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تعادل نابولي وسان جرمان »أشعل« المجموعة الثالثة في دوري األبطال

ميالنو ـ أ.ف.پ: بات برشــلونة اإلسباني 
أول املتأهلني الى دور الـ 16 من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم بعد عودته بالتعادل 
من أرض إنتر اإليطالي 1-1، في حني حقق النجم 
األحمر الصربي إجنازا مدويا بفوز تاريخي على 
ليڤربول االجنليزي 2-0، وفي املجموعة ذاتها 
انتهت املواجهة بني نابولي اإليطالي وباريس 
ســان جرمان الفرنســي بالتعادل 1-1 لتبقى 

االمور مفتوحة على مصراعيها.
 على ملعب سان سيرو، لم يشارك النجم 
األرجنتينــي ليونيل ميســي ضمن صفوف 
برشلونة لعدم تعافيه متاما من اصابة بكسر 
في يده تعرض له في 20 اكتوبر املاضي، لكن 
فريقه لم يتأثر بغيابه كثيرا ألنه كان الطرف 

االفضل معظم فترات املباراة.
 وكان برشلونة الطرف األفضل في الشوط 
األول وسدد 13 مرة على مرمى »نيراتسوري«.

افتتح البرازيلي مالكوم التسجيل لبرشلونة 
)83(. ورفــض قائد انتر وهدافه األرجنتيني 
ماورو إيكاردي االستسالم، فاستفاد من خطأ 
بالتشتيت لدفاع برشلونة وسجل من مسافة 

قريبة هدف التعادل )87(.
 ورفع برشلونة، حامل اللقب خمس مرات، 
رصيــده إلــى 10 نقاط من أربــع مباريات في 
املجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن انتر، فيما 
رفع توتنهام اإلجنليزي رصيده إلى أربع نقاط 

في املركز الثالث بفــوزه املتأخر على ضيفه 
أيندهوڤن الهولندي 1-2.

 وفــي املجموعــة عينهــا، قلــب توتنهام 
اإلجنليزي تأخره وفاز على ضيفه ايندهوڤن 
الهولندي 2-1 بهدفني متأخرين من هدافه الدولي 
هاري كاين )78 و89(، وذلك بعد أن افتتح الفريق 

الهولندي التسجيل عبر لوك دي يونغ )2(.

انتصار تاريخي للنجم األحمر
وعلــى ملعــب ماركانا في بلغــراد، حقق 
النجم األحمر انتصارا تاريخيا على ليڤربول 
اإلجنليــزي 2-0 ضمن منافســات املجموعة 

الثالثة.
 والفــوز هو االول لنــاد صربي في دوري 
ابطال اوروبا منذ اعتماد النظام اجلديد موسم 
1992-93 )باستثناء التصفيات(، اذ كانت الفرق 
الصربية خاضت 15 مباراة في دور املجموعات 

فتعادلت في 4 وخسرت 11 منها.
 وكان النجم االحمر توج بطال للقارة عام 
1991 عندما كان يضم في صفوف نخبة جنوم 
منتخب يوغوسالفيا سابقا وابرزهم روبرت 
بروزينتسكي وسينيسا ميهايلوفيتش وديان 

سافيسيفيتش.
 وفــي املجموعة ذاتها، انتهى لقاء نابولي 
االيطالــي وباريس ســان جرمان الفرنســي 
بالتعــادل 1-1 لتظــل األمــور مفتوحــة على 

مصراعيها. وتصدر نابولي الترتيب برصيد 
6 نقاط بفارق املواجهات املباشرة عن ليڤربول 
الذي ميلك الرصيد نفسه في حني بات باريس 

سان جرمان ميلك 5 نقاط.

