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 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري األبطال
٧:٥٥beIN sports HD١دينامو كييف ـ يوڤنتوس

٧:٥٥beIN sports HD٢زينيت ـ كلوب بروج
١٠:٠٠beIN sports HD٢تشلسي ـ إشبيلية

١٠:٠٠beIN sports HD٣برشلونة ـ فرينكفاروزي
١٠:٠٠beIN sports HD٤التسيو ـ بروسيا دورمتوند
١٠:٠٠beIN sports HD٥اليبزيغ ـ إسطبنول باشاك

١٠:٠٠beIN sports HD١باريس سان جرمان ـ مان يونايتد

أستون ڤيال يقهر ليستر

غوارديوال يطالب أغويرو 
بالقتال من أجل التجديد

تابع أستون ڤيال الذي انتظر املباراة األخيرة املوسم املاضي 
لكي يضمن بقاءه بني أندية النخبة، انطالقته القوية بفوزه 
خارج ملعبه في ديربي «ميدالند» على حساب ليستر سيتي 
في املرحلة اخلامســة من الدوري االجنليزي املمتاز على 
ملعب «كينغ باور ســتاديوم» اخلاص بليستر سيتي بطل 
الدوري عام ٢٠١٦.  وحصد أستون ڤيال العالمة الكاملة من 
أربع مباريات وبات ثانيا برصيد ١٢ نقطة مع مباراة مؤجلة، 

متخلفا بفارق نقطة واحدة عن إيڤرتون املتصدر. 
وكان جنم املباراة جناح أستون ڤيال جاك غريليتش الذي خلق 
متاعب كبيرة لدفاع ليستر مبراوغاته ومتريراته املتقنة. في 
املقابل، بدا تأثر ليستر كثيرا بغياب هدافه جاميي ڤاردي. 

وانتظر أستون ڤيال الثواني األخيرة من املباراة ليسجل له 
روس باركلي هدف املباراة الوحيد بتسديدة زاحفة من خارج 
املنطقة فشل احلارس الدمناركي كاسبر شمايكل في صدها.

أفاد املدرب اإلســباني بيب غوارديوال بــأن على مهاجمه 
األرجنتيني سيرخيو أغويرو أن يقاتل من أجل أن يستحق 
عقدا جديدا مع مان سيتي، على الرغم من أنه الهداف التاريخي 
للنادي. ودخل أغويرو الذي عاد إلى الفريق بعد غياب ألربعة 
أشهر بسبب اإلصابة وشارك في الفوز على أرسنال ١-٠ في 
الدوري املمتاز، العام األخير من العقد الذي يربطه بالنادي.
ولن يشــفع ما حققه األرجنتيني خالل األعوام املاضية مع 
السيتي حني يبدأ وإدارة النادي املفاوضات من أجل جتديد 
العقد، بحســب ما أملح غوارديوال الذي يخوض أيضا عامه 

األخير في العقد الذي يربطه بالنادي.
وشدد املدرب اإلسباني على أهمية أن يعمل أغويرو جاهدا من 
أجل استعادة كامل لياقته البدنية ومستواه السابق، موضحا 
«األمر األهم هو أن يعود سيرخيو الى وضع بدني جدي».

ريال سوسييداد في قمة «الليغا»

روما يقلب الطاولة في «الكالتشيو»

استفاد ريال سوسييداد على أكمل وجه من 
خســارة ريال مدريد حامــل اللقب أمام ضيفه 
قــادش ٠-١، ونال الصدارة بفارق مع األهداف 
عن ڤياريال بعد فوزه على ريال بيتيس ٣-٠ 
في املرحلة السادسة من الدوري اإلسباني لكرة 
القدم. وحسم سوسييداد مواجهته القوية مع 
مضيفــه ريال بيتيس، بالفوز عليه في ملعبه 
بثالثية نظيفة سجلها كريستيان بورتوغيس 
(٤٣) وميكيل أوياراسابال (٧٤ من ركلة جزاء) 

والبديل البلجيكي عدنان يانوزاي (٨٨). ورفع 
النادي الباسكي بفوزه األول على ملعب بيتيس 
منذ مارس ٢٠١٧، رصيده الى ١١ نقطة في الصدارة 
بفارق األهداف أمام ڤياريال، فيما جتمد رصيد 
مضيفه األندلســي عند ٩ نقاط. وحقق ألتشي 
وزه الثاني بتغلبه على مضيفه أالفيس ٢-٠، 
رافعا رصيده الى ٧ نقاط مقابل ٤ ملضيفه، فيما 
تعادل هويســكا وبلد الوليد ٢-٢ ليرفع األول 

رصيده الى خمس نقاط والثاني الى ثالث.

