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صدارة »غالدباخ« في خطر

باريس يخشى مفاجآت نيس

فيدرر يشارك 
في »روالن غاروس 2020«

يخوض بوروسيا مونشــنغالدباخ املتصدر اختبارا صعبا 
في سعيه الى احلفاظ على صدارة الدوري األملاني لكرة القدم 
عندما يحل ضيفا على بوروســيا دورمتوند غدا الســبت في 

املرحلة الثامنة.
وكان »غالدباخ« املستفيد األكبر من املرحلة السابعة عندما 
استغل خســارة بايرن ميونيخ املتصدر السابق وحامل اللقب 
أمــام ضيفه هوفنهامي 1-2، وتعادل اليبزيغ مع باير ليڤركوزن 
1-1، وفرايبورغ مع بوروسيا دورمتوند 2-2، وشالكه مع كولن 
1-1، فحقق فوزه الرابع تواليا واخلامس هذا املوسم عندما تغلب 

على أوغسبورغ 5-1 فانتزع الصدارة.
وقد يجد بوروسيا مونشنغالدباخ نفسه ثانيا قبل مباراة الغد 
كون باير ليڤركوزن السابع بفارق نقطتني، يفتتح املرحلة اليوم 
بلقاء مضيفه اينتراخت فرانكفورت التاســع، وفوزه سيضعه 

في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة.
وتنتظر ڤولفسبورغ الثاني والوحيد الذي لم يتعرض للخسارة 
حتى اآلن هذا املوســم، رحلة صعبة ملواجهة مضيفه اليبزيغ 
الذي حقق فوزا واحدا في مباريــات الثالث األخيرة ليتراجع 
إلى املركز اخلامس بفارق نقطتني عن مونشــنغالدباخ ونقطة 

واحدة عن ڤولفسبورغ.
وتبدو مهمة بايرن ميونيخ سهلة في استعادة التوازن عندما 
يحل ضيفا على أوغســبورغ الرابع عشر وصاحب فوز واحد 

حتى اآلن هذا املوسم.
وتبرز أيضا مباراة ڤيردر برمين احلادي عشــر مع ضيفه 
هرتا برلني العاشر، خصوصا أن األخير ضرب بقوة في املراحل 
األخيــرة بتحقيقه ثالثة انتصارات متتاليــة أبعدته عن املركز 
األخير. ويلعب اليوم ايضا فورتونا دوسلدورف مع ماينتس، 

وأونيون برلني مع فرايبورغ.

سيكون باريس سان جرمان حامل اللقب منقوصا من الناحية 
الهجومية عندما يحل اليوم ضيفا على نيس في افتتاح املرحلة 
العاشرة من الدوري الفرنسي، فيما يبدو مضيفه اجلنوبي بقيادة 
املدرب الصاعد بقوة باتريك ڤييرا مصمما على عدم االستسالم.
وفي وقت يعد مهاجم سان جرمان الشاب وجنم املونديال 
االخير كيليان مبابي العدة حلمل ألوان فريق العاصمة مجددا 
بعد ابالله من االصابة، ســيفتقد املدرب االملاني توماس توخل 

خدمات جنمه البرازيلي نيمار املصاب مع منتخب بالده.
ويتوقع غياب نيمار عن 3 مباريات في الدوري أبرزها اللقاء 
املرتقب ضد مرســيليا، إضافة الى مباراتني ضد كلوب بروج 
البلجيكي ضمن منافســات دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر 
مجموعة بدأها بفوز كبير على ريال مدريد االســباني بثالثية 
نظيفة. ولم يحظ سان جرمان هذا املوسم بفرصة اشراك الثالثي 
الضارب املؤلف من نيمار ومبابي واالوروغوياني ادينسون كاڤاني 
الغائب منذ 25 اغسطس املاضي، ومع تعافي األخيرين وامكانية 
الزج بهمــا، يتوقع أن مينح توخل الفرصة ألحد االرجنتينيني 

