
يسعى حامل اللقب فريق ب��اي��رن ميونيخ 
األملاني إلى ضمان التأهل املبكر إلى الدور ثمن 
النهائي عندما يستقبل ري��د ب��ول سالزبورغ 
النمساوي في إطار اجلولة الرابعة من مباريات 

املجموعة األولى.
  وخاض بايرن ميونيخ اجلولة السابقة في 
املسابقة خارج ملعبه بشخصية البطل الذي ال 
يقهر إذ تغلب على سالزبورغ 6-2، ما سمح له 
بتعزيز الرقم القياسي من حيث عدد االنتصارات 

املتتالية في املسابقة بعدم رفعه الى 14.
وسيضمن فريق املدرب هانزي فليك بطاقته 
الى ثمن النهائي في حال جدد الفوز على ضيفه 
ال��ن��م��س��اوي، وذل���ك بغض النظر ع��ن نتيجة 
امل��ب��اراة األخ��رى بني أتلتيكو مدريد اإلسباني 
وضيفه لوكوموتيف الروسي. ويتصدر العمالق 

البافاري ترتيب املجموعة األولى بتسع نقاط، 
بفارق خمس عن أتلتيكو الثاني، مقابل نقطتني 

للوكوموتيف الثالث ونقطة لريد بول.
وي��أم��ل فليك أن يحسم فريقه ل��ق��اء اليوم 
األرب��ع��اء ب��اك��راً وأال يضطر لتكرار سيناريو 
مباراة الذهاب حيث كان التعادل سيد املوقف 2-
2 قبل أن يسجل بايرن أربعة أهداف في الدقائق 

العشر األخيرة تقريبا.
ورأى فليك أن “املباراة كانت رائعة بالتأكيد 
بالنسبة للحياديني، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة 
للمدرب” ال��ذي ع��اش ليلة عصيبة حتى جاء 
الفرج في الدقائق األخيرة مبساهمة من هداف 
املسابقة امل��وس��م امل��اض��ي البولندي روب��رت 
ليفاندوفسكي الذي افتتح رصيده التهديفي في 

نسخة هذا املوسم بثنائية.

مواجهة مرتقبة بني إنتر ميالن وضيفه 
ريال مدريد في إطار اجلولة الرابعة من 
مباريات املجموعة الثانية ضمن مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
يجدد إنتر ميالن اإليطالي املوعد مع 
ري��ال م��دري��د اإلسباني ح��ني يستضيفه 
اليوم األرب��ع��اء في اجلولة الرابعة من 
منافسات املجموعة الثانية من دوري 
أبطال أوروب��ا، وذلك في مباراة قد حتدد 
مصير الفريقني في البطولة، خاصة إنتر 
ألن خسارتها قد تؤدي الى انتهاء مشوار 
الفريق عند ه��ذا ال��دور للموسم الثالث 

تواليا.
وبعدما أنهى موسمه األول بقيادة 
كونتي في املركز الثاني ضمن منافسات 
ال��دوري اإليطالي بفارق نقطة فقط عن 
يوفنتوس الفائز باللقب للمرة التاسعة 
توالياً، بدا إنتر مرشحا هذا املوسم ليكون 

الرقم الصعب إن كان محليا أو قاريا.
لكن “نيراتسوري” يجد نفسه قابعاً 
في املركز اخلامس محليا بفارق 5 نقاط 
ع��ن ج���اره م��ي��الن امل��ت��ص��در بعد ثماني 
مراحل، ومهددا بتوديع مسابقة دوري 
األب��ط��ال م��ن دور املجموعات للموسم 
الثالث تواليا بعدما فشل في حتقيق أي 
فوز في مبارياته الثالث األول��ى، آخرها 
في اجلولة املاضية حني خسر في معقل 
ريال مدريد 2-3 بهدف متأخر للبرازيلي 

رودريغو.
وي��ح��ت��ل إن��ت��ر ح��ال��ي��اً امل��رك��ز ال��راب��ع 
األخ��ي��ر ف��ي املجموعة الثانية بنقطتني 
فقط، بفارق ثالث عن املتصدر بوروسيا 
مونشنغالدباخ األملاني واثنتني عن كل من 
شاختار دانيستك األوكراني وريال مدريد 
الذي حقق في اجلولة السابقة فوزه األول.
وتذمر املهاجم األرجنتيني الوت��ارو 

مارتينيز من وضع فريق امل��درب كونتي 
بعدما ع��وض تخلفه أم��ام ري��ال بهدفني 
نظيفني وأدرك التعادل قبل أن يتلقى 
هدف الهزمية في الوقت القاتل من اللقاء، 
قائال “نحن نلعب بشكل جيد لكننا نرتكب 

