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مياتوفيتش:
مودريتش األحق
بالكرة الذهبية

• مودريتش

ق��ال ب��ري��دراج مياتوفيت�ش الع��ب ري��ال مدريد
ال�سابق �إن الكرواتي لوكا مودريت�ش جنم الفريق
امللكي هو الأحق بح�صد جائزة الكرة الذهبية لعام
.2018
و�أو�ضح مياتوفيت�ش« :نظرا لكل ما حققه لوكا
مودريت�ش هذا العام� ،أعتقد �أن جائزة الكرة الذهبية
�ستقرتن با�سمه».
واعترب مياتوفيت�ش� ،أن النجم الكرواتي قدم عاما
ا�ستثنائيا ورائ��ع��ا على جميع امل�ستويات الفردية
واجلماعية.
وقال «لوكا ح�صد الكثري من الألقاب هذا العام ،من بينها
الت�شامبيونزليغ ،ثم خا�ض نهائي ك�أ�س العامل مع منتخب
بالده ،وهو �أمر رائع بالن�سبة لهم� ،أعتقد �أنه رجل العام».
مياتوفيت�ش �أن��ه �سيح�رض حفل جوائز الكرة
و�أك����د
الذهبية التي متنحها جملة فران�س فوتبول،
يف الثالث من دي�سمرب املقبل بالعا�صمة
الفرن�سية باري�س.

اإلصابات تهدد يوفنتوس أمام سبال بالكالتشيو
يخ�شى فريق يوفنتو�س ،مت�صدر
الدوري الإيطايل لكرة القدم� ،أن
ت�ؤثر الإ�صابات والإره��اق عليه
عندما ي�ست�ضيف فريق �سبال
يف املرحلة الـ 13من امل�سابقة
اليوم.
ويعاين يوفنتو�س من وجود نق�ص
يف العبي خط الو�سط ال �سيما
و�أن الأملاين �إميري كان ا�ست�أنف
التدريبات لتوه بعد خ�ضوعه
جلراحة الغدة الدرقية ،بينما
يعاين مواطنه �سامي خ�ضرية من
�إ�صابة يف الكاحل تلقاها خالل
التدريبات ،وا�ضطر فيديريكو
بريناردي�سكي ل�ترك املنتخب
الإيطايل ب�سبب م�شاكل ع�ضلية.
وم��ن املرجح �أن يلعب يف خط

الو�سط بليز ماتويدي ،الذي مل
تلحق به �إ�صابات مع املنتخب
الفرن�سي ،ورودريغو بينتانكور،
الذي مل يكن عنده �أي م�شاكل للعب
مع املنتخب الأورغواياين ،بينما
يبدو �أن مرياليم بيانيت�ش يتعافى
من �إ�صابته الع�ضلية التي �أ�صيب
بها مع املنتخب البو�سني.
ومل يكن لدى كري�ستيانو رونالدو
�أي مهمة مع املنتخب الربتغايل،
يف الوقت الذي �سجل فيه باولو
ديباال �أول �أه��داف��ه الدولية مع
املنتخب الأرجنتيني يف فوزه
على املنتخب املك�سيكي ،0-2
كما �سجل �أي�ضا ماورو �إيكاردي،
الع��ب �إن�تر ميالن� ،أول �أهدافه
الدولية يف ذات املباراة.

ويف الوقت نف�سه ،يعاين �إنرت
ميالن من �إ�صابة املدافع �سيمي
فري�ساليكو،الذي �أ�صيب مع
املنتخب الكرواتي ،ولكن رادجا
ن��اي��ن��غ��والن ي��ع��ود يف م��ب��اراة
الفريق املقبلة �أمام فرو�سينوين
اليوم بعد �شفائه من التواء يف
الكاحل.
ويفتتح �أودينيزي وروما مباريات
هذه اجلولة اليوم ،فيما ت�شهد
مباريات الغد مواجهات بارما مع
�سا�سولو وبولونيا مع فيورنتينا
و�إمبويل مع �أتاالنتا وجنوى مع
�سامدبوريا.
وتختتم مباريات ه��ذه اجلولة
مبواجهة جتمع ب�ين كالياري
وتورينو يوم الإثنني املقبل.
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قمة ُمرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

