
شربل كريّم

الوطنية  البطوالت  في  ق��راءة سريعة 
ت����ؤك����د أن »غ�����رب�����ل�����ة« م��ا  األوروب�������ي�������ة 
ق����د ت��ح��ص��ل ف����ي ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���رق، 
وخ����ص����وص����ًا ت���ل���ك ال����ت����ي اه�����ت�����زت ف��ي 
النصف األول من املوسم أو لم تجد ما 
فبدأت  اآلن،  حتى  طموحاتها  يحقق 
بفتح صفحة حسابات أخرى ستجّرد 
م��ن خ��ال��ه��ا م��ا ي��م��ك��ن أن ي��ف��ي��ده��ا في 
س���وق االن���ت���ق���االت، أو م��ن ل��ن يفيدها 
إطاقًا من املوجودين لديها، فتسعى 

إلى التخلص منهم.
من إنكلترا تبدأ الجولة، حيث ال تبدو 
لتعزيز  كثيرًا  متحمسة  امل��ق��دم��ة  ف��رق 
صفوفها، وتحديدًا تشلسي وارسنال 
وم���ان���ش���س���ت���ر ي���ون���اي���ت���د. ل��ك��ن 
ت�����ل�����ف�����ت ك������ث������ي������رًا ط�����م�����وح�����ات 
ت��وت��ن��ه��ام ه��وت��س��ب��ر ال��س��اع��ي 
ال���ى ص���رف األم����وال ف��ي س��وق 
االن����ت����ق����االت م����ن أج�����ل ض��م��ان 
م��رك��ٍز م��ؤه��ل، ع��ل��ى األق����ل، ال��ى 
أوروب��ا  أب��ط��ال  مسابقة دوري 
ف����ي ن���ه���اي���ة امل����وس����م. وي���رص���د 
الفريق اللندني الحصول على 
خدمات املهاجم األوروغوياني 
ل���وي���س س����واري����ز م����ن أي���اك���س 
أم��س��ت��ردام، واألخ��ي��ر ك��ان أحد 
أبرز نجوم مونديال 2010 في 
ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا، وب����دا غريبًا 
أنه لم ينتقل الى دوري أقوى 
طموحات  أن  إال  الصيف.  ف��ي 
توتنهام قد تصطدم بالسعي 
ال������������دؤوب ل���ل���ي���ف���رب���ول ل��ج��ل��ب 
ال����ى »أن��ف��ي��ل��د رود«،  س���واري���ز 
وس���ُي���م���ّول ه����ذه ال��ص��ف��ق��ة من 
خ������ال ب���ي���ع غ���ل���ن ج���ون���س���ون 
الذي يبدو أن عاقته باملدرب 
الى  وصلت  هودجسون  روي 

أدنى مستوياتها.
أم�������ا ف�����ي إس����ب����ان����ي����ا، ف���ي���س���ود 
ال��ت��رق��ب ف���ي ال��ع��اص��م��ة، حيث 
ي���ت���ردد ان امل�����درب ال��ب��رت��غ��ال��ي 
ج�������وزي�������ه م�����وري�����ن�����ي�����و ي���ن���ش���د 
ت�����ع�����زي�����ز ت����ش����ك����ي����ل����ت����ه ب��������رأس 
ح��رب��ة ق���وي ل��ت��ع��وي��ض غ��ي��اب 
غونزالو  االرجنتيني  الهداف 
أن  إال  امل������ص������اب.  ه����ي����غ����واي����ن 
ت��أّل��ق ال��ف��رن��س��ي ك��ري��م بنزيما 
صاحب »ه��ات��ري��ك« ف��ي مرمى 
أوسير، أول من أمس، قد يجبر 
التفكير  إع��ادة  على  مورينيو 
أكبر بالجزائري  في منح ثقة 
متحمسًا  ي��ب��دو  لكنه  األص����ل، 
لورينتي من  ف��رن��ان��دو  ال��دول��ي  لجلب 
أتلتيك بيلباو بعد تأكد بقاء مواطنه 
هوغو أمليدا مع فيردر بريمن االملاني، 
ورف�����ض م���اري���و غ��وم��ي��ز ال���رح���ي���ل عن 
بايرن ميونيخ بعدما وجد نفسه معه 
أراد مورينيو جلب العب  أخيرًا. وإذا 
ج����دي����د، ف�����إن ع��ل��ي��ه ب���ي���ع الع���ب���ن ع��ل��ى 
األق����ل، وم���ن امل��رش��ح��ن ل��ل��رح��ي��ل الع��ب 
ال��وس��ط املالياني م��ام��ادو دي���ارا ال��ذي 
بينه وب��ن مدربه  نشب خ��اف علني 

