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البطوالت الوطنية األوروبية

أرسنال × توتنهام
وفياريال × فالنسيا
األبرز
تخلو البطوالت الوطنية األوروبية من مباريات قمة
حقيقية ،ما عدا املواجهة القوية بني أرسنال وضيفه
وجاره توتنهام في إنكلترا ،في الوقت الذي تستمر فيه
لعبة «القط والفأر» بني ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا،
ويسعى ميالن إلى مواصلة انتصاراته في إيطاليا
س � �ي � �ض ��ع ت� �ش� �ل� �س ��ي ح � ��ام � ��ل اللقب
وامل �ت �ص ��در ن �ص��ب ع�ي�ن�ي��ه مصالحة
ج �م��اه �ي��ره ع �ن��دم��ا ي �ح��ل ض�ي�ف��ًا على
برمنغهام ،في املرحلة الرابعة عشرة
م��ن ال� ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از لكرة
القدم.
وك� ��ان ت�ش�ل�س��ي ق��د ُم �ن��ي ف��ي املرحلة
ال � �س ��اب � �ق ��ة ب� �ه ��زي� �م� �ت ��ه األول � � � � ��ى على
ملعبه «ستامفورد بريدج» منذ آذار
امل��اض��ي ب �ع��د ت�ل�ق�ي��ه خ �س��ارة قاسية
أم� ��ام س �ن��درالن��د (0ـ )3ال� ��ذي ك ��ان قد
ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه ف��ري��ق امل � ��درب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي 7ـ 2في مواجهتهما
السابقة في الدوري.
وع � �ل� ��ى اس � �ت � ��اد اإلم � � � � � ��ارات ،سيكون
أرسنال الثاني على موعد مع مواجهة
نارية مع ضيفه وجاره توتنهام الذي
يحتل املركز السابع بفارق سبع نقاط
عن فريق«املدفعجية».
أم��ا بالنسبة إل��ى مانشستر يونايتد
ال � ��ذي ي �ب �ح��ث ع ��ن اس� �ت� �ع ��ادة توازنه
ون� �غ� �م ��ة االن � � �ت � � �ص� � ��ارات ،ف� �ه ��و يأمل
أن ي ��ؤك ��د ت �ف��وق��ه ال� �ت ��ام ع �ل��ى ضيفه
وي �غ��ان أت�ل�ت�ي��ك ع�ن��دم��ا ي��واج�ه��ه على
ملعب«أولد ترافورد».
وعلى ملعب «كرايفن كاتدج» ،سيكون
مانشستر سيتي مطالبًا بالفوز على
م �ض �ي �ف��ه ال �ل �ن��دن��ي ف� � ��والم ،وال شيء
اإليطالي
سواه ،وإال فسيصبح مدربه
ً
روب� � ��رت� � ��و م ��ان �ش �ي �ن ��ي م� � �ه � ��ددًا فعال
ب��اإلق��ال��ة؛ ألن ف��ري��ق «السيتيزينس»
ل� ��م ي ��رت ��ق ح� �ت ��ى اآلن إل � ��ى مستوى
الطموحات ،رغم األموال الطائلة التي
أنفقها مالكوه ،وهو فشل في الخروج
ف��ائ�زًا م��ن مباراتيه األخ�ي��رت�ين اللتني
خ��اض �ه �م��ا ع �ل ��ى أرض� � ��ه أم� � ��ام جاره
مانشستر يونايتد (0ـ )0وبرمنغهام
(0ـ.)0
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب ��اري ��ات (بتوقيت
بيروت):
* السبت:
أرسنال × توتنهام ()14،45
برمنغهام × تشلسي ()17،00
بالكبول × ولفرهامبتون ()17،00
بولتون × نيوكاسل ()17،00
مانشستر يونايتد × ويغان ()17،00
وس ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي��ون × ستوك
سيتي ()17،00
ليفربول × وست هام ()19،30
* األحد:
بالكبيرن × أستون فيال ()15،30
فوالم × مانشستر سيتي ()18،00
* االثنني:
سندرالند × إفرتون ()22،00

إسبانيا
يبحث ري��ال م��دري��د ،ال�ف��ري��ق الوحيد
ال � � ��ذي ل� ��م ي �خ �س��ر ه � ��ذا امل � ��وس � ��م ،عن
م��واص �ل��ة م�س�ل�س��ل ن �ت��ائ �ج��ه الرائعة
وتحقيق ف��وزه السابع على التوالي،
ع �ن ��دم ��ا ي �س �ت �ض �ي��ف أت �ل �ت �ي��ك بلباو
ال��ذي كان قد تلقى هزيمة قاسية في
زي��ارت��ه األخ�ي��رة للنادي امللكي (1ـ،)5

