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ربطت تقارير بني بايرن ميونيخ، وساندرو 
فاجنر، لكن خالل مباراة الفريق أمام أوجسبورج، 
أثبت روب��رت ليفاندوفسكي، أنَّ صفقة مهاجم 
هوفنهامي، ستكون مجرد خطوة احترازية من 

جانب البافاري.
ل ليفاندوفسكي، هدفني ليساهم في الفوز  وسجَّ
على أوجسبورج )3-0(، لُيعزِّز بايرن موقعه في 

الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب مالحقيه.
وق��ال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة 
في بايرن ميونيخ بشأن ليفاندوفسكي هداف 
��ه  البوندسليجا، ب�13 هدفا من 12 م��ب��اراة »إنَّ

استثنائي«.
ليفاندوفسكي نفسه ليس راضيا بشكل كامل، 
رغم أنَّ البداية الباهتة للفريق في املوسم احلالي 
حت��ت ق��ي��ادة امل���درب اإلي��ط��ال��ي ال��س��اب��ق كارلو 

أنشيلوتي، باتت جزءا من املاضي.
وق��ال ليفاندوفسكي: »ن��درك أننا نستطيع 
اللعب بشكل أفضل. أوجسبورج لعب بشكل 

دفاعي، ب�5 العبني في اخلط اخللفي«.
وأضاف »لم نلعب بشكل صحيح في الهجوم 
في البداية، لكن من خ��الل الصبر، سنحت لنا 
الفرص، وأصبحت األمور أكثر سهولة بعد الهدف 
األول«. ويعد ليفاندوفسكي، 30 عاما، هو املهاجم 
الصريح الوحيد في بايرن، وق��د أمل��ح في وقت 
سابق خالل مقابلة صحفية أن الفريق بحاجة 
ملهاجم بديل. وأوضح ليفاندوفسكي »سنرى من 

سيأتي، ثم ميكننا احلديث باستفاضة«.
لكن ال أح��د يتخيل أن يكون فاجنر مهاجم 
منتخب أملانيا، أو أي الع��ب آخ��ر مبثابة عنصر 
تهديد لليفاندوفسكي في التشكيل األساسي؛ 
حيث إن��ه أح��د أفضل املهاجمني بالعالم ورمبا 

بايرن ال يستطيع إيجاد العب في مثل إمكانياته.
وقال مارفني هيتز حارس مرمى أوجسبورج: 
»إنه مهاجم يستطيع فعل أي شيء. ميكنه فعل 

املستحيل من العدم«.

وأش��اد يوب هاينكس م��درب بايرن مبهاجمه 
البولندي »هو لم يفاجئني. الالعبون من الطراز 

العاملي يسجلون األهداف في أي وقت«.
وق��اد هاينكس فريق بايرن للفوز في جميع 
املباريات الثمان التي خاضها منذ عودته ملقعد 
املدير الفني كما أن مباراة أوجسبورج شهدت 
حتقيق الفوز رقم 500 له خالل مسيرته كالعب 

ومدرب، في إجناز غير مسبوق.
وقال اجلناح الهولندي آريني روبن »إنه إجناز 

رائع حقا، ميكنه حتقيق املزيد«.
وي��درك بايرن أن تفوقه بفارق 6 نقاط على 
أقرب مالحقيه اليبزج الوصيف قد ال تكون كافية 

في هذه املرحلة من املوسم في سبيل السيطرة 
على لقب البوندسليجا مرة أخرى.

ويخوض النادي البافاري عدة مواجهات قوية 
قبل نهاية العام حيث يالقي أاندرخلت، وباريس 
سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، كما يواجه 
بوروسيا دورمتوند في كأس أملانيا. املدهش في 
األم��ر أنَّ الفوز على أوجسبورج جاء في غياب 
ت��وم��اس م��ول��ر، وف��ران��ك ريبيري، وكينجسلي 
كومان، وتياجو. ليفاندوفسكي قد يكون قادرا 
على قيادة بايرن للفوز بثالثية تاريخية، لكن ذلك 
يتوقف على مدى جاهزية الفريق، لكن في النهاية 

ال يوجد ما مينع النادي البافاري من احللم.

