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إيكاردي يخطف تعادال قاتال إلنترميالن من برشلونة
فشل فريق برشلونة اإلسباني في
احل��ف��اظ على تقدمه أم��ام مضيفه إنتر
ميالن اإليطالي وت��ع��ادل معه  1-1في
املباراة التي جمعتهما الثالثاء في اجلولة
الرابعة من منافسات املجموعة الثانية
ب���دوري أب��ط��ال أوروب����ا وال��ت��ي شهدت
فوز توتنهام اإلجنليزي على أيندهوفن
الهولندي .1-2
وتقدم برشلونة بهدف سجله مالكوم
دي أوليفيرا ف��ي الدقيقة  83وتعادل
م��اورو إيكادري إلنتر ميالن في الدقيقة
.87
ورف��ع برشلونة رص��ي��ده إل��ى عشر
نقاط في صدارة الترتيب ،وحسم تأهله
ل���دور ال��س��ت��ة ع��ش��ر ف��ي دوري أب��ط��ال
أوروب��ا لكرة القدم ،كما رفع إنتر ميالن
رصيده إلى سبع نقاط في املركز الثاني.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في
كامب نو انتهت بفوز برشلونة بهدفني
نظيفني.
وي��ل��ت��ق��ي ب��رش��ل��ون��ة م��ع أي��ن��ده��وف��ن
ال��ه��ول��ن��دي ف��ي اجل��ول��ة اخل��ام��س��ة من
البطولة ،بينما يلعب إنتر ميالن مع
توتنهام.
ويستعد برشلونة ملواجهة ريال
بيتيس األح���د امل��ق��ب��ل ف��ي املرحلة
الثانية من الدوري اإلسباني ،بينما
يستعد إنتر ميالن ملواجهة أتاالنتا
في اجلولة الثانية عشر من الدوري
اإليطالي.
وف���ي امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة ،ق��ل��ب فريق
توتنهام تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه
أيندهوفن الهولندي إلى فوز .-1 2
تقدم أيندهوفن بهدف سجله لوك دي
يوجن في الدقيقة الثانية ،وتعادل هاري
ك�ين لتوتنهام ف��ي الدقيقة  78قبل أن
يسجل الالعب نفسه هدف الفوز لتوتنهام
في الدقيقة .89
ورف���ع ت��وت��ن��ه��ام رص��ي��ده إل���ى أرب��ع
نقاط في املركز الثالث ليجدد آماله في
التأهل لدور الستة عشر ،وتوقف رصيد
أيندهوفن عن نقطة واحدة فقط في املركز
الرابع األخير

فرحة إيكادري بهدف التعادل القاتل

فوتبول ليكس :تعيني محقق خاص بني إنفانتينو ونائب عام سويسري هيتسفيلد :املونديال أضعف بايرن..
وسياسة كوفاتش لم تنجح

عني القضاء السويسري الثالثاء ،مدعياً
عاماً خاصاً للتحقيق في الروابط بني رئيس
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومدع عام
في كانتون فاليه (جنوب) والتي كشفت عنها
تسريبات «فوتبول ليكس».
وبحسب مجموعة م��ن وس��ائ��ل اإلع�لام
األوروبية ،منح انفانتينو «بطاقات دعوة»
للمدعي ال��ع��ام ملنطقة هو-فاليه رينالدو
أرنولد في مونديال روسيا  ،2018جمعية
«فيفا» العمومية  2016في املكسيك ونهائي
دوري أب��ط��ال أوروب����ا ( 2016م��ن تنظيم
االحتاد األوروبي) في ميالنو.
وأش���ار مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام ف��ي كانتون
فاليه أنه «قرر تعيني مدع عام خاص لتقصي
احل��ق��ائ��ق ب��دق��ة وحت��دي��د ربطها بالقانون
اجلزائي من عدمه».
وخالل التحقيق ،سيحتفظ أرنولد مبنصبه،
بحسب ما أوضح مكتب املدعي العام.
وأظهرت التسريبات أن أرنولد بعث في
مايو  2016برسالة عبر البريد اإللكتروني
لا على
إلنفانتينو ج��اء فيها «ش��ك��را ً ج��زي� ً
بطاقات نهائي دوري أبطال أوروب��ا .جنلي
األصغر سيذهب مع زوجتي».
وردا ً على س���ؤال م��ن مجموعة وسائل
اإلع�لام األوروبية التي نشرت الوثائق ،رد
«فيفا» بالقول إن أنظمته «تسمح للرئيس
واألمني العام بدعوة عدد محدد من الضيوف
إلى البطوالت ونشاطات فيفا».