ورحلة صعبة للريال إلى إقليم الباسك لمواجهة إيبار
تتجه الأن��ظ��ار اليوم �إل��ى ملعب
«واندا ميرتوبوليتانو» يف العا�صمة
مدريد الذي �سيكون م�رسحا لقمة
املرحلة الثالثة ع�رشة من الدوري
الإ�سباين لكرة القدم بني �أتلتيكو
مدريد الثاين و�ضيفه بر�شلونة
املت�صدر وح��ام��ل اللقب ،فيما
تنتظر ري��ال مدريد رحلة �صعبة
�إلى �إقليم البا�سك ملواجهة �إيبار
يف �أول مباراة ملدربه الأرجنتيني
�سانتياغو �سوالري بعد تثبيته يف
من�صبه.
وي�سعى �أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني
دييغو �سيميوين �إلى ا�ستغالل عامل
الأر�ض واجلمهور حل�سم القمة مع
بر�شلونة النتزاع ال�صدارة وتعميق
جراح الفريق الكاتالوين باخل�سارة
الثانية تواليا بعد الأولى �أمام ريال
بيتي�س  4-3يف املرحلة املا�ضية
والتي كانت الأولى على �أر�ضه منذ
عامني ،كما �أنها جاءت عقب عودة
جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي
الى املالعب بعد غياب � 3أ�سابيع
ب�سبب ك�رس يف يده.
وغاب مي�سي منذ الفوز على الفريق
الأندل�سي الثاين �إ�شبيلية  2-4على
امللعب ذاته يف املرحلة التا�سعة
يف � 20أكتوبر املا�ضي ،ب�سبب
الك�رس.
ويف غ��ي��اب��ه مل ي��خ����سر الفريق
الكاتالوين يف  5مباريات حيث فاز
على ريال مدريد  1-5يف الكال�سيكو
وراي��و فايكانو  2-3يف ال��دوري،
وكولتورال ديبورتيفا ليون�سا يف
ذهاب دور الـ 32يف م�سابقة الك�أ�س،
وانرت ميالن االيطايل �- 2صفر قبل
�أن يتعادل معه  1-1يف اجلولتني
الثالثة والرابعة من م�سابقة دوري

�أبطال �أوروبا.
وا�ستفاد الفريقان من فرتة التوقف
ال��دول��ي��ة وال��ت��ي �سمحت للعديد
م��ن ع��ن��ا��صره��م��ا امل�����ص��اب�ين من
معاودة التمارين واال�ستعداد للقمة
النارية.
و�أع��ل��ن بر�شلونة �أن الع��ب و�سطه
الدويل الربازيلي فيليبي كوتينيو
الغائب منذ نحو �أ�سبوعني ب�سبب
�إ�صابة يف ع�ضالت الفخذ ،عاود
التمارين مع الفريق.
وت�شكل ع��ودة الع��ب خ��ط الو�سط
الهجومي دفعة لفريقه و�ستمنح
م��درب��ه �إرن�ستو فالفريدي حلوال
�إ�ضافية يف ظل غياب العب الو�سط
الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش ب�سبب
الإيقاف ،علما ب�أنه تعر�ض للإ�صابة

• كوتينيو يحاول الضغط على غريزمان

مع منتخب بالده يف املباراة �ضد
�إ�سبانيا يف دوري الأمم الأوروبية
و�سيغيب نحو ثالثة �أ�سابيع.
ومقابل عودة كوتينيو الى تدريبات
بر�شلونة� ،أظ��ه��رت �صور ن�رشها
�أتلتيكو م��ن ح�صته التدريبية
الثالثاء ،معاودة مهاجمه الدويل
دييغو كو�ستا وظ��ه�يره ال��دويل
ال��ف��رن�����س��ي ل��وك��ا���س هرنانديز
ومواطنه توما ليمار التمارين �أي�ضا
مع الفريق.
ويد�شن ���س��والري تعيينه مدربا
�أ�سا�سيا للنادي امللكي برحلة
�صعبة �إلى �إقليم البا�سك ملواجهة
�إيبار الثالث ع�رش.
وث�� َّب��ت ري���ال م��دري��د ���س��والري يف
من�صبه وبعقد حتى  2021بعد