ماورو ايكاردي وأنخل دي ماريا واالسباني بابلو سارابيا.
في املقابل، جنح مدرب نيس باتريك ڤييرا في قيادة الفريق 
الى املركز السابع املوسم املاضي واثار اهتمام نادي ليون لضمه 
الى ادارتــه الفنية، لكن نيس لم يفز فــي آخر ثالث مباريات 
فتراجع الى املركز الثامن بفارق 8 نقاط عن سان جرمان الذي 
خسر مرتني أمام رين ورينس مقابل 7 انتصارات ليمتلك أقوى 

هجوم ودفاع في الدوري.
وتستكمل املرحلة غدا السبت، حيث يلتقي ليون مع ديغون، 
اجنيه مع بريســت، ميتز مع نانت، نيــم مع اميان، رينس مع 

مونبلييه، وتولوز مع ليل.

أعلن النجم السويســري املخضــرم روجيه فيدرر أنه 
سيشــارك عام 2020 في بطولة روالن غاروس الفرنسية، 
ثانية البطوالت األربع الكبرى في التنس، في مقابلة مع قناة 

»سي أن أن« األميركية.
وقال فيدرر: »سأخوض بطولة فرنسا املفتوحة، وعلى 
األرجح لن ألعب قبل ذلك كثيرا، ألنني بحاجة كي أبتعد قليال 

عن التنس وأحتاج لبعض الوقت مع العائلة«.
وأعلن حامل الرقم القياســي في عــدد ألقاب البطوالت 
الكبرى، )20 بفارق لقب واحد فقط عن »سيد« روالن غاروس 
اإلسباني رافايل نادال(، أنه سيشارك أيضا في دورة األلعاب 
األوملبية املقررة في طوكيو صيف عام 2020، حيث يأمل في 
إحراز ذهبية منافســات الفردي، اللقب الكبير الوحيد الذي 

تفتقده خزائنه.

ميالن يعاني من عجز تاريخي
التقاريــر  تضاربــت 
الصحافية حول مصير جنوم 
ميالن اإليطالي سواء بالبقاء 
مع الفريق أو الرحيل خالل 
فترة االنتقاالت الشــتوية 
املقبلة، نظرا للعجز التاريخي 
في ميزانية النادي والذي بلغ 

146 مليون يورو.
وأوضحــت صحيفــة 
»ال غازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية الرياضية أمس أن 
»الروسونيري« لم يعد أمامه 

سوى بيع أحد جنومه البارزين لسد جزء من هذا العجز التاريخي 
في امليزانية وأن الالعبني األقرب إلى سوق االنتقاالت هما حارس 
املرمى الشاب جانلويجي دوناروما واملهاجم اإلسباني خيسوس 
فرنانديز سوسو نظرا الرتفاع قيمة كل منهما بشكل واضح 
ما يعني أن بيع أي منهما سيضخ مبالغ هائلة خلزينة النادي.

وذكرت التقارير أن هذا العجز يأتي بسبب انخفاض اإليرادات 
من بيع الالعبني، وكذلك انخفاض الدخل الناجت عن الرعاة وتذاكر 
املباريات، فيما كانت اإليرادات الواردة من حقوق البث التلفزيوني 
هي البند الوحيد الذي حقق فائضا في ميزانية النادي اإليطالي، 

بعدما ارتفع من 109.3 ماليني يورو إلى 113.8 مليون يورو.

»السيتي« لكبح جماح كريستال باالس غدًا

يخــوض مان ســيتي اختبارا صعبا 
عندما يحل ضيفا على كريستال باالس 
غدا السبت على ملعب »سيلهورست بارك« 
في افتتاح مباريات املرحلة التاسعة من 

الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويسعى »السيتي«، الذي يحتل املركز 
الثاني برصيد ١6 نقطة، لتجاوز اختبار 
كريستال، صاحب املركز السادس بـ ١4 
نقطــة، في اطار رغبته في احلفاظ على 
بقائه قريبا من املتصــدر ليڤربول )٢4 
نقطة(، وأي تعثر بالنسبة لرجال املدرب 
االســباني بيب غوارديــوال يعني خلق 

املزيد من الصعوبات لهم.
وتلقى غوارديوال أنباء ســارة خالل 
تدريبــات الفريق األخيرة والتي تتعلق 
باألرجنتيني ســيرجيو أغويــرو الذي 
حتدثــت تقارير صحافية بريطانية عن 
إصابته، مؤكدة أنها ليست خطيرة، بعد 
أن ظهر في تدريبات »السيتيزنس« في 

اليومني املاضيني.
وبحســب صحيفــة »إكســبريس« 
اإلجنليزية، فإن مشجعي السيتي شعروا 

بالقلــق، بعــد تصريحات املديــر الفني 
ملنتخب األرجنتني ليونيل سكالوني.