حّول روما تخلفه أمام ضيفه بينيفينتو 
٠-١ الى فوز ثان له هذا املوسم، ضمن املرحلة 
الرابعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم، وجاء 
بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف لإلسباني بدرو 
رودريغيــس (٣١) والبوســني إدين دزيكو 
(٣٥ و٧٧) والفرنسي جوردان فيريتو (٦٩ 
من ركلة جزاء) والبديل اإلسباني كارليس 
بيريس (٨٩)، مقابل هدفني جلانلوكا كابراري 

(٥) وجانلوكا البادوال (٥٥). 
ورفع فريق العاصمة رصيده الى ٧ نقاط 
قبل ســفره اخلميس الى سويسرا ملواجهة 
يونــغ بويز في مســتهل مســابقة الدوري 
األوروبي «يوروبا ليــغ»، ثم اإلثنني املقبل 
الى ملعب ميالن املتصدر للقائه في املرحلة 
اخلامسة، فيما جتمد رصيد بينيفينتو عند 

٦ نقاط بتلقيه هزمية ثانية. 

«أثرياء باريس» إلسقاط «الشياطني احلمر»
تشلسي يتحدى إشبيلية.. واختبار غامض للبرسا.. واليوڤي مبواجهة ديناموكييڤ في انطالق دوري األبطال

املجموعــة الســابعة، في غياب جنمــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو املصاب بڤيــروس كورونا 
املســتجد. وســتكون املبــاراة أول جتربة ملدرب 
«بيانكونيــري» أندريا بيرلو قاريا، كما ســتكون 
مواجهــة مع مدربه الســابق الرومانــي املخضرم 
ميرتشــيا لوتشيســكو الــذي منحــه اول فرصة 
للمشــاركة في الــدوري اإليطالي عندمــا كان في 
السادسة عشرة من عمره فقط لدى تسلمه االدارة 
الفنية لفريق بريشيا. من جهته، سيحاول برشلونة 
مصاحلة جماهيره بتحقيق انطالقة قوية في املسابقة 
التي استعصت عليه في االعوام اخلمسة االخيرة 
والتي ودعها املوسم املاضي بخسارة مذلة وتاريخية 
أمام بايرن ميونيخ ٢-٨ في ربع النهائي، وتعتبر 

مواجهته غامضة أمام أمام فرنتسفاروش.
ويســعى برشلونة ايضا الى العودة الى سكة 
االنتصارات بعدما مني بخسارته االولى هذا املوسم 

امام مضيفه خيتافي ٠-١ في الليغا.
مواجهة قوية بني دورمتوند والتسيو

وفــي املجموعــة السادســة، يحل بوروســيا 
دورمتوند ضيفا على التسيو العائد إلى املسابقة 

القارية العريقة بعد غياب ١٢ عاما.
ويواصل ابن العشــرين عاما متيزه التهديفي، 
فبعد انهائه املوسم املاضي بـ٤٤ هدفا مع ناديي ريد 
بول سالزبورغ النمساوي ودورمتوند في جميع 
املسابقات، استهل موسمه احلالي بخمسة أهداف 
في مسابقتي الدوري والكأس عدا عن ستة اهداف 

سجلها لبالده في مسابقة دوري األمم.
وال يبــدو التســيو بالصورة التــي كان عليها 
فــي املوســم املاضي عندما أنهــاه رابعا مع هدافه 

تشييرو إميوبيلي صاحب 
احلذاء الذهبي األوروبي 
برصيد ٣٦ هدفا، كونه 
يعاني بعــد فوزه في 
مبــاراة واحــدة فقط 
خســارتني  مقابــل 
وتعــادل واحد، كما 
ان جنمه لم يســجل 

سوى هدف واحد.

