
يتطلع بايرن ميونخ األملاني إلى تكريس 
عودته لالنتصارات، عندما يحل ضيفا على 
أيك أثينا اليوناني اليوم الثالثاء في اجلولة 
الثالثة من دور املجموعات ل��دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم.
وف��ي مباراة ضمن املجموعة اخلامسة 
تقام على ملعب »أواكا سبيروس لويس« في 
أثينا، يستقبل أيك بايرن ميونخ بطل أملانيا 
في امل��واس��م الستة األخ��ي��رة، في أول لقاء 
قاري بني الفريقني، علما أن الفريق البافاري 
لم يسبق له اخلسارة في زي��ارات��ه األرب��ع 

السابقة لليونان في املسابقات األوروبية.
وسيدخل فريق، امل��درب الكرواتي نيكو 
ك��وف��ات��ش، امل��ب��اراة بعدما أن��ه��ى سلسلة 
محلية مخيبة من أربع مباريات )هزميتان 
وتعادالن(، بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ 

السبت 3-1 في »البوندسليغا«.
وقال املدافع الدولي ماتس هوميلس أن 

هذا الفوز »حرر« الفريق البافاري.
وأث��ارت النتائج املخيبة التي حتققت 
م��ؤخ��را ف��ي إش���راف كوفاتش ال��ذي يقود 
ال��ن��ادي ف��ي م��وس��م��ه األول، ال��ع��دي��د من 
التقارير الصحافية بشأن مستقبله، ما 
دف��ع إدارة ال��ن��ادي ممثلة برئيسه أول��ي 
هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينتس 
رومينيغه ومديره الرياضي حسن صالح 

حميدزيتش النتقاد وسائل اإلعالم.
وسيخوض بايرن ميونخ أسبوعيا حتى 
العطلة الكروية الدولية في نوفمبر املقبل 
مباريات في منتصف األسبوع ونهايته، 

أب��رزه��ا ام���ام م��ت��ص��در ال����دوري األمل��ان��ي 
بروسيا دورمتوند في 10 نوفمبر.

ويتطلع أيك أثينا إلى انتزاع نقطة أولى 
ف��ي املسابقة بعد سقوطه أم���ام مضيفه 

أياكس بثالثية نظيفة في اجلولة األولى، 
ث��م خ��س��ارت��ه ع��ل��ى أرض���ه أم���ام بنفيكا 

البرتغالي 3-2.
وفي املجموعة عينها، يستقبل أياكس 

بنفيكا البرتغالي في مواجهة هي السادسة 
بينهما، علما أن الفريق الهولندي يتقدم 
ب��ث��الث��ة ان��ت��ص��ارات ف��ي م��ق��اب��ل ت��ع��ادل 

وخسارة.
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تشهد اجلولة الثالثة ملباريات 
املجموعة السادسة في دوري 
أب���ط���ال أوروب������ا ل��ك��رة ال��ق��دم 
استضافة شاختار دونيتسك 
ملانشستر سيتي بطل إنكلترا، 
وه��وف��ن��ه��ام األمل���ان���ي ل��ل��ي��ون 

الفرنسي.
ويسعى مانشستر سيتي 
بطل إنكلترا لتدوين فوزه الثاني 
ف��ي امل��س��اب��ق��ة األوروب���ي���ة األم 
ح��ني يحل ضيفا على شاختار 

دونيتسك في خاركيف.
ويتصدر ليون املجموعة مع 
أرب���ع ن��ق��اط، ب��ف��ارق نقطة عن 
سيتي الذي كان حقق فوزه األول 
اجل��ول��ة امل��اض��ي��ة على حساب 

مضيفه هوفنهامي األملاني 1-2.
وميلك شاختار نقطتني من 
ت��ع��ادل��ني م��ع ه��وف��ن��ه��امي على 
أرض����ه ول��ي��ون خ����ارج أرض��ه 
بنفس النتيجة 2-2. فيما يحتل 
هوفنهامي املركز األخير بنقطة 