ي��أم��ل ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��وض��ع امل��ه��زوز 
مل��ض��ي��ف��ه ي��وف��ن��ت��وس اإلي��ط��ال��ي 
وصيف البطل، م��ن أج��ل العودة 
من تورينو أقله بنقطة التعادل 
التي ستكون كافية لضمان بطاقة 
التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة 
دوري أب��ط��ال أوروب�����ا، وحسم 

صدارته للمجموعة الرابعة.
ويتصدر ال��ن��ادي الكاتالوني 
ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط ع��ن عمالق 
تورينو، قبل جولتني على نهاية 
ال����دور األول، وس��ت��ك��ون نقطة 
ال��ت��ع��ادل ك��اف��ي��ة ل��رج��ال امل���درب 
إرنستو فالفيردي، الذين يقدمون 
اداء مميزا في ال��دوري احمللي، إذ 
يتصدرون الترتيب بفارق أربع 
نقاط ع��ن فالنسيا الثاني ال��ذي 

يواجهه األحد املقبل.
وال يبدو يوفنتوس قادرا إن كان 
فنيا أو معنويا على تكرار سيناريو 
ال��زي��ارة األخ��ي��رة لبرشلونة إلى 
تورينو، حني اكتسح األخير 0-3 
ف��ي ذه���اب رب��ع نهائي املسابقة 
القارية امل��وس��م امل��اض��ي )تعادال 

إيابا 0-0(.
وع��ان��ى ف��ري��ق ماسيميليانو 
أل��ي��غ��ري األم��ري��ن األح���د املاضي 
على أرض سمبدوريا، إذ تخلف 
بثالثية نظيفة ق��ب��ل أن يخفف 
الثنائي األرجنتيني غونزالو 
هيغواين وب��اول��و دي��ب��اال ال��ذي 
دخل في الشوط الثاني، األضرار 
بتسجيلهما هدفني ف��ي الثواني 
األخيرة، دون أن يكون ذلك كافيا 
لتجنيب فريقهما هزميته الثانية 

في الدوري هذا املوسم.
ويدرك يوفنتوس أن أي نتيجة 
م��ش��اب��ه��ة مل���ب���اراة ال���ذه���اب التي 

خسرها في »كامب ن��و« بثالثية 
ن��ظ��ي��ف��ة، س��ت��ع��ق��د األم�����ور عليه 
وجتعله في وضع صعب السيما 
على صعيد املعنويات املهزوزة 
أصال لنجومه احملليني، وأبرزهم 
احلارس القائد جانلويجي بوفون، 
الذي أعلن اعتزاله الدولي األسبوع 
املاضي بعد فشل إيطاليا في التأهل 
ال��ى نهائيات ك��أس العالم للمرة 

األولى منذ 1958.
وي���ح���ت���اج ف���ري���ق »ال��س��ي��دة 
ال��ع��ج��وز« إل���ى ال��ف��وز ب��امل��ب��اراة 
من أج��ل ضمان تأهله ال��ى ال��دور 
ال��ث��ان��ي، وحتى أن ال��ث��الث نقاط 
ق��د ال ت��ك��ون كافية ف��ي ح��ال فوز 
سبورتينغ البرتغالي على مضيفه 

أوملبياكوس اليوناني.
وف��ي امل��ق��اب��ل، ميلك برشلونة 
ال���ذي جت���اوز دور امل��ج��م��وع��ات 
في جميع مشاركاته منذ موسم 
2001-2002 )ل��م ي��ش��ارك في 
املسابقة موسم 2004-2003(، 
فرصة حسم تأهله حتى وإن خسر 
في تورينو، وذلك في حال عدم فوز 

سبورتينغ على أوملبياكوس.
وخ��الف��ا ليوفنتوس ال��ذي 
ميلك سجال مميزا على أرضه، 
حيث لم يذق طعم الهزمية على 
الصعيد ال��ق��اري في مبارياته 
ال�25 األخ��ي��رة، وحت��دي��دا منذ 
اخلسارة أم��ام بايرن ميونيخ 
األملاني 0-2 في أبريل 2013، 
ي��دخ��ل ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��ون��ي 
إل��ى لقاء األرب��ع��اء مبعنويات 
مرتفعة بعد ف��وزه الرابع على 
التوالي في ال��دوري وجاء على 
حساب ليغانيس 3-0 بفضل 
ثنائية لألوروغوياني لويس 

��� إسباني بنكهة أرجنتينيةسواريز. صراع إيطالي 

ليفاندوفسكي ورقة بايرن ميونيخ الرابحة

كونتي يحفز ليفاندوفسكي »عامل حاسم« في انتصارات البايرن
العبي تشيلسي 

لالنتصار 
على كارباكا

ق��ال أنطونيو كونتي، م��درب ن��ادي 
تشيلسي، إنه ينبغي حسم التأهل إلى 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروب���ا، عن 
طريق االنتصار على ك��ارب��اك��ا، اليوم  
األربعاء، لتخفيف الضغوط قبل مرحلة 

مزدحمة باملباريات.
ويحتل تشيلسي، حامل لقب الدوري 
اإلجنليزي، املركز الثاني في مجموعته 
بدوري األبطال، بفارق نقطة وحيدة عن 