وشرح ســكالوني السبب وراء عدم 
مشاركة أغويرو ســواء في ودية أملانيا 
أو اإلكوادور، وقال »أغويرو كان يعاني 
من مشكلة في الركبة، ولم يتدرب بنسبة 

١٠٠% مع ناديه«.
ولكن يبــدو أن غوارديوال ســيكون 
قــادرا على ضم أغويــرو لقائمة مباراة 

كريستال باالس.
وتلقى »بيب« أيضا أخبارا جيدة عن 
كيڤني دي بروين وجون ستونز، بعدما 
شاركا في مران الفريق. وغاب دي بروين 
عن املشاركة مع »السيتي« منذ إصابته 
أمام إيڤرتون الشهر املاضي، وتأثر الفريق 
بغيابه بشكل ملحوظ، خاصة في مباراة 

وولفرهامبتون، التي خسرها ٠-٢.
في الوقت ذاته، لعب ستونز مباراة 
واحدة فقط هذا املوسم أمام نورويتش، 

وخسرها السيتي ٢-3.
وأسفر ذلك عن وقوع غوارديوال في 
موقف حرج، خاصة بعد رفضه التعاقد 

مع بديل لڤينسنت كومباني، الذي رحل 
الصيف املاضي، ليفقد اثنني من مدافعيه 
لإلصابة وهما البورت وســتونز، االمر 
الذي اجبره على إشــراك العب الوســط 

فرناندينيو كقلب دفاع.
ومــن املتوقع أن يغيــب البورت عن 
املالعب حتى ينايــر أو فبراير املقبلني، 
بعــد إجــراء عملية جراحيــة في ركبته 

اليمنى بسبب تلف الغضروف.
ويلعب ليستر سيتي، صاحب املركز 
الرابــع بـ ١4 نقطة، أمام بيرنلي املتحفز 
لتحقيــق نتيجة مميــزة عقب فوزه في 

املرحلة املاضية على ايڤرتون ١-٠.
في حني تبدو مهمة تشلسي محفوفة 
باملخاطر عندما يلتقي نيوكاسل يونايتد، 
الذي جتاوز نتائجه السلبية بالفوز على 

مان يونايتد ١-٠ في املرحلة املاضية.
وفــي بقيــة مباريــات الغــد، يلتقي 
ايڤرتــون مع وســت هــام، وبورمنوث 
مــع نوريتــش ســيتي، واســتون ڤيال 
مع برايتــون، وتوتنهام مــع واتفورد، 

وولڤرهامبتون مع ساوثمبتون.

.. و»امللكي« و»البارسا« في ضيافة مايوركا وإيبار
مع استئناف فعاليات الدوري اإلسباني بعد 
انتهاء جولة املباريات الدولية التي أقيمت على 
مدار األسبوعني املاضي واحلالي، يحل ريال مدريد 
ضيفا على ريال مايوركا، كما يشــد برشــلونة 
الرحال للعب مع إيبار غدا السبت في إطار املرحلة 