أرجع أومتار هيتسفيلد ،املدير الفني األسبق
لبايرن ميونخ ،بعض أسباب التذبذب في مستوى
الفريق هذا املوسم ،إلى املشاركة الهزيلة للمنتخب
األملاني ،في كأس العالم .2018
وأوض��ح هيتسفيلد ،في تصريحات نشرتها
صحيفة «سبورت بيلد» األملانية ،اليوم األربعاء،
أن آث��ار اخل���روج املبكر للمنتخب األمل��ان��ي ،من
مونديال  ،2018ألقت بظاللها على عدد من العبي
بايرن ،الذين شاركوا مع املانشافت في البطولة.
وأش��ار هيتسفيلد ( 69عاما) إل��ى أن بايرن
ظهر متوترا ،في األسابيع املاضية ،وحقق نتائج
متذبذبة ،وهو أمر لم يكن معتادا.
كما اعتبر أن سياسة املداورة التي اتبعها نيكو

كوفاتش ،املدير الفني لبايرن ،لم تؤت ثمارها.
لكن هيتسفيلد أع��رب عن ثقته في كوفاتش،
الذي كان العبا في بايرن ،عندما كان األول مدربا
للفريق.
وقال هيتسفيلد« :نيكو (كوفاتش) يحرز تقدما
مع الفريق ،وميكنه التركيز على األساسيات في
الوقت احلالي ،قيادته للفريق متميزة ...إنني
مقتنع بقدراته».
وق���اد امل���درب املخضرم ب��اي��رن ف��ي فترتني؛
األولى من  1998إلى  ،2004والثانية في موسم
 ،2008/2007وأح��رز مع الفريق العديد من
األلقاب ،أهمها دوري أبطال أوروبا في  ،2001و5
ألقاب في البوندسليجا.

مينديش :الكرة الذهبية محسومة

إنفانتينو

وأشارت مجموعة وسائل اإلعالم أن أرنولد
ك��ان ي��زود إنفانتينو بتفاصيل ع��ن بعض
التحقيقات التي يجريها القضاء السويسري.
وكشفت أن أرنولد أبلغ إنفانتينو في أبريل
 ،2016خ�لال حتقيقات سويسرية بشأن
توقيع االحت���اد األوروب����ي للعبة «يويفا»

عقد ح��ول ح��ق��وق ال��ب��ث م��ع إح���دى شركات
«األوف���ش���ور» إث��ر تسريبات ع��رف��ت حينها
باسم «بنما ليكس» («وثائق بنما») ،أنه قادر
على الطلب من السلطات احمللية إصدار بيان
«يشرح عدم وجود أي إجراء ضدك».
وت��ول��ى إنفانتينو منصب األم�ي�ن العام

لالحتاد األوروب���ي قبل انتخابه على رأس
االحت��اد الدولي مطلع عام  ،2016في أعقاب
سلسلة من الفضائح التي ه��زت ك��رة القدم
العاملية ،وأدت الى اإلطاحة ب��رؤوس كبيرة
يتقدمها الرئيس السابق لـ»فيفا» السويسري
جوزيف بالتر.

أبدى وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،جورجي مينديش ،ثقته في فوز العب
يوفنتوس اإليطالي بالكرة الذهبية كأفضل العب
في العالم ،ليصبح الالعب األكثر تتويجا ً بها.
وأوض����ح مينديش خ�ل�ال ح��ض��وره إح��دى
الفعاليات في العاصمة البرتغالية لشبونة أنه
ينتظر بشغف ق��دوم  3ديسمبر (كانون األول)

املقبل ،املوعد املقرر للكشف عن الفائز باجلائزة.
ويحمل النجم البرتغالي خمس كرات ذهبية
في تاريخه ( 2008و 2013و 2014و2016
و ،)2017وه��و نفس ع��دد م��رات ف��وز منافسه
التقليدي األرجنتيني ليونيل ميسي.
وأكد مينديش« :هو الالعب األفضل في العالم
واألفضل دائما ً».