ك�شف كرمي بنزميا ،مهاجم ري��ال مدريد
الإ�سباين ،عن تطلعاته هذا املو�سم بعد
رحيل زميله الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
�إلى �صفوف يوفنتو�س الإيطايل.
وق��ال بنزميا ،يف ت�رصيحات ع�بر قناة
النادي امللكي« :قادر على تكرار �أف�ضل معدل
يل بت�سجيل  32هدفا يف مو�سم ،2012/2011
و�أتطلع حاليا لإنهاء املو�سم بت�سجيل 35
هدفا».
و�أ�ضاف املهاجم الفرن�سي�« :أفكر كثريا يف
الو�صول لهذا الرقم هذا املو�سم� ،س�أحاول
ت�سجيل �أكرب عدد من الأهداف ،فكلما �سجلت
كلما �ساعدت فريقي على التتويج باملزيد
من الألقاب».
وتابع�« :أحاول ترك ب�صمة يف كل لقاء �سواء
ب�صناعة الأهداف �أو ت�سجيلها».
و�أمت بنزميا« :من قبل كان لدينا كري�ستيانو
رون��ال��دو ،ولكنه مل يعد م��وج��ودا معنا
لي�سجل الأهداف ،لقد حان دوري لأداء نف�س
املهمة� ،أنا متحم�س وجاهز لها».
و�سجل بنزميا � 10أهداف و�صنع  3لزمالئه
يف  18مباراة بـ 4بطوالت خمتلفة الدوري
وك�أ�س امللك وك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين ودوري
�أبطال �أوروبا.

بنزيما كشف

عن تطلعاته
مع الملكي

• بنزميا يحتفل بهدفه

• ديباال ينطلق وسط العبي سبال

ميسي اقترب من العودة لكتيبة األرجنتين
اقرتب الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،جنم بر�شلونة الإ�سباين،
من العودة لقيادة منتخب ب�لاده ،بعدما غاب عن ارتداء
قمي�ص راق�صي التانغو منذ نهاية مونديال رو�سيا.
ومل ي�شارك مي�سي مع الأرجنتني يف �أي مباراة ،منذ خروج
منتخب بالده من ثمن نهائي ك�أ�س العامل يف رو�سيا ،بعد
اخل�سارة بنتيجة � 4-3أمام فرن�سا.
وذك��رت قناة «� ،»TNTأن مي�سي �سيكون على ر�أ���س قائمة
الأرجنتني ،خالل فرتة التوقف الدويل املقبلة ،والتي �ستكون
يف مار�س املقبل ،من �أجل التح�ضري لبطولة كوبا �أمريكا.
و�أ�ضاف موقع القناة� ،أن الإعالن الر�سمي عن عودة مي�سي
لقيادة منتخب الأرجنتني ،مع املدرب ليونيل �سكالوين،
�سيكون يف  29نوفمرب احلايل.
يذكر �أن �سكالوين يتولى تدريب منتخب الأرجنتني ب�صفة
م�ؤقتة ،منذ �إقالة املدرب خورخي �سامباويل عقب مونديال
رو�سيا.

العالمة الكاملة يف  4مباريات قاده
خاللها يف فرتة التعيني امل�ؤقت
خلفا جلولن لوبيتيغي املقال من
من�صبه ب�سبب النتائج املخيبة
التي حققها النادي امللكي خ�صو�صا
اخل�سارة املذلة �أمام بر�شلونة يف
الكال�سيكو  5-1والتي كانت الرابعة
يف  5مباريات مل يتذوق فيها طعم
الفوز.
وي ��أم��ل ري��ال مدريد يف �أن ي�سري
�سوالري على خطى املدرب ال�سابق
الفرن�سي زين الدين زي��دان الذي
�سلك طريق الفريق الرديف «كا�ستيا»
قبل تويل مهام املدير الفني للفريق
الأول ويقوده �إل��ى جناحات عدة
�أبرزها لقب دوري �أبطال �أوروبا يف
الأعوام الثالثة الأخرية.