في املرحلة الثانية عشرة من الدوري
اإلسباني.
من جهته ،لن يواجه برشلونة صعوبة
تذكر ف��ي ال�ع��ودة بالنقاط ال�ث�لاث من
أرض مضيفه أمليريا الذي يحتل املركز
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر (ف ��وز واح� ��د) ،وتحقيق
فوزه السادس على التوالي والعاشر
ه� ��ذا امل� ��وس� ��م ،ل �ك��ن األن � �ظ� ��ار ستكون
متجهة ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة إل��ى مباراة
القمة ب�ين ف�ي��اري��ال الثالث وفالنسيا
ال��راب��ع ،ح�ي��ث ي�ت�ق��ارع ال�ف��ري�ق��ان على
مرتبة «األفضل بعد ريال وبرشلونة»،
لكون األول يتقدم على الثاني بفارق
ثالث نقاط فقط.
وي�س�ع��ى ف��ري��ق «ال �غ��واص��ة الصفراء»
إل � ��ى ت �ن��اس��ي خ� �س ��ارت ��ه ف ��ي املرحلة
ال�س��اب�ق��ة أم ��ام ب��رش�ل��ون��ة (1ـ )3للبقاء
ق ��ري� �ب ��ًا م � ��ن ص� � � ��راع ال� � � �ص � � ��دارة؛ ألنه
يتخلف حاليًا بفارق  6نقاط عن ريال
م��دري��د ،ل�ك��ن مهمته ل��ن ت �ك��ون سهلة
ف��ي م��واج�ه��ة فالنسيا ال ��ذي استعاد
ت��وازن��ه ف��ي امل��رح�ل��ة السابقة وعوض
خ�س��ارت��ه أم ��ام إشبيلية (0ـ )2بفوزه
على خيتافي (2ـ.)0
وهنا البرنامج:
* السبت:
فياريال × فالنسيا ()19،00
أمليريا × برشلونة ()21،00
ريال مدريد × أتلتيك بلباو ()23،00
* األحد:
أوس ��اس ��ون ��ا × س �ب��ورت �ي �ن��غ خيخون
()18،00
إس�ب��ان�ي��ول × ه�ي��رك��ول�ي��س اليكانتي
()18،00
ليفانتي × راسينغ سانتاندر ()18،00
دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و ال ك� ��ورون � �ي� ��ا × ملقة
()18،00
إشبيلية × مايوركا ()20،00
ري ��ال س��وس�ي�ي��داد × أت�ل�ت�ي�ك��و مدريد
()22،00
* االثنني:
خيتافي × سرقسطة ()22،00

إيطاليا
يدخل ميالن متصدر ترتيب الدوري
اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي إل � � � ��ى م � ��واج� � �ه � ��ة ضيفه
فيورنتينا في املرحلة الثالثة عشرة
ب�م�ع�ن��وي��ات م��رت�ف�ع��ة ج� �دًا ب�ع��د الفوز
امل � �ع � �ن� ��وي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال� � � ��ذي ح �ق �ق ��ه في
املرحلة السابقة على ج��اره ومضيفه
إنتر ميالنو حامل اللقب في األعوام
الخمسة األخيرة 1ـ 0وبعشرة العبني،
محققًا ف��وزه األول على«نيراتزوري»
في عقر دار األخير منذ عام .2005
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى الت �س �ي��و الثاني،
فيخوض اختبارًا صعبًا نسبيًا على
ملعب«اينيو تارديني» أم��ام مضيفه
بارما الباحث عن مواصلة استفاقته
وت�ح�ق�ي��ق ف ��وزه ال�ث��ال��ث ع�ل��ى التوالي
والرابع هذا املوسم.
وي �خ��وض ي��وف �ن �ت��وس ال ��راب ��ع بنفس
عدد نقاط إنتر ميالنو مباراة صعبة
أي� �ض ��ًا أم� � ��ام م �ض �ي �ف��ه ج � �ن� ��وى ،فيما

مدرب توتنهام هاري ريدناب ونجم الفريق غاريث بايل خالل حصة تدريبية (إدي كيوغ ــ رويترز)

