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غــاب روميلو لوكاكــو مهاجم مان 
يونايتــد، عــن تدريبــات الفريق 
االستعدادية ملواجهة يوڤنتوس اليوم 

في دوري أبطال أوروبا.
املهاجم البلجيكي غــاب عن مباراة 
يونايتد ضد إيڤرتون، وكان من املتوقع 
عودته أمام بورمنوث السبت املاضي، 
ومع ذلك لم يلعب صاحب الـ 25 عاما 
بسبب إصابة تعرض لها خالل تدريبات 
الفريق قبل املباراة. لوكاكو لم يظهر 

أيضا أمس، لتصبح مشــاركته أمام يوڤنتوس مشكوكا فيها، وسط 
توقعات باعتماد املدرب جوزيه مورينيو على أليكسيس سانشيز في 
مركز املهاجم الصريح بدال منه. وعاد أيضا العب الوســط البلجيكي 

مروان فياليني الذي ابتعد ملدة 3 أسابيع بسبب اإلصابة.

أعلن نادي غانغان الفرنسي عن إقالة 
مدربه أنطوان كومبواريه )54 عاما( 
من مهامه، بعد يومني على خســارة 
الفريق الثقيلة أمام مضيفه نانت 5-0 
والتي جعلته يقبع في املركز األخير 
في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 

7 نقاط من 12 مباراة.
وفي مبارياته الـ 12 في الدوري هذا 
املوسم، خســر غانغان سبع مرات 
وتعادل أربع مرات، مقابل فوز يتيم.

وقال رئيس النادي برتران ديبال لشبكة »بي ان سبورتس« الرياضية 
القطرية »نحن ال ندير ظهرنا للناس عندما نواجه صعوبات )...( على 
العكس، أنا شخص يعطي الثقة والدعم للناس الذين يحتاجون إلى ذلك«.

أثار اإلسباني داني كارفاخال، الظهير 
األمين لريال مدريد، جدال كبيرا في 
وسائل اإلعالم وداخل أروقة النادي 
امللكي، بســبب تصريحاته األخيرة 
عن املدرب السابق للميرينغي جولني 
لوبيتيغي. وكان كارفاخال قد أجرى 
مقابلة متلفزة، قال فيها: »بالنســبة 
لي فإن جولني لوبيتيغي هو أفضل 
من دربني، لكن لم يحالفه احلظ معنا 
في ريال مدريــد«. وأوضح برنامج 

»التشيرجنيتو« اإلسباني، أن تصريحات كارفاخال أثارت غضبا كبيرا 
داخل ريال مدريد في الساعات املاضية، خاصة أنه متت إقالة لوبيتيغي 

األسبوع املاضي من تدريب الفريق امللكي بسبب سوء النتائج.
وكانت إدارة ريال مدريد منحت األرجنتيني سانتياغو سوالري مهمة 

القيادة الفنية للفريق امللكي بشكل مؤقت.

أعلن اإلسباني رافايل نادال املصنف 
ثانيا انســحابه من بطولة املاسترز 
اخلتامية ملوســم الالعبني احملترفني 
للتنس واضطراره الى اخلضوع لعملية 
جراحية في الكاحل األمين، ما يضمن 
للصربي نوڤــاك ديوكوڤيتش إنهاء 
املوسم في صدارة التصنيف العاملي.
الذي تراجع  ولم يخض اإلســباني 
رســميا لوصافــة التصنيف تاركا 
الصــدارة لديوكوڤيتش، أي مباراة 

منذ انســحابه من نصف نهائي بطولة فالشينغ ميدوز األميركية في 
سبتمبر املاضي. وقد غاب عن دورة باريس للماسترز األسبوع املاضي 
بسبب آالم في عضالت البطن، وأكد أنه سيغيب عن البطولة اخلتامية 

في لندن األسبوع املقبل.

