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 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ـ اجلولة األولى
٧:٥٥beIN sports HD٤يونغ بويز ـ روما

٧:٥٥beIN sports HD٧سسكا صوفيا ـ كلوج
٧:٥٥beIN sports HD١رابيد ڤيينا ـ أرسنال
٧:٥٥beIN sports HD٥بايرليفركوزن ـ نيس
٧:٥٥beIN sports HD١٠ايندهوفن ـ غرناطة

٧:٥٥beIN sports HD٦نابولي ـ ألكمار
٧:٥٥beIN sports HD٢ستاندرليغ ـ غالسكو رينجرز

٧:٥٥beIN sports HD٨ليغ بوزنان ـ بنفيكا
١٠beIN sports HD٣ڤياريال ـ سيفاس سبور

١٠beIN sports HD١سلتيك ـ ميالن
١٠beIN sports HD٦سبارتا براغ ـ ليل

١٠beIN sports HD٤ليستر سيتي ـ زوريا لوهانسك
١٠beIN sports HD٥هوفنهامي ـ سرفينا

١٠beIN sports HD٢توتنهام ـ السك لينز
١٠beIN sports HD١٠دينامو زغرب ـ فينورد

ميسي يسجل للمرة الـ ١٦ تواليًا

«البرسا» يجدد لشتيغن وبيكيه ودي يونغ

«كورونا» يصطاد غنابري

أرسنال يستبعد أوزيل

أصبح ليونيل ميســي أول العب يهز الشباك في ١٦ موســما متتاليا بدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم بعدما قاد عشــرة العبني من برشــلونة لفوز ساحق ٥-١ على فيرينسفاروش املجري في 
مســتهل مشوارهما باملجموعة الســابعة على ملعب كامب نو، وسجل ميسي من ركلة جزاء في 
الشــوط األول ليحرز الهدف ١١٦ له خالل مســيرته في البطولــة. وكان رايان جيجز جناح مان 
يونايتد السابق الالعب الوحيد اآلخر الذي هز الشباك في ١٦ موسما بدوري األبطال لكن سجله 

لم يتحقق في مواسم متتالية.

أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم متديد فترة تعاقده مع كل من حارس املرمى مارك أندري تير شتيغن 
وجيرارد بيكيه وفرينكي دي يونغ وكليمون لينغليه، وذكر النادي الكتالوني في بيان: «جرى التوصل إلى هذه 

االتفاقيات بعد أسابيع من املفاوضات، وتضمنت تعديالت مؤقتة في الرواتب».
ووافق تير شــتيغن على متديد عقده حتى منتصف ٢٠٢٥، فيما ســينتهي العقد اجلديد للمدافع بيكيه في ٢٠ 

يونيو ٢٠٢٤، بينما ميتد عقد دي يونغ اجلديد حتى منتصف عام ٢٠٢٦.

أعلن بايرن ميونيخ األملاني عن إصابة مهاجمه الدولي الشــاب سيرج غنابري بڤيروس كورونا املستجد، وقال 
النادي البافاري إن الالعب البالغ ٢٥ عاما في «وضع جيد»، مشيرا الى أنه «موجود في احلجر الصحي في منزله». 
ولــم يعط البايرن أي تفاصيل إضافية حول عواقب إصابة غنابري بڤيــروس «كوفيد-١٩» على الفريق بأكمله، 
وشــارك غنابري في مباراة الدوري الســبت ضد أرمينيا بيليفيلد (٤-١)، ما يثير املخاوف من إمكانية أن تكون 

هناك حاالت إيجابية أخرى في الفريق الفائز املوسم املاضي بثالثية الدوري والكأس احملليني ودوري األبطال.

استبعد نادي أرسنال صانع ألعابه األملاني مسعود أوزيل عن تشكيلته التي 
تخوض الدوري اإلجنليزي لكرة القدم، ليعزز الشكوك حول إمكانية مواصلة 

مشواره مع «املدفعجية» في املستقبل.
ويعد أوزيل (٣٢ عاما) األعلى راتبا في تاريخ نادي شمال لندن، والذي يقدر 

بـ ٣٥٠ ألف جنيه أسترليني (٤٥٠ ألف دوالر أميركي) أسبوعيا.