بها مدافعه بريسنيل كيمبيبي بعدما ملست الكرة 
يده داخل املنطقة.

ويعول ســان جرمان على أسلحته الهجومية 
بقيادة كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بيد أن املهمة 
لن تكون سهلة أمام يونايتد الذي استعاد توازنه 
في الدوري بفوز كبير على مضيفه نيوكاسل ٤-١.

ويخوض تشلسي مباراة ال تخلو من صعوبة 
أمام ضيفه إشبيلية بطل مسابقة الدوري األوروبي 

«يوروبا ليغ» في قمة املجموعة اخلامسة.
وسيكون الدفاع اللندني الهاجس األكبر ملدربه 
فرانك المبارد بعدما اهتزت شباكه تسع مرات في 
املباريات اخلمس التي خاضها حتى اآلن مبعدل ١٫٨ 
هدفــا في املباراة، بينها ثالثية في تعادله املخيب 
امام ضيفه ســاوثمبتون (٣-٣) عندما فشــل في 

احلفاظ على تقدمه ٢-٠.
ولم ينجح المبارد حتى اآلن في وضع فريقه على 
سكة االنتصارات رغم التعاقدات الكثيرة التي قام 
بها هذا الصيف في جميع اخلطوط وبلغت قيمتها 
٢٤٢ مليون يورو بدءا من احلارس السنغالي إدوار 
مندي مرورا باملدافعني بن تشــيلويل والبرازيلي 
تياغو ســيلفا والعبي خط الوسط املغربي حكيم 
زياش واألملاني كاي هافيرتس وصوال الى مواطن 

األخير املهاجم تيمو فيرنر.
الدون يغيب عن اليوڤي

يحل يوڤنتوس ضيفا على دينامو كييڤ ضمن 

تعود مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
إلى الواجهة اليوم مبباراتي قمة: األولى بني باريس 
سان جرمان ومان يونايتد، والثانية بني تشلسي 
واشــبيلية في اولى جوالت دور املجموعات بعد 
نحو شهرين من إسدال الستار على نسخة املوسم 
املاضي املاراثوني واالســتثنائي بســبب ڤيروس 

كورونا املستجد.
وتشهد اجلولة االولى أيضا قمة 
ال تخلو من أهمية جتمع بني التسيو 
وضيفه بوروســيا دورمتوند، فيما 
يخوض كل من برشلونة ويوڤنتوس 
اختبارا سهال نسبيا أمام فرنتسفاروش 
املجري ودينامو كييڤ األوكراني في 
سعيهما إلى حســم بطاقتي املجموعة 

السابعة.
ميلــك باريس ســان جرمــان فرصة 
التخلص من صدمة اإلقصاء الصادم الذي 
تعرض له أمام مان يونايتد في ثمن نهائي 
املوسم قبل املاضي عندما يستضيفه اليوم 

على ملعب بارك دي برانس.
وكان سان جرمان تلقى صدمة رهيبة من 
الشياطني احلمر عندما بدا في طريقه الى بلوغ 
ربع النهائي بعدما تغلب عليهم ٢-٠ ذهابا في 
مانشستر، بيد أنه صدم إيابا برميونتادا ضيوفه 
الذين فازوا ٣-١ من ثالثة أخطاء دفاعية، بينها 
ركلة جزاء جدلية في الوقت بدل الضائع تسبب 

مواجهة التلميذ واملعلم بني بيرلو ولوتشيسكو
يبدأ النجم الدولي السابق أندريا بيرلو خطواته التدريبية 
األولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبواجهة 
حتمل نكهة مميزة إذ جتمعــه بـ«معلمه» الروماني 
ميرتشيا لوتشيسكو، وذلك حني يبدأ يوڤنتوس مشواره 

في املجموعة السابعة في ضيافة دينامو كييڤ.
يعود بيرلو الذي تسلم االشراف على فريقه السابق 
يوڤنتوس هذا املوســم فــي أول مهمة تدريبية في 
مسيرته، للقاء لوتشيسكو، ابن الـ٧٥ عاما الذي كان 
أول من منح «املايســترو» بدايته االحترافية كالعب 
قبل ٢٥ عاما في بريشيا حني كان صانع األلعاب في 

السادسة عشرة من عمره.
كما كان الروماني خلف قدوم بيرلو الى إنتر ميالن 
عام ١٩٩٨ حني كان مدربا لألخير (موســم ١٩٩٨-

١٩٩٩)، ما يجعل لقاء كييڤ مبنزلة مواجهة بني 
التلميذ واملعلم.

