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توتنهام في اختبار صعب أمام كريستال باالس بالدوري اإلنكليزي
تنطلق مناف�سات اجلولة الثانية
ع�رش مل�سابقة الدوري الإنكليزي
املمتاز بعد ظهر ال��ي��وم حيث
يلعب فريق كارديف مع برايتون
يف مباراة �سيحاول خاللها كل
فريق الفوز بالنقاط الثالث من
اج��ل حم��اول��ة تغيري و�ضعيته
يف ج��دول الرتتيب ال�سيما وان
ك��اردي��ف ق���ادم م��ن خ�����س��ارة يف
اال�سبوع املا�ضي �أم��ام لي�سرت
�سيتي فيما �أن برايتون بدوره
يريد ا�ستعاده بدايته اجليدة يف
امل�سابقة والتي اعقبها عدد من
االنك�سارات.
وميكن اعتبار املباراة متوازنة
وتبقى ك��ل االح��ت��م��االت واردة
يف م��ب��اراة ال��ي��وم وك���ل فريق
لديه امكانية اخل��روج بالنقاط
الثالث.
وع��ل��ى م��ل��ع��ب ل��ي�����س�تر �سيتي
ي�ست�ضيف الفريق ال��ذي مازال
يعاين من رحيل مالك النادي على
اثر �سقوط طائرته اخلا�صة فريق
برينلي يف مباراة �ستكون بال�شك
�صعبة على كال الفريقني خا�صة
وان لي�سرت جنح يف جتاوز بع�ض
من احزانه عندما فاز يف اجلولة
املا�ضية فيما �أن برينلي الذي
د�شن بداية نارية للمو�سم واكت�سب
على اثرها الثقة تراجع ب�شكل
كبري يف الفرتة االخرية وي�أمل �أن
تكون مواجهة الليلة فر�صة جيدة
من اجل ت�صحيح م�ساره.
و�سيكون فريق نيوكا�سل بقيادة
م��درب��ه املخ�رضم راف��ا بينيتز
�أم����ام اخ��ت��ب��ار �صعب للغاية
عندما ي�ستقبل احل�صان اال�سود
للم�سابقة حتى االن بورمنوث يف

املباراة

القناة

التوقيت
االنكليزي

كارديف  -برايتون
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وي�ستهام  -هيدر�سفيلد
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�ساوثهامبتون واتفورد
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اال�سباين
بلد الوليد  -ايبار
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خيتايف  -فالن�سيا
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اتلتيكو بلباو
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جريونا -ليغاني�س

10:45
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االيطايل

• توتنهام ي�أمل يف موا�صلة االنت�صارات

مباراة بال�شك قد ت�شهد العديد من
الأهداف يف ظل الكرة الهجومية
التي يتميز بها كل فريق.
بورمنوث كان قريبا من حتقيق
ف���وز م��ه��م وث��م�ين يف اجلولة
ال�سابقة على ح�ساب مان�ش�سرت
يونايتد وف��ق��ط ال��ث�لاث نقاط
يف الوقت الأخ�ير من املباراة
ويامل �أن يتجاوز االثر النف�سي

لتلك اخل�سارة اليوم على ح�ساب
نيوكا�سل.
و�سيحل واتفورد �ضيفا ثقيال اي�ضا
على �ساوثهامبتون املرتاجع
و�ستكون املباراة فر�صة جيدة
لالعبي واتفورد من اجل تعزيز
رغبتهم يف حتقيق �شيء ايجابي
يف امل��و���س��م احل���ايل وموا�صلة
العطاء املميز لهم.

