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إبراهيموڤيتش سيعود أقوى مما كان

ليڤاندوفسكي يرغب
في االنتقال إلى الريال

أكد النجم الســويدي زالتــان ابراهيموڤيتش البالغ من العمر 
35 عامــا والذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته أبعدته عن 
املالعب منذ ابريل املاضي، بأنه سيعود إلى صفوف مان يونايتد 

أقوى مما كان.
وقال ابراهيموڤيتش »اشعر بأنني في حالة جيدة. لقد تدربت 
كل يوم منذ خضوعي لعملية جراحية في ركبتي، لم احصل على 
اجازة ولو ليوم واحد«. وأضاف »انه حتد جديد بالنسبة إلي لكني 
قوي ذهنيا وعندما اركز على هدف ما فال احد يستطيع ايقافي«.

وتابع »سأحطم جميع احلواجز لكي اصل الى هدفي املنشود، 
وعندما أعود إلى املالعب، سأكون أقوى مما كنت عليه في السابق. 
سأكون نسخة افضل مما كنت عليه من قبل. تخيلوا مجرد ذلك«.

وكشف »اذا تكلمنا عن االصابة بحد ذاتها، فلم اشعر بأي ألم في 
أي حلظة. كل ما في األمر انني كنت اشعر بشكل غريب في حتركاتي 
كان يؤكد لي ان ركبتي ليست على ما يرام. اما اآلن فإنها اصبحت 
اكثر قــوة«. وتابع »اعتقد بأن حتركاتي باتت افضل اآلن ولو كان 

األمر يعود إلي لكنت لعبت اليوم لكن األمور ال حتصل كذلك«.

كشف تقرير صحافي في إسبانيا أن روبرت ليڤاندوفسكي، مهاجم 
بايرن ميونخ، يخطط لالنتقال إلى نادي ريال مدريد اإلسباني.

وكتبــت صحيفة »ايه إس« أن املهاجــم الپولندي »مهووس« 
بفكرة التحول إلى النادي امللكي في املستقبل القريب.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن ليڤاندوفسكي )٢9 عاما( أخبر 
مستشــاريه أنه يرغب اعتبــارا من صيف ٢٠١8 في االنضمام إلى 
كوكبة النجوم بقيادة كريســتيانو رونالدو وســيرجيو راموس 
وتونــي كروس، وذلك على الرغم من أنــه يعرف أن ريال مدريد 

نادرا ما يستعني بالعب يزيد عمره عن 3٠ عاما.
وحســب التقرير، فإن جنوم ريال مدريد أبدوا أيضا حتمســا 
النضمام قائد املنتخب الپولندي للنادي امللكي، وذكرت الصحيفة 
أن رونالدو وراموس قالوا له في املوسم املاضي، بعد مباراة دوري 
بطولة أوروبا، إن انتقاله إلى ريال مدريد موضع ترحيب كبير.

»ثالثي الرعب الباريسي« في اختبار أمام ليون
تخطى موناكو حامل اللقب سقوطه الكبير 
امام نيس في املرحلة السابقة، وحقق فوزا مهما 
على ضيفه ستراســبورغ العائد الى األضواء 

في املرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.
ورفع موناكو رصيده الى ١5 نقطة.

على ملعب لويس الثانــي، افتتح موناكو 
التسجيل عن طريق البرتغالي روني لوبيش 
)44(. وسجل الكولومبي فالكاو الهدفني الثاني 
والثالث )5١ و6٧(. رافعا رصيده الى تســعة 

اهــداف وانفرد بصدارة الهدافني بفارق هدفني 
امام االورغوياني ادينسون كافاني.

سان جرمان  في اختبار أمام ليون
يستقبل باريس سان جرمان غرميه ليون 
اليــوم في قمة املرحلة السادســة من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم، بعد توجيهه رسالة عالية 
النبرة منتصف األسبوع في دوري أبطال أوروبا.
وقدم فريق العاصمة أداء خارقا على أرض 

سلتيك السكوتلندي عندما سجل خماسية من 
دون رد، بفضل تألق الثالثي البرازيلي نيمار، 
كيليان مبابي واالوروغوياني ادينسون كافاني.
ويبحث ســان جرمان عن نسيان موسمه 
األخير، حيث فشل على الصعيدين احمللي أمام 
موناكو واألوروبي خلروجه من الباب الضيق 
أمام برشلونة اإلسباني في ثمن النهائي برغم 