أتلتيكو يثأر من دورتموند
وثأر أتلتيكو مدريد اإلســباني خلسارته 
املذلة أمام بوروسيا دورمتوند األملاني برباعية، 

وفاز عليه 0-2.
 ورفــع أتلتيكو رصيده إلــى 9 نقاط في 
املجموعــة األولى ليحتل املركز الثاني بفارق 
املواجهات املباشــرة عن دورمتوند الذي فاز 
ذهابا 4-0، فقطع الفريقان شوطا كبيرا نحو 
دور الـ16، البتعادهما بفارق 5 نقاط عن بروج 
البلجيكــي الذي عاد بفوز ســاحق من ارض 

موناكو الفرنسي اجلريح 0-4.
 وتعرض موناكو الفرنســي ألقســى في 
تاريخه على أرضه في دوري األبطال بسقوطه 
أمام بروج البلجيكي صفر-4، فودع املسابقة 
باكرا، وبقي من دون أي فوز في آخر 15 مباراة 
في مختلف املسابقات، فيما أنعش بروج آماله 

في التأهل إلى دور الـ 16.
 وفــي املجموعــة الرابعــة، حقــق بورتو 
البرتغالــي فوزا ســاحقا علــى لوكوموتيف 
موسكو الروســي 4-1، وشالكه االملاني على 

غلطة سراي التركي بهدفني نظيفني.

كشفت تقارير إعالمية فرنسية أنه مت القبض على 
رجل األعمال الروسي دمييتري ريبولوفليف، مالك نادي 

موناكو الفرنسي لكرة القدم.
وأشــارت صحيفة »لو موند« الفرنسية إلى أنه مت 
إلقاء القبض على ريبولوفليف في منزله تنفيذا لقرار 
أصدرته إحدى محاكم مدينة موناكو في إطار التحقيقات 
التي جتريها السلطات هناك حول مزاعم ضلوع رجل 
األعمال الروســي في ارتكاب جرائم فساد واستغالل 

نفوذ وغسل أموال.
ويختص القضاء الفرنسي في الوقت الراهن بنظر 
هــذه القضية التي بدأت التحقيقــات حولها منذ أكثر 
من عام وأصبحت وســائل اإلعالم الفرنسية تدعوها 

»موناكو جيت«.

ريال  نــادي  يبحث 
مدريد اإلسباني في إمكان 
التعاقد مع املدرب البرتغالي 
املقال  ليوناردو جاردمي 
الفرنســي،  من موناكو 
الواعدة  النتائــج  رغــم 
التي حققها األرجنتيني 
سانتياغو سوالري البديل 
لوبيتيغي  املوقت جلولن 
املقال أيضا لسوء النتائج، 

بحسبما أفادت تقارير صحافية.
وذكرت شبكة »إي أس بي أن« األميركية أن مصدرا 
مقربا من جاردمي )44 عاما( كشف عن رغبة بطل دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم في املواســم الثالثة األخيرة، 
بأن يكون البرتغالي »مدرب فريقه األول بشكل دائم«.

وأشارت صحيفة »ماركا« اإلسبانية من جهتها في 
األيــام املاضية، الى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز 
يريد تولي البرتغالي منصب املدير الفني لفريقه األول، 

في حال عدم إبقاء سوالري في موقعه احلالي.
وقاد جاردمي موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي في 
موسم 2017/2016 للمرة األولى منذ 17 عاما، لكنه أقيل 
من منصبه الشهر املاضي بعد تراجع الفريق بشكل كبير، 

وحل بدال منه النجم السابق تييري هنري.
وأشرف جاردمي سابقا على أندية عدة بينها بيرامار 

وبراغا وأوملبياكوس اليوناني وسبورتينغ.
ومن األسماء األخرى املطروحة في وسائل اإلعالم 
لهذا املنصب، اإليطالي أنطونيو كونتي )على رغم تقارير 
تفيد بأن املفاوضات فشلت بينه وبني ريال(، واإلسباني 

روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

القبض على مالك نادي موناكو

جاردمي مرشح لتدريب الريال

برشلونة تأهل.. والنجم األحمر يحرق ليڤربول

اخلليفي وتوخيل ينتقدان احلكم
أعرب كل من ناصر اخلليفي رئيس 
نادي باريس ســان جرمان وتوماس 

توشــيل املدير الفنــي للفريق 
عن غضبهما واســتيائهما 

من أداء احلكم الهولندي 
بيــورن كويبرز الذي 
أدار مباراة الفريق أمام 
مضيفه نابولي والتي 
انتهت بالتعادل 1-1. 