أتلتيكو مدريد لتصحيح مساره
في الليغا على حساب بلباو
�سيحاول فريق �أتلتيكو مدريد
�أن يعود م��رة اخ��رى �إل��ى �سكة
االنت�صارات عندما يلعب اليوم
�ضمن فعاليات اجلولة الثانية
ع�رش مل�سابقة الدوري اال�سباين
�أم���ام نظريه اتليتك بلباو يف
مباراة لن تكون �سهلة باي حال
من االحوال على العبي الروخي
بالنكو�س.
وا�ستعاد �أتلتيكو مدريد ثقته
بنف�سه بعد الفوز االوروبي م�ساء
الثالثاء املا�ضي على ح�ساب
دورمتوند بهدفني وهو ما يعني
�أن الالعبني جتاوزا ازمة تراجع
االداء ومن ثم �ستكون ملباراة
الليلة اهمية كبرية بالن�سبة
للمدرب �سيميوين وال��ذي يريد
عدم االبتعاد باي حال من االحوال
عن دائرة املناف�سة على �صدارة
ال��دوري تاركا االمر لرب�شلونة
منفردا ويامل �أن ي�ستغل حالة
الفراغ التي يعاين منها خ�صمه
ريال مدريد.
و�سيعول �أتلتيكو مدريد على
عدد من جنومه الذين ا�ستعادوا
م�ستواهم الفني العايل ابرزهم
انطونيو غريزمان واي�ضا �سا�ؤول
ودييغو كو�ستا وفليبي لوي�س
وخيمنيز واحل���ار����س املميز
اوبالك.
ويف مباراة ثانية �سيكون فالن�سيا
�أمام اختبار �صعب ب�شعار ال بديل
عن الفوز وذلك عندما يحل �ضيفا

رياضة

• جانب من تدريبات �أتلتيكو مدريد

على خيتايف.
ويعاين فالن�سيا ب�شدة مع بداية
املو�سم حيث ت��راج��ع الفريق
ب�شكل خميف حمققا رمبا ا�سو�أ
بداية له يف م�شواره بالدوري
اال�سباين.
و���س��ي��ح��اول ال��ف��ري��ق امللقب
باخلفافي�ش �أن يعود �إل��ى درب

االنت�صارات من بوابة خيتايف
خا�صة وان اخل�سارة قد تدخله
يف مرحلة ال�شك وهو االمر الذي
ال يريده باي حال من االحوال
اجلهاز الفني والالعبني.
ويف بقية مباريات اليوم �سيلعب
بلد الوليد مع ايبار على �أن يلعب
جريونا مع ليغاني�س.

بونوتشي يخشى االستقبال الصعب
في السان سيرو
ثقيل على نظريه ميالن على ملعب �سان
يحل يوفنتو�س �ضيفًا
اً
�سريو ،غدا االحد ،يف �إطار اجلولة الثانية ع�رشة من عمر
الدوري الإيطايل.
وال �شك �أن موقعة �سان �سريو� ،ستحمل بع�ض امل�شاعر
اخلا�صة ملدافع ال�سيدة العجوز ،ليوناردو بونوت�شي.
لعب بونوت�شي ،ل�صالح يوفنتو�س ،خالل الفرتة من 2010
وحتى �صيف  ،2017وجنح يف ح�صد العديد من الألقاب مع
ال�سيدة العجوز.
ويف خطوة مفاجئة ،قرر بونوت�شي ،الرحيل �إلى �صفوف
ميالن ،يف �صيف  ،2017بعقد ميتد لـ � 5سنوات ،يف
�صفقة بلغت قيمتها  40مليون يورو.
وتقابل الفريقان ،يف املو�سم املا�ضي ،وبعد تقدم
يوفنتو�س ب��ه��دف ،جن��ح بونوت�شي يف معادلة
النتيجة ،ليحتفل �ضد فريقه ال�سابق ،مما فجر
غ�ضب جماهري البيانكونريي.
ويف املريكاتو ال�صيفي املا�ضي ،قرر بونوت�شي،
العودة من جديد جلدران ال�سيدة العجوز ،لريحل
عن ميالن ،يف �صفقة تبادلية.
وعار�ضت جماهري يوفنتو�س� ،صفقة بونوت�شي،
نظرا لرحيله عن الفريق من البداية ،بجانب
ً
احتفاله بعد متكنه من هز �شباك اليويف.
وتعر�ض بونوت�شي ل�صافرات ا�ستهجان ،خالل
مبارياته الأولى مع يوفنتو�س هذا املو�سم ،حتى
�أظهر العبي اليويف ،بجانب امل��درب ما�سيميليانو
�أليغري ،دعمهم لبونوت�شي ،كونه �أ�صبح �ضمن
الفريق .وخرج �أليغري ،عقب مواجهة الت�سيو يف
الدوري الإيطايل هذا املو�سم ،وحتدث عن مدافعه
قائل «الأمر �سي�ستغرق بع�ض الوقت ،لكن يف النهاية
اً
اجلماهري �ستعفو عن ليوناردو بونوت�شي».
و�سيعود بونوت�شي �إلى ملعب �سان �سريو من جديد،
مو�سما بداخله ،ومن
م�ساء غ��د ،بعدما ق�ضى
ً
املتوقع �أن يتعر�ض لهتافات م�سيئة و�صافرات
ا�ستهجان ،من جانب �أن�صار الرو�سونريي.