راشفورد يجلد «سان جرمان»
وبرشلونة يقسو بخماسية

عاقب مهاجم مان يونايتد االجنليزي ماركوس 
راشفورد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 
مــرة جديدة في عقر داره «بارك دي برانس» 
بفوزه عليه ٢-١، فيما حقق برشلونة 
اإلســباني بداية جيــدة بفوز مقنع 
في اجلولة األولى من دوري أبطال 

اوروبا.
في املجموعة الثامنة، مني سان 
جرمان بهزميته األولى في آخر ٢٥ 
مبــاراة خاضها على ارضه في دور 
املجموعات، ليفشل بالتالي في الثأر 
خلسارته امام يونايتد ١-٣ قبل ١٨ شهرا، 
وسجل االختصاصي البرتغالي برونو 
فرنانديش من ركلة جزاء أول أهداف 
«الشياطني» بعد إعادتها ألن احلارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس حترك قبل 
قيام البرتغالي بالتسديد (٢٣)، واضعا 
فريقه في املقدمة، قبل أن يدرك ســان 
جرمان التعادل في مســتهل «الثاني» 
بالنيران الصديقة بعدما حول مارسيال 
الركنية برأسه في مرماه (٥٥)، وبقيت 
النتيجة على ما هي عليه حتى (٨٨) حني 

قال ماركوس راشفورد كلمته.

وعلق مدرب سان جرمان االملاني توماس توخل 
على نتيجة فريقه بالقول: «لم ندخل اجواء املباراة 
اطالقا ولم نكن في مستوانا، افتقدنا اإليقاع وهذا 
األمر يفاجئني ألننا قمنا بأشياء رائعة في السابق».
اما مدرب مانشستر يونايتد النرويجي اولي 
غونار سولسكاير فقال «قدمنا عرضا جيد افضل 
من عام ٢٠١٩، نحن نستحق الفوز في املباراة، هذا 
يعني أننا تطورنــا، ويجب اللعب جيدا والقيام 
بدفاع محكم للتغلب على سان جرمان. رمبا تأثر 
الفريق املنافس بخوضه الدور النهائي في لشبونة 

ولم يكن مستعدا بطريقة جيدة».
وفــي املجموعة ذاتها تغلــب اليبزيغ االملاني 
على باشاك شيهير التركي بهدفني سجلهما ظهيره 

االيسر اإلسباني انخيلينو (١٦) و(٢٠).
وفي املجموعة الســابعة وعلى ملعب «كامب 
نو» أكرم برشلونة وفادة ضيفه فيرينسفاروش 
املجــري الذي يعود الى دوري املجموعات للمرة 
األولى منذ موسم ١٩٩٥-١٩٩٦، بالفوز عليه ٥-١.
وكالعــادة، كان النجــم األرجنتينــي ليونيل 
ميسي على املوعد بهدف من ركلة جزاء انتزعها 
بنفسه (٢٦)، وفتح هدف ميسي الباب أمام فريقه 
للسيطرة وإضافة هدف ثان عبر أنسو فاتي (٤٢) 
وثالث بواسطة البرازيلي فيليبي كوتينيو (٥٢) 

ثم رابع عبر البديــل بيدري (٨٢)، معيدا الفارق 
إلى ثالثة أهداف بعدما قلصه الضيف املجري من 
ركلة جزاء تســبب فيها جيرار بيكيه ما أدى إلى 
طرده ونفذها األوكراني إيهــور خارانتني (٧٠)، 
ولم يتأثر برشــلونة بالنقص العددي بل أضاف 
اخلامس عبر البديل اآلخر الفرنسي عثمان دمبيلي 

