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دورمتوند وشالكه 
صراع في «البوندسليغا»

رين للعودة إلى القمة مجددًا

يلتقي فريقا بوروسيا دورمتوند وشالكه في أول مباراة 
ديربي باملوســم غدا في اجلولة اخلامســة من منافسات 

الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليغا). 
ويعــد موقف الفريقني في الــدوري مختلفا متاما حيث 
يتطلــع دورمتوند بالفعل الحتالل صدارة الترتيب، فيما 
حصد شالكه أول نقطة له هذا املوسم في اجلولة املاضية 
بعدما تعادل مع يونيون برلني ١-١، ليضيف مباراة أخرى 
إلى سلسلة املباريات العشرين التي فشل في حتقيق أي 

فوز خاللها.
وفي اليوم نفسه يلتقي اليبزيغ، متصدر جدول الترتيب، 
مع هيرتا برلني، حيث يهدف اليبزيغ إلى الفوز بهذه املباراة 
للحفاظ على الصدارة خاصة أن بايرن ميونيخ يالحقه بقوة. 
ويبتعد بايرن عن الصدارة بفارق نقطة واحدة وهو على 
موعد علــى ملعبه مع مواجهة اينتراخت فرانكفورت في 

اليوم نفسه.
ويفتتح فريقا شتوتغارت وكولن مباريات هذه اجلولة اليوم.

يطمح رين الى استعادة نغمة االنتصارات وصدارة الدوري 
الفرنسي في كرة القدم عندما يستضيف أجنيه اليوم في 

افتتاح املرحلة الثامنة. 
وفشل رين في الفوز باجلولة املاضية، حيث سقط في فخ 
التعادل أمام مضيفه ديغــون ١-١ في الدوري ليتخلى عن 

الصدارة لشريكه السابق ليل. 
وسقط رين في فخ التعادل ثالث مرات في مبارياته األربع 
األخيرة في مختلف املســابقات، وتراجع الى املركز الثالث 
بفــارق نقطتني خلف ليل وبفــارق األهداف خلف باريس 
ســان جرمان حامل اللقب الذي يسعى إلى تضميد جراحه 
القارية عندما يستضيف ديغون صاحب املركز األخير غدا. 
فريق آخر يبحث عن تعويض كبوته القارية، ويتعلق األمر 
مبرسيليا عندما يحل ضيفا غدا على لوريان السابع عشر.

قمة نارية غدًا بني «البلوز» «والشياطني احلمر»
يسعى مان يونايتد الى حمل الزخم 
األوروبي معه للمنافسات احمللية عندما 
يستضيف تشلسي غدا الساعي لتفادي 
تعادل ثالث تواليا، وذلك في قمة املرحلة 
السادسة من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم التي سيكمل خاللها ليڤربول حامل 
اللقــب رحلة األلف امليل من دون قلب 

دفاعه الهولندي فيرجيل ڤان دايك.
ويصطــدم فريق املدرب النرويجي 
اولــي غونار سولســكاير بتشلســي 
الســاعي لتعويض تعادلني متتاليني 
مخيبني، األول مع ساوثمبتون ٣-٣ في 
املرحلة السابقة على أرضه، والثاني 
مع ضيفه إشــبيلية االسباني سلبا 
في مستهل حملته باملسابقة القارية.
ويحتــل يونايتد املركز اخلامس 
عشر في الدوري حاليا مع ٦ 
نقاط بعد فوزين وخسارتني 
لكن مبباراة أقل عن منافسه 
الثامن برصيد ٨ نقاط، بعد 
أن غاب عن املرحلة األولى 
حلصوله على قسط من 
الراحة بعد مشــاركته 
في الــدوري األوروبي 
«يوروبــا ليــغ» فــي 

أغسطس الفائت.
ويتطلع تشلسي الى 
فوزه االول خارج قواعده 
على مــان يونايتد ضمن 
منافســات الدوري في ثماني 
مباريــات، وهي أطول سلســلة 
للنادي اللندني من دون فوز في 