»يونايتد« يفقد لوكاكو

غانغان يقيل مدربه كومبواريه

كارفاخال يثير غضب الريال

نادال ينسحب من »املاسترز«

إسبانيول ينتزع وصافة »الليغا«
انتزع إسبانيول املركز الثاني بفوزه الصعب 
علــى ضيفــه أتلتيك بلبــاو ١-٠ اول من امس 
فــي ختام املرحلة احلادية عشــرة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجل بورخا إيغليســياس هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 4١.
واستغل إسبانيول الذي كان خامسا عقب 
املرحلة العاشرة، تعثر أالفيس الثاني وإشبيلية 
الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع، القتناص الوصافة 
بفــارق ثالث نقــاط خلــف جــاره الكاتالوني 

برشلونة املتصدر وحامل اللقب.
وهو الفوز السادس إلسبانيول هذا املوسم 
فرفع رصيده إلى ٢١ نقطة بفارق نقطة واحدة 

أمام إشبيلية وأتلتيكو وأالفيس.
فــي املقابل، منــي أتلتيك بلباو بخســارته 
الثالثة هذا املوسم، والثالثة في مبارياته العشر 
األخيــرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد 

رصيده عند ١٠ نقاط في املركز السابع عشر.

إنجلترا
تخلص هادرسفيلد من املركز األخير بتحقيقه 
للفوز األول هذا املوسم عندما تغلب بصعوبة 
على ضيفه فولهام ١-٠ في ختام املرحلة الثانية 
عشرة من الدوري اإلجنليزي. ويدين هادرسفيلد 
بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع 
فولهام الغاني تيموثي فوســو منساه باخلطأ 
في مرمى فريقه عندما تابع كرة عرضية برأسه 

داخل الشباك )٢9(.
وانتظر هادرســفيلد حتى املرحلة احلادية 
عشرة لتحقيق فوزه األول والتخلص من املركز 
األخيــر بعدمــا رفع غلته إلــى 6 نقاط وصعد 
إلى املركز الثامن عشــر، تــاركا املركز األخير 
لفولهام الذي مني بخسارته الثامنة هذا املوسم 

واخلامسة تواليا.

سان جرمان يطعن على قرار »يويفا« بإعادة فتح التحقيق معه
طعن باريس سان جرمان 
التحكيــم  محكمــة  أمــام 
الرياضية على قرار االحتاد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
بإعــادة فتــح التحقيق مع 
النــادي الفرنســي بداعــي 
انتهــاك قواعد تهــدف إلى 
احلد من اإلنفاق املبالغ فيه.
وقالت احملكمــة الرياضية 
فــي بيان امــس إن النادي 
الفرنسي تقدم بطعن أمامها 
على قــرار اتخــذه االحتاد 

األوروبي في سبتمبر.

وأضافت »بنــاء على طلب 
األطراف املعنية ســتجري 
املــداوالت بشــكل ســري 
باستثناء القرار النهائي الذي 

سيتم اإلعالن عنه«.
وبــدأ االحتــاد األوروبــي 
حتقيقه في ســبتمبر ٢٠١٧ 
بعدما اشترى باريس سان 
اململــوك جلهــات  جرمــان 
قطريــة املهاجــم البرازيلي 
نيمار من برشــلونة مقابل 
٢٢٢ مليون يورو )95.٢5٢ 

مليون دوالر(.

وتعاقد سان جرمان أيضا مع 
الصاعد كيليان مبابي، ومتت 
الصفقة في بادئ األمر على 
ســبيل اإلعارة من موناكو 
قبل أن يشتريه في يوليو في 
صفقة قدرتها وسائل اعالم 

بنحو ١٨٠ مليون يورو.
ويرغب االحتــاد األوروبي 
في معرفة  ما اذا كان ســان 
جرمان قد انتهك قواعد اللعب 

املالي النظيف.
االحتــاد  لقواعــد  ووفقــا 
األوروبــي للعبــة، فإن أي 

نــاد أوروبي ينفق أكثر من 
إيراداتــه يواجــه عقوبات 
محتملة مبا في ذلك اإليقاف 
عن اللعب في بعض الظروف.
وأغلــق االحتــاد األوروبي 
التحقيق في يونيو قائال إن 
النادي التــزم بالقواعد في 
السنوات املالية املنتهية في 

٢٠١5 و٢٠١6 و٢٠١٧،
لكن في الشهر التالي طلب 
رئيس مجلس الرقابة املالية 
مراجعــة هذا القــرار، وفي 
سبتمبر أعيد فتح القضية.

