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يعــاود الدوري االجنليزي املمتــاز لكرة القدم انطالقته من جديد 
بعد فترة توقف ألســبوعني بســبب نافذة التوقف الدولي، بإقامة 
٧ مواجهــات بانطــالق اجلولة الـــ ٩ لـــ «البرميييرليغ»، ويعد 
«ديربي شمال لندن» أبرز مواجهات مساء غد السبت، حيث 
يستضيف أرسنال متصدر الترتيب (١٨ نقطة) نظيره 
توتنهام الثالث (١٧ نقطة)، فيما يسعى ليڤربول ثامن 
الترتيــب (٩ نقاط) لتصحيح مســاره بعد بداية 
مخيبة، واســتعادة نغمة التألق بقيادة املدير 
الفني األملانــي يورغن كلــوب، وذلك عندما 
يســتضيف برايتون الرابع (١٣ نقطة)، في 

مواجهة ال تخلو من اإلثارة والندية.
كما يلتقي بورمنوث ثاني عشر الترتيب 
(٨ نقاط) مع برينتفورد التاسع (٩ نقاط)، 
ويستضيف كريستال باالس السادس عشر 
(٦ نقاط) نظيره تشلسي السابع (١٠)، فيما يحل 
نيوكاسل يونايتد العاشر (٨ نقاط) ضيفا على ڤوالم السادس 
(١١ نقطة)، ويستقبل ساوثهمبتون الرابع عشر(٧ نقاط) نظيره 
إيڤرتون الثالث عشــر (٧ نقاط) في مواجهة متكافئة، وفي آخر 
مباريات الســبت يلتقي وست هام يونايتد الذي يقبع في املركز 
الثامن عشر (٤ نقاط) مع ولڤرهامبتون السابع عشر (٦ نقاط).

وال تبدو األخبار كلها جيدة في معسكر توتنهام، حيث كشفت 

تقاريــر صحافيــة أمس، أن ديان كولوسيفســكي جنــم الفريق، معرض 
للغياب عن «ديربي» شمال لندن، بعد تعرضه إلصابة في أوتار الركبة.

ولعب كولوسيفســكي فــي كل من مباراتي الســويدي بــدوري األمم 
األوروبية ضد صربيا وســلوڤينيا خالل فترة التوقف الدولي، وعاد إلى 

ناديه مع إصابة، وفقا ملا ذكه موقع «ذا أثليتيك».
وقد يشكل غياب كولوسيفسكي، ضربة قوية للمدرب اإليطالي أنطونيو 
كونتي، لكن ال يزال لديه النجم البرازيلي ريتشارليسون، الذي مير بحالة 
رائعة مع النادي واملنتخب في اآلونة األخيرة، حيث سجل ٣ أهداف وقدم 
متريرة مســاعدة واحدة في انتصار البرازيــل على كل من غانا وتونس 

خالل فترة التوقف الدولية.
وعلى اجلهة األخرى، خسر أرسنال جنمه الشاب إميل سميث رو حتى 
نهايــة العام احلالــي، بعد أن خضع لعملية جراحيــة ناجحة في الفخذ، 

«إلصالح وتر تالف»، وفقا ملا ذكرته صحيفة «ديلي ميل».
وفــي ليڤربول، ينتظر الدولي املصري محمد صالح رقما مميزا خالل 
مباراة فريق ضد برايتون، وبحســب املوقع الرسمي للدوري اإلجنليزي 
فإن محمد صالح ســيحتفل باملشــاركة في املباراة رقــم ٢٠٠ في الدوري 
اإلجنليزي بشكل عام سواء مع ناديه احلالي ليڤربول أو السابق تشلسي.
وســاهم محمد صالح فــي ٤ أهداف خالل املوســم احلالي في الدوري 
اإلجنليزي بعدما استطاع تسجيل هدفني وصناعة مثلهما ويأمل الفرعون 
في إعادة ماكينة أهدافه من جديد للمنافسة على لقب هداف «البرميييرليغ» 

والدفاع عن لقبه.

٧ مواجهات في انطالق اجلولة الـ ٩ للدوري اإلجنليزي

كونتي يصف مزاعم انتقاله إلى يوڤنتوس بـ «قلة االحترام»
وصف مدرب توتنهام اإليطالي أنتونيو كونتي املزاعم 
التي حتدثت عن إمكانية انتقاله إلى يوڤنتوس بأنها 

تنم عن «قلة احترام».
وارتبط اســم كونتي باالنتقال إلى يوڤنتوس بعد 
البداية السيئة للسيدة العجوز في الدوري احمللي 

هذا املوسم.
وتربط كونتي الــذي ينتهي عقده مع توتنهام في 
يونيو املقبل، عالقة وثيقة مع يوڤنتوس بعد فوزه 