و�سي�ستلح فريق هيدر�سفيلد تاون
مبعنويات عالية عندما ي�ستقبل
على ملعبه فريق وي�ستهام وذلك
يف اعقاب حتقيق الفريق الول
فوز له هذا املو�سم يف اجلولة
ال�سابقة ويريد �أن ي�ستفيد من هذا
اجلانب فيما �أن وي�ستهام بقيادة
املدرب بيلغرييني �سيحاول �أن
ي��ؤم��ن النقاط ال��ث�لاث م��ن اجل

االرتقاء اكرث يف جدول الرتتيب
العام مل�سابقة الدوري.
ويف �آخر مباريات اليوم �سيلعب
توتنهام �أم��ام كري�ستال بال�س
على ملعب الأخ�ي�ر يف مواجهة
ب�لا���ش��ك حم��ف��وف��ة باملخاطر
بالن�سبة للفريق اللندين ال�سيما
وان كري�ستال باال�س من الفرق
ال�صعبة للغاية على ملعبها.

تورينو بارما
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�سبال  -كالياري
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جنوى نابويل
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دورمتوند بايرن
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نابولي في مهمة الحسم أمام جنوى
�سيكون فريق اجلنوب نابويل �أمام
حمطة جديدة يف الدوري االيطايل
بقيادة املدرب كارلو ان�شيلوتي
اليوم عندما يذهب ملواجهة فريق
جنوى �ضمن مناف�سات اجلولة
الثالثة ع�رش لبطولة ال��دوري
االيطايل املمتاز.
نابويل ط��وي �صفحة امل�سابقة
االوروب��ي��ة بعد �أن حقق تعادل
ثمني �أم��ام باري�س �سان جريمان
يف اجلولة املا�ضية بهدف ملثله
قربه كثري من ال�صعود �إلى الدور
الثاين بدوري االبطال.
ويامل ان�شيلوتي �أن يركز العبيه
على امل�سابقة املحلية كما يراهن
على ع��دم التاثر ال��ب��دين بقوة
املناف�سة والعودة اليوم بالنقاط
الثالث قبل التوقف الدويل والذي
�سيكون فر�صة كبرية بالن�سبة له
اللتقاط االنفا�س.
نابويل لديه كل احلظوظ للفوز
اليوم فبخالف العامل النف�سي
واملعنوي فهو اي�ضا ميلك االدوات
التي تخول للمدرب اللعب من اجل
االنت�صار.
ويعتمد ان�شيلوتي يف املقام الأول
على احلار�س بيبي رينا ا�ضافة �إلى
ثنائي قلب الدفاع را�ؤول البيول
�إلى جوار �سليماين كوليبايل وهما

• جانب من لقاء �سابق بني نابويل وجنوى

اللذان يقدمان م�ستوى مبهر حتى
االن خطف انظار كبار اوروبا.
ويف و�سط امللعب يتواجد كال من
ان�سيني ومريتينز ويف املقدمة
هامي�سك ا�ضافة �إل��ى العديد من
العنا�رص االخ���رى يف ت�شكيلة
كارلو.
نابويل ال يعتمد فقط على العنا�رص
الفردية بقدر ما ي��ويل اهتماما
كبريا بالن�سبة للجماعية يف االداء