األخطاء على الدوام”.
وشاءت الصدف أن يختبر رجال كونتي 
األح��د مباراة مشابهة للقاء الذهاب ضد 
بطل املسابقة القارية 13 مرة، وذلك بعد 
تخلفهم أمام تورينو بهدفني نظيفني في 
املرحلة الثامنة من ال��دوري احمللي، لكنه 
جنح بفضل ثنائية ومتريرتني حاسمتني 
من البلجيكي روميلو لوكاكو في العودة 
وحسم اللقاء 4-2، محققا ف��وزه األول 
ف��ي آخ���ر 5 م��ب��اري��ات ع��ل��ى الصعيدين 
احمللي وال��ق��اري. ورغ��م العودة والفوز، 
أق��ر البلجيكي في تصريح ملنصة البث 
التدفقي “دازن” أنه “بصراحة، لم نصل 

ال��ى مرحلة أن نكون فريقاً كبيراً. ليس 
من اجليد أن تعاني بالطريقة التي عانينا 
بها في الدقائق الستني األولى. لقد لعبنا 

بشكل سيء”.
ورأى “لعبنا من دون غضب، من دون 
رغبة بالفوز. استفقنا الحقا واألمر األهم 

كان أن نفوز بالنقاط الثالث”.
عقدة االنتصارات

ويأمل إنتر أن يتخلص األرب��ع��اء من 
عقدة االنتصارات في املسابقة القارية، 
إذ اكتفى باثنني فقط في آخر 13 مباراة، 
لكنه يعول على سجله اجليد على أرضه 
في مواجهة النادي امللكي، إذ لم يسبق 
أن خسر ف��ي ميالنو أم���ام األخ��ي��ر )ف��از 
خمس مرات وتعادل مرتني(، علما بأنهما 
مواجهة الثالث من الشهر احلالي كانت 
األول��ى بينهما في املسابقة منذ 1998 
حني فاز عمالق مدريد -2صفر ذهاباً على 
أرض��ه في دور املجموعات، قبل أن يرد 
منافسه اإليطالي إيابا 3-1 بفضل هدفني 
في الدقائق األرب��ع األخيرة من روبرتو 

باجيو.
ويبقى نهائي ع��ام 1964 ف��ي فيينا 
اللقاء األبرز بينهما من أصل 16 مواجهة 
حتى اآلن )مبا في ذلك لقاء ذهاب النسخة 
احل��ال��ي��ة(، ح��ني ف��از إنتر باللقب للمرة 
األول���ى بعد حسمه اللقاء 3-1 بفضل 

ثنائية لساندرو ماتسوال.
وس��ي��دخ��ل ري����ال ل��ق��اء “جوسيبي 
مياتسا” وهو في وضع ال يحسد عليه من 
ناحية الغيابات، إذ يفتقد قائده سيرخيو 
راموس بسبب تعرضه لتمزق في الفخذ 
خالل مباراة الدوري السبت ضد فياريال 
)1-1( التي أصيب فيها أيضا الهداف 
الفرنسي ك��رمي ب��ن��زمي��ة، لينضما إلى 

األوروغوياني فيديريكو فالفيردي.
لكن امل��ب��اراة شهدت ع��ودة البلجيكي 
إي���دن ه����ازار م��ن احل��ج��ر ال��ص��ح��ي بعد 
إصابته بفيروس كورونا املستجد، على 
غرار زميله البرازيلي كاسيميرو الذي لم 
يشف بعد. ويأمل مونشنغالدباخ اإلفادة 
من اللعب على أرضه لكي يضع قدما في 
الدور الثاني من خالل الفوز على شاختار 
دانيتسك ال��ذي مني في اجلولة السابقة 
بهزمية مذلة في العاصمة األوكرانية 

بسداسية نظيفة على يد الفريق األملاني.

لقطة من مباراة الذهاب بني إنترميالن وريال مدريد
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ليفربول يسعى حلسم تأهله 
من بوابة أتاالنتا 

ً كتيبة كلوب تسعى حلسم التأهل مبكرا
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إنتر ميالن يستضيف ريال مدريد في مواجهة 
مصيرية للفريقني بدوري األبطال

يأمل ليفربول في تكرار ف��وزه على أتاالنتا 
اإليطالي بغية حجز بطاقة العبور إل��ى ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا اليوم األربعاء في 
املرحلة الرابعة من مباريات املجموعة الرابعة 