»الدوريات األوروبية« تعارض فكرة »الدوري السوبر«
أبــدت رابطــة الدوريــات 
األوروبيــة لكــرة القدم امس 
معارضتهــا ملا كشــفت عنه 
تســريبات »فوتبول ليكس« 
مــن بحث األندية الكبرى في 
القارة بإنشــاء »ســوبرليغ« 

)دوري سوبر( خاص بها.
وكانت مجموعة من وسائل 
اإلعالم األوروبية بينها مجلة 
»در شــبيغل« األملانيــة، قــد 
نشــرت تســريبات ووثائق 
تعرف باسم »فوتبول ليكس«، 
ومما ورد فيها أن ١١ ناديا من 
األكبــر في القــارة، بحث في 
تأســيس هذا الــدوري، على 
أن تدعو خمسة أندية أخرى 
للمشاركة فيه. واألندية ال` 
١١ هي: بايرن ميونيخ األملاني، 
وبرشــلونة  مدريــد  ريــال 
)إسبانيا(، مان يونايتد ومان 

ســيتي وليڤربول وتشلسي 
وأرسنال )إجنلترا(، يوڤنتوس 
وميــالن )إيطاليا(، وباريس 

سان جرمان )فرنسا(.
الدوريات  وقالت رابطــة 
في بيانها انهــا اطلعت على 
»الشائعات والتكهنات احمليطة 
باحتمال إنشــاء ســوبرليغ 
أوروبــي مــن قبــل األنديــة 
األوروبية الكبرى«، مشــيرة 
إلى أنها »دائما ما أعربت عن 
معارضتها القوية إلنشاء أي 

نوع من سوبرليغ مغلق«.
وشــددت علــى دعمهــا 
»النموذج الرياضي األوروبي 
القائم على بنية هرمية تشكل 
فيها آليات الصعود والهبوط 
واالستحقاق الرياضي لألندية، 

أساس أي مسابقة«.
وبحســب التقاريــر، قــد 

يشكل »السوبرليغ« في حال 
املضــي بــه منافســا لدوري 
أبطــال أوروبــا لكــرة القدم، 
أبرز مســابقة قاريــة حاليا، 
أو يدفع األندية املشاركة في 
الــدوري اجلديد، إلى الغياب 

عن املسابقة األم.
الدوريات  وأكدت رابطــة 
أنها »تدعم بشكل كامل االحتاد 
األوروبي لكرة القدم في إدارته 
وتنظيمه ملســابقات األندية 
األوروبيــة، وتتشــارك معه 
املبــادئ التي حتمــي وتعزز 
توازن املنافسة في كرة القدم 

األوروبية«.
الدوريات  وتضم رابطــة 
األوروبية 35 بطولة وطنية، 
بينها اخلمس القارية الكبرى 
)إجنلترا، إســبانيا، إيطاليا، 

فرنسا وأملانيا(.