وكشــف اخلليفي عن 
غضبــه مــن أداء احلكم 

فــي اللقاء قائــال: »نحتاج 
إلى تطبيق نظام حكم الڤيديو 

املساعد. أمتنى تطبيقه. شهدت املباراة 

خطأين للحكم«. وأشاد اخلليفي باملدرب 
توخيل قائال: »أدى عمال رائعا. لسوء 
احلظ، لم يحالفنا التوفيق في 

هذه املباراة«.
وألقى توخيل باللوم 
علــى خطــأي احلكم، 
وقــال »مــن الصعب 
بعض الشيء أن نتقبل 
النتيجة«. وكان  هذه 
احلكــم تغاضــى عــن 
احتســاب ضربة جزاء 
للفريق الفرنسي بعد إسقاط 
خوان بيرنات العب الفريق داخل 

منطقة اجلزاء.

كلوب ال يشعر بالذعر
أكد مدرب ليڤربول يورغن كلوب 
عدم ذعره بعد خسارة فريقه للمرة 

الثانيــة فــي دوري أبطال 
أوروبــا هــذا الموســم، 

لكنه أقر بأن الخسارة 
قد تؤثر في حظوظ 
النادي اإلنجليزي في 
التأهل للدور الثاني.

كلــوب  وقــال 
»أعتقد أنــه كان من 

المنطقي إجــراء عدة 
تغييــرات، كانــت هناك 

تغييــرات كنــا نرغــب فيها 
وتغييرات كان علينا القيام بها«.

وأضــاف »ال أقول إن خســارتنا 
مباراتيــن أمر خطيــر لكن بالطبع 
يجــب أن نتأكــد مــن عدم 
حدوث ذلك مرة أخرى 
وإال ســتكون األمور 
صعبة، ألن المباراة 
بالفعــل  المقبلــة 
خارج ملعبنا مجددا 
ثم أمامـنــا مواجهة 
صعبة على أرضنا«.
ويحــل ليڤربــول 
ضيفا على سان جرمان 
يــوم 28 نوفمبــر قبــل أن 

يستضيف نابولي في 11 ديسمبر.

ٍ عن التعادل أنشيلوتي راض
أعرب المدرب المخضرم كارلو 
أنشيلوتي عن رضاه بالتعادل الـذي 

حققه فريقه نابــولي أمام 
ضيفــــه باريس سان 

جيرمان في المرحلة 
الرابعة من منافسات 
المجموعــات  دور 
لبـطـولــــة دوري 

أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي: 

»حاولنا تغيير طريقة 
لعبنــا ألنهــا اتســمت 

بحرص كبير، في الشــوط 
األول تحكموا بشكل مبالغ فيه في 

إيقاع اللعب«.
وتحدث أنشــيلوتي عن لقائه 
ببعــض الالعبيــن الذين 
لعبوا تحت قيادته في 
الماضي مثل الحارس 
العمالق  اإليطالــي 
يجــــي  نلــو جيـا
بوفــون، وأضاف 
قائــــال: »سعـــدت 
بااللتقــاء ببوفون، 
لقد رأيته بحالة جيدة 
للغايــة، يجب أن أقول 
إن الالعبين الذين دربتهــم 

سابقا دائما ما يعاقبونني«.

أرسنال وتشلسي.. البحث عن العبور في »يوروبا ليغ«

خاميس .. »مشاكل« ال تنتهي

يبحث ناديا أرسنال وتشلسي 
اإلجنليزيان عن حســم التأهل 
إلــى دور الـــ 32 فــي مســابقة 
الدوري األوروبي في كرة القدم 
)يوروبا ليغ( عندما يستضيف 
األول ســبورتينغ البرتغالــي، 
ويحل الثانــي ضيفا على باتي 
بوريسوف البيالروسي، ضمن 
مباريات اجلولة الرابعة اليوم.