للمسابقة القارية.
يبدو ليفربول اإلنكليزي أم��ام فرصة جيدة 
حلسم تأهله حني يستضيف أتاالنتا اإليطالي 
ال��ذي تعرض لهزمية مذلة داخ��ل قواعده على 
ي��د ف��ري��ق امل���درب األمل��ان��ي ي��ورغ��ن ك��ل��وب في 
اجلولة السابقة بخماسية نظيفة، بينها ثالثية 

للبرتغالي جوتا.
ويتصدر ليفربول املجموعة الرابعة بتسع 
ن��ق��اط، ب��ف��ارق 5 ع��ن ك��ل م��ن الفريق اإليطالي 
وأي��اك��س الهولندي ال���ذي يستضيف ب��دوره 

ميتييالند الدمناركي )من دون نقاط(.
لكن فريق كلوب يعاني من الغيابات الكثيرة 
التي أجبرته على خوض لقاء األحد ضد ليستر 
في الدوري املمتاز بغياب عديد الالعبني، بدون 

أن مينعه ذلك من حتقيق الفوز -3صفر.
بذلك تلوح فرصة فريق “الريدز” كبيرة 
لتكرار فوزه على أتاالنتا وحجز بطاقة العبور 

إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس األوروبية.
يذكر أّن ليفربول حقق العاملة العالمة حلد 

اآلن إذ انتصر توالياً ك��ل م��ن أي��اك��س )0-1( 
وميتييالند )2-0( وأتاالنتا )0-5(.

وبخصوص مسألة مشاركة النجم املصري 
محمد ص��الح من عدمها في موقعة أنفيلد فإن 
املسحة التي سيخضع لها “الفرعون” رفقة 
زمالئه اليوم ستكون حاسمة لتحديد مالمح 

التشكيلة.
وشفي صالح، أفضل العب إفريقي في 2017 
و2018 وفي إنكلترا عام 2018، أمس من الوباء 

والتحق بتدريبات فريقه بشكل عادي.
وك���ان ص���الح، ق��د ظ��ه��رت نتيجته مسحته 
إيجابية اجلمعة املاضي عشية مباراة بالده مع 
توغو في تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 التي 

أرجئت حتى عام 2022.
وعّرج كلوب أمس على مسألة مشاركة صالح 
في مباراة أتاالنتا قائالً: “هذا ما سمعته، نعم، 
جاءت نتيجة فحصه سلبية اليوم. أعتقد أنه من 
اآلن فصاعًدا في حالة جيدة. غ��ًدا لدينا فحص 
لفيروس كورونا من اإلحتاد األوروبي قبل لقاء 
دوري أبطال أوروبا وأنا متأكد من أنه سيكون 
جاهًزا. ميكنه اآلن أن يتدرب معنا غًدا، هذا كل 
شيء. سيخضع الختبارين في اليومني املقبلني، 

لذلك، نعم، سيتم اختباره مثلنا جميًعا”.

بايرن ميونيخ يستقبل سالزبورغ 
بحثًا عن التأهل املبكر

أثبت مولر بعمر احلادية والثالثني أنه 
ما زال في قمة عطائه بعدما ساهم في قيادة 
بايرن إلى لقبه الثامن توالياً في الدوري 
األمل��ان��ي بتحقيقه رقما قياسيا من حيث 
التمريرات احلاسمة التي بلغت 21، مشكالً 
بذلك املمول الرئيسي باألهداف للمهاجم 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وس���ي���ح���اول ال��ث��ن��ائ��ي ت��ق��دمي فصل 
جديد من الشراكة الرائعة بينهما، حني 
سيسعى بايرن اليوم األرب��ع��اء لتحقيق 
ف��وزه اخل��ام��س عشر ف��ي دوري األبطال 
م��ن خ��الل جت��دي��د ال��ف��وز على ضيفه ريد 
بول سالزبورغ النمساوي الذي خسر في 
اجلولة الثالثة املاضية 2-6 على أرضه، ما 
سيضمن لرجال املدرب هانزي فليك بطاقة 
العبور الى ثمن النهائي قبل جولتني على 

نهاية دور املجموعات.
وم���رر م��ول��ر مت��ري��رت��ني حاسمتني في 
املباراة املاضية ضد ريد بول، فيما افتتح 
ليفاندوفسكي سجله التهديفي في نسخة 

هذا املوسم بتسجيله ثنائية.
مطالبات بعودة مولر للمانشافت

وف��ي ظل املستوى الرائع ال��ذي يقدمه 
م��ول��ر، واألداء امل��ت��واض��ع ال���ذي يقدمه 
املنتخب األمل��ان��ي وآخ��ر فصوله الهزمية 
التاريخية أمام إسبانيا األسبوع املاضي، 
طالب احملللون وبعض الالعبني بعودة 
جنم بايرن الى تشكيلة “مانشافت” التي 
استبعده عنها امل��درب يواكيم ل��وف بعد 
اخل��روج من ال��دور األول ملونديال روسيا 

