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يؤمن رومان بوركي حارس مرمى بوروســيا دورمتوند، بأن 
مواجهة فريقه لســبورتينغ لشــبونة في دوري األبطال ستكون 
حاسمة ألمال التأهل للدور الثاني. ويحل أسود الفستيفال ضيوفا 
على صاحب املركز الثالث في الدوري البرتغالي ضمن منافسات 
اجلولة الثالثة من دور املجموعات. وقال بوركي: »بالطبع املباراة 
ستكون حاسمة وستوضح، كيف سيكون موقفنا النهائي في هذه 
املجموعة«. وتابع »نريد أن نعود ملسيرة االنتصارات من جديد، 
وســنفعل أي شــيء من أجل هذا، ولســت في حاجة لتكون رجل 
حكيم حتى تقول إن املباراة حاســمة في حتديد املالمح النهائية 
للمجموعــة«. وأضاف السويســري الدولي »ريال مدريد ســيمر 
من تلك املجموعة، اجلميع يعلم ذلك، املبارزة ســتكون مباشــرة 
مع لشــبونة إلثبات من هو الفريق األقوى«. يذكر أن بوروســيا 
دورمتوند يحتل صدارة املجموعة السادســة برصيد أربع نقاط، 
متقدمــا بفــارق األهداف عن ريــال مدريد الوصيــف، ونقطة عن 

سبورتنج لشبونة الثالث.

مهمة صعبة لـ »السيدة العجوز« في »بارك أوملبيك«

يســعى ريال مدريد االسباني حامل اللقب الى مواصلة صحوته 
عندما يســتضيف ليجيا وارسو الپولندي اليوم في اجلولة الثالثة 
من دور املجموعات ملســابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، بينما 

يرصد ليستر سيتي االجنليزي فوزه الثالث على التوالي.
في املباراة االولى، يطمح امللكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
الى تأكيد العودة الى سكة االنتصارات بعد الفوز الساحق على مضيفه 
ريال بيتيس ٦-١ السبت في الدوري احمللي والذي جاء بعد 3 تعادالت 

في مختلف املسابقات.
ووجــد املرينغي الطريق الى الفوز علــى الرغم من غياب ثالثيه 
القائد ســيرجيو راموس والعبي الوســط الدوليــن الكرواتي لوكا 
مودريتش وكاســيميرو. وســيحاول الريال استغالل عاملي االرض 
واجلمهور واملعنويات املهزوزة لضيفه الذي يعتبر اول فريق پولندي 
يبلــغ دور املجموعــات منذ ٢٠ عاما، ليحقق فوزه الثاني في املســابقة 
القارية هذا املوسم واالنفراد بصدارة املجموعة السادسة التي يتقاسمها 
مع بوروسيا دورمتوند األملاني الذي تنتظره رحلة صعبة الى لشبونة 
ملواجهة سبورتينغ البرتغالي. ويبدو ريال مدريد مرشحا فوق العادة 
لكســب النقاط الثالث بالنظر الى الفوارق الكبيرة بن الفريقن وكذلك 
الى تواضع الفريق الپولندي الذي اهتزت شــباكه ٨ مرات في مباراتيه 

االولن بينها ٦ اهداف امام ضيفه بوروسيا دورمتوند.
وفي لشبونة، يلتقي سبورتينغ مع ضيفه بوروسيا 
دورمتوند في قمة نارية خصوصا ان التنافس على 
البطاقة الثانية ســينحصر بينهما على اعتبار ان 
النادي امللكي هو املرشح األبرز حلجز البطاقة االولى.
ويرصد ســبورتينغ الفوز الثاني على التوالي 
على ارضه في املسابقة بعد تغلبه على ليجيا وارسو 
في اجلولة الثانية، علما بانه كان قاب قوسن او ادنى 
من تفجير مفاجأة مدوية في اجلولة االولى عندما تقدم 
على الريال في ســانتياغو برنابيو حتى الدقيقة 

٨9 قبل ان يخسر ١-٢.
وسيكون الفريق البرتغالي في قمة استعداده 
امام بوروســيا دورمتوند خصوصا ان الدوري 
احمللي لم يجر في نهاية االسبوع املاضي، وبالتالي 
فان تركيزه انصب على املســابقة القارية واالختبار العسير 
امام الفريق األملاني. من جهته، سيحاول بوروسيا دورمتوند 
اخلــروج العودة مــن ملعب »جوزيه الفــاالده« بنتيجة 

ايجابية تعزز موقعــه في الترتيب وترفع معنويات العبيه 
قبل استضافة الفريق البرتغالي في الثاني من نوفمبر املقبل.