إينتراخــت  وســيكون 
فرانكفورت األملاني أمام فرصة 
أيضا للعبور الى الدور املقبل، 
وذلــك عندما يحــل ضيفا على 

أبولون ليماسول القبرصي.
ففــي املجموعة اخلامســة، 
يســعى أرســنال بقيادة مدربه 
اإلســباني أونــاي إميــري الى 
البناء على النتائج اجليدة التي 
حققهــا في مختلف املســابقات 
خالل الفترة املاضية، لبلوغ الدور 
الثاني من املسابقة القارية الثانية 
من حيث األهمية على مستوى 

األندية بعد دوري األبطال.
وانفــرد أرســنال بصــدارة 
مجموعته بعد فوزه في اجلولة 
املاضية على سبورتينغ، وبات 
في رصيده تسع نقاط من ثالثة 
انتصارات، أمام الفريق البرتغالي 
)ســت نقــاط(، بينمــا يحتــل 
فورسكال بولتافا األوكراني املركز 
الثالث )ثالث نقاط(، وقره باخ 
األذربيجاني املركز األخير دون 
نقاط. وسيضمن أرسنال التأهل 

حال فوزه على سبورتينغ.
وفي املجموعة الثانية عشرة 
يجد تشلســي نفسه في موقع 
مشابه ألرسنال، متصدرا بالعالمة 
الكاملة، وبفارق ثالث نقاط عن 
باتي بوريسوف الثاني وباوك 
تســالونيكي اليونانــي الثالث 

ومول فيدي املجري الرابع، علما 
أن الفرق الثالثة تتساوى برصيد 
ثالث نقــاط. ويكفي تشلســي 
التعادل ضد باتي بوريســوف 
في أوكرانيا، حلجز موقعه في 
دور الـ 32، علمــا أنه فاز عليه 
3-1 في اجلولة الثالثة في لندن.
وفي املجموعة الثامنة يحل 
املتصدر فرانكفورت ضيفا على 
أبولون ليماسول القبرصي، مع 
فرصة حســم التأهــل بانتظار 
نتيجة املباراة الثانية املرتقبة في 

املجموعة بني التسيو اإليطالي 
وضيفه مرسيليا الفرنسي.

ويتصدر فرانكفورت الترتيب 
بالعالمة الكاملــة، بفارق ثالث 
نقاط عن التسيو الثاني، بينما 
يكتفي أبولون الثالث ومرسيليا 

الرابع بنقطة واحدة.
وفــي املجموعة السادســة 
تبــرز املباراة بني ريال بيتيس 
اإلسباني املتصدر برصيد سبع 
نقاط وضيفــه ميالن اإليطالي 

الثاني مع ست نقاط.

قالت صحيفة »بيلد« األملانية أمس ان الالعب الكولومبي 
خاميس رودريغيز يواجه مشاكل عديدة داخل ناديه بايرن 
ميونيخ األملاني خالل الفترة األخيرة بعد أن دخل في مواجهات 
مع مدربه نيكو كوفاتش ثم مع مدير الكرة للفريق الباڤاري، 

حسن صاحلميديتش.
وأوضحت الصحيفة األملانية أن مشكلة خاميس رودريغيز 
مع حسن صاحلميديتش بدأت في 27 أكتوبر املاضي، عندما 
جلس على مقاعد البــدالء طوال مباراة بايرن ميونيخ أمام 
ماينز في الدوري األملاني لكرة القدم »بوندسليغا«. وأشارت 
الصحيفة إلى أن الالعب الكولومبي شعر بغضب كبير من 
جلوســه احتياطيا خالل تلك املباراة، حيث أكدت أنه رفض 
مصافحة صاحلميديتش في نهاية اللقاء، وقال له باإلسبانية: 
»أنت مخطئ«. وكان خاميس قبل أسابيع من تلك املباراة قد 
افتعل مشكلة أخرى مع املدرب نيكو كوفاتش عندما صرخ 
في غرفة خلع املالبس في ظل غياب املدير الفني الكرواتي، 

قائال: »نحن لسنا في فرانكفورت«، في إشارة إلى الفريق 
السابق لكوفاتش.