• ميسي يحاول املرور بالكرة

شوستر :ديمبلي
ال يستحق اللعب للبرشا

• عثمان
دميبلي

وجه النجم ال�سابق لريال مدريد وبر�شلونة ال�سابق،
الأمل��اين بريند �شو�سرت ،اللوم للفريق الكتالوين،
ب�سبب �صفقة الالعب الفرن�سي عثمان دميبلي وعدم
ان�ضباطه.وقال �شو�سرت ،يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
�سبورت« :هناك العبون ي�ستحقون اللعب لرب�شلونة،
و�آخرون ال ي�ستحقون ذلك».
وتابع« :هذا نراه منذ البداية ،ال يجب �أن ننتظر
 3موا�سم حتى نحكم على م�ستوى عثمان دميبلي،
لقد قدم مباريات رائعة مع بورو�سيا دورمتوند،
ولكن لي�س ب�شكل كبري».و�أو�ضح« :بر�شلونة
فريق كبري ،كان من اخلط�أ عدم معرفة حياة
دميبلي خارج امللعب قبل التعاقد معه،
اً
مماثل يف ريال مدريد،
و�ضعا
لقد واجهت
ً
أخرا وال يتعلم من
كان هناك من ي�أتي مت� ً
الأخطاء ،ذهبت �إلى قادة الفريق وطلبت
منهم احلديث معه».

فرق الصدارة بالدوري األلماني في مباريات سهلة نظري ًا

بايرن ميونيخ في مهمة تعويض خيبات

الـ«بوندسليغا» أمام دوسلدورف

• كوفاتش يوجه العبي البايرن في التدريب

تخو�ض فرق ال�صدارة يف الدوري
الأمل��اين لكرة القدم ،مباريات
�سهلة نظرياً ،يف املرحلة الـ،12
وال��ت��ي �سيكون واجهتها لقاء
بورو�سيا دورمتوند املت�صدر مع
م�ضيفه ماينز ،اليوم بينما يلتقي
ميونيخ فوروتونا دو�سلدورف.
وبعد انتهاء فرتة التوقف الدويل
الأخرية هذا العام ،ب�إمكان بايرن
ميونيخ ،ح��ام��ل لقب ال���دوري
الأملاين لكرة القدم «بوند�سليغا»،
�أن ي�صب تركيزه على تقلي�ص
ال��ف��ارق بينه ،وب�ين بورو�سيا
دورمتوند املت�صدر.
ويجد بايرن ميونيخ نف�سه ،يف

م��وق��ع مل يعتد عليه م��ن قبل،
باحتالله املركز اخلام�س ،يف
ج��دول الرتتيب و�أم��ام��ه م�سافة
بعيدة تف�صله ،ع��ن بورو�سيا
دورمتوند املت�صدر.
وقدم بورو�سيا دورمتوند� ،أوراق
اعتماده كمناف�س على لقب الدوري
بالفوز ،2-3 ،على بايرن ميونيخ
يف اجلولة املا�ضية ،ويتوجه �إلى
ماينز ،اليوم ،وهو يحتل �صدارة
ال�ترت��ي��ب ،ب��ف��ارق �أرب����ع نقاط
ع��ن �أق���رب مالحقيه ،بورو�سيا
مون�شنغالدباخ.
يف ال��وق��ت نف�سه،ي�ست�ضيف
بايرن ميونيخ فريق فوروتونا

دو���س��ل��دورف��� ،ص��اح��ب املركز
الثاين من القاع ،وال��ذي ي�سعى
للت�أقلم مع اللعب يف دوري الدرجة
الأولى.
وعقب التتويج بلقب الدوري �ست
مرات متتالية ،والذي توج ب�أغلبها
بفارق عدد كبري من النقاط ،يحتل
بايرن م��رك��ز ًا مل يعتد عليه من
قبل ،لكن الفريق يبقى متفائ ً
ال
بو�ضعه.
وي�سعى دورمتوند بكل قوة لتقليل
ال��ت��وق��ع��ات ،ول��ك��ن حت��ت قيادة
املدرب لو�سني فافري فهو يحتل
�أف�ضل مركز منذ التتويج باللقب
يف  2011و.2012