روما املتصدر.
وحث كونتي، العبيه على أداء املهمة 
في أذربيجان، وجتنب توتر املنافسة في 
اجلولة األخيرة، بسبب االرتباط بجدول 
مباريات مزدحم حيث سيلعب الفريق، 
بعد يوم األربعاء، 11 مواجهة قبل نهاية 

العام اجلاري.
وأض��اف كونتي »يجب أن نلعب أهم 
م��ب��اراة ف��ي امل��وس��م منذ بدايته وحتى 

اآلن«.
وت��اب��ع »إذا جنحنا ف��ي ال��ف��وز على 
كارباكا، بوسعنا التأهل للدور التالي 
في دوري أبطال أوروب��ا وهذا مهم جدا، 
ألن��ه خ��الل ه��ذه ال��ف��ت��رة وح��ت��ى يناير  
املقبل، سيكون اجل���دول مزدحما جدا 

باملباريات«.
وأوض��ح »ل��ن يكون األم��ر سهال ألن 
املنافس ت��ع��ادل ف��ي آخ��ر م��ب��ارات��ني مع 
أتلتيكو م��دري��د، من املهم ج��دا التركيز 

والعمل ومحاولة الفوز«.

بعد 4 مباريات لم تشهد أي فوز للفريق في 
املجموعة الثالثة بالدور األول لبطولة دوري 
أبطال أوروب��ا، يحتاج أتلتيكو مدريد اإلسباني 
اآلن للفوز على روم��ا اليوم األرب��ع��اء، من أجل 
استعادة االت���زان ف��ي البطولة واحل��ف��اظ على 
األمل الضعيف املتبقي له في املنافسة على إحدى 

بطاقتي التأهل.
ويتصدر روما املجموعة برصيد 8 نقاط بفارق 
نقطة واح���دة أم��ام تشيلسي فيما يحتل أتلتيكو 
املركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادالت وهزمية 
واحدة، ويأتي كارباكا أجدام في املركز الرابع األخير 
برصيد نقطتني فحسب جمعها من التعادل ذهابا 

وإيابا مع أتلتيكو.
ومن أجل حتقيق الفوز الثمني، يحتاج أتلتيكو 
بالتأكيد إل��ى انتفاضة قوية من مهاجمه أنطوان 
غريزمان ألن جزءا كبيرا من مستواه يتوقف على ما 

يقدمه الفرنسي في املباراة.
وخرج غريزمان قبل ربع ساعة على نهاية لقاء 
»الديربي« مع ريال مدريد يوم السبت املاضي في 
الدوري اإلسباني وسط هتافات عدائية وصافرات 
استهجان من جماهير الفريق، نظرا لتراجع مستواه 

في الفترة.
ول��م يهز غريزمان الشباك في آخ��ر 8 مباريات 
كما اقتصر رصيده على 3 أهداف في آخر 14 مباراة 

خاضها.
ولدى سؤاله بعد املباراة عن صافرات االستهجان 
من اجلماهير ض��ده، أج��اب غريزمان: »تعلمت في 
منزلي أنه عندما تكون شخصا من العائلة فإنك تقف 

للعائلة حتى النهاية«.
وبدا في هذا التصريح إشارة إلى أن غريزمان، 26 

عاما، قد يخرج من »عائلة« أتلتيكو قريبا.
وتردد في صيف هذا العام أن غريزمان كان في 
طريقه للرحيل عن صفوف أتلتيكو وأن مانشستر 

يونايتد اإلجنليزي هو الوجهة املرتقبة له.
ولكن الالعب ظل في صفوف الفريق بعد قرار 

الذي أصدره االحتاد الدولي للعبة )فيفا( بحظر قيد 
أي العبني جدد في صفوف أتلتيكو حتى 2018، وهو 
ما يعني عدم قدرة النادي على تعويض رحيل أي 

العب حتى انتهاء فترة احلظر.
ورغم رفع قيمة الشرط اجلزائي في عقد الالعب 
إلى 200 مليون يورو )235 مليون دوالر(، جرى 
االتفاق على تقليص هذه القيمة إلى 100 مليون 

يورو في نهاية املوسم احلالي.
وأصبح أتلتيكو بحاجة إل��ى جهود غريزمان 
حاليا أكثر من أي وقت آخ��ر، وه��ذا هو السيناريو 
الذي ال يريده األرجنتيني دييجو سيميوني املدير 

الفني للفريق.
وف��ي املقابل ، يحتاج روم��ا إل��ى نقطة التعادل 
فقط في امل��ب��اراة ليتأهل إل��ى ال��دور الثاني )دور 
الستة عشر( فيما يحتاج أتلتيكو إلى النقاط الثالث 
للمباراة إذا أراد احلفاظ على فرصته قائمة في 
التأهل حتى مباراته األخيرة في املجموعة والتي 