والكرة ال�شمولية التي يف�ضلها
املدرب ان�شيلوين وهو ما ي�صعب
املهمة كثريا على اخل�صوم.
ويعترب الفوز هو الهدف اال�سا�سي
بالن�سبة لفريق نابويل الليلة
م��ن اج��ل موا�صلة ال�ضغط على
يوفنتو�س الذي يت�صدر امل�سابقة
منفردا.
ومن جانبه يريد جنوى �أن يكرر
نف�س ما فعله �أمام اليويف عندما

جنح يف ايقاف انت�صاراته وحقق
تعادل بطعم الفوز وهو االمر الذي
رفع من معنويات العبيه وبالتايل
�سيحاولون بال�شك تطبيق نف�س
اال���س��ل��وب ال��دف��اع��ي ال��ي��وم مع
االع��ت��م��اد على ال��ه��ج��وم املرتد
ال�رسيع.
ويف بقية املباريات يلعب �سبال
م��ع كالياري فيما يلعب اي�ضا
اليوم بارما مع تورينو.

كالسيكو خاص على ضم البرازيلي سانتوس
يلوح يف الأف���ق�� ،صراع مرتقب بني قطبي
�إ�سبانيا ،بر�شلونة وريال مدريد ،للح�صول
على خدمات �صفقة دفاعية ،خالل الفرتة
املقبلة .وقالت �صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
�أن ن��ادي بر�شلونة ي��راق��ب بالفعل ،ليو
�سانتو�س ،العب نادي كورينثيانز ،من �أجل
احل�صول على خدماته.

• بونوت�شي

• ليفاندوفي�سكي

ويدرك نادي بر�شلونة� ،صعوبة التعاقد مع
عاما،
ليو �سانتو�س ،البالغ من العمر ً 19
خا�صة �أن ريال مدريد يراقب الالعب منذ فرتة
طويلة.
وذك��رت ال�صحيفة �أن النادي امللكي ير�سل
ك�شافيه با�ستمرار ملراقبة تطور الالعب
الربازيلي مع ناديه كورينثيانز.

ويعد ليو �سانتو�س ،من �أف�ضل املدافعني
يف الدوري الربازيلي ،ويرى بر�شلونة �أنه
خيارا مثال ًيا يف الدفاع ،بجانب
�سيكون
ً
جريارد بيكيه و�صامويل �أومتيتي وكليمنت
لينجليت نتو�س 18 ،مباراة ر�سمية مع فريقه
كورينثيانز باولي�ستا ،كما �أن عقده مع
الفريق ميتد حتى عام .2020

جوفيتش يهدد عرش
ليفاندوفيسكي في ألمانيا
وا�صل لوكا جوفيت�ش ،مهاجم �آينرتاخت فرانكفورت الأملاين،
ت�ألقه رفقة فريقه ،بعدما �سجل ً
هدفا خالل مواجهة م�ضيفه
�أبولون ليما�سول القرب�صي ،يف اجلولة الرابعة من دور
املجموعات ببطولة الدوري الأوروب��ي .وا�ستطاع املهاجم
ال�رصبي �إح��راز هدف التقدم لل�ضيوف بعد مرور  17دقيقة
على بداية املباراة .وبح�سب �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات،
ف�إن جوفيت�ش و�صل �إلى هدفه العا�رش مع فرانكفورت هذا
املو�سم يف كل البطوالت .وال يتفوق على جوفيت�ش من بني
العبي البوند�سليغا كافة� ،سوى املهاجم البولندي روبرت
ً
هدفا
ليفاندوف�سكي ،العب بايرن ميونيخ ،الذي �أحرز 13
حتى الآن .يذكر �أن جوفيت�ش �سجل � 7أهداف يف الدوري الأملاين
هذا املو�سم ،و�ضعته على عر�ش �صدارة الهدافني بالت�ساوي
مع زميله �سبا�ستيان هيلري ،وباكو �ألكا�سري مهاجم بورو�سيا
دورمتوند ،وثورجان هازارد العب بورو�سيا مون�شنغالدباخ.