تقدمه 4-٠ ذهابا.
وتشكل مواجهته مع ليون اختبارا حقيقيا 

من صاحب املركز الثالث الذي لم يخسر بعد.
ويبتعد ليون بفارق 4 نقاط عن سان جرمان 
الفائز في مبارياته اخلمس، ونقطة عن موناكو 
الثاني، وقد شــن رئيسه جان-ميشال اوالس 
حربا كالمية في االســابيع املاضية ضد ســان 
جرمان وإدارته بسبب اإلنفاق الضخم في موسم 
االنتقاالت. وفي باقي املباريات، يلعب غانغان 
مــع ليل، نانت مع كاين، تــروا مع مونبلييه، 

وديغون مع سانت اتيان.

كونتي يغيب 6 أشهر عن ميالن

أعلن نادي ميالن االيطالي ان مدافعه أندريا كونتي اصيب في 
الرباط الصليبي لركبته اليسرى خالل مباراته الدولية االولى مع 
منتخب ايطاليا، وسيغيب بالتالي حوالي ستة أشهر عن املالعب.

وكان الظهير االمين البالغ من العمر ٢3 سنة بدأ مسيرته الدولية 
مع ايطاليا الثالثاء املاضي على ملعب ريجيو اميليو التي انتهت 
بفــوز »االزوري« على الكيان الصهيونــي ١-٠ ضمن التصفيات 
االوروبيــة املؤهلة الى كأس العالم، لكنه أجبر على اخلروج بعد 
تعرضه لإلصابة ومت استبداله بالعب تشلسي دافيدي زاباكوستا.
وكونتي هو واحد من بني العديد من الالعبني الذين قدموا الى 
»ميالنيلــو« هذا الصيف، بعد انتقاله فــي يوليو من أتاالنتا الى 
النادي اللومباردي مقابل ٢5 مليون يورو، واستطاع حجز مكان 

أساسي له في تشكيلة املدرب فيتشينزو مونتيال.

اكتســح بايرن ميونيخ 
حامل اللقب ضيفه ماينتس 
4-٠ امس في املرحلة الرابعة 
من الــدوري االملانــي لكرة 

القدم.
واستفاق بايرن ميونيخ، 
اخلمســة  املواســم  بطــل 
األخيرة، من كبوة قد تكون 
عابرة في املرحلة الســابقة 
امــام مضيفــه  بخســارته 
هوفنهامي ٠-٢، وحقق فوزه 
الثالث رافعا رصيده الى 9 
نقاط وصعد الى املركز الثاني 
بفارق نقطــة واحدة خلف 
هانوڤر الذي افتتح املرحلة 
اول مــن امــس بالفوز على 

هامبورغ ٢-٠.
على ملعب اليانز ارينا، 

الباڤــاري  افتتــح اجلبــار 
التســجيل بهــدف توماس 
مولر. وعزز اجلناح الهولندي 
السريع اريني روبن التقدم 

بهدف ثان )٢3(.
وفــي الشــوط الثانــي، 
الپولندي  الهــداف  أضــاف 
ليڤاندوڤســكي  روبــرت 
الهدف الثالــث والرابع )5٠ 
و٧٧(. ورفع ليڤاندوڤسكي 
رصيده الى خمســة اهداف 
تصــدر بها صــدارة ترتيب 
الهدافــني متقدمــا بفــارق 
هدف واحد على االيسلندي 
الفريو فينبوغاسون مهاجم 

اوغسبورغ.
وبقــي شــالكه شــريكا 
لبايرن ميونيــخ في املركز 

إنتر ميالن يواصل 
انتصاراته

في الكالتشيو

الثاني بتسع نقاط مع فارق 
اهــداف مريــح للبطل، بعد 
فــوزه على مضيفــه فيردر 
برمين ٢-١ على ملعب فيزر 

شتاديون.
اينتراخــت  وســقط 
امــام ضيفــه  فرانكفــورت 
فوقــف   ١-٢ اوغســبورغ 
رصيده عند اربع نقاط مقابل 

سبع للفائز.
وعلى ملعب مرســيدس 
بنز ارينا، تغلب شتوتغارت 
على ضيفه فولڤسبورغ ١-٠.
اليوم  وتختتــم املرحلة 
فيلعــب  لقــاءات  بثالثــة 
هوفنهــامي مــع هرتا برلني، 
مــع  ليڤركــوزن  وبايــر 
وبوروســيا  فرايبــورغ، 

دورمتوند مع كولن.