رونالدو ســــــالح »السيدة« في مواجهة »الشياطني«
بدوره يخوض ريال مدريد حامل 
اللقــب في األعــوام الثالثــة األخيرة 
اختبارا ســهال نســبيا أمــام مضيفه 
ڤيكتوريــا بلــزن التشــيكي في أول 
مباراة له قاريا بقيادة مدربه املوقت 
والعبه السابق األرجنتيني سانتياغو 

سوالري.
وكان النــادي امللكــي حقق الفوز 
بصعوبة على ضيفه التشــيكي ٢-١ 
قبــل أســبوعني، وهو يعــول حاليا 
على املعنويات العالية بقيادة مدربه 
اجلديد عقب فوزين متتاليني في الكأس 
والدوري، وسعيه لكسب النقاط الثالث 
قبل حلوله ضيفا على روما في اجلولة 

اخلامسة أواخر الشهر اجلاري.
ويتشارك ريال صدارة املجموعة 
السابعة مع روما اإليطالي الذي تنتظره 
رحلة إلى العاصمة الروسية ملواجهة 
سسكا موسكو والساعي إلى الثأر بعد 
خسارته بثالثية نظيفة على امللعب 

األوملبي في اجلولة الثالثة.

والبرتغالي برناردو سيلفا واإلسباني 
داڤيد سيلڤا واجلزائري رياض محرز.

بايرن وريال لالقتراب
وتبدو الفرصة مواتية أمام بايرن 
لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ثمن 
النهائي إن لم يكن حجز بطاقته عندما 
يستضيف أيك أثينا اليوناني ضمن 
املجموعة اخلامسة التي تشهد مواجهة 
قوية بــني بنفيكا البرتغالي وأياكس 

أمستردام الهولندي.
ومينــي الفريق الباڤــاري النفس 
مبحــو تعادلــه املخيب أمــام ضيفه 
فرايبــورغ )١-١( في البوندســليغا، 
لتجديد فوزه على أيك بعدما كان تغلب 

عليه ٢- ٠ في أثينا.
وســيضمن بايــرن تأهلــه بحال 
فــوزه، وتفوق أياكس علــى بنفيكا، 
كونه يتقاســم الصدارة مــع الفريق 
الهولنــدي برصيد ٧ نقــاط بفارق 4 

نقاط عن الفريق البرتغالي.

ترافورد قبل أسبوعني.
ويبلــي كل مــن مــان ســيتي 
ويوفنتوس البالء احلسن وكالهما 
حقق ١3 فوزا في مختلف املسابقات 

التي يتنافسان فيها حتى اآلن.
ويبقى فريق »السيدة العجوز« 
صاحــب الســجل األبــرز كونــه لم 
يتعرض إلى اخلسارة في ١4 مباراة 
حتــى اآلن وحقق العالمــة الكاملة 
فــي دور املجموعــات ويتصدر بها 
املجموعــة الثامنــة بفــارق 5 نقاط 

أمام يونايتد.
 من جهته، حقق ســيتي ١3 فوزا 
في ١6 مباراة تعرض خاللها لهزمية 
واحدة كانت مفاجئة على أرضه أمام 

ليون الفرنسي في اجلولة األولى.
ورد سيتي بقوة على اخلسارة أمام 
ليــون )١-٢( وحقق فوزين غاليني 
خارج أرضه على هوفنهامي األملاني 
وشاختار وانتزع صدارة املجموعة 
الفرنســي.  الفريق  السادســة مــن 
ويتصــدر بطل إجنلتــرا برصيد 6 
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ليون 
الذي يســتضيف هوفنهامي، وفوزه 
والفريق الفرنسي سيمنحهما بطاقتي 

املجموعة إلى ثمن النهائي.
واستعد مان ســيتي الساعي إلى 
لقب املسابقة للمرة األولى في تاريخه، 
جيدا ملواجهة شاختار عبر فوزه الكبير 

على ضيفه ساوثمبتون 6-١.
ويعول غوارديوال على خط هجومه 
الزاخــر بالنجــوم في 
مقدمتهم األرجنتيني 
ســيرخيو أغويرو 
ورحيم ســترلينغ 

يــدركان جيدا أن أي تعثــر قد يعقد 
مهمتهما خصوصا في حال فوز ڤالنسيا 

على يونغ بويز.
ويعانــي مانشســتر األمرين هذا 
إلــى نغمــة  املوســم وإن كان عــاد 
االنتصارات في اآلونة األخيرة ألنها 
جــاءت بشــق النفــس آخرهــا على 
بورمنــوث املتواضع ٢-١ بعدما كان 