العائد من اإلصابة (٨٩).
وفي املجموعة السادسة حقق التسيو اإليطالي 
عودة موفقة الى املسابقة بفوزه على ضيفه القوي 
بوروسيا دورمتوند األملاني بثالثة أهداف لتشيرو 
إميوبيلــي (٦) واحلــارس السويســري ماروين 
هيتس (٢٣ خطأ في مرمى فريقه) والعاجي جان 
دانيال أكبــا أكبرو (٧٦)، مقابل هدف للنرويجي 
إرلينغ هاالند (٧١)، وتصدر التســيو أمام بروج 
البلجيكي الذي أســقط زينيت سان بطرسبورغ 
الروســي في ملعبه بالفوز عليه ٢-١ بهدف قاتل 

في الوقت بدل الضائع.
وفي املجموعة اخلامسة انتزع إشبيلية اإلسباني 
بطل الــدوري األوروبي املوســم الفائت التعادل 
السلبي من مضيفه تشلسي االجنليزي، وفي مباراة 
ثانيــة في املجموعة ذاتهــا بني فريقني يخوضان 
باكورة مشــاركاتهما في املسابقة القارية، تعادل 

رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي ١-١.

التسيو يصعق دورمتوند بثالثية.. وتعادل مخيب إلشبيلية وتشلسي

تشيك يعود كحارس «طوارئ»

ديوكوڤيتش ينسحب 
من «باريس» لألساتذة

أعاد نادي تشلســي ضم احلارس التشيكي بتر تشيك املعتزل 
منذ نهاية موسم ٢٠١٩ إلى صفوفه في الدوري اإلجنليزي لكرة 
القدم، ليدافع عن عرينه في حال عدم توافر احلراس اآلخرين 
لظروف صحية، بحســب ما أعلن النادي اللندني، حيث يشغل 
تشــيك منصب املدير التقني. وقال تشلســي، الذي يضم في 
صفوفه احلراس اإلسباني كيبا أريساباالغا واألرجنتيني املخضرم 
ويلي كابييرو (٣٩ عاما) والقادم اجلديد السنغالي إدوار مندي، 
«اســتدعي بتر تشيك إلى الفريق كحارس طوارئ بديل، وهذا 
إجراء احتياطي بسبب الظروف غير املسبوقة التي تسببت فيها 

أزمة كوفيد-١٩. سيشغل منصب العب غير متعاقد».

قرر نوڤاك ديوكوڤيتش عدم املشاركة في بطولة باريس لألساتذة 
للتنس ألنــه لن يفوز بنقاط خالل البطولة التي تقام بني يومي 
الثاني والثامن مــن نوفمبر كما يركز في احلفاظ على صدارة 
التصنيف العاملي في نهاية املوسم، وأبلغ الالعب الصربي صحيفة 
سبورتسكي زورنال أمس «لن ألعب في باريس ألنني ال ميكنني 
إضافة نقاط إلى رصيدي لكنني سأشارك في ڤيينا ولندن، ميكنني 
احلصول على ٥٠٠ نقطة في ڤيينا ولم ألعب هناك العام املاضي 

وتوجد الكثير من النقاط املتاحة في لندن».
وحقق ديوكوڤيتش رقما قياسيا بالتتويج باللقب ٣٦ ببطوالت 
األســاتذة حني فاز في إيطاليا املفتوحة الشهر املاضي متخطيا 
رفائيل نادال الذي أكد مشاركته في باريس لألساتذة عقب التتويج 

باللقب ١٣ في فرنسا املفتوحة هذا الشهر.
ولن يشــارك نادال، الذي عادل الرقم القياســي لروجر فيدرر 
باحلصول على ٢٠ لقبا بالبطوالت األربع الكبرى، في ڤيينا لكن 
من املتوقع مشاركته في البطولة اخلتامية للموسم في لندن في 

الفترة بني ١٥ و٢٢ نوفمبر.
ولن يخسر ديوكوڤيتش (٣٣ عاما)، الفائز بلقب باريس لألساتذة 
العــام املاضي، أي نقاط اذا غاب عن البطولة بعد مراجعة احتاد 
احملترفني لنظام التصنيف بســبب وباء كوفيد-١٩ الذي سمح 

لالعبني باالحتفاظ بنقاط العام املاضي.