في »إل كاسيكو«.
الراحلن  ع��دد  إيطاليا قد يكون  وف��ي 
القادمن.  م��ن  أكثر  الكبرى  ال��ف��رق  ع��ن 
وه��ن��ا ي��ت��رك��ز ال��ح��دي��ث ع��ل��ى ال��ث��ن��ائ��ي 
ال����ب����رازي����ل����ي امل�����ع�����روف رون���ال���دي���ن���ي���و 
وادري��ان��و، إذ يقال في وسائل اإلعام 
املحلية إنهما اشتاقا إلى الوطن األم، 
وسيقومان بالنقلة قريبًا ليحّطا معًا 

في بامليراس.
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ب��ع��د االن���ت���ق���ادات ال��ت��ي وّج��ه��ه��ا ال��ي��ه 
م���دي���ر ف���ري���ق���ه »ري������د ُب�����ل راي��س��ي��ن��غ« 
ك��ري��س��ت��ي��ان ه����ورن����ر، داف�����ع ال��س��ائ��ق 
األوس��ت��رال��ي م��ارك ويبر ع��ن إخفائه 
أمر إصابته بكسر في الكتف عندما 
العالم  ك��ان ينافس على لقب بطولة 
ل��س��ب��اق��ات ال���ف���ورم���وال 1 ف���ي امل��وس��م 
امل��ن��ت��ه��ي، ق���ائ���ًا إن ال���ف���ري���ق ل���م يكن 

بحاجة إلى معرفة شيء.

وق�����ال وي���ب���ر ف���ي م��وق��ع��ه ال��ش��خ��ص��ي 
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة »اإلن���ت���رن���ت«: »ق��ل��ي��ل من 
امل��ع��ل��وم��ات ق��د ي��ك��ون ش��ي��ئ��ًا خ��ط��ي��رًا. 
سقطت من على دراج��ة نارية بينما 
كنت أت����دّرب ف��ي ال��ف��ت��رة ب��ن سباقي 
فحص  وكشف  واليابان،  سنغافورا 
ب��األش��ع��ة ال��س��ي��ن��ي��ة ع��ن وج����ود كسر 
بسيط في كتفي اليمنى. كنت واثقًا 
ت��م��ام��ًا ب��أن��ه ل���ن ي��ؤث��ر ف���ي أدائ�����ي في 

ال����س����ي����ارة، ول����ه����ذا ال���س���ب���ب ل����م أخ��ب��ر 
أحدًا«.

وأضاف ويبر »لم تكن هناك ضرورة. 
لم تكن الكتف تسّبب أّي مشكلة، لذا 
لم تكن هناك ضرورة للحديث عنها 
مع أحد. لو كانت اإلصابة سّببت لي 
إاّل  الفريق عنها،  أّي مشاكل ألبلغت 
 هذا لم يحدث، ولم أتغّيب أبدًا عن 

ّ
أن

أيّ سباق«.

ويبر يشرح سبب عدم إبالغه فريقه بإصابته
•  الفورموال 1  •

الرياضة الدولية

األندية األوروبية تستعّد لنفضة في سوق االنتقاالت الشتوية
ال يخفى على أحد أن فترة االنتقاالت 

الشتوية التي سيفتح بابها مطلع 
الشهر املقبل ستشهد حركة مهمة 

قد تتخّطى تلك التي عرفتها كرة القدم 
األوروبية في الصيف املاضي، وسط 

تكهنات كثيرة برحيل عدٍد من الالعبني 
عن فرقهم ألسباٍب مختلفة

دورتموند نحو تحطيم الرقم القياسي لبايرن
يبدو بوروسيا دورتموند متصّدر 
ال��دوري األملاني لكرة القدم  ترتيب 
أم������ام اخ���ت���ب���ار ج������ّدي ف����ي امل��رح��ل��ة 
السادسة عشرة عندما يستضيف 
من  الخارج  العاشر،  بريمن  فيردر 
ان��ت��ص��ار ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ان���ت���ر م��ي��ان��و 
اإليطالي بطل أوروبا 3-0 في دوري 