.2018
وبوجود خمسة من زمالئه في بايرن 

ضمن التشكيلة التي سقطت بعنف أمام 
إسبانيا في إشبيلية، أقر مولر بأن مشاهدة 

هذه الهزمية كانت مؤملة بالنسبة له،
وضحا بعد التعادل السبت في الدوري 
أمام فيردر برمين “بالطبع، أنت تعاني مع 
زمالئك في النادي وزمالئك في املنتخب 

الوطني مثلما تعاني اجلماهير”.
وت��اب��ع “يتوق مشجعو ك���رة ال��ق��دم 
األملانية الى عودة األمور ملا كانت عليه مرة 
أخرى. في الوقت احلالي، هناك الكثير من 
السلبية احمليطة باملوضوع. )االستبعاد 
ع��ن املنتخب( ه��ذا م��ؤل��م، لكن تركيزي 

األساسي منصب على النادي”.

ف��ي م��ارس 2019، اتخذ ل��وف القرار 
بإنهاء املسيرة الدولية ملولر وزميليه 
احلالي في بايرن جيروم بواتنغ والسابق 
ماتس هوميلس رغم الدور الذي لعبه هذا 
الثالثي في قيادة أملانيا إلى لقبها العاملي 

الرابع عام 2014 في البرازيل.
واآلن، ي���ق���ود امل���ع���ت���زل ب��اس��ت��ي��ان 
شفاينشتايغر ال��دع��وات املطالبة بعودة 
زمالئه السابقني إلى تشكيلة املنتخب قبل 
نهائيات كأس أوروب��ا 2020 التي أرجئت 
الى الصيف املقبل بسبب تداعيات فيروس 

كورونا املستجد.
وق��ال شفاينشتايغر “العبان من هذا 

النوع، مثل جيروم بواتنغ وتوماس مولر 
اللذين ف��ازا بالثالثية مع أفضل فريق في 
أوروبا )بايرن(، هما خيار أول ويتمتعان 
باجلودة وهما العبان أملانيان، ملاذا ليسا 

في املنتخب الوطني؟”.
وأش����ار م��ول��ر ال���ى أن “أيا م��ن��ا )ه��و 
وهوميلس وب��وات��ن��غ( ل��م يعلن اعتزاله 
)الدولي(، لكن بعد هزمية كهذه صفر6-، 

يجب أن نتحدث عن أشياء أخرى”.
العب النادي الواحد

في الوقت احلالي، يترك مولر احلديث 
ألدائه بعدما حقق ثماني متريرات حاسمة 
وس��ج��ل ستة أه���داف ف��ي 14 م��ب��اراة مع 

النادي البافاري.
إن استبعاد مولر عن تشكيلة أملانيا 
يعتبر مكسبا بالنسبة ملدرب بايرن هانزي 
فليك ال��ذي أش��اد بالعبه و”قدرته على 
ق��راءة املباراة بشكل جيد جدا من الناحية 
التكتيكية، وه��و مهم للغاية على أرض 

امللعب، إنه الذراع اليمنى للمدرب”.
وت��اب��ع “إنه ي��ق��ود ال��ف��ري��ق ويلعب 
مبستوى ع��اٍل ج��داً. توماس العب سيفيد 

أي فريق”.
 عندما حل فليك بدالً من الكرواتي نيكو 
كوفاتش في نوفمبر 2019، كان سريعا في 
إعادة مولر الى التشكيلة األساسية بعدما 

كان مهمشاً على مقاعد البدالء.
شكل هذا القرار حتوالً رئيسياً في وضع 
بايرن وساهم في قيادته بعد ذلك الكتساح 
جميع املنافسني ف��ي طريقه لرفع كأس 
دوري أبطال أوروب��ا واللقب الثامن على 

التوالي في الدوري األملاني.

