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اخلطأ ممنوع على ريال مدريد أمام مونشنغالدباخ في دوري األبطال

جانب من تدريبات ريال مدريد

سيحاول ريال مدريد حتاشي خسارة
ثانية تواليا في مستهل مشواره القاري،
وذل��ك عندما يحل ضيفا على بوروسيا
م��ون��ش��ن��غ�لادب��اخ األمل��ان��ي ف��ي اجل��ول��ة
الثانية من منافسات املجموعة الثانية
لدوري أبطال أوروبا اليوم الثالثاء.
وت��ض��م املجموعة أي��ض��ا إن��ت��ر ميالن
اإليطالي وشاختار دونيتسك األوكراني.
وس��ق��ط ال��ف��ري��ق امللكي على ملعبه

بصورة مفاجئة أم��ام شاختار  3-2في
مباراة أراح خاللها مدربه الفرنسي زين
الدين زيدان بعض العبي الصف األول في
الشوط األول الذي تخلف فيه صفر،-3
قبل أن ي��زج بهم في الثاني من دون أن
ينجح في اخلروج ولو بنقطة واحدة.
لكن مدريد يدخل املباراة منتشيا بفوزه
ف��ي الكالسيكو على غ��رمي��ه التقليدي
برشلونة  1-3في عقر دار ملعب كامب

نو في مباراة ظهر فيها فريق العاصمة
مصمما على محو خسارتني متتاليتني،
واألخ��رى كانت في ال��دوري احمللي على
أرض��ه أيضا صفر -1أم��ام ق��ادش العائد
الى الدرجة األول��ى ألول مرة منذ موسم
.2006-2005
وأم���ل ق��ائ��د ال��ف��ري��ق وق��ط��ب دف��اع��ه
سيرخيو راموس بأن يكون فريقه خرج
من األزمة املرحلية التي مر بها بعد الفوز

الالفت على الفريق الكاتالوني السبت
بقوله “دائما ما مير أي فريق خالل املوسم
بفترة سيئة ونأمل أن تكون هذه األزمة
استمرت أسبوعا ال أكثر”.
أم��ا زي��دان ال��ذي ق��اد ري��ال مدريد الى
الفوز بدوري أبطال أوروبا  3مرات تواليا
من  2016الى  2018والى لقب الدوري
احمللي املوسم الفائت ،فأكد ثقته بالعبي
فريقه بقوله “لقد فزت بالكثير من األلقاب
م��ع ه��ؤالء الالعبني .سأبقى معهم الى
النهاية”.
وك��ان زي��دان اعترف مبسؤوليته عن
اخلسارتني أمام قادش وشاختار بقوله
“لطاملا قمت بانتقاد ذاتي دائما ،إنه احلافز
الذي يدفعني الى التطوير .بعد اخلسارة،
كل االنتقادات تصب عليك كونك املدرب
وهذا أمر طبيعي”.
وفي املباراة الثانية ،يحل إنتر ضيفا
على شاختار في مباراة ثأرية للثاني الذي
خسر أمام منافسه بخماسية نظيفة في
نصف نهائي الدوري األوروبي (يوروبا
ليغ) لدى استئناف النشاط في أغسطس
املاضي ،قبل أن يخسر الفريق اإليطالي
النهائي أمام إشبيلية اإلسباني .3-2
ويعول الفريق اإليطالي بقيادة مدربه
احمل��ن��ك أن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي ع��ل��ى ه��داف��ه
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 10
أـهداف هذا املوسم في مختلف املسابقات
وأنقذ فريقه من اخلسارة على أرضه في
اجلولة األولى بإدراكه التعادل  2-2مع
بوروسيا مونشنغالدباخ.

مانشستر سيتي يحل ضيف ًا ثقي ًال على مرسيليا
يستقبل ف��ري��ق مرسيليا
ال��ف��رن��س��ي ،مانشستر سيتي
اإلنكليزي ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء في
إطار اجلولة الثانية من مباريات
املجموعة الثالثة ضمن بطولة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
املواجهة ستقام على ملعب
ف��ي��ل��ودروم معقل مرسيليا،
ويدخلها الفريق اإلنكليزي بعد
أن حقق الفوز في اجلولة األولى
بتغلبه ع��ل��ى ض��ي��ف��ه ب��ورت��و
البرتغالي بثالثة أهداف مقابل
هدف فيما لقي مرسيليا اخلسارة
في الوقت القاتل أمام مستضيفه
أوملبياكوس اليوناني بهدف
نظيف.
وحتسنت ع��روض مرسيليا
في الدوري احمللي إذ حقق الفوز
في آخ��ر مرحلتني على لوريان
بهدف نظيف وب���وردو بثالثة