واحدة.
وتشهد صفوف فريق املدرب 
ج��وس��ي��ب غ����واردي����وال ث��الث��ة 
غ��ي��اب��ات تتمثل ب��ال��ب��رازي��ل��ي 
دانيلو والفرنسي يواكيم مانغاال 
واألملاني ايلكاي غيوندوغان، أما 
شاختار الذي يدربه البرتغالي 

ب��اول��و فونسيكا فيعاني من 
عدم اليقني حول جهوزية ايفان 

أوردتس والبرازيلي تايسون.
وال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق��ان امل��وس��م 
امل��اض��ي ف��ي دور املجموعات 
حيث ف��از شاختار على ارضه 
ذهابا 2-1 ورد سيتي االعتبار 
إيابا بثنائية نظيفة سجلها دي 

بروين وستيرلنغ.
وغ��ال��ب��ا م��ا يحقق شاختار 
ن��ت��ائ��ج مم���ي���زة أم�����ام ال��ف��رق 
اإلنكليزية على أرضه حيث أنه 
يسجل الفوز )خمس م��رات( او 
ال��ت��ع��ادل )م��رت��ني( على أرض��ه 
ودائما ما يكون صعب امل��راس 

وقوي الشكيمة.
ويتصدر مانشستر سيتي 
ال�����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي برصيد 
23 نقطة وبفارق األه��داف عن 
ليفربول الثاني، فيما يتصدر 
ش��اخ��ت��ار ال����دوري األوك��ران��ي 
برصيد 31 نقطة متقدما دينامو 

كييف الثاني بنقطتني.
وف��ي امل��ب��اراة الثانية يسعى 
ل���ي���ون ل���ت���دوي���ن ف����وز ج��دي��د 
للمحافظة على صدارة املجموعة 
حني يحل ضيفا على هوفنهامي 
الساعي ب���دوره بتحقيق اول 

انتصار في املسابقة.

بايرن ميونيخ يسعى ملواصلة انتصاراته أمام أيك أثينا

ليفاندوسكي ورقة بايرن الرابحة

أك��دت إدارة ن��ادي برشلونة اإلسباني أن مسألة 
عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف »البلوغرانا« 
مرفوضة حاليا، نظرا للطريقة التي رح��ل فيها إلى 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونر، 
في تصريحات تناولتها الصحف اإلسباني، أنه »ال 
يستطيع اإلج��اب��ة عن أي س��ؤال يخص ق��رار اإلدارة 

بعودة نيمار، ألن ذلك النقاش لم يطرح في األصل«.
وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتتاالونية 
أشارت إلى وجود حالة من الندم لدى الالعب البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، بعد اخلروج بطريقة غير مرضية من 

نادي برشلونة.
ومن جانبه أكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا 
بارتوميو، على عدم توقعه بعودة البرازيلي نيمار 
لصفوف البرسا، مشددا أنه »وقت دميبيلي وكوتينيو 

وأيضا كامل الفريق«.
وق��ال بارتوميو إنه »ليس متوقعا عودته نيمار، 
هو غ��ادر، إنه وقت دميبيلي وكوتينيو وأيضا كامل 
الفريق«. وعن إصابة جنم الفريق ليونيل ميسي بكسر 
في كوعه األمين والتي على إثرها سيغيب ثالثة أسابيع 
عن املالعب، قال: »يقلقنا األمر.. إنه الالعب األكثر أهمية 

في كرة القدم العاملية«.
وتابع رئيس برشلونة: »سيغيب عن مباريات 
مهمة جدا، ولكن الرسالة اإليجابية هي أن الفريق دائما 
يجيب ويصبح أكثر مسئولية في غيابه.. )امل��درب 
إرنستو( فالفيردي يقوم بقيادة مثالية للفريق ويعود 
ذلك بالنفع على جميع النواحي.. حتدثت مع ميسي 
وآمل في أن يعود قريبا«. أما فيما يخص التعاقدات، 
أوضح بارتوميو: »ليس لدينا نية في التعاقد.. لدينا 

العبني مهمني بصفوف الناشئني«. 