قمة بني ميالن وسلتيك في «يوروبا ليغ» 
وبداية سهلة لإلجنليز واإلسبان

التركي ضمن املجموعة التاسعة.
وتأمل ايطاليا أن مينحها نابولي أو 
روما أو أحد املتأهلني من دوري االبطال، 
اللقب القاري، وسيلتقي نابولي مع ضيفه 
أي زد الكمــار الهولنــدي في املجموعة 
السادســة، أما روما فيســتهل مشواره 
أمــام مضيفه يونغ بويز السويســري 
فــي املجموعة االولى التي تشــهد لقاء 
سسكا صوفيا البلغاري مع ضيفه كلوغ 

الروماني.

البرتغالي وأيك أثينا اليوناني.
وسيكون ريال سوسييداد، وفياريال 
وغرناطة أمــام مهمة إبقــاء الكأس في 
إسبانيا للمرة احلادية عشرة منذ العام 
٢٠٠٤، بعدما توج بلقبها اشبيلية املوسم 
املاضي، ويستهل غرناطة مشواره أمام 
مضيفه ايندهوفن الهولندي في املجموعة 
اخلامســة، فــي حني يحل سوســييداد 
ضيفا على رييكا الكوراتي في السادسة 
ويستضيف ڤياريال نظيره سيفاسبور 

تنطلــق اليــوم منافســات املوســم 
اجلديد من الدوري األوروبي لكرة القدم 
«يوروبا ليغ» بعد قرابة شــهرين على 
نهاية املوسم الســابق املاراثوني الذي 
عكره ڤيروس كورونا املســتجد، حيث 
يبــرز في الواجهة لقــاء قمة بني ميالن 
االيطالي ومضيفه سلتيك االسكتلندي، 
فيما تبدأ األندية االسبانية واالجنليزية 
مشوارها مبباريات سهلة. جتمع املباراة 
بني ميالن وسلتيك في اجلولة االولى من 
املجموعة الثامنة، فريقني من املفترض أن 
يلتقيا في ظروف طبيعية في املسابقة 
القارية األهم دوري أبطال أوروبا، التي 
توج الفريق االيطالي بلقبها في ســبع 
مناسبات فيما رفع نظيره االسكتلندي 

كأسها مرة واحدة في العام ١٩٦٧. 
وســيعول ميالن على جنمه املتألق 
واملخضرم السويدي زالتان ابراهيموفتش 
لقيادته الى الفوز عطفا على األداء املميز 
التي يقدمه منذ وصوله الى ملعب «سان 
سيرو» لفترة ثانية في يناير املاضي.

ويدخــل «الروســونيري» املبــاراة 
مبعنويــات عالية بعد أن حســم دربي 
ميالنو على حساب جاره وغرميه إنتر 
(٢-١) بهدفــني للـــ «الســلطان» ليقود 
الفريق الى فوزه الرابع هذا املوسم من 
اربــع مباريات في صدارة «ســيري أ»، 
وفي املباراة األخرى من املجموعة يلتقي 
ليل الفرنســي مع مضيفه سبارتا براغ 

التشيكي.
وســتكون بدايــة مشــوار االنديــة 
االجنليزية نســبيا ســهلة في البطولة 
حيث يحل أرسنال وصيف العام ٢٠١٩ 
ضيفا على رابيد ڤيينا النمسوي ضمن 
منافاست املجموعة الثانية التي يلتقي 
فيها أيضا دوندالك االيرلندي مع ضيفه 

مولدي النروجي.
أمــا توتنهــام، فيبدأ مشــواره على 
ارضــه أمام الســك لينتس النمســوي 
ضمن املجموعة العاشرة، حيث سيكون 
أحد أبرز املرشحني للفوز بالبطولة هذا 

املوسم.
 أما ليستر سيتي ثالث ممثلي اجنلترا 
فيستقبل زوريا لوهانسك االوكراني في 
املجموعة السابعة التي تضم أيضا براغا 