بدوره، يأمل ليســتر سيتي مواصلة كتابة تاريخه في املسابقة 
االم التي يشارك فيها للمرة االولى في تاريخه من خالل حتقيق فوزه 

الثالث على التوالي عندما يستضيف كوبنهاغن الدمناركي.
وضرب الثعالب بقوة وحقــق فوزين على مضيفه كلوب بروج 
البلجيكــي وضيفه بورتو البرتغالي، فــي وقت يعاني فيه االمرين 

للدفاع عن لقبه بطال للدوري االجنليزي املمتاز.
ويرغب ليســتر مبصاحلة جماهيره وقطع شــوط كبير نحو 
حجــز بطاقته الى ثمــن النهائي للمرة االولى فــي تاريخه معوال 
على جنميه اجلزائرين رياض محرز وإســالم ســليماني اللذين 
اراحهما في املباراة ضد تشلســي قبل ان يدفع بهما في الدقائق 
االخيــرة. وفي املجموعة ذاتها، يلعب كلوب بروج اجلريح بعد 
خســارتن متتاليتن مــع ضيفه بورتو الثالــث بنقطة واحدة. 
وتعتبر املباراة الفرصة االخيــرة للفريقن لإلبقاء على آمالهما 
في املنافســة على البطاقة الثانية وبالتالي فان اخلاسر سيجد 

نفسه خارج املسابقة.
ويحل يوڤنتوس االيطالي وإشبيلية االسباني ضيفن على 
ليون الفرنســي ودينامو زغرب الكرواتــي وكالهما يأمل في 

العودة بالنقاط الثالث لتعزيز صدارة املجموعة السابعة.
ويتقاســم اليوفي وإشــبيلية اللذين تعادال في اجلولة 
االولــى، الصدارة برصيد 4 نقــاط بفارق نقطة واحدة امام 
ليــون، فيما يحتــل دينامو زغرب املركــز االخير من دون 
رصيــد. ويعــود البيانكونيري الى ليــون بعد عامن من 

حجز بطاقة الدور نصف النهائي للمسابقة على حساب 
صاحــب االرض بالفوز عليــه ١-٠ ذهابا في ليون 

و٢-١ ايابا في تورينو.
مــن جهتــه، يطمح اشــبيلية فــي مواصلة 

نتائجه اجليدة ببداية املوسم سواء في الدوري 
احمللي حيث يتخلف بفارق نقطة واحدة عن 
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد املتصدرين، او 
املســابقة القارية، بيــد ان مهمته لن تكون 
ســهلة امام دينامو زغرب الذي اقال مدربه 
زالتكــو كرانيكار وعن البلغــاري ايفايلو 

بيتيف مكانه.

»الثعالب« »امللكي« 
ملواصلة كتابة 

التاريخ باألبطال

»يبي« الصدارة من وارسو

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري األبطال »دور املجموعات«
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يتعن على توتنهام هوتسبير التعامل مع 
غياب مدافعه البارز توبي ألدرفيريلد عندما 
يواجــه باير ليڤركوزن وهو مرشــح للفوز 
خارج أرضه في مبــاراة قد تكون مصيرية 
باملجموعة اخلامسة بالتشامبيونزليغ. وقال 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب السبيرز »ستكون 
مشــاركته صعبة«، مشــيرا إلــى خضوعه 

لفحوص إضافية.
ومير ألدرفيريلد بفترة رائعة بعد تعاونه 
مع مواطنه يان فيرتونن في قلب دفاع توتنهام 
األقــوى في الدوري االجنليــزي املمتاز هذا 

املوسم، لكن تأثير الالعب البلجيكي ال يقتصر 
على منع املنافســن من التسجيل فهو بارع 
أيضا في ألعاب الهواء واستغالل التمريرات 
العرضية وبغيابه سيفتقد توتنهام سالحا 
تهديفيــا. وبعيدا عن اإلصابــات قال العب 
الوســط ديلي آلــي إن »الديك اللندني« كان 
يجب أن يفوز في مباراته األخيرة بالدوري 
االجنليزي أمام وست بروميتش. وزاد »في 
املباراة املرتقبة يجب أن نتأكد من استغالل 
الفرص وال أطيق االنتظار حتى نلعب ونحقق 

الفوز«.

