجعني 
لكولون ورجال أمن داخل الســتاد خالل محاولة 

الدخول إلى املدرجات.

ولدى بدء إجراءات تأديبية بحق الناديني، ذكر »اليويفا« 
أن كولون يواجه اتهامات تتعلق باضطرابات أثارها 
احلشد اجلماهيري وكذلك إطالق مشجعيه األلعاب 
النارية داخل الستاد وإلقاء املقذوفات إلى أرضية 

امللعب وإحداث أضرار.
أما أرسنال فيواجه اتهامات تتعلق بغلق املمرات املؤدية 

إلى مدرجات مشجعي الفريق الضيف. 
وعزا مدرب ارسنال الفرنسي ارسني ڤينغر اسباب 
تدفق املشجعني االملان بهذا الكم الكبير الى عودة 
فريقهم الى املسابقة االوروبية الول مرة منذ 25 عاما.

وقدرت الصحافة البريطانية عدد املشجعني املرافقني 
لكولن بنحو 20 الفا، بينما تقتصر حصته احلقيقية 
في املدرجات على 3 آالف فقط حســب ترتيبات 
االحتاد االوروبي للعبة، لكن كثيرين من احلاضرين 
استطاعوا التسلل بني مشجعي ارسنال، ما ادى الى 
خطر وجود عدد اكثر من القدرة االستيعابية للملعب.

حققت األندية اإليطالية انتصارات كبيرة 
أول مــن امــس فــي اجلولة األولــى من دور 
املجموعات ضمن مسابقة الدوري األوروبي 
لكرة القــدم )يوروبا ليغ(، وحقق ارســنال 
االجنليــزي فوزا بشــق األنفــس على كولن 
األملاني 3-١، واألمر ذاته بالنســبة لفياريال 

اإلسباني على استانا الكازخستاني 3-١.
وخالفــا ملمثلي ايطاليا فــي دوري أبطال 
أوروبــا، بدأت األنديــة اإليطالية في الدوري 
األوروبــي حملتهــا بقوة، فقســا ميالن على 
مضيفه اوستريا ڤيينا النمسوي وهزمه 5-١، 
فيما لم يرحم اتالنتا ضيفه ايڤرتون وتغلب 
عليه بثالثية بيضاء، وعاد التسيو بفوز غال 
علــى فيتيس ارنهم 3-٢ محــوال تخلفه في 

مناسبتني ٠-١ و١-٢.
وانتهت اجلولة األولى لألندية اإليطالية 
في املسابقة األوروبية األهم بخسارة قاسية 
ليوڤنتــوس وصيــف البطــل أمــام مضيفه 

برشــلونة اإلســباني ٠-3، ونابولــي أمــام 
مضيفه شــاختار دانييتسك األوكراني ١-٢، 
فيما اكتفى روما بالتعادل السلبي مع ضيفه 

اتلتيكو مدريد.
في املجموعة الرابعة، افتتح التركي هاكان 
جالهان أوغلو التســجيل مليالن )٧(. وعزز 
البرتغالي اندريه سيلفا بهدف ثان )١٠( وأضاف 
الالعب نفسه الهدف الثاني الشخصي والثالث 
لفريقه )٢٠(. وقلص اوستريا الفارق بواسطة 
الكسندر بوركوفيتش )4٧(، وأضاف ميالن 
هدفا رابعا حمل توقيع سيلفا )5٦(، واختتم 
االسباني سوسو الكرة مهرجان األهداف )٦3(. 
وضمن املجموعة ذاتها، فرط ليون الفرنسي 
بفوز كان اقرب إليه وخرج متعادال مع مضيفه 
ابولون ليماسول القبرصي ١-١. وفي املجموعة 
احلادية عشــرة، قلب التســيو الطاولة على 

فيتيس ارنهم الهولندي وخرج فائزا 3-٢.
وفي املجموعة ذاتها، حقق نيس الفرنسي 

فوزا كبيرا على حساب مضيفه زولت فاريغيم 
البلجيكي 5-١.

وفــي املجموعــة الثانية عشــرة، ضرب 
كل من ريال سوســييداد اإلسباني وزينيت 
سان بطرسبورغ الروسي بقوة، فأكرم األول 
وفادة ضيفه روزنبــورغ النروجي برباعية 
نظيفة، وسحق الثاني مضيفه فاردار املقدوني 

بخماسية نظيفة.
ارســنال يقلب الطاولة على كولن عانى 
ارسنال األمرين أمام ضيفه كولن واضطر الى 
النزول بكل ثقله في الشوط الثاني لتحويل 
تخلفه املبكر بهدف للكولومبي جون كوردوبا 
إلى فوز بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها 
البوسني سياد كوالزيناتش )49( والتشيلي 
اليكسيس سانشيز )٦٧( واالسباني هيكتور 
بيليريــن )8٢(. وفي املجموعة ذاتها، تعادل 
ريد ستار بلغراد الصربي مع باتي بوريسوف 
البيالروسي ١-١. وفي املجموعة األولى، عانى 

ڤياريال االسباني األمرين قبل ان يحقق فوزا 
بشق األنفس على ضيفه آستانا الكازخستاني 

.١-3
وتعادل يانغ بويز السويسري مع بارتيزان 

بلغراد الصربي ١-١.
وعانى مرسيليا الفرنسي للفوز على ضيفه 
قونيا ســبور التركي ١-٠ ضمــن املجموعة 
التاســعة التــي شــهدت تعــادل غيمارايش 

البرتغالي مع سالزبورغ النمسوي ١-١.
فــي املجموعــة الثالثة، خســر هوفنهامي 
األملاني أمام سبورتينغ براغا البرتغالي ٢-١، 
وتعادل باشاك شهير التركي مع لودوغوريتس 

البلغاري ٠-٠.
وانتهت مباراتا املجموعة السادسة بتعادلني 
سلبيني. وتعادل هرتا برلني األملاني مع اتلتيك 
بلباو اإلسباني سلبا في املجموعة العاشرة 
التي شهدت خسارة زوريا لوهانسك األوكراني 

امام اوسترسوند السويدي صفر-٢.

انتصارات ألندية »الكالتشيو« وفوز صعب لـ »املدفعجية« يوروبا ليغ

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 5(

٢:3٠beIN SPORTS HD٢كريستال باالس - ساوثمبتون
5beIN SPORTS HD١١ليڤربول - بيرنلي

5beIN SPORTS HD9نيوكاسل- ستوكسيتي
5beIN SPORTS HD٢واتفورد – مان سيتي

5beIN SPORTS HD١3وست بروميتش- وست هام
5beIN SPORTS HD8هيديرسفيلد- ليسترسيتي
٧:3٠beIN SPORTS HD٢توتنهام- سوانزي سيتي

أملانيا )املرحلة 4(
4:3٠ڤيردربرمين - شالكه

4:3٠آينتراخت- أوغسبورغ
4:3٠beIN SPORTS HD5بايرن ميونيخ - ماينز
4:3٠شتوتغارت - ڤولفسبورغ

٧:3٠beIN SPORTS HD5اليبزيغ - مونشنغالدباخ