إيطاليا
ميــالن  انتــر  واصــل 
انتصاراتــه املتتالية بفوزه 
مضيفــه  علــى  الصعــب 
كروتونــي ٢-٠ في املرحلة 
الرابعة من الدوري االيطالي.
وهو الفــوز الرابع على 
التوالي النتــر ميالن فرفع 
رصيده الى ١٢ نقطة بفارق 3 
نقاط امام شريكيه السابقني 
اللقــب  يوڤنتــوس حامــل 
ونابولــي اللذيــن يلعبــان 
اليــوم فيحــل االول ضيفا 
على ساسوولو، ويستضيف 
الثانــي بينيفنتــو الصاعد 

حديثا الى دوري األضواء.

انتــر ميــالن  وانتظــر 
الدقيقة 83 الفتتاح التسجيل 
عبر قلب دفاعه السلوفيني 
ميالن سكرينيار في الدقيقة 
83، قبــل ان يؤمــن الدولي 
الكرواتي ايفان بيريسيتش 

الفوز بهدف ثان )3+9٠(.
فيورنتينــا  وواصــل 
علــى  بتغلبــه  صحوتــه 
ضيفــه بولونيــا ٢-١ على 
ملعــب »أرتيميــو فرانكي« 
في فلورنسا. رافعا رصيده 

إلى 6 نقاط.
ويلعب اليوم ايضا ميالن 
اودينيــزي، وتورينو  مــع 
مع ســمبدوريا، وسبال مع 
كالياري، وكييفو فيرونا مع 
اتاالنتا، وجنوى مع التسيو.

)رويترز( الپولندي ليڤاندوڤسكي .. ماكينة أهداف 

تشلسي Vs أرسنال.. معركة في »ستامفورد بريدج« اليوم

مان سيتي يضرب بـ»الستة«.. وليڤربول يواصل السقوط

ســحق مان ســيتي الطامح 
الــدوري  اللقــب  بقــوة لنيــل 
االجنليزي لكرة القدم، مضيفه 
واتفــورد 6-٠، بينهــا ثالثيــة 
ملهاجمه االرجنتيني سيرخيو 
اغويــرو، امس ضمــن املرحلة 
اخلامســة، فيما اهدر ليڤربول 
نقطتني ثمينتني بسقوطه بفخ 
التعادل مع ضيفه بيرنلي ١-١.
ورفــع ســيتي، بطــل ٢٠١٢ 
و٢٠١4، رصيــده الــى ١3 نقطة 
بفارق 3 نقاط عن جاره وغرميه 
مــان يونايتــد الذي يســتقبل 
ايڤرتون اليوم في ختام املرحلة، 
ليحقق فوزه األعلى في الدوري 
في عهد مدربه اإلسباني جوسيب 

غوارديوال.
وافتتح اغويرو التســجيل 
)٢٧(. وضاعف سيتي النتيجة 
سريعا عن طريق اغويرو نفسه 

سيتي ٠-5 في الدوري وتعادله 
مع اشبيلية اإلسباني )٢-٢( في 
دوري ابطال اوروبا، فسقط في 
فخ التعــادل مع ضيفه بيرنلي 
١-١ امــام 53 ألــف متفرج على 

ملعب انفيلد.
ورفع ليڤربول رصيده الى 8 
نقاط في املركز السابع بالتساوي 
مع بيرنلي واربعة اندية اخرى. 
تقدم الضيــوف عن طريق 
الكندي سكوت ارفيلد )٢٧(. لكن 
ســرعان ما اخذ املصري محمد 
صالح األمور على عاتقه وانقذ 

فريقه )3٠(.

سوانزي يفرمل توتنهام
فرض سوانزي التعادل على 
مضيفه توتنهام ٠-٠ في معقله 

وميبلي.
وحقق نيوكاسل فوزه الثالث 

)3١(. وقتل غابرييل خيسوس 
آمال واتفورد قبل نهاية الشوط 
األول بهدف ثالث )38(. والهدف 
هو الـ١١ للبرازيلي مع 4 متريرات 
حاســمة فــي ١5 مبــاراة ضمن 
الدوري. وفي الشوط الثاني، تابع 
سيتي استعراضه، فسجل الهدف 
الرابع عن طريــق االرجنتيني 

نيكوالس اوتامندي )63(.
بالدفاع  وتالعــب اغويــرو 
مســجال الهاتريك السادس في 
الــدوري وهدفــه اخلامس هذا 
املوسم في صدارة الهدافني )8١(، 
قبــل ان يختتــم الدولي رحيم 
ســترلينغ املهرجــان من نقطة 

اجلزاء )89(.