أبطال أوروبا.
)40 نقطة( بطل  وك���ان دورت��م��ون��د 
ال��دوري 6 م��رات، آخرها عام 2002، 
قد وّسع الفارق في صدارة الترتيب 
مع أقرب ماحقيه ماينتس الى 10 
الخريف  بطل  نفسه  متّوجًا  نقاط، 
ق��ب��ل ج��ول��ت��ن ع��ل��ى ن��ه��اي��ة م��رح��ل��ة 
ال��ى تحطيم  ال��ذه��اب، وه��و يتطلع 
الذي  القياسي  بايرن ميونيخ  رقم 
 2006  -2005 م����وس����م  ف�����ي  ح���ق���ق���ه 
عندما حصل على 44 نقطة من 17 

مباراة.
من جهته، يخوض ماينتس مباراة 
صعبة أمام شالكه الخارج من فوز 
الف����ت ع��ل��ى ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ )0-2( 
وال���ذي تصدر  املاضية،  الجولة  ف��ي 
مجموعته في دوري األبطال. وبعد 
انطاقته الصاروخية مطلع املوسم، 
 4 ماينتس وخسر  ان��ح��در مستوى 

مرات في املباريات الست االخيرة.
وبعد سقوطه املخّيب أمام شالكه، 
ي��س��ت��ق��ب��ل ب����اي����رن م���ي���ون���ي���خ، ال����ذي 
يؤدي أداًء مختلفًا في دوري أبطال 

أوروب��ا، فريق سانت باولي الرابع 
عشر.

 باير ليفركوزن الثالث ضيفًا 
ّ

ويحل
على ه��ام��ب��ورغ ال��ت��اس��ع ف��ي م��ب��اراة 
ق���وي���ة ب��ع��د ف����وز االول ع��ل��ى ك��ول��ن 
السابقة وخ��س��ارة  ال��ج��ول��ة  ف��ي   2-3
هامبورغ على أرض فرايبورغ 1-0.
وهنا البرنامج )بتوقيت بيروت(:

- الجمعة:
هانوفر × شتوتغارت )21،30(

- السبت:
ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ × س���ان���ت ب��اول��ي 

)16،30(
ل����ي����ف����رك����وزن  ب�����اي�����ر  ه������ام������ب������ورغ × 

)16،30(
هوفنهايم × نورمبرغ )16،30(

ك���ول���ن × اي���ن���ت���راخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت 
)16،30(

ف���ول���س���ب���ورغ   × ك�����اي�����زرس�����اوت�����رن 
)16،30(

ب����وروس����ي����ا دورت����م����ون����د × ف���ي���ردر 
بريمن )19،30(

- األحد:
ب���������وروس���������ي���������ا   × ف�������������راي�������������ب�������������ورغ 

مونشنغادباخ )16،30(
ماينتس × شالكه )18،30(

هولندا
ي���خ���وض ب����ي أس ف����ي أي���ن���ده���وف���ن 
متناول  ف��ي  تبدو  م��ب��اراة  املتصدر 

ال�����ي�����د أم����������ام م���ض���ي���ف���ه غ����راف����ش����اب 
دوت�����ن�����ش�����ي�����م ال�����ث�����ان�����ي ع������ش������ر، ف���ي 
ال��دوري  من  الثامنة عشرة  املرحلة 