وذكــرت »بيلد« في تلك الفترة أن هناك حالة من 
االستياء العام تلقي بظاللها على العبي بايرن ميونيخ 

الذين ال يروق لهم األسلوب الفني للمدرب الكرواتي. 
وأفادت تقارير صحافية أملانية في ســبتمبر 

املاضي بأن خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم 
النادي  الكولومبي، سيجتمع مبسؤولي 

الباڤاري ملناقشة إمكانية رحيل العبه 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
املقبلة. وبذلك يحاول خاميس 
الضغط على بايرن ميونيخ 
من أجل أن يرحل قبل ســتة 

أشهر من انتهاء عقد إعارته من 
ريال مدريد اإلسباني.

تقاريــر  كشــفت 
صحافية إسبانية أمس أن 
الفرنسي كليان  الالعب 
مبابي طالب بوضع بعض 
البنود في تعاقده الجديد 
باريس  الحالي  ناديه  مع 
سان جرمان لكن األخير 
رفض معظم هذه الشروط.
صحيفة  وأشــارت 
»أس« اإلســبانية إلى أن 
الالعب الفرنسي الشاب يرغب في أن يكون هو الالعب 
األعلى أجرا في الفريق إذا ما حصد جائزة الكرة الذهبية 

التي تمنح ألفضل العب في العالم.
وأكدت الصحيفــة أن مبابي يرغب في أن يتقاضى 
أجرا أعلى من ذلك الذي يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار 

الذي يصل أجره السنوي إلى 30 مليون يورو.
وطالب مبابي )19 عاما( أيضا بالحصول على تعويض 
مادي إذا تم إقصاء باريس سان جرمان من بطولة دوري 
أبطال أوروبا بســبب عدم التزام األخير بقاعدة اللعب 

المالي النظيف، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضا.
باإلضافة إلى ذلك، أبلغ مبابي إدارة ناديه برغبته في 
الحصول على 50 ســاعة طيران مجانية سنويا، إال أن 
إدارة باريس سان جيرمان لم تجب طلبه هذا وعرضت 
عليه تعويضا عن ذلك بمنحه 30 ألف يورو شهريا لكي 
يســتأجر منزال خاصا به ويتعاقد مع ثالثة مساعدين 

شخصيين له )خادم وسائق وحارس شخصي(.

تعطلت عودة أندريا كونتي مدافع ميالن إلى املالعب 
بعد غياب طويل بتعرضه لإليقاف في 3 مباريات بعدما 
ضرب باب غرفة احلكام وسب احلكم عقب لقاء لفريق 

الشباب.
كما عوقب باولو مالديني، مدير النادي الذي قضى 
25 عاما مع الفريق، باإليقاف ملدة أسبوع واحد بسبب 
إهانة احلكم بعد مباراة كييڤو وفقا لبيان رابطة الدوري 

اإليطالي.
وكان كونتي )24 عاما( يخوض مباراته األولى على 
كل املســتويات منذ أغســطس املاضي بعد تعافيه من 

إصابة في الركبة.
وحقق مالديني رقما قياســيا بخوض 647 مباراة 
في دوري الدرجة األولى قبل االعتزال وعمره 40 عاما 

في 2009.
وميلك مالديني رقما قياسيا مع النادي بخوض 902 
مباراة في كل املســابقات وأحرز لقب الدوري 7 مرات 

ولقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

سان جرمان يرفض طلبات مبابي

إيقاف كونتي ومعاقبة مالديني