مولر متألق مع البافاري

املانشافت في  يفكر  وال  بايرن  مع  تألقه  ملواصلة  يسعى  مولر 

ميلك مانشستر سيتي فرصة حجز 
بطاقة العبور إل��ى ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا اليوم األربعاء عندما يحل 
ضيفاً على أوملبياكوس اليوناني في 
املرحلة الرابعة من مباريات املجموعة 

الثالثة للمسابقة القارية.
 يحل مانشستر سيتي ضيفا على 
أوملبياكوس وه��و أم��ام فرصة حسم 
تأهله مب��ا أن��ه يتصدر بتسع نقاط، 
وب���ف���ارق س��ت ع��ن ضيفه ال��ي��ون��ان��ي 
ال��ذي خسر ذهابا -3صفر على أرض 
ال�”سيتيزنس”، فيما يحل بورتو 
البرتغالي ضيفا على مرسيليا الفرنسي 
األخير )من دون نقاط( وهو في املركز 

الثاني بست نقاط.
لكن ف��ري��ق امل���درب اإلس��ب��ان��ي بيب 
غ��واردي��وال يخوض اللقاء مبعنويات 
مهزوزة بعد خسارته في ال��دوري أمام 
مضيفه توتنهام صفر2-، م��ا جعله 
يتقهقر إلى املركز الثالث عشر بفارق 8 

نقاط عن منافسه اللندني املتصدر.
وعلى الرغم من نتائجه املخيبة في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز فقد أبلى سيتي 
بالء حسناً في دوري األبطال هذا املوسم 
إذ حقق العالمة الكاملة بفوز توالياً على 
كل من بورتو )3-1( ومرسيليا )0-3( 

وأوملبياكوس )0-3(.
وم����ن امل��ت��وق��ع أن ي��غ��ت��ن��م زم���الء 
اجلزائري رياض محرز فرصة مواجهة 
أومل��ب��ي��اك��وس املتعّثر حلسم التأهل 

والعودة للتركيز على ال��دوري احمللي 
إذ يحتاج الفريق اإلنكليزي لتحسني 

مركزه واستعادة الثقة.
ب��دوره قد يتمكن ب��ورت��و  من إنهاء 

التشويق في املجموعة الثالثة إذا فاز 
على مرسيليا وتعّثر أوملبياكوس أمام 
سيتي مما سيبقي ال��ص��راع فقط على 

املركز األول.

جانب من استعدادات بايرن ميونيخ 

غوارديوال يسعى ملداواة جراحه احمللية بعد اخلسارة أمام توتنهام

أوملبياكوس  أمام  التأهل  حلسم  سيتي  مانشستر 

إريكسن يستعد لطي صفحة
إنتر في يناير القادم

انكسر حلم الدمناركي كريستيان إريكسن 
باالنضمام إل��ى إنتر اإليطالي ب��اك��راً، إذ طلب 
صانع األلعاب ترك عمالق مدينة ميالنو بعد 
ع��ش��رة أش��ه��ر فقط على ق��دوم��ه م��ن توتنهام 

اإلنكليزي.
وصل الالعب البالغ 28 عاماً في يناير املاضي 
بعقد ألرب��ع سنوات ونصف مقابل 20 مليون 
يورو )23 مليون دوالر( زائد 7.5 ماليني يورو 

كمكافآت.
لكن في سنة خّيم عليها شبح فيروس كورونا 
املستجد، لم ينجح إريكسن باستعادة مستوياته 
اللندنية، حيث سجل 69 هدفاً و89 متريرة 
حاسمة في 305 مباريات، أو حتى مع منتخب 

بالده أخيراً.
أقّر إريكسن الذي خرج من أولويات مدربه 
أنطونيو كونتي الذي يستعد األربعاء الستقبال 
ريال مدريد اإلسباني في مباراة بالغة األهمية 
في دوري أبطال أوروبا، بأن “األمور لم تكن كما 

حلمت”.

تابع الالعب ال��ذي حمل أل��وان توتنهام بني 
2013 و2020 “يرغب الناس برؤيتي ألعب وأنا 
أيضاً، لكن للمدرب أفكار أخرى وأنا احترم ذلك”.

لعب الدمناركي سبع مرات فقط هذا املوسم، 
بينها أربع كأساسي، لم ميرر فيها أو يسّجل أي 

هدف.
في املجمل، سجل أربعة أهداف إلنتر في 33 

مباراة منذ قدومه.
“ال يجب أن نتمسك بالعب يطالب بالرحيل”، 
هذا ما أّكده الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي 

ماروتا األحد بشأن الرحيل املرتقب إلريكسن.
في املقابل، أصّر كونتي أن إريكسن “حصل 
على العديد من الفرص ولعب أكثر من اآلخرين”.

تابع م��درب النادي اللومباردي “خياراتي 
مبنية دوم��اً ملصلحة إن��ت��ر..  عندما أرى األمر 
مناسباً، سيكون ق��ادراً على اللعب أساسياً أو 

أثناء املباراة”.
من بني املشكالت التي اصطدم بها إريكسن هي 

كثرة اخليارات في خط الوسط.