إدارة برشلونة تغلق الباب أمام نيمار

نيمار

ريال مدريد في مهمة سهلة أمام فيكتوريا بلزن بدوري األبطال
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يتطلع ري��ال م��دري��د بطل املسابقة ال��ق��اري��ة في 
املواسم الثالثة األخيرة، الى خوض مباراته ال� 27 
على أرضه بسجل نظيف من اخلسارة في املسابقة 
عندما يستقبل فيكتوريا ب��ل��زن ضمن املجموعة 

السابعة.
ومير الفريق امللكي راهنا في حالة من انعدام الوزن 
بعد فشله في حتقيق الفوز في آخر خمس مباريات، 
وآخ��ره��ا سقوطه السبت على أرض��ه أم��ام ليفانتي 
1-2، ما عّمق أزم��ة مدربه لوبيتيغي املدعو األحد 

إلى مواجهة غرميه اللدود برشلونة في »كالسيكو« 
الدوري اإلسباني على ملعب كامب نو.

وأحرز ريال اللقب القاري في املواسم الثالثة األخيرة 
عندما كان الفرنسي زين الدين زي��دان يقوده من مقعد 
التدريب، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في امليدان. 
إال أّن لوبيتيغي يعاني مللء الفراغ ال��ذي تركه املدرب 
الفرنسي، ولم يبرم تعاقدا مع اسم كبير يعوض انتقال 

البرتغالي إلى يوفنتوس.
وسيكون العبو الفريق امللكي مدعوين إلى حتويل 

الدعم الذي أبدوه ملدربهم اجلديد، إلى أداء ونتائج على 
أرض امللعب، علما أنهم خسروا في اجلولة األوروبية 

املاضية على أرض سسكا موسكو صفر1-.
وبعد مباراة ليفانتي، قال قائد ريال سيرخيو راموس 
إّن »جولن يحظى بدعم كل الفريق«، بينما شدد الظهير 
البرازيلي مارسيلو على أّن الالعبني يساندون لوبيتيغي 

»حتى املوت«.
وبدأت التقارير الصحفية تتحدث عن أسماء قد تكون 
بديلة للوبيتيغي في حال قّرر رئيس ريال فلورنتينو 

بيريز االستغناء عنه، علما أّن التعاقد مع م��درب من 
العيار الثقيل سيكون شبه مستحيل في خضم املوسم 
الكروي. ورّجحت بعض التقارير كفة امل��درب السابق 
لتشيلسي اإلنكليزي، اإليطالي أنطونيو كونتي، السيما 

وأّن األخير غير مرتبط بأي عقد حاليا.
ول���ن ي��ك��ون ث��م��ة ب��دي��ل ع��ن ال��ف��وز بالنسبة 
للوبيتيغي أم���ام فيكتوريا ب��ل��زن ال���ذي حقق 
ان��ت��ص��اري��ن يتيمني ف��ي ت��اري��خ م��ش��ارك��ات��ه في 
املسابقة، وتفادي الهزمية بعد أيام أمام برشلونة 

الذي سيفتقد األرجنتيني لونيل ميسي املصاب.
وق��ال لوبيتيغي بعد مباراة ليفانتي أنه يثق 
بفريقه »أكثر من أي وقت«، مشيرا إلى أّن مستقبله 
هو »آخر ما أفكر فيه. ما يشغلني حقا هو مساعدة 
الشبان )الالعبني( على استعادة التوازن سريعا. 
تنتظرنا م��ب��اراة مهمة ج��دا بعد ثالثة أي��ام في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. يتعني علينا مواصلة 
العمل والثقة بقدراتنا واإلصرار، هذه هي الطريقة 

الوحيدة لتغيير الديناميكية«.

مانشستر سيتي في مهمة محو ذكريات أوكرانية أليمة

جانب من تدريبات شاختار دونيتسك األوكرانيغوارديوال يعول على جنمه أغويرو

جانب من تدريبات ريال مدريد أمس