التاسعة من املسابقة.
ولكن يظل اجلدل الدائر بشأن إمكانية تأجيل 
مباراة »الكالسيكو« بني »البارسا« و»امللكي« في 
بؤرة االهتمام رغم أهمية مباريات هذه اجلولة.
وتبدو مباراة الكالســيكو املقررة على ستاد 
»كامــب نو« ببرشــلونة في ٢6 الشــهر اجلاري 
مهددة بالتأجيل في ظل األوضاع غير املستقرة 
بإقليم كاتالونيا. ويتطلع الريال إلى الفوز على 
مايــوركا آمال تعزيز صدارته للمســابقة ورمبا 
توسيع الفارق مع برشلونة قبل »الكالسيكو«. 
ويتصدر العمالق املدريدي جدول املسابقة برصيد 
١٨ نقطة بفارق نقطتني أمام »البارسا« الذي يواجه 
اختبارا على نفس املســتوى تقريبا في ضيافة 
إيبار. ويســعى ريال مدريد بقيادة مديره الفني 
الفرنسي زندين زيدان إلى تنحية هذه املخاوف 
الدائرة بشأن الكالسيكو جانبا من أجل التركيز 
في مباراته املرتقبة أمام مايوركا. ويرجح أن يفتقد 
الريال جلهود العبيه الكرواتي لوكا مودريتش 
والويلــزي غاريــث بيل بســبب اإلصابات التي 
تعرضا لها خالل مشاركتهما مع منتخبي بالدهما 

لينضم الالعبان إلى قائمة الغيابات في صفوف 
الريال والتي تضم لوكاس فاسكيز وتوني كروس 

وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.
ويعاني برشــلونة من مشــاكل دفاعية قبل 
زيارته إلى إيبار حيث يغيب عن صفوفه جيرارد 
بيكيه والالعب الشاب رونالدو أراوخو لإليقاف 
والفرنســي صامويل أومتيتي لإلصابة. ويعود 
كليمنت لينغلي إلى صفوف الفريق بعد انتهاء 
إيقافه، ويرجح أن يلعب بجوار جان كلير توديبو. 
كما تلقى املدير الفني لبرشلونة إيرنستو فالفيردي 
أنباء سارة تتعلق باجلبهة اليسرى حيث أصبح 
جوردي ألبا جاهزا للمشاركة مع الفريق مجددا 
كما استأنف جونيور فيربو التدريبات مع الفريق. 
ويستطيع فالفيردي أيضا االعتماد على املهاجم 
الناشــئ املتألق أنســو فاتي بعدما شارك للمرة 
األولى مع املنتخب اإلسباني للشباب )حتت ٢١ 

عاما( هذا األسبوع.
ويسعى أتلتيكو مدريد صاحب املركز الثالث إلى 
اخلروج من دوامة النتائج السيئة عندما يستضيف 
ڤالنسيا على ستاد »واندا ميتروبوليتانو«. وحقق 
أتلتيكــو الفوز في مباراة واحــدة فقط من آخر 
خمس مباريات خاضها في املسابقة فيما انتهت 
ثالث مباريات بالتعادل ومباراة واحدة بالهزمية.
وفي باقــي مباريات املرحلة، يلتقي غرناطة 
مع أوساسونا اليوم، وخيتافي مع ليغانيس غدا.

»اليوڤي« لتجاوز بولونيا 
ونابولي يتحدى ڤيرونا

يأمل يوڤنتوس في تفادي أي مفاجآت وذلك 
عندما يســتضيف بولونيا مساء غد السبت في 
افتتاح مباريات املرحلة الثامنة من الدوري االيطالي.

ويحتل »اليوڤي« صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، ويبتعد 
بفارق نقطة واحدة عن املتصدر الســابق ومطارده إنتر ميالن، 
في حني يقبع بولونيا في املركز احلادي عشر برصيد 9 نقاط، 
وهو اآلخر يأمل في احلصــول على نقطة أقل تقدير كونه 
يقبع في منطقة مكتظة بالفرق وأي تعثر يعني تراجعه الى 

مراكز متأخرة في سلم الترتيب.
وأوردت تقاريــر إيطالية أن يوڤنتوس يعمل على 
جتديد عقود جنميه باولو ديباال وفويتشيك تشيزني، 
باإلضافة حملاولــة التعاقد مع مدافع أياكس جويل 
فيلتمان. وتألق ديباال في األسابيع األخيرة وسجل 
هدفا في االنتصار على إنتر مبيالن، ليستعيد 
مكانته كأساسي بعد بداية صعبة، بينما ثبت 
تشيزني نفسه كرقم واحد في حراسة مرمى 

الفريق.
وأفاد موقع »غول« بأن يوڤنتوس عرض 

على تشيزني متديد عقده حتى 2024 بعد املستوى الطيب الذي 
ظهر به هذا املوسم وسابقه.