بالنسبة للوتشيســكو الذي توج كالعب 
بلقب الدوري الروماني ســت مرات 
بقميــص دينامو بوخارســت في 
الســتينيات والسبعينيات، فإن 
رؤية ابن الـ٤١ عاما على مقاعد 
بدالء الفريق املنافس لم تفاجئه، 
موضحا «لطاملا كنت مقتنعا بأنه 

سيصبح مدربا».
وتابع «توقعت ذلك بشأن أندريا وبشأن دييغو سيميوني 
الذي لعب حتت إشــرافي في بيزا (١٩٩٠-١٩٩١). كان 
لبيرلو شخصية مختلفة عن سيميوني، إال أنه ال يقل 

كاريزما عنه ويتمتع بالكثير من الشخصية».
ورأى لوتشيسكو أن أهم ما كان مييز بيرلو كالعب 
هو «أنه ال يأتي أبدا الى أرض امللعب ليكون متفرجا، 
لقد كان حاسما. باإلضافة الى كونه العبا مبدعا، كان 
شــخصا منظما في كل شــيء، وهذه تعتبر مهارة 

أخرى لديه».
وبدأ بيرلو مشواره التدريبي مع فريق «السيدة العجوز» 
الــذي دافع عن ألوانه كالعب مــن ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، 
بشكل واعد بعد الفوز على سمبدوريا ٣-٠ في افتتاح 
حملة الدفاع عن لقب الدوري، لكن سرعان ما تعقدت 
األمور بعد االكتفاء بتعادلني صعبني للغاية ضد روما 
(٢-٢) واملتواضع كروتوني (١-١) في مباراتني أكملهما 

فريقه بعشرة العبني.
وبالنسبة لبيرلو، فإن أفضل مثال يحتذى به من ناحية 
النجاح التدريبي هو برشلونة بقيادة الهولندي الراحل 
يوهان كرويف والحقا غوارديوال، أياكس الهولندي 
أيام لويس فان غال، ميالن خالل فترة كارلو أنشيلوتي 

ويوڤنتوس حني أشرف عليه أنتونيو كونتي.

احتشــد أكثر مــن ٤٦ ألف مشــجع في 
نيوزيلندا مساء أمس ملشاهدة مباراة منتخب 
بالدهم للرغبي أمام أســتراليا عبى ملعب 
«إيــدن بارك» والتي انتهــت بفوز أصحاب 
األرض بنتيجــة ٢٧-٧ فــي املباراة الثانية 
من كأس «بليديسول». ويعتبر هذا احلدث 
الرياضي الوحيد في العالم الذي استضاف 
هذا العدد الكبير جدا من املتفرجني، والذي 
وصل بالتحديد الى ٤٦٠٤٩ مشجعا في ظل 
جائحة «كورونا»، علما بأن نيوزيلندا خففت 

القيود املفروضة بشــكل كبير خالل اآلونة 
األخيرة بفضل التدابير احلكومية الصارمة.

وشهدت املباراة األولى التي أقيمت األحد 
املاضــي حضور ٣١ ألــف متفرج في ملعب 
سكاي في ويلينغتون، حيث تعادلت أستراليا 

مع نيوزيلندا بنتيجة ١٦-١٦.
وتقام املباراتان الثالثة والرابعة من كأس 
«بليدســول»، وهي منافسة بني نيوزيلندا 
وأســتراليا فقط، في سيدني في ٣١ أكتوبر 

وملبورن في ٧ نوفمبر.

ألول مرة بعد كورونا..
٤٦ ألف مشجع في مباراة للرغبي