باللقب في صفوف السيدة العجوز كالعب ومدرب.
وارتفعت اسهم كونتي بعد ان قاد توتنهام إلى التأهل 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املاضي، قبل أن يحقق 
بداية مثالية في الدوري احمللي هذا املوسم حيث لم 

يخسر فريقه أي مباراة حتى اآلن.
لكن على الرغم من التقارير التي حتدثت عن احتمال 
إقالة ماسيميليانو أليغري بعد فوز يوڤنتوس في 
مباراتني فقط من اصل أول سبع مباريات في الدوري 

اإليطالي، إال أن كونتي أكد على استمرار التزامه مع 
توتنهام. وقال كونتي قبل مواجهة ارسنال في دربي 
شــمال لندن: «أعتقد أن هذا ينم عن عدم احترام 
ملدرب يوڤنتوس وعدم احترام لعملي مع توتنهام». 
وأضاف «لقد بدأنا املوسم للتو. حتدثت مرات عديدة 
عن هذا املوضوع وقلت دائما إنني سعيد وأستمتع 
بوقتي مع توتنهام. ثم لدينا املوسم بأكمله إليجاد 

أفضل حل للنادي ولي».

برشلونة في مواجهة الغيابات ومايوركا السبت

اإلنتر وروما قمة خارج التوقعات.. 
ونابولي لالنفراد بالصدارة غدًا عبر تورينو

يلتقي برشلونة غدا السبت 
نظيره ريال مايوركا على ملعب 
إيبيروستار ضمن منافسات 
اجلولة الســابعة من الدوري 
اإلســباني، عقــب العودة من 
التوقف الدولي، وتشهد صفوف 
النــادي الكاتالونــي غياب ٥

العبني مهمني في صفوفه بسبب 
اإلصابــة، ويأتي في مقدمتهم 
جول كوندي، رونانلد أراخو، 
وعثمــان دميبلــي، ممفيــس 
ديباي، فرينكي دي يونغ، وذلك 
بعد تعرضهــم لالصابات مع 
منتخبات بالدهــم في دوري 
األمم األوروبية واالســتعداد 
لكأس العالم، مما يضع املدرب 
اإلسباني تشــافي هيرنانديز 
أمام خيارات محدودة وخاصة 
فــي خط الدفــاع، وقد تنفس 
تشافي الصعداء بعدما أعطى 

تنطلق اجلولة الـ ٨ للدوري اإليطالي لكرة 
القدم بثالث مباريات غدا السبت، حيث يسعى 
نابولي الى االنفراد بقمة الترتيب وفض الشراكة 
مع اتالنتا الذي يساويه في عدد النقاط (١٧

نقطة) وذلك عندما يستضيف على ملعب دييغو 
ارماندو مارادونا نظيره تورينو تاسع الترتيب 
(١٠ نقاط) في افتتاح اجلولة، وتتبعه قمة نارية 
على ملعب سان سيرو يستضيف فيها انتر 
ميالن سابع الترتيب (١٢ نقطة) نظيره روما 
السادس (١٣ نقطة)، وفي ثالث املواجهات يحل 
ميالن اخلامس (١٤ نقطة) ضيفا على إمبولي 

الرابع عشر في «الكالتشيو» بـ ٧ نقاط.
وقد خاض اإلنتر ميالن مرانه اجلماعي 
أمس في ظل غياب مهاجمه روميلو لوكاكو، 

الذي اكتفى بــأداء مران فردي عقب تعافيه 
من اإلصابة، وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» 
إلى أن فرص مشاركة لوكاكو أمام روما، باتت 

ضعيفة للغاية.
وعلــى اجلهــة األخرى، يبــدو موقف 
األرجنتيني باولو ديباال جنم روما من املشاركة 
في املباراة جيدا، حيث أن اإلصابة لم متنعه من 
االنضمام الى قائمة األرجنتني، ورغم غيابه 
عن املشاركة مبباراتي هندوراس وجامايكا، إال 
أنه جاهز للمشاركة في لقاء إنتر املقبل، وقد 
فضل اجلهاز الطبي ملنتخب «التانغو» اراحته 
بعدما أجرى فحوصات طبية أكدت معها سالمته 
وجاهزيته. وكان ديباال قد تعرض لإلصابة 
في الفخذ األيسر خالل إحماءات مباراة روما 

وأتاالنتا يوم ١٨ سبتمبر املاضي. 
وفي ثالث املواجهات، يسعى ميالن 
إلى تخطي عقبة إمبولي ومواصلة 

الضغط على فرق، وحترص إدارة 
«الروســنيري» على حتصني جنوم 

الفريق، ملزيد من االستقرار، ولتشكل دافعا 
لهم ملزيد من العطاء في الدوري، وكشف تقرير 
صحافي إيطالي، عن نية ميالن جتديد عقد 
مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، وبحسب 
موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي، فإن ميالن 
على استعداد لتمديد عقد جيرو ملدة عام آخر، 
لينتهي في صيف ٢٠٢٤ بدال من ٢٠٢٣، كما 
تسعى إدارة الفريق إلى متديد عقد احلارس 

البرتغالي رافائيل لياو.