أه��داف مقابل ه��دف ،ويتواجد
الفريق حالياً في املركز الرابع
على الئحة ترتيب فرق الدوري
الفرنسي برصيد  15نقطة بعد
أن ف��از في  4مباريات وتعادل
في  3وخسر مباراة.
من جهته يعيش مانشستر
س��ي��ت��ي وم���درب���ه غ���واردي���وال
فترة بالغة الصعوبة بعد أن
حقق الفريق واح���دة م��ن أس��وأ
االن��ط�لاق��ات ل��ه ف��ي البطولة
خ��اص��ة م��ن��ذ أن ت��ول��ى امل���درب
اإلسباني مهمة قيادة الفريق،
عام .2016
ويحتل سيتي حالياً املركز
الثالث عشر في الـ”برمييرليغ”
بعد أن فاز في مباراتني وتعادل
في مباراتني وخسر مباراة وله
من الرصيد  8نقاط ،علماً أن له
مباراة منقوصة.

وي��ع��د مرسيليا الفرنسي
الفريق الوحيد من ب�لاده حتى
اآلن ال��ذي ت �وّج باللقب القاري
وكان ذلك عام .1993
وسيخوض الـ”سيتيزنز”
امل��ب��اراة على األرج��ح في غياب
مهاجميه األساسيني األرجنتيني
سيرخيو أغويرو الذي تعرض
لإلصابة م��ج��ددا ً خ�لال مباراة
فريقه ضد وست هام ،باإلضافة
إلى البرازيلي غابريال جيزوس.
وك�����ان م��ان��ش��س��ت��ر سيتي
سقط ف��ي رب��ع نهائي املوسم
املاضي على يد فريق فرنسي
آخر هو ليون بخسارته أمامه
 .3-1وضمن املجموعة ذاتها
يستضيف بورتو ال��ذي يسعى
ل��ت��ح��ق��ي��ق ان���ت���ص���اره األول،
أوملبياكوس الباحث عن استمرار
نتائجه اإليجابية في املسابقة.
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ليفربول يسعى لتعزيز
صدارته أمام ميتييالند

ليفربول جنا من فخ أياكس في اجلولة املاضية

يبحث ليفربول اإلنكليزي ع��ن استغالل
مواجهته أمام ضيفه ميتييالند الدمناركي على
أفضل ما يكون عندما يلتقي الفريقان اليوم
الثالثاء في إط��ار اجلولة الثانية من مباريات
املجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وي��س��ع��ى ب��ط��ل ال��ن��س��خ��ة ق��ب��ل امل��اض��ي��ة،
بقيادة الثالثي الهجومي ال��ن��اري امل��ؤل��ف من
املصري محمد صالح والسنغالي ساديو ماني
والبرازيلي روبرتو فيرمينو لتخطي االختبار
السهل ضد ميتييالند الدمناركي الذي استقبلت
شباكه رباعية من اتاالنتا اإليطالي على أرضه
في اجلولة األولى.
وحقق ليفربول من جانبه ،فوزا ً ثمينا خارج
ملعبه ضد أياكس امستردام بهدف يتيم في

اجلولة األولى.
وميني ليفربول النفس في بلوغ النهائي
للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات ،بعد أن
خسر مواجهة اللقب عام  2018أمام ريال مدريد
 ،3-1قبل أن يتوج بلقبه القاري السادس عام
 2019بفوزه على مواطنه توتنهام.
وف��ي م��ب��اراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها،
يلتقي أتاالنتا مع ضيفه أياكس في مباراة ال
ميكن لألخير أن يفرط بها ألن خسارته تعني
بأنه سيبتعد عن أحد أبرز منافسيه على البطاقة
الثانية بفارق  6نقاط.
وإذا كان أتاالنتا حقق فوزا ً عريضا ً في اجلولة
االولى ،فهو يعاني محليا ً بعد تعرضه خلسارتني
توالياً بعد  3انتصارات منذ مطلع املوسم وكان
آخرها على أرضه أمام سمبدوريا .3-1

بايرن ميونيخ يسعى ملتابعة
عروضه القوية أمام لوكوموتيف

كتيبة غوارديوال تسعى لتصحيح مسارها بعد اخلسارة في البرمييرليغ

فاردي يقود ليستر للفوز على أرسنال بعقر داره في البرمييرليغ

ع��اد ليستر سيتي بانتصار ثمني من
ميدان آرسنال بهدف دون رد ،في املباراة
التي أقيمت على ملعب اإلم���ارات ،ضمن
اجلولة السادسة من ال��دوري اإلجنليزي
املمتاز.
وسجل ه��دف ليستر الوحيد مهاجمه
جيمي فاردي في الدقيقة ()80
وبتلك النتيجة رفع ليستر رصيده إلى
 12نقطة ليرتقي إلى املركز الرابع ،بينما

جتمد رصيد آرسنال عند  9نقاط في املركز
العاشر.
شكل ليستر سيتي اخلطورة األولى في
املباراة في الدقيقة الثانية ،بعدما خرج
لينو من مرماه إلبعاد هجمة مرتدة مسددًا
الكرة جتاه ماديسون بالقرب من وسط
امللعب ،ليحاول األخير تسديد كرة ساقطة
في املرمى اخلالي ،إال أن كرته مرت إلى
جوار القائم.