أزمة »الديك اللندني«

ضربة موجعة لدفاع توتنهام غياب الدرفيريلد

بوركي: مواجهة لشبونة حاسمة

حامي عرين دورمتوند

بوكير يدير موقعة »البرنابيو«

اختير احلكم الفرنسي رودي بوكيه، إلدارة مباراة ريال مدريد 
اإلســباني وليجيا وارســو الپولندي مســاء اليوم الثالثاء ضمن 
منافســات اجلولــة الثالثة من دور املجموعات فــي دوري أبطال 
أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو. وسيكون هذا أول لقاء، يديره 
احلكم الفرنســي للريال، الذي يحتل وصافة املجموعة السادسة 
برصيد 4 نقاط مثل بوروسيا دورمتوند املتصدر بفارق األهداف.
وقام بوكيه، بالتحكيــم للمرة األولى في دوري أبطال أوروبا 
موسم ٢٠١4-٢٠١5 بإدارة لقاء ماملو السويدي وسبارتا براج التشيكي 
في اجلولة الثالثة من دور املجموعات، وفي نفس النســخة، أدار 

مباراة بورتو البرتغالي وشاختار األوكراني.
وفي النسخة احلالية، ستكون هذه املواجهة الثانية التي يديرها 
بوكيه، عقب لقاء ياجن بويز السويسري وشاختار في ثالث أدوار 
التصفيات املؤهلة للبطولة األوروبية. على جانب آخر، أســندت 
مهمة حتكيم مباراة دينامو زغرب الكرواتي وإشــبيلية اإلسباني 

للحكم اإلجنليزي مايكل أوليفر

احلكم الفرنسي بوكير

صفقتان للريال على »نار هادئة«
وافق نادي بوروســيا دورمتوند على أن 
يبدأ مفاوضات رســمية مع نادي ريال مدريد 
لبيع الدولي الغابونــي بيير إمييريك أوباميانغ 

لصالح امللكي.
وحتدث هانز يواكيم فاتزكه املدير الرياضي 
للنــادي األملاني في تصريحات تنقلها صحيفة 
األس االسبانية: إذا ما جاء عرض من ريال مدريد 
سنتحدث معهم. لكن هانز حذر الريال وقال: لن 
تكون تلك املفاوضات سهلة ولن ينتقل أوباميانغ 
بشكل تلقائي إلى صفوف العمالق األبيض.  كما 
بدأ بطل »التشامبيونز« في مخطط خطف املهاجم 

املتألق في الفترة األخيرة جيلسون مارتينز من 
صفوف نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي. ويعلم 
املســؤولون في النادي املدريدي مدى متابعة 
برشــلونة إلمكانات الالعب لكنهم يرغبون في 
ضمه حلرمان البارسا من تلك املوهبة الكبيرة. 
وذكرت التقارير أن الريال أرسل اثنني من الكشافني 
اخلاصني به حتى يتابعوا الالعب في مباراته أمام 
بوروسيا دورمتوند بدوري األبطال.  وأشارت 
صحيفة »كوريو«البرتغالية إلى أن الريال أعلن 
رغبته في ضم جيلسون ودفع الشرط جزائي 

في عقده البالغ 60 مليون يورو.

تغريدة برشلونة التي أعلنت جتديد عقد نيمار

أعلن نادي برشلونة توصلهم التفاق 
مع مهاجم الفريق نيمار دا سيلفا يقضي 
بتوقيعــه على عقــده اجلديد مع الفريق 

والذي سيمتد حتى عام ٢٠٢١.
وبهــذا اإلجراء تنهي إدارة برشــلونة 
بشــكل رســمي جميع التكهنات املتعلقة 
مبســتقبل نيمار، وخاصة عقب ترويج 
شائعات بقرب رحيله صوب نادي باريس 
ســان جرمان الفرنســي الــذي خصص 
ميزانيــة ضخمة من أجل إغــراء الالعب 

البرازيلي.
وخرج النــادي الكاتالونــي بتغريدة 
رســمية عبــر احلســاب الرســمي على 

»تويتــر« ليؤكد أن املهاجــم صاحب الـ 
٢4 عاما ســيوقع على العقد اجلديد يوم 
اجلمعة املقبل، ليلحق بالنجم األرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو الذي جدد تعاقده حتى 

عام ٢٠١٨ أمس.
يذكر أن نيمار مير بفترة بداية موسم 
جيدة حاليا مع البرســا، حيث متكن من 
تسجيل 4 أهداف هذا املوسم من ٦ مباريات 
لعبها في الدوري اإلســباني، وهو الذي 
يخوض موســمه الرابع مع الفريق وفي 
جعبتــه بطولتــي دوري وبطولة دوري 
أبطال أوروبا مع بعض األلقاب اإلضافية 

داخل النادي.