في السياق نفسه، ذكرت »توتوسبورت« أن مسؤولي الفريق 
يعملون على متديد عقد ديباال لنفس العام مثل تشيزني، وذلك 

بعد تألقه الكبير وإثبات نفسه.
وأكد ديباال في أكثر من مناســبة ســعادته باالستمرار مع 
»اليوڤي« وعدم عزمه الرحيل عن الفريق رغم ارتباطه بتوتنهام 

ومان يونايتد الصيف املاضي.
وأوضحت الصحيفة أن يوڤنتوس أرسل وفدا ملراقبة فيلتمان، 
ظهير أياكس األمين، في مباراة هولندا أمام بيالروسيا األخيرة.

وينتهي عقد الالعب في 2021، ويحظى باهتمام في إيطاليا من 
روما وأتاالنتا، إذ حاول الثنائي ضمه الصيف املاضي، حســبما 
أشارت الصحيفة. ويحل نابولي ضيفا على هيالس ڤيرونا في 
مواجهة يســعى من خاللها الضيوف لتحقيــق نتيجة إيجابية 

للحفاظ على التواجد في مقدمة الترتيب.
وتفتتح املرحلة غدا بلقاء قوي يجمع بني اتاالنتا، صاحب 
املركز الثالث برصيد 16 نقطة، والتســيو صاحب املركز 

السادس بـ 11 نقطة.

برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

فرنسا )املرحلة الـ 10(
٩:45beIN Sports HD6نيس ـ باريس

املانيا )املرحلة الـ 8(
٩:3٠beIN Sports HD5فرانكفورت ـ ليڤركوزن

إسبانيا )املرحلة الـ 9(
١٠beIN Sports HD3غرناطة ـ أوساسونا

غداً السبت
إجنلترا )املرحلة الـ 9(

٢:3٠beIN Sports HD3إيڤرتون ـ وست هام
5beIN Sports HD٩بورمنوث ـ نوريتش
5beIN Sports HD7أستون ڤيال ـ برايتون
5beIN Sports HD٢تشلسي ـ نيوكاسل

5beIN Sports HD٨ليستر سيتي ـ بيرنلي
5beIN Sports HD١توتنهام ـ واتفورد

5beIN Sports HD١٢ولڤرهامبتون ـ ساوثمبتون
7:3٠beIN Sports HD٢كريستال باالس ـ مان سيتي

إسبانيا )املرحلة الـ 9(
٢beIN Sports HD3إيبار ـ برشلونة

5beIN Sports HD3أتلتيكو مدريد ـ ڤالنسيا
7:3٠beIN Sports HD3خيتافي ـ ليغانيس

١٠beIN Sports HD3مايوركا ـ ريال مدريد

إيطاليا )املرحلة الـ 8(
4beIN Sports HD4التسيو ـ أتاالنتا
7beIN Sports HD4نابولي ـ ڤيرونا

٩:45beIN Sports HD4يوڤنتوس ـ بولونيا

املانيا )املرحلة الـ 8(
4:3٠beIN Sports HD5أوغسبورغ ـ بايرن ميونيخ

4:3٠فورتونا ـ ماينتس
4:3٠اليبزيغ ـ ڤولفسبورغ

4:3٠يونيون برلني ـ فرايبورغ
4:3٠ڤيردر برمين ـ هرتا برلني
7:3٠beIN Sports HD5دورمتوند ـ مونشنغالدباخ

فرنسا )املرحلة الـ 10(
6:3٠beIN Sports HD6ليون ـ ديغون
٩beIN Sports HD6أجنيه ـ بريست

٩beIN Sports HD٨ميتز ـ نانت
٩beIN Sports HD٩نيم ـ أميان

٩beIN Sports HD7رينس ـ مونبلييه
٩beIN Sports HD١تولوز ـ ليل

تشلسي في مهمة محفوفة باملخاطر أمام نيوكاسل.. وليستر سيتي يالقي بيرنلي

الفرصة سانحة ملواصلة ماورو ايكاردي التسجيل اليوم