الهولندي.
وي���ت���ط���ل���ع ت���ف���ن���ت���ي إن���ش���ك���ي���ده إل���ى 
م���واص���ل���ة ت���ق���اس���م���ه ال�����ص�����دارة م��ع 
ايندهوفن عندما يحل ضيفًا على 
هيرينفن التاسع، في الوقت الذي 
ي���خ���وض ف��ي��ه غ��رون��ي��ن��غ��ن ال��ث��ال��ث 
م��ب��اراة ال تخلو م��ن ص��ع��وب��ة أم��ام 
ضيفه أزد ألكمار الخامس وحامل 
ال����ل����ق����ب. أم�������ا أي�����اك�����س أم����س����ت����ردام 
ال���ى سكة  ل��ل��ع��ودة  ال���راب���ع فيسعى 
االن��ت��ص��ارات ب��ع��د س��ق��وط��ه ف��ي فخ 
التعادل في الجولة املاضية عندما 

يحل ضيفًا على فيتيس.
وهنا البرنامج:

- الجمعة: 
هيراكليس × فينلو )21،45(

- السبت: 
بريدا × أوتريخت )19،45(

نيميغن × فيليم )20،45(
رودا × أدو دن هاغ )20،45(

ايندهوفن   × دوتينشيم  غرافشاب 
)21،45(
- األحد:

فيتيس × أياكس )13،30(
غرونينغن × ألكمار )15،30(

فيينورد × إكسلسيور )15،30(
هيرينفن × تفنتي )15،30(.

صارح العب وسط ريال 
مدريد سامي خضيرة 
بأن مواطنه باستيان 

شفاينشتايغر سأله عن 
األجواء في النادي امللكي، 

ما يعّزز الشائعات بشأن 
احتمال رحيل »شفايني« 
عن بايرن ميونيخ، الذي 

ينتهي عقده معه 
في الصيف املقبل. 

وقيل إن مدرب الريال 
جوزيه مورينيو يريد 

الدولي األملاني ليجمع 
ثالثي »املانشافت« في 

»امليرينغيز« أي خضيرة 
وشفاينشتايغر وأوزيل.

»شفايني« 
يسأل عن 

ريال مدريد

البطوالت الوطنية األوروبية

يبدو الطلب كبيرًا على 
لويس سواريز أحد نجوم 

مونديال 2010

وإذا ك��ان هناك م��ن ف��ري��ٍق يحتاج الى 
ت���دع���ي���م ك��ب��ي��ر ف����ي »ال���ب���ون���دس���ل���ي���غ���ه« 
األمل���ان���ي���ة ف��ه��و ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ بطل 
امل����وس����م امل����اض����ي، ال������ذي وج�����د ن��ف��س��ه 
بوروسيا  ع��ن  نقطة   17 ب��ف��ارق  بعيدًا 
دورت����م����ون����د امل����ت����ص����ّدر. وب���ال���ت���أك���ي���د، 
ي��ح��ت��اج ال��ف��ري��ق ال���ب���اف���اري ك��ث��ي��رًا إل��ى 
م����داف����ٍع ص��ل��ب ف���ي وس����ط خ���ط ال��ظ��ه��ر 
لتعويض املستوى الباهت للبلجيكي 
دانيال فان بوينت واألرجنتيني مارتن 
 املفاجأة أمس كانت 

ّ
ديميكيليس. لكن

ع��ب��ر األن���ب���اء ال���ت���ي أف�����ادت ب��اه��ت��م��ام��ه 
بغلن جونسون لتعبئة مركز الظهير 
األي��م��ن، م��ق��اب��ل ع���ودة ال��ك��اب��نت فيليب 
الم ال��ى م��رك��زه األس��اس��ي على الجهة 

اليسرى.
21 ي���وم���ًا وي����ب����دأ ال���ع���م���ل ف����ي م��ك��ات��ب 
األندية، حيث قد تتغّير مامح بعض 
ال���ف���رق، وس��ت��ك��ت��ف��ي أخ����رى ب��م��ا لديها 
أزم��ةٍ مالية، بعدما شّحت  تفاديًا ألي 
لكن في مختلف  العملة في خزائنها. 
األح��وال، لن ينخفض مستوى اإلثارة 
ف����ي م����وس����ٍم وف�����ى ب���ك���ل وع�������وده ح��ت��ى 

تاريخ كتابة هذه السطور.

رياضة

مارك ويبر )جو كالمار ــ أ ف ب(

يالحق توتنهام وليفربول مهاجم أياكس أمستردام لوس سواريز )توسان كلويترز ــ رويترز(
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ّ