متخلفا في النتيجة.
وميلك مورينيو مواهب في الهجوم 
يتقدمهم البلجيكي روميلو لوكاكو، 
بيد أن األخير صائم عن التهديف منذ 
منتصف ســبتمبر، كما أن ماركوس 
راشفورد ابتعد عن مستواه على غرار 
التشــيلي أليكســيس سانشيز الذي 
خفت بريقه من انضمامه إلى يونايتد 

بعد تألقه الالفت مع أرسنال.
واستغل الفرنسي أنطوني مارسيال 
خيبــات زمالئــه وضــرب بقــوة في 
املباريات األربع األخيرة التي هز فيها 
الشباك تواليا وذلك للمرة األولى منذ 

انتقاله إلى الدوري اإلجنليزي.

مان سيتي لمواصلة انطالقته
يبدو مان سيتي ويوڤنتوس مرشح 
بقــوة لبلوغ الدور ثمــن النهائي من 

املسابقة.
الفريقــان اإلجنليزي  وســيلعب 
واإليطالــي علــى أرضيهمــا حيــث 
يستضيف األول شاختار دانييتسك 

األوكراني بعدما سحقه في 
عقر داره 3-٠ في اجلولة 
الثالثة، ويستقبل الثاني 
ضيفه مان يونايتد بعدما 
تغلب عليه ١-٠ في أولد 

يسعى يوڤنتوس ملواصلة بدايته 
القوية في املسابقة التي ميني النفس 
بالظفر بلقبها للمــرة األولى منذ ٢٢ 
عاما، وجتديــد فوزه على فريق مان 
يونايتــد لبلوغ الدور ثمــن النهائي 
من مســابقة دوري أبطال أوروبا في 

كرة القدم.
وسيكفي يوڤنتوس التعادل 

للتأهــل، بشــرط تعــادل 
ڤالنسيا اإلسباني وضيفه 
يونغ بويز السويسري في 

ذات املجموعة.
وسيجد النجم اجلديد ليوڤنتوس 
البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه 
في مواجهة فريقه السابق للمرة الثانية 
في مدى أسبوعني، وهو أحد األوراق 
الرابحــة التــي يعول عليهــا املدرب 
ماسيميليانو أليغري في ظل التألق 
الالفــت لـ»CR٧« فــي اآلونة األخيرة 
بعدمــا عانى في بداية املوســم عقب 
انضمامه لقطب تورينو مقابل نحو 

١٠٠ مليون يورو.
ويأمل رونالدو الــذي توج هدافا 
للمسابقة في املواسم الستة األخيرة 
)تشارك مع األرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرازيلي نيمار في موســم ٢٠١4-

٢٠١5(، في فــك صيامه عن التهديف 
القــاري هذا املوســم حيــث طرد في 
املبــاراة األولــى ضــد ڤالنســيا بعد 
مــرور 3٠ دقيقة، وغــاب عن الثانية 
ضد يونغ بويز، قبل العودة في الثالثة 

في مانشستر وصنع هدف الفوز.
 لكــن مهمة يوڤنتــوس لن تكون 
سهلة خصوصا أن مانشستر يونايتد 
ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 

مان سيتي مرشح للتأهل.. وبايرن وريال »ال للتعثر« في دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري أبطال أوروبا )املجموعات(
٨:55beIN SPORTS HD١سسكا موسكو - روما
٨:55beIN SPORTS HD٢ڤالنسيا - يونغ بويز

١١beIN SPORTS HD١يوڤنتوس - مان يونايتد
١١beIN SPORTS HD٢مان سيتي - شاختار
١١beIN SPORTS HD3بلزن- ريال مدريد

١١beIN SPORTS HD4بنفيكا - أياكس أمستردام
١١beIN SPORTS HD5بايرن ميونيخ - آيك أثينا

١١beIN SPORTS HD6ليون - هوفنهامي