اجلهاز الطبي الضوء األخضر 
ملشاركة الظهير األمين سيرجي 
روبرتو بعد عودته من اإلصابة 

وشفائه بشكل نهائي.
الـــ ٧ وتفتتــح اجلولــة 

للــدوري اإلســباني مببــاراة 
واحــدة مســاء اليــوم، حيث 
يستضيف أتلتيك بلباو رابع 
الترتيــب (١٣ نقطــة) نظيره 
الســادس عشــر (٤ أمليريــا 

نقــاط) في مواجهة من طرف 
واحــد علــى األغلــب. ويأمل 
الترتيــب  «البارســا» ثانــي 
برصيــد ١٦ نقطــة، حتقيــق 
الفوز غــدا على مســتضيفه 
مايــوركا، لضرب عصفورين 
بحجر واحد، اعتالء الصدارة 
مؤقتا، وجتاوز املتصدر ريال 
مدريد (١٨ نقطة) الذي تنتظره 
مواجهة مع أوساسونا األحد، 

وكذلــك لرفع احلالة املعنوية 
للفريق الذي أرهقته اإلصابات، 
وضربت صفوفه بقسوة، ومن 
جانبــه، يأمل ريــال مايوركا 
عاشــر الترتيــب (١٠ نقــاط) 
بتحقيق مفاجأة مدوية، وزيادة 

متاعب ضيفه برشلونة.
وفــي مواجهــات الســبت 
أيضا، يستضيف قادش التاسع 
عشر (٣ نقاط) نظيره ڤياريال 
السادس (١١ نقطة)، كما يواجه 
خيتافي الرابع عشر (٧ نقاط) 
على ملعبه نظيره بلد الوليد 
ثامن عشر الترتيب (٤ نقاط)، 
وفــي مواجهــة متكافئة يحل 
أتلتيكو مدريد الســابع بـ ١٠

نقــاط ضيفــا على إشــبيلية 
اخلامس عشر (٥ نقاط)، وذلك 
على ملعب رامون سانشــيز 

بيزخوان.

بايرن يواجه ليڤركوزن لتجاوز عثراته واالنطالق من جديد
غاب شــبح األزمة عن بايــرن ميونيخ في 
السنوات العشــر املاضية خالل هيمنته على 
لقب الدوري األملاني في كرة القدم، حتى عندما 
كان يهــدر النقاط، لكن مع تراجعه إلى املركز 
اخلامس بعد سبع مباريات دق ناقوس اخلطر 
رمبا في أروقة النادي الباڤاري إذ يســتضيف 
الفريق اجلريح منافسه باير ليڤركوزن صاحب 
املركز اخلامس عشر (٥ نقاط) اليوم اجلمعة في 
افتتاح منافسات املرحلة الثامنة، مع عودة عجلة 
املنافســات إلى الدوران بعد توقف ألسبوعني 
بســبب النافــذة الدولية، مع ســجل خال من 
االنتصارات منذ منتصف أغسطس وهي حالة 
لم يعتد عليها منذ ســنوات طويلة. ويعكس 

الوافد اجلديد املهاجم السنغالي مانيه «الصامت» 
عن التهديف صورة واضحة عن معاناة بايرن، 
حيث لم يتمكن جنم ليڤربول االجنليزي السابق 
من هز الشباك في املباريات اخلمس األخيرة، 
في حني كان سجل خمسة أهداف في مبارياته 
الست األولى منذ وصوله إلى باڤاريا.  بدوره، 
مير ليڤركوزن بفترة صعبة اذ لم يفز ســوى 
مبباراة يتيمة من أصل سبع في حني تعادل في 
اثنتني وخســر في أربع، كما خرج من األدوار 

األولى للكأس احمللية. 
وعلى اجلهة األخرى، يعيش يونيون برلني 
املتصدر أفضل حقبة له، ومع مرور ٧ مراحل، 
يتصدر نادي العاصمة التريب بـ ١٧ نقطة، ويحل 

ضيفا غدا السبت على آينتراخت فرانكفورت 
السابع (١١ نقطة)، كما تقام غدا عدة مواجهات 
ضمن اجلولة الـ ٨ لـ «البوندسليغا» لعل أهمها 
مواجهتي اليبزيغ وبوخــوم، وفيردر برمين 

وضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ.
فرنسا

يستقبل باريس سان جرمان املتصدر على 
ملعبــه بارك دي برانس فريــق نيس في أول 
مواجهة للمدرب كريستوف غالتييه ضد فريقه 
السابق منذ وصوله الى العاصمة الفرنسية، 
وذلك ضمن منافســات املرحلة التاســعة من 
الدوري احمللي غدا الســبت، كما يســتضيف 

ستراسبورغ نظيره رين. سجل ثالثي املقدمة 
املؤلــف من كيليــان مبابــي، البرازيلي نيمار 
واألرجنتيني ليونيل ميسي ٢٧ هدفا هذا املوسم 
في جميع املســابقات مع النــادي، كما وجدوا 
جميعهم طريقهم الى الشــباك خــالل النافذة 

الدولية األخيرة. 
ورغــم بدايتهم القوية للدوري مع ســبعة 
انتصارات وتعادل، يتقدم رجال غالتييه بفارق 
نقطتــني فقط عن الغرمي التقليدي مرســيليا 
صاحب املركز الثاني، وستكون الفرصة سانحة 
للفريق اجلنوبي العتــالء الصدارة والضغط 
على سان جرمان عندما يقص شريط املرحلة 
اليوم اجلمعة ضد مضيفه أجنيه الرابع عشر.

جدول املباريات بتوقيت الكويتمرسيليا يسعى للقمة والضغط على «باريس»

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة ٧)
١ ١٠beIN sportsبلباو – أمليريا

أملانيا (املرحلة ٨)
١ ٩:٣٠beIN sports PREMIUMبايرن ميونيخ – ليڤركوزن

فرنسا (املرحلة ٩)
٢ ١٠beIN sportsأجنيه – مرسيليا

غدًا السبت

إجنلترا (املرحلة ٩)
١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMأرسنال – توتنهام
٥بورنموث – برینتفورد
٢ ٥beIN sports PREMIUMكريستال – تشلسي
٣ ٥beIN sports PREMIUMفوالم – نيوكاسل

٥ليڤربول – برايتون
٥ساوثمبتون – إيڤرتون

١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMوست هام – ولڤرهامبتون

إسبانيا (املرحلة ٧)
١ ٣beIN sportsقادش – ڤياريال

١ ٥:١٥beIN sportsخيتافي – بلد الوليد
١ ٧:٣٠beIN sportsإشبيلية – أتلتيكو مدريد

١ ١٠beIN sports PREMIUMمايوركا – برشلونة

إيطاليا (املرحلة ٨)
٤starzplay APPنابولي – تورينو

٧starzplay APPإنتر – روما
٩:٤٥starzplay APPإمبولي – ميالن

أملانيا (املرحلة ٨)
٤:٣٠فرانكفورت – يونيون

٤:٣٠كولن – دورمتوند
٤:٣٠فرایبورغ – ماینتس
٤:٣٠الیبزیغ – بوخوم

٤:٣٠ڤولفسبورغ – شتوتغارت
٣ ٧:٣٠beIN sportsبرمين – مونشنغالدباخ

فرنسا (املرحلة ٩)
٢ ٦beIN sportsستراسبورغ – رين

٢ ١٠beIN sportsباريس – نيس

«الكويت» في املجموعة الثالثة
بكأس العالم لكرة اليد لألندية

يعقوب العوضي

أســفرت قرعة بطولة كأس العالم لألندية لكرة اليد 
(سوبر غلوب)، عن وقوع الكويت في املجموعة الثالثة 
إلى جانب كل من تاوباتي البرازيلي وكيلسي الپولندي، 
فيما جاء فريق اخلليج الســعودي في املجموعة األولى 
مع كل من ماغديبورغ األملاني وسيدني االسترالي، كما 
حل األهلي املصري في املجموعة الثانية الى جانب مضر 
السعودي وبنفيكا البرتغالي، أما املجموعة الرابعة فضمت 
برشلونة اإلسباني وكلوب املكسيكي والترجي التونسي.
وأقيمــت القرعة مســاء أمس فــي اململكــة العربية 
الســعودية التي ستستضيف البطولة التي تنطلق من 

١٨ أكتوبر املقبل الى ٢٣ منه.
وجاء تأهل الكويت بعد فوزه بلقب البطولة اآلسيوية 
لألندية أبطال الدوري والكأس، وكانت استعداداته عبر 
اقامة معسكر خارجي في البوسنة واملشاركة في البطولة 
العربية لألندية األبطال التــي احتل فيها املركز الثالث 

في تونس مؤخرا.

أرسنال وتوتنهام في «ديربي الصدارة» 
وليڤربول لتصحيح املسار غدًا