وسريعً ا ما افتتح آرسنال التسجيل
برأسية من الكازيت في الدقيقة الرابعة،
قبل أن يلغى الهدف بداعي التسلل.
هدأت املباراة في الدقائق التالية ،حتى
توغل ساكا في اجلانب األيسر من منطقة
اجلزاء في الدقيقة  ،21مسددًا كرة ضعيفة
أمسك بها شمايكل بسهولة ،وارتقى
بعدها مباشرة أوبامياجن لعرضية من
تيرني ،مسددًا رأسية علت العارضة.

سيطر آرسنال على الكرة بدون وجود
خطورة حقيقية على مرمى الثعالب ،وفي
الدقيقة  42تلقى ساكا كرة عرضية في
اجلانب األيسر من منطقة اجلزاء ،ليسدد
كرة أرضية مرت إلى جوار القائم ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
وأج��ب��ر أرت��ي��ت��ا ع��ل��ى إج����راء تبديل
اض��ط��راري م��ع ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني
وحت���دي���دًا ف���ي ال��دق��ي��ق��ة  ،49ب��ن��زول
موستافي على ح��س��اب ل��وي��ز ،بسبب
إص��اب��ة امل��داف��ع ال��ب��رازي��ل��ي .وف��ي لقطة
مشابهة للشوط األول ،الحظ ماديسون
تقدم لينو من مرماه ،ليسدد في الدقيقة
 54كرة ساقطة من نصف امللعب ،إال أن
احلارس األملاني أمسك بها بسهولة .ومع
الغياب الهجومي آلرس��ن��ال على الرغم
من االستحواذ على ال��ك��رة ،دف��ع أرتيتا
بالعبه بيبي على حساب ساكا في الدقيقة
 .65وظهر آرسنال في الشوط الثاني
للمرة األولى ،بعرضية من أوبامياجن من
اجلانب األيسر في الدقيقة  ،68وصلت
إل��ى بيليرين اخلالي من الرقابة داخل
منطقة اجلزاء ليسدد الكرة على الطائر،
إال أن شمايكل جن��ح ف��ي التصدي لها.
وعلى عكس سير اللعب ،جنح ليستر في
افتتاح التسجيل في الدقيقة  80بعدما
تلقى أوندير كرة بينية مميزة في اجلانب
األمي��ن ملنطقة اجل���زاء ،ليرسل عرضية
متقنة لفاردي اخلالي من الرقابة متامًا،
ليسجل الكرة بسهولة في الشباك بضربة
رأسية مميزة.
ومباشرة دف��ع أرتيتا بنكيتياه على
ح��س��اب تيرني بحثًا ع��ن ال��ت��دارك في
الدقائق األخيرة من املباراة.
وك��اد ف��اردي أن يضيف الهدف الثاني
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع،
بانفراد بلينو من اجلانب األيسر ملنطقة
اجل���زاء ،إال أن احل��ارس األمل��ان��ي تصدى
لكرته ،لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي
بهدف دون رد.

أع��ل��ن كريستيان ش��اي��ف��رت ،املدير
اإلداري لرابطة ال��دوري األمل��ان��ي ،أنه
سيرحل عن منصبه بنهاية عقده احلالي
في يونيو .2022
وقال شايفرت في بيان أصدره أمس
“في غضون عامني ،أود أن أفتح فصال
جديدا في مسيرتي املهنية”.
وأوض���ح ش��اي��ف��رت ف��ي إش���ارة إلى
ظ���روف أزم���ة جائحة ك��ورون��ا “إننا
نعيش فترة عصيبة تتطلب الشفافية.
هذا ينطبق على رابطة الدوري األملاني
ككل وعلى مسيرتي املهنية .ولذلك

أب��ل��غ��ت بيتر ب��ي��ت��رز ،رئ��ي��س مجلس
اإلشراف ،برحيلي عن الرابطة مع نهاية
عقدي”.
وعن إعالن القرار قبل نحو  20شهرًا
من نهاية عقده ،أك��د أن��ه يقصد بذلك،
منح مجلس اإلش��راف برابطة ال��دوري
األملاني ،الوقت للتخطيط للمستقبل.
ويتولى شايفرت قيادة البوندسليجا
منذ عام  ،2005وخالل واليته ،وصلت
قيمة عقد البث التلفزيوني ملباريات
مسابقتي دوري ال��درج��ت�ين األول���ى
والثانية إلى  4.6مليار يورو طبقا آلخر