أولد ترافورد منذ العام ١٩٥٧.
الى  ويسعى سولســكاير 

جتديد فوزه على فرانك 
المبارد مدرب البلوز 

فــي البرميييرليغ بعــد أن تفوق عليه 
في مباراتي الدوري املوســم الفائت في 
املوسم االول للدولي االجنليزي السابق 
مع تشلسي، الذي تفوق عليه في نصف 

نهائي الكأس املوسم الفائت.
من جهة أخرى، سيخوض ليڤربول 
أولى مبارياته في الدوري هذا املوســم 
بغياب قلب دفاعه فان دايك عن التشكيلة 
األساسية بعد تعرضه إلصابة قوية في 
دربي الـ «مرسيسايد» ضد ايڤرتون في 
املرحلة السابقة (٢-٢) بعد تدخل قوي 
مــن احلارس جــوردان بيكفورد، وذلك 
عندما يستضيف شيفيلد يونايتد غدا.

ويحتل ليڤربــول املركز الثالث في 
الــدوري برصيــد ١٠ نقــاط بعد ثالثة 
انتصارات، خســارة وتعــادل متخلفا 
بثــالث نقاط عــن ايڤرتــون املتصدر 

ونقطتني عن أستون ڤيال الثاني.
ويفتتح ڤيال الذي يقدم مستويات 
هائلــة هــذا املوســم املرحلــة اليــوم 
باستضافة ليدز يونايتد متطلعا ليبقى 
الفريــق الوحيد الــذي يحصد العالمة 

كاملة من جميع مبارياته.
ويسعى مانشستر سيتي الى فوزه 
الثالث تواليا في جميع املنافسات عندما 
يحل ضيفا على وســت هــام في أولى 

مباريات الغد.
ويلتقــي اليــوم أيضــا فــوالم مع 

كريستال باالس.

البطل يستضيف شيفيلد.. والسيتي للمواصلة على حساب وست هام.. وأستون ڤيال في مواجهة ليدز  جدول املباريات بتوقيت الكويت

اجلمعة

اجنلترا ( املرحلة ٦)
١٠:٠٠beIN sports HD١أستون ڤيال - ليدز يونايتد

إيطاليا (املرحلة ٥)
٩:٤٥beIN sports HD٤ساسوولو - تورينو

فرنسا (املرحلة ٥)
١٠:٠٠beIN sports HD٦رين ـ اجنيه

أملانيا (املرحلة ٥)
٩:٣٠شتوتغارت - كولن

السبت

اجنلترا (املرحلة ٦)
٢:٣٠beIN sports HD١وست هام - مان سيتي
٥:٠٠beIN sports HD٢ڤوالم ـ كريستال باالس
٧:٣٠beIN sports HD١مان يونايتد ـ تشلسي

١٠:٠٠beIN sports HD١ليڤربول ـ شيڤيلد يونايتد
إيطاليا (املرحلة ٥)

٤:٠٠beIN sports HD٤أتاالنتا - سمبدوريا
٧:٠٠beIN sports HD٤جنوى - إنترميالن
٩:٤٥beIN sports HD٤التسيو - بولونيا

فرنسا (املرحلة ٨)
٦:٠٠beIN sports HD٦لوريان - مرسيليا
١٠:٠٠beIN sports HD٦باريس - ديغون

أملانيا (املرحلة ٥)
٤:٣٠بايرن ميونيخ - فرانكفورت
٤:٣٠ماينتس - مونشنغالدباخ

٤:٣٠اليبزيغ - هرتا برلني
٤:٣٠أونيون برلني - فرايبورغ

٧:٣٠دورمتوند - شالكه

ساسوولو النتزاع الصدارة.. وإنتر للتعويض محليًا
ميلك ساسوولو فرصة سانحة ملواصلة 
بدايته القوية وانتزاع الصدارة ولو مؤقتا 
عندما يستضيف تورينو صاحب املركز 
األخير اليوم في افتتاح املرحلة اخلامسة 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه 
كالياري في املرحلة األولى، حقق ساسوولو 
ثالثة انتصــارات متتالية خولته انتزاع 
املركز الثاني برصيد ١٠ نقاط بفارق نقطتني 

خلف ميالن املتصدر بالعالمة الكاملة.