يحل فيها ضيفا على تشيلسي.
ولهذا، سيكون أتلتيكو في أمس احلاجة لظهور 
غريزمان باملستوى العالي الذي قدمه في املواسم 

املاضية.
كما يحتاج أتلتيكو إلى استعادة كل من املهاجمني 
كيفن جاميرو وآنخل كوريا ملستواهما العالي بعدما 
تسابق الالعبان في إه��دار الفرص التي سنحت 

للفريق في ديربي مدريد.
وحاول غريزمان مصاحلة جماهير الفريق عندما 
صرح في برنامج »تيليفوت« بالتلفزيون الفرنسي 
أمس اإلثنني قائال: »لست نادما« وذلك رد على سؤال 
بشأن قراره بالبقاء في صفوف الفريق وعدم الرحيل 

لناد آخر في صيف هذا العام.
ولدى سؤاله عن رغبته في الرحيل عن صفوف 
الفريق في فترة االنتقاالت الشتوية خ��الل يناير 
املقبل، أوضح الالعب »ال، واألكثر من هذا أن دييجو 
كوستا وفيتولو سيدعمان صفوف الفريق حيث 

نريد إنهاء املوسم بأفضل شكل ممكن«.

أتلتيكو مدريد ينتظر انتفاضة غريزمان في موقعة روما إلحياء آماله

هل ينتفض غريزمان وينعش آمال أتلتيكو مدريد في التأهل؟

خسر ليل أم��ام مضيفه أم��ي��ان  صفر-
3 ف��ي م��ب��اراة م��ع��ادة م��ن املرحلة الثامنة 
 ف��ي ال���دوري الفرنسي لكرة ال��ق��دم أقيمت 

االثنني.
وسجل هاريسون م��ان��زاال )36 و47( 
والسنغالي موسى كوناتيه )86( األهداف 
فارتقى أميان من املركز التاسع عشر إلى 
الثاني عشر برصيد 15 نقطة وتساوى مع 

رين وديجون وتروا وغانغان.
ف���ي امل���ق���اب���ل، م��ن��ي ل��ي��ل ب��اخل��س��ارة 

ال��س��اب��ع��ة ه����ذا امل���وس���م م��ق��اب��ل ث��الث��ة 
ان��ت��ص��ارات وث��الث��ة ت���ع���ادالت، وت��راج��ع 
 ال���ى امل��رك��ز ال��ت��اس��ع ع��ش��ر ق��ب��ل األخ��ي��ر 

وله 12 نقطة.
وك��ان ليل بقيادة امل���درب األرجنتيني 
مارسيلو بييلسا، متقدما -1صفر في املباراة 
التي ج��رت ف��ي 30 سبتمبر امل��اض��ي، لكن 
سقوط أحد احلواجز وتسببه بإصابة 29 
شخصا أدى إلى تأجيلها وإعادة إقامتها من 

نقطة الصفر.

خسارة جديدة لليل أمام أميان 
في مباراة معادة بالدوري الفرنسي
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اك���دت وس��ائ��ل اع���الم ع��دة االث��ن��ني ان 
سيدة اعمال بريطانية قدمت عرضا بقيمة 
300 مليون جنيه استرليني )338 مليون 
يورو( لشراء نادي نيوكاسل االنكليزي 

لكرة القدم الذي لم يؤكد هذا النبأ.
ويبدو ان الشركة املالية للسيدة اماندا 
ستافيلي )بي سي بي، كابيتال بارتنرز( 
التي تفاوض نيوكاسل منذ عدة اسابيع، 
ق��دم��ت ه��ذا ال��ع��رض مل��ال��ك ال��ن��ادي مايك 
اشلي، حسب ع��دة وسائل اع��الم ومنها 

هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي(.

وك����ان اش���ل���ي، رج���ل االع���م���ال ال���ذي 
يرأس سلسلة كبيرة من مخازن االدوات 
الرياضية، اعلن ف��ي  اكتوبر عن رغبته 
ببيع النادي بعد عشر سنوات من ملكيته 

له.
ودف��ع اشلي مبلغ 150 مليون يورو 
عام 2007 لشراء النادي الواقع في شمال 
انكلترا، وخالل 10 سنوات هبط الفريق 
مرتني الى الدرجة االول��ى وصعد في كل 
منهما الى املمتاز بعد عام، واخرهما في 

املوسم املاضي.

340 مليون  عرض بقيمة نحو 
يورو لشراء نادي نيوكاسل

برشلونة يسعى حلسم تأهله من بوابة يوفنتوس اجلريح في دوري األبطال