زيدان منزعج من موقف هوالند بخصوص بنزميةبرشلونة يجدد عقد نيمار حتى 2021
دافع جنم املنتخب الفرنسي 
الســابق ومدرب ريــال مدريد 
اإلســباني احلالي زيــن الدين 
زيــدان عن مواطنــه ومهاجمه 
في النادي امللكي كرمي بنزمية 
الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة 
بعد االنتقاد الذي تعرض له من 
قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالنــد. ويغيــب بنزمية عن 
املنتخب الفرنسي منذ اغسطس 
٢٠١5 بســبب الدور الذي لعبه 
فــي قضيــة ابتــزاز زميله في 
املنتخب ماتيــو فالبوينا على 
خلفية شــريط جنسي خاص 

باألخير.
وفي كتاب نشــر األسبوع 
املاضي، تطرق هوالند الى هذه 
القضيــة ومهاجم ريال مدريد، 
الناحية األخالقية،  قائال: »من 
بنزميــة ليــس باملثــال الــذي 
يحتــذى«. ورد زيــدان على ما 
قاله هوالند بحق مهاجم النادي 
امللكــي، متوجها الــى الرئيس 
الفرنسي قائال: »في اطار عملك 
بإمكانــك ان توجه االنتقادات، 
لكن ليس بإمكانــك قول امور 
غريبة ومن الطبيعي ان يشعر 
الالعب باالنزعاج جراء ذلك«.

وأضاف: »نعــم، هذا االمر 
)ما قاله هوالند( مزعج. يجب 
ان ندقق مبا قاله بالضبط، لكن 

نعم، انه يزعجني«.
واعتبــر زيــدان ان ما قاله 
هوالنــد بشــأن بنزميــة غيــر 
مالئم خصوصا بعد قرار رفع 
العقوبة املفروضة عليه، مضيفا: 
»ال أتشارك الرأي مع الكثيرين 
لكن ليس بإمكانــي تغيير اي 

شيء )مما يقال(«.
ولم يكتف هوالند بتوجيه 
سهامه الى بنزمية بل انتقد ايضا 
غياب »املشــاعر« بن املنتخب 

الفرنسي واجلمهور، لكن قلب 
دفاع ريال مدريد رافايل فاران 
أكد عدم تأثره مبا قاله رئيس 
البالد، مضيفا: »ال اريد الرد على 
ما قاله في اإلعالم. هذه الكلمات 

ال تزعجني حقا«.
ومن املؤكد ان ما يهم زيدان 
وبنزميــة وفــاران فــي الوقت 
احلالي ليس مــا قاله الرئيس 
الفرنسي، بل ان تركيزهم منصب 
على لقاء »سانتياغو برنابيو« 
ضد ليجيا وارسو حيث يسعى 
النادي امللكي الى تأكيد خروجه 
من دوامة التعادالت التي علق 
فيهــا ألربع مباريــات متتالية 
)3 في الدوري احمللي وواحدة 
في دوري األبطال(، وذلك بعد 
اكتســاحه ريــال بيتيس ٦-١ 
السبت في املرحلة الثامنة من 

الدوري احمللي.
ومن املتوقع ان تشهد املباراة 
مهرجانا تهديفيا اخر ضد فريق 
عائــد الى دوري األبطال للمرة 
االولــى منذ ٢١ عامــا لكن هذه 
العــودة لم تكــن موفقة حتى 
االن اذ اهتزت شباكه في ثماني 
مناســبات دون ان يســجل اي 
هدف في مباراتيه االولين ضد 

بوروســيا دورمتونــد االملاني 
وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
لكن زيدان حذر العبيه من 
مقاربة املبــاراة بنفس طريقة 
املباراتن اللتــن تعادل فيهما 
النــادي امللكي على ارضه ضد 
ڤياريال وايبار، مضيفا: »فرص 
الفــوز 5٠-5٠ في هذه املباراة 
وعلينا ان نلعب بشكل جيد جدا 
من اجل ان جنعل األمور صعبة 

عليهم منذ البداية«.
وواصل: »هذا الفريق يشارك 
في نفس املسابقة التي نخوضها، 
وبالتالي ال يوجد خليج )هوة 
كبيرة بن الفريقن( بالنســبة 
لــي وذلــك خالفــا ملــا يعتقده 
الكثيــرون«. واكــد زيــدان ان 
بامــكان النــادي امللكــي الذي 
توج باللقب العام املاضي للمرة 
احلادية عشــرة فــي تاريخه، 
االعتمــاد في لقــاء على النجم 
الكولومبي خاميس رودريغيس 
بعد استعادته عافيته لكن من 
املرجح اال يشارك اساسيا بعد 
املستوى املميز الذي قدمه ايسكو 
ضد بيتيس حيث سجل ثنائية.

زيدان انتقد الرئيس الفرنسي بعد انتقاده بنزمية في كتابه اجلديد