ويســعى كل مــن أتاالنتا والتســيو إلى 
اســتغالل املعنويات العاليــة لالعبيهما 
بعد البداية القوية في املســابقة القارية 
العريقة عندما يســتضيفان ســمبدوريا 

وبولونيا غدا.
ويعــول أتاالنتا والتســيو على التوهج 
القاري الستعادة التوازن احمللي، فاألول 
تخلى عن الصدارة التي كان يتشاركها مع 
ميالن بخسارته الكبيرة أمام نابولي ١-٤، 
هي األولى له محليا بعد ثالثة انتصارات 

متتاليــة، فيما خيب التســيو اآلمال في 
مبارياته الثالث احمللية األخيرة، حيث لم 
يذق طعم الفوز بخسارتني وتعادل واحد.

من جهته، يخوض إنتر ميالن اختبارا غدا 
ضد مضيفه جنوى الثاني عشر في سعيه 
الى نسيان خيبة أمله في دوري األبطال.

وتلقى إنتــر ميالن ضربــة موجعة قبل 
اســتضافة مونشــغالدباخ أول من أمس 
بإعالن إصابة مدافعه الدولي املغربي أشرف 

حكيمي بڤيروس كورونا.

أكد تقرير صحافي إيطالي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم يوڤنتوس مازال حامال لڤيروس كورونا، وأن االختبارات 
التي خضع لها مؤخرا جاءت إيجابية. ويتأهب مشجعو كرة 
القدم حول العالم ملشاهدة مواجهة رونالدو أمام ميسي من 
جديد يوم ٢٨ اجلاري في دوري األبطال، على ملعب «أليانز» 
وذلك ألول مرة منذ رحيل الدون عن ريال مدريد. وبحسب 
موقع «كالتشــيو ميركاتو»، فإن رونالــدو ال يزال مصابا 
بـ«كورونا»، حيث قام يوڤنتوس بإرســال الوثائق الطبية 
الكاملة اخلاصة برونالدو إلى الفريق االستشاري لبروتوكول 
االحتاد األوروبي. وينص بروتوكول االحتاد األوروبي على 
ضرورة إرسال ما يفيد بحالة الالعب املصاب بـ«كورونا».

رونالدو مازال مصابًا بـ «كورونا»

وجه بايرن ميونيخ إنذارا مبكرا شديد 
اللهجــة إلى منافســيه في مســتهل دفاعه 
عن لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم بفوزه الكاســح على ضيفه 
أتلتيكو مدريد ٤-٠ في اجلولة األولى من 

منافسات املجموعة األولى.
وحذا حــذوه أتاالنتا، مفاجأة املوســم 
املاضي، بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه 
ميدتيالند الدمناركي في املجموعة الرابعة 
التي شــهدت فوزا ثمينــا لليڤربول، بطل 
املوســم قبل املاضي، على مضيفه أياكس 
أمستردام ١-٠، فيما تغلب مان سيتي على 

ضيفه بورتو ٣-١ في املجموعة الثالثة.
وخيب ريال مدريد وإنتر ميالن اآلمال 
عندمــا مني األول بخســارة تاريخية على 
أرضــه امــام ضيفه شــاختار دونيتســك 
األوكرانــي ٢-٣، وأفلت الثاني من املصير 
ذاته بإدراكه التعادل في الدقيقة األخير من 
مباراته وضيفه بوروســيا موشنغالدباخ 
األملانــي ٢-٢ ضمــن منافســات املجموعة 

الثانية.
وأكــرم بايــرن ميونيخ وفــادة ضيفه 
أتلتيكو مدريد ولقنه درسا في فنون اللعبة 
عندمــا تغلب عليه برباعية نظيفة تناوب 

على تسجيلها الفرنسي كينغسلي كومان 
(٢٨ و٧٢) وليون غوريتسكا (٤١) والفرنسي 

كورنتان توليسو (٦٦).
وفي املجموعة ذاتها تعادل سالزبورغ 
النمسوي مع لوكوموتيف موسكو الروسي 

.٢-٢
ودفــع ريــال مدريــد وحتديــدا مدربه 
الفرنسي زين الدين زيدان غاليا ثمن التفكير 
في الكالسيكو، ومني بخسارة تاريخية أمام 