عقد ،وه��و ما شكل زي��ادة بقيمة 400
مليون يورو في املوسم الواحد.
وتتراجع تلك القيمة في العقد املقبل
ال��ذي يبدأ اعتبارا من موسم -2021
 ،2022وملدة  4أعوام ،في ظل تداعيات
أزمة جائحة كورونا ،لكن شايفرت لم
يواجه الكثير من االن��ت��ق��ادات في هذا
الشأن نظرا لظروف اجلائحة.
وقد نال شايفرت والرابطة ،إشادة
ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع إث���ر االس��ت��ئ��ن��اف
السريع ملنافسات املوسم املاضي بعد
ف��ت��رة ت��وق��ف ب���دأت ف��ي م���ارس بسبب

جائحة كورونا .وكان الدوري األملاني
على رأس مسابقات ال���دوري الكبرى
ف��ي أوروب���ا استئنافا للنشاط ،حيث
تواصلت منافساته في منتصف مايو،
وشكل منوذجا يحتذى به ،فيما يتعلق
ب��ب��روت��وك��ول ال��ن��ظ��اف��ة واإلج�����راءات
الوقائية .وق��ال شايفرت “من خالل
م��وق��ع��ي ع��ل��ى رأس راب��ط��ة ال���دوري
األمل��ان��ي ،أتيحت لي الفرصة لتشكيل
كيفية تطور واحدة من كبرى الروابط
ال��ري��اض��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ،وال��ت��ي تعد
مؤسسة اجتماعية مهمة”.

فاردي يواصل هوايته في هز الشباك

كيميتش في تدريبات بايرن ميونيخ

يتطلع بايرن ميونيخ ،حامل اللقب ملواصلة
عروضه القوية وانتصاراته عندما يحل ضيفاً
على لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الثالثاء
في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة األولى
لدوري أبطال أوروبا.
وض��رب الفريق البافاري بقوة في اجلولة
األولى وأسقط ضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني
برباعية نظيفة رافعاً رصيده من االنتصارات
املتتالية في املسابقة القارية الى  13فوزا ،كما
واص��ل أيضاً سلسلة انتصاراته في ال��دوري
األملاني مكتسحا ً اينتراخت فرانكفورت بخماسية
نظيفة في اجلولة اخلامسة أول من أمس السبت
ليحتل املركز الثاني في الترتيب خلف اليبزيغ

بفارق نقطة واحدة.
ويبدو الفريق البافاري مؤهال لالحتفاظ
بلقبه نظرا ملستواه الثابت وتراجع قوة قطبي
الكرة االسباني ريال مدريد وبرشلونة باإلضافة
ال��ى ع��دم ثبات مستوى باريس س��ان جيرمان
الفرنسي.
وكان بايرن عاد بفوز كاسح بخماسية نظيفة
في آخر مرة واجه فيها لوكوموتيف في موسكو،
وذلك في دور املجموعات ملسابقة كأس االحتاد
األوروبي في سبتمبر .1995
في املقابل ،يسعى أتلتيكو مدريد إلى استعادة
ت��وازن��ه عندما يستقبل سالزبورغ النمسوي
ضمن املجموعة ذاتها.

برشلونة يطلب تعليق التصويت
على حجب الثقة

شايفرت يغادر رابطة البوندسليجا في 2022

بارتوميو

أكد تقرير إعالمي إسباني ،أمس اإلثنني ،أن
نادي برشلونة طلب من مجلس كتالونيا العام،
تعليق التصويب على حجب الثقة من املجلس
احلالي للنادي برئاسة جوسيب بارتوميو.
وذكرت إذاعة “راك  ،”1أن إدارة برشلونة
مبجرد معرفتها ب��أن احمل��رض�ين على حجب
الثقة ،حتققوا من صحة التوقيعات الالزمة
لبدء االستفتاء ،طالبت بتعليق التصويت.
وأضافت أنه مت تعيني يومي  1و 2من شهر
نوفمبر املقبل إلج��راء االستفتاء ،كما أعطى

مجلس كتالونيا ،املوافقة على إقامة التصويت.
وت���اب���ع���ت أن ن�����ادي ب���رش���ل���ون���ة ،قبل
عقد االج��ت��م��اع امل��ق��رر ملجلس إدارت����ه ،أمس
اإلثنني ،أرس��ل خطابًا وطلب مباشرة من بير
أراج��ون��ي��س ،القائم بأعمال رئيس مجلس
كتالونيا ،تعليق التصويت.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن احمل��رض�ين على إج��راء
استفتاء حجب الثقة من مجلس برشلونة،
هددوا باتخاذ إج��راءات قانونية ،إذا لم يحدد
مجلس كتالونيا موعدًا إلجراء االنتخابات.