أتلتيكو مدريد ينهي مسيرة دورمتوند اخلالية من الهزمية بثنائية
فاز اتليتيكو مدريد - 2صفر بسهولة على بروسيا
دورمتوند في املجموعة األولى بدوري أبطال اوروبا
لكرة القدم يوم الثالثاء ليثأر لهزميته الثقيلة الشهر
املاضي في املانيا وينهي مسيرة منافسه اخلالية من
الهزمية هذا املوسم.
ووضع ساؤول نيجيز أصحاب األرض في املقدمة
في الدقيقة  33وضاعف أنطوان جريزمان النتيجة
في الدقيقة  80من املباراة التي جاءت من طرف واحد
وأنهت مسيرة من  15مباراة بدون هزمية لدورمتوند
في كل املسابقات منذ بداية املوسم.
ولم يسدد الفريق األملاني ،الذي استحوذ على الكرة
بنسبة  65باملئة تقريبا ،أي كرة على املرمى طيلة
املباراة وسدد كرتني فقط خارج إطار املرمى.
وق��ال جريزمان الفائز بكأس العالم للصحفيني
”أردنا حقا تلقينهم درسا بعد أن سحقونا في املانيا.
”تعلمنا من أخطائنا وقدمنا صورة أفضل كثيرا
ألنفسنا الليلة .هناك العبون مهمون غائبون لإلصابة
لكن رد فعل الفريق كان جيدا“.
ورف��ع اتليتيكو رصيده إلى تسع نقاط متساويا
مع دورمتوند املتصدر قبل مباراتني على نهاية دور
املجموعات.
ويحتل كلوب بروج البلجيكي املركز الثالث بأربع
نقاط بعد فوزه على موناكو 4-صفر في وقت سابق
يوم الثالثاء.
ووجد دورمتوند ،الذي يواجه بايرن ميونيخ في الدوري
األملاني يوم السبت القادم ،نفسه متراجعا منذ البداية
وبدا فريق املدرب دييجو سيميوني حريصا على تعويض
هزميته القاسية - 4صفر في دورمتوند الشهر املاضي.

ولعب الفريق االسباني املبتلى باإلصابات بدون
العديد من العبيه األساسيني ومن بينهم القائد دييجو
جودين وك��وك��ي ،لكنه امتلك ما يكفي للتفوق على
منافسه األملاني ،واختبر انخيل كوريا مهاجم اتليتيكو
رومان بيركي حارس دورمتوند مبكرا.
وم��ع اختيار دورمت��ون��د التراجع للدفاع ب��دال من
الهجوم ،جاء الهدف االفتتاحي التليتيكو عن طريق
ساؤول الذي أنهى حتركا رائعا اخترق الدفاع األملاني.
ودب��ت الفوضى ف��ي دورمت��ون��د ،وه��و اخ��ر فريق
أملاني ينتصر في مباراة في دوري األبطال على ملعب
اتليتيكو في موسم  1997-1996ال��ذي حقق فيه
اللقب ،وكاد ساؤول أن يسجل مجددا في الدقيقة 41
لكن تسديدته حادت قليال عن املرمى.
وأنقذ بيركي دورمتوند مرتني إضافيتني قبل أن
تنقذ صفارة نهاية الشوط األول الفريق الضيف.
وحرم احلارس السويسري مرة أخرى كوريا من
التسجيل في الدقيقة  60قبل أن يحصل دورمتوند على
فرصة نادرة بضربة رأس من البديل رفائيل جيريرو.
وأك��د جريزمان قائد اتليتيكو انتصار الفريق
االسباني عندما انطلق وحيدا ودخل منطقة اجلزاء
ليضع الكرة في شباك بيركي ويحسم النقاط الثالث
في مباراته رقم  50في دوري األبطال.
وقال لوسيان فافر مدرب دورمتوند ”أبلى اتليتيكو
بالء حسنا ،وانتظر أن نفقد الكرة وفقدناها بالفعل
كثيرا ثم أصبحت املهمة أصعب أمام فريق كهذا“.
وأضاف ”االستحواذ على الكرة بهذا القدر الكبير
أمر إيجابي ،لكن علينا أن نفعل املزيد .كنا ساكنني
للغاية“.

ساؤول يحتفل بهدفه األؤل في مرمى بروسيا دورمتوند