ضيفه شاختار ٢-٣.
وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (٥٤) 
والبرازيلــي فينيســيوس جونيور (٥٩) 
هدفي ريال مدريد، والبرازيلي تيتيه (٢٩) 
والفرنسي رافايل فاران (٣٣ خطأ في مرمى 
فريقه) واإلسرائيلي مانور سالومون (٤٢) 
أهداف شــاختار دانييتسك الذي لعب في 
غياب ١٠ العبني بســبب االصابة بفيروس 

كورونا املستجد.
وهي اخلســارة األولى لريال مدريد في 
ثالث مواجهات ضد شــاختار في املسابقة 
القاريــة العريقة بعدما تغلب عليه مرتني 
(٤-٠و٤-٣) فــي دور املجموعات موســم 

.٢٠١٥-٢٠١٦
وفي املجموعة ذاتها، أنقذ املهاجم الدولي 

البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر ميالن 
من مصير ريال مدريد وتفادي اخلسارة أمام 
ضيفه بوروسيا مونشــنغالدباخ بإدراكه 
التعادل في الدقيقة األخيرة ومسجال هدفه 

الشخصي الثاني في املباراة.
ومنح لوكاكو التقدم إلنتر ميالن (٤٩)، 
لكن فرحته لم تدم ســوى ١٤ دقيقة حيث 
أدرك مونشنغالدباخ التعادل بواسطة مدافعه 
الدولــي اجلزائري رامي بن ســبعيني من 

ركلة جزاء(٦٣).
ومنح جوناس هوفمان التقدم للضيوف 
(٨٤)، قبل أن يدرك لوكاكو التعادل (٩٠).

وعاد ليڤربول بفوز ثمني من أمستردام 
بتغلبه على مضيفه أياكس بفضل النيران 
الصديقة، حيث سجل املدافع األرجنتيني 
العريــق نيكــوالس  الهولنــدي  للنــادي 
تاغليافيكو الهدف الوحيد باخلطأ في مرمى 
فريقه (٣٥). وحقق ليڤربول، حامل اللقب 
ست مرات، فوزه األول على أياكس املتوج 
باللقب ثالث مرات، في ثالث مواجهة بينهما 

فقط في املسابقة.
وفــي خطــوة غريبــة، أخــرج االملاني 
يورغن كلوب الثالثي الهجومي املكون من 
السنغالي ساديو مانيه املصري محمد صالح 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة ٦٠.
وفي املجموعة ذاتها، ضرب أتاالنتا بقوة 
وعاد بفوز كبير من أرض مضيفه ميدتيالند 

٤-٠ وبنكهة كولومبية.
وحســم اتاالنتــا نتيجــة املبــاراة في 
شوطها االول بثالثية نظيفة، حيث منحه 
الكولومبي دوفان ساباتا (٢٦)، وأضاف قائده 
االرجنتيني أليخاندرو غوميس الثاني بعد 
١٠ دقائق (٣٦)، قبل أن يسجل الكولومبي 
اآلخــر لويس موريال الثالث (٤٢)، وختم 
الروسي أليكسي ميرانتشوك، بديل ساباتا، 

املهرجان بالهدف الرابع (٨٨).
وحقق مانشســتر سيتي بداية ناجحة 
بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بثالثة 
اهداف لألرجنتيني سيرخيو أغويرو (٢٠ 
من ركلة جزاء) واألملاني إيلكاي غوندوغان 
(٦٥) وفيــران توريــس (٧٣) مقابل هدف 

للكولومبي لويس فرناندو دياس (١٤).
ولم تكن عودة مرســيليا الفرنسي إلى 
دوري األبطال بعد غياب دام لسبع سنوات 
ناجحة بسقوطه امام مضيفه أوملبياكوس 
اليوناني بهدف في الدقيقة األولى من الوقت 
بدل الضائع ســجله املصري أحمد حســن 

«كوكا».

بايرن يضرب بقوة.. وفوز صعب لـ «الريدز»
سقوط مفاجئ للريال.. و«النيراتزوري» يتعثر.. «وكوكا» يباغت مرسيليا في دوري األبطال