صالح ينقذ ليڤربول 
واستمرت معاناة ليڤربول في 
الفترة األخيرة بعد سقوطه امام 

٢-3 في مباراة شهدت طرد قائده 
غاري كايهيل في ربع الســاعة 
األول، جنح تشلسي في النهوض 
من كبوته وحقق ثالثة انتصارات 
متتالية بينها واحد على توتنهام 

في عقر دار االخير.
وكان ارسنال احلق خسارة 
قاسية بتشلسي 3-٠ في سبتمبر 
عام ٢٠١6 ليقوم كونتي بتغيير 
طريقة لعب فريقه واالعتماد على 
ثالثة مدافعني في اخلط اخللفي 
بدال من اربعة قبل ان يقود فريقه 
الى اللقب في موسمه األول معه.
ومــن املتوقــع ان يشــارك 
اساســيا في خــط املقدمة ضد 
ارسنال املهاجم االسباني الفارو 
موراتا القادم هذا املوسم من ريال 
مدريد وقد ابلى البالء احلســن 
حتى اآلن، ورمبا تضم التشكيلة 
االساسية البلجيكي ادين هازار 

على التوالي على ضيفه ستوك 
سيتي ٢-١. وتعادل هادرسفيلد 
الصاعد مع ضيفه ليستر سيتي 
١-١. وعمق ساوثمبتون جراح 
مضيفه كريستال باالس عندما 
احلق به اخلسارة اخلامسة على 

التوالي ١-٠.
وتعــادل وســت بروميتش 
البيون )8 نقاط( مع ضيفه وست 
هام يونايتد الثامن عشر ٠-٠.

تشلسي - أرسنال اليوم
يريد تشلسي حامل لقب بطل 
الدوري االجنليزي املمتاز متابعة 
صحوتــه عندمــا يســتضيف 
ارسنال على ملعب ستامفورد 
بريــدج فــي غــرب العاصمــة 

البريطانية اليوم.
وبعد ســقوطه فــي اجلولة 
االولى على ملعبه امام بيرنلي 

الذي يعود تدريجيا الى املالعب.
اما ارسنال فاخلسارة ممنوعة 
عليه بعد سقوطه مرتني حتى 
االن امــام ســتوك ســيتي ٠-١ 
وامــام ليڤربــول ٠-4 ذلك ألن 
خســارة ثالثة قد تبعده مبكرا 
عن املنافسة على اللقب الغائب 
عن خزائنه منذ عام ٢٠٠4 عندما 
لم يتعرض ألي خســارة طوال 

املوسم.
وســيحاول مــان يونايتــد 
احملافظة علــى صدارته بفارق 
االهداف عن جاره مان ســيتي 
عندما يستضيف ايڤرتون على 

ملعب اولدترافورد.
وبعد ثــالث مباريات حقق 
فيها الفوز بفارق واســع، اهدر 
الشــياطني احلمر اول نقطتني 
بتعادلهما مع ستوك سيتي ٢-٢ 

االسبوع املاضي.

املصري محمد صالح سجل هدف التعادل لفريقه  )رويترز( )أ.پ( األرجنتيني أغويرو يواصل تألقه بتسجيل الهاتريك في املباراة  

بايرن يهزم 
ماينتس
برباعية

أندريا كونتي

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 5(
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١:3٠beIN SPORTS HD4ساسولوو - يوفنتوس
4beIN SPORTS HD4ميالن - أودينيزي

4beIN SPORTS HD9نابولي - بينفينتو

٧beIN SPORTS HD4كييفو - أتالنتا

9:45beIN SPORTS HD4جنوى - التسيو
أملانيا )املرحلة 4(

٢:3٠beIN SPORTS HD5هوڤنهايم - هيرتا برلين

4:3٠beIN SPORTS HD5باير ليفركوزن - فرايبورغ

٧:3٠beIN SPORTS HD5بوروسيا دورتموند - كولن
فرنسا )املرحلة 6(

4beIN SPORTS HD6أميان - مرسيليا

6beIN SPORTS HD٧رين - نيس

١٠beIN SPORTS HD6سان جرمان - ليون