في ألمانيا
ّ
وجه املدرب الهولندي لبايرن ميونيخ
األملاني لويس فان غال انتقادًا للنجم
الفرنسي فرانك ريبيري (الصورة)؛ ألن
األخير لم يبذل الجهد املطلوب خالل
مباراة ودية ،رغم أنه بحاجة إلى اللعب
بسبب غيابه عن املالعب لفترة طويلة.
وقال فان غال عشية مباراة فريقه
مع باير ليفركوزن في الدوري املحلي:
«لألسف ،لم يبذل (ريبيري) أي مجهود،
ولم يثبت أي التزام .أنا ال أنظم املباريات
الودية من أجل نفسي» ،في إشارة منه
إلى املباراة التي خاضها النادي البافاري
األربعاء أمام أونترهاخينغ من الدرجة
الثالثة وفاز فيها 2ـ 1بوجود ريبيري
واملدافعني دييغو كونتنتو والبرازيلي
برونو اللذين عادا أيضًا من اإلصابة.
وانتقد فان غال الذي لطاملا اتسمت
بالبرودة والتوتر ،الوضع
عالقته بريبيري ً
البدني لالعبه ،قائال إن النجم الفرنسي «ال
يملك أي أسس بدنية ،واستعداداته لم
تكن جيدة».
وابتعد ريبيري عن املالعب نحو شهرين
بسبب إصابة تعرض لها كاحله في 21
أيلول.

سيكون «نيراتزوري» مطالبًا بالفوز
على مضيفه كييفو الستعادة توازنه
ب�ع��د ت�ع��ادل�ين وه��زي�م��ة ف��ي مبارياته
ال�ث�لاث األخ�ي��رة ،وإلن�ق��اذ رأس مدربه
اإلسباني رافايل بينيتيز الذي يواجه
خطر اإلقالة.
وهنا البرنامج:
* السبت:
روما × أودينيزي ()19،00
ميالن × فيورنتينا ()21،45
* األحد:
جنوى × يوفنتوس ()13،30
بريشيا × كالياري ()16،00
كاتانيا × باري ()16،00
تشيزينا × باليرمو ()16،00
كييفو × إنتر ميالن ()16،00
ليتشي × سمبدوريا ()16،00
بارما × التسيو ()16،00
نابولي × بولونيا ()21،45

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا
على ليفركوزن في
موقعة حامية في
«البوندسليغه»
تبرز في هولندا
مواجهتا أياكس ×
أيندهوفن وتفنتي ×
ألكمار

أملانيا
ي �ت �ط �ل��ع ب ��وروس� �ي ��ا دورت � �م ��ون ��د إلى
م� ��واص � �ل� ��ة ت �ح �ل �ي �ق��ه خ� � � ��ارج السرب
وإضافة فرايبورغ إلى الئحة ضحاياه
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل ��ى األق � � ��ل ع �ل ��ى فارق
النقاط السبع التي تفصله عن أقرب
مالحقيه ،لكن املهمة لن تكون سهلة
أم��ام مضيفه ال��ذي يحقق أح��د أفضل
م��واس �م��ه ف��ي ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ه (أفضل
موسم له 1995ـ 1996عندما أنهاه في
املركز الثالث).
وع�ل��ى م�ل�ع��ب«ب��اي أري �ن��ا» ،ي��ري��د باير
ل�ي�ف��رك��وزن التأكيد أن��ه م��ن املنافسني
الجديني على اللقب األول في تاريخه
من خالل بوابة أكثر الفرق فوزًا باللقب
( )21ضيفه البافاري بايرن ميونيخ.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي �س �ع ��ى م ��اي� �ن� �ت ��س إلى
تعويض خسائره األخيرة وتنازله عن
امل��رك��ز الثاني على ح�س��اب بوروسيا
مونشنغالدباخ.
وهنا البرنامج:
* السبت:
شالكه × فيردر بريمن ()16،30
أي�ن�ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت × هوفنهايم
()16،30
بوروسيا مونشنغالدباخ × ماينتس
()16،30

ف ��راي� �ب ��ورغ × ب ��وروس �ي ��ا دورتموند
()16،30
هانوفر × هامبورغ ()16،30
نورمبرغ × كايزرسالوترن ()16،30
ب ��اي ��ر ل �ي �ف��رك��وزن × ب ��اي ��رن ميونيخ
()19،30
* األحد:
شتوتغارت × كولن ()16،30
سانت باولي × فولسبورغ ()18،30

فرنسا
يحل بريست املتصدر ضيفًا على رين
ال�خ��ام��س ف��ي امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة عشرة
م��ن ال � ��دوري ال �ف��رن �س��ي ،ف��ي مواجهة
م �ح �ف��وف��ة ب��امل �خ��اط��ر ،وخ �ص��وص��ًا أن
الفارق ال��ذي يفصله عن األخير ليس
سوى نقطتني وحسب.
وم��ن الصعب توقع من سيتربع على
الصدارة بعد ختام هذه املرحلة؛ ألنه
ال يفصل بني بريست املتصدر وليون
الثامن سوى ثالث نقاط ،فيما الفارق
بني صاحب املركز األول والثاني عشر
ليس سوى أربع نقاط.
أم ��ا ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان ال ��ذي فرط
األس� � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي ب �ف ��رص ��ة انتزاع

